
 

 
Passionate Bulkboek levert al 25 jaar een bijdrage aan het stimuleren en bevorderen van het literaire 

klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren.  
Dat doet de organisatie met educatieve programma’s zoals de Jonge Jury, De Inktaap, Dag van de 

Literatuur en verhalenwedstrijd Er Was Eens. Er werken dertien medewerkers op het kantoor, dat zich 

in een monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS bevindt. Onze medewerkers zijn 
professioneel, ondernemend en resultaatgericht. 

 

Passionate Bulkboek zoekt een: 
 

Cultuurcoach Leesspecialist 

Avicenna 

 (M/V/X) 
(32U P/W) 

 

Werkzaamheden: 
 
Als combinatiefunctionaris, in dienst van Passionate Bulkboek, ga je op kantoor van 

Passionate Bulkboek programmabreed aan de slag én word jij binnen Avicenna College de 

aanjager van verrijkende leesbevorderende activiteiten.  

 

Het Avicenna College organiseert islamitisch voortgezet onderwijs waarin leerlingen hun 

geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden 

van de Nederlandse samenleving. 

 

De afgelopen jaren is het stimuleren van leesplezier (vmbo en onderbouw havo/vwo) en 

inhoud geven aan literatuuronderwijs (bovenbouw havo/vwo) door de docenten in de sectie 

Nederlands zelf vormgegeven. De school heeft een mediatheek op beide locaties en heeft zich 

nu ten doel gesteld om op advies van en samen met de cultuurcoach  te komen tot een 

integrale leescultuur, waarin een doorlopende leeslijn over alle niveaus en leerjaren kan 

worden geborgd. 

 

Onder jouw werkzaamheden vallen o.a. het adviseren over hoe effectief leesplezier voor de 

leerlingen te realiseren door koppeling van leesmethoden en eigen activiteiten aan de 

leesbevorderende programma's van Passionate Bulkboek, het opstellen van een doorlopende 

leeslijn en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van een vakoverschrijdende 

leescultuur. Hiernaast ondersteun en ontzorg je docenten bij de uitvoering van 

leesbevorderende activiteiten, o.a. ook door lessen of begeleiding van leerlingen uit handen 

van de docent Nederlands te nemen. 



 
 

 
 

 

Jij bent voor ons de juiste kandidaat als je: 
• Je hebt passie voor jongeren in het algemeen en onderstreept het belang van 

(cultuur)participatie en geletterdheid in het bijzonder voor jongeren in het vo; 

• Je hebt oog voor uitdagingen die zich in het voortgezet onderwijs in de Randstad 

voordoen 

• Je hebt ervaring met lesgeven; hebt ervaring in het werken met jongeren of een 

relevante opleiding; 

• Je kunt vraaggericht werken en neemt daarop initiatieven;  

• Je voelt je thuis in educatieve programma’s waarbij meerdere disciplines en partners 

betrokken zijn; 

• Je onderhoudt een warme relatie met het (voortgezet) onderwijs;  

• Je vindt het leuk (nieuwe) contacten te leggen en samenwerkingsverbanden op te 

zetten met uiteenlopende organisaties; 

• Vanuit je persoonlijkheid kun je schakelen op verschillende niveaus en verschillende 

rollen aannemen (doceren, adviseren, sturen, coachen, etc.); 

• Je bent stressbestendig, een netwerker en je bevordert samenwerking; 

• Je bent flexibel inzetbaar; 

• Je hebt uitstekende mondelinge, digitale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• Woonachtig in Rotterdam of omgeving; 

• Passionate Bulkboek streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn, een afspiegeling 

van de stad Rotterdam en hoopt daarom op reacties vanuit verschillende 

achtergronden, genders en leeftijdscategorieën.  

Wij bieden: 
• een hecht team van 13 medewerkers en 4 stagiaires in een informele, transparante en 

goede werksfeer. 

• Een dynamische werkomgeving (deels op het Avicenna College) met voldoende 

inbreng voor eigen initiatief en inbreng. 

• Een marktconform salaris. 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Adviesorganisaties Jeugd en 

Onderwijs, waaronder vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8%) en compensatie 

overwerk. 

• Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken 

geschiktheid. 

 

Solliciteer door: 

voor 7 januari 2022 een e-mail met cv en motivatiebrief te sturen naar 

directeur Giel van Strien via e-mailadres:  giel@passionatebulkboek.nl 
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