In mei 2019 is Filmhuis Den Haag een pilot gestart om meer leerlingen in de regio
Zuid-Holland te bereiken met film- en beeldeducatie.
Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Beelden kijken,
maken, delen: het speelt een enorme rol in het leven van kinderen en jongeren. Daarom is het
belangrijk dat ze kritische kijkers en makers worden. Op veel scholen is hier steeds meer aandacht
voor, maar film- en beeldeducatie heeft nog altijd geen structurele plek in het onderwijs.
Deze pilot is erop gericht om, vanuit een filmeducatiehub als regionaal knooppunt, de wensen en
behoeften van scholen nader in kaart te brengen, passend bestaand aanbod hieraan te koppelen
en door te ontwikkelen, en deskundigheid te bevorderen. De hub inventariseert, ondersteunt,
faciliteert en adviseert het onderwijs, aanbieders van filmeducatie, en cultuurbemiddelaars. Daarbij
wordt actief samengewerkt met partners in de regio en daarbuiten.
Filmeducatiehub Zuid-Holland is per direct op zoek naar een ervaren en ambitieuze:

Medewerker educatie (m/v)
32 uur p.w.
aanstelling per direct tot (in eerste instantie) 1 mei 2020
In deze functie houd je je onder meer bezig met:
● de opzet en uitvoering van projecten in samenwerking met diverse partners (zoals
aanbieders op het gebied van beeldeducatie en cultuurbemiddelaars);
● ondersteuning bieden aan het onderwijs: advies over mogelijk te volgen educatieve
programma’s, delen van kennis en relevant netwerk;
● kennisdeling en advies met als doel vraag en aanbod bij elkaar brengen;
● advies over / doorontwikkeling van bestaande educatieve programma’s (van basis- tot
hoger en speciaal onderwijs) vanuit didactische kennis en visie;
● deskundigheidsbevordering:

○

het inhoudelijk instrueren van betrokken docenten bij de uitvoering van
programma’s;

○

inhoudelijke opzet en uitvoering van kennisbijeenkomsten / workshops t.b.v.
docenten.
Daarbij werk je nauw samen met de overige teamleden, waaronder de coördinator educatie en
kwartiermaker.
We zoeken iemand met:

●
●

een passende (hbo-)opleiding;

●

affiniteit met beeld en een culturele werkomgeving.

minimaal drie jaar relevante en aantoonbare werkervaring (ervaring met de ontwikkeling
van lesprogramma’s en lesmateriaal vanuit didactische kennis en visie);

Daarnaast:
● ben je initiatiefrijk, creatief en stressbestendig;
● werk je zorgvuldig en gestructureerd;
● beheers je de Nederlandse taal goed.
Wij bieden:
● een informele, inspirerende werkplek met bevlogen collega’s;
● beloning conform het loongebouw van Filmhuis Den Haag;
● gratis toegang tot al onze programma’s;
● een contract voor bepaalde tijd met zicht op een vaste aanstelling.

Filmhuis Den Haag hecht waarde aan het stimuleren van diversiteit in brede zin. We streven
daarom naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt
hiermee rekening gehouden.
Reageren:
Je schriftelijke sollicitatie voorzien van een motivatiebrief en CV kun je uiterlijk t/m 2 oktober per
e-mail richten aan susanne@filmhuisdenhaag.nl, t.a.v. Susanne Cammelbeeck (projectsecretaris).
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Josien Buijs, Kwartiermaker
Filmeducatiehub Zuid-Holland, via josien@filmhuisdenhaag.nl of via 070 - 217 1663.

