
 
 
 
 
 
 

Bibliotheek Westland zoekt een Leesmediacoach  / Educatiespecialist 
Bibliotheek Westland is een plek waar iedereen welkom is. Je kunt er lezen, studeren, leren, 

ontmoeten, maken of digitale hulp krijgen. De Bibliotheek is al lang niet meer de klassieke  

uitleenorganisatie, maar een maatschappelijk educatieve organisatie die samen met haar partners 

bijdraagt aan de belangrijke maatschappelijke opgaven waar het Westland voor staat.   

 

Wij staan voor liefde voor lezen en voor het stimuleren van (voor)leesplezier bij alle Westlandse 

kinderen, groot en klein. Wil jij deel uitmaken van deze inspirerende organisatie en het verschil 

maken voor de jeugd in het Westland? Kom dan ons team versterken! 

 Wij zijn op zoek naar een  

Leesmediacoach  / Educatiespecialist voor ca. 24 uur per week 
 

Wat ga je doen? 

Als Leesmediacoach / Educatiespecialist ben je de verbinder tussen de Bibliotheek Westland, 

scholen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. We zoeken een enthousiaste collega die 

samen met deze partners (voor)leesplezier stimuleert om zo de taalvaardigheid van kinderen te 

vergroten. Je bent ook regelmatig te vinden in één van onze vestigingen; daarmee verbinden we de 

externe activiteiten met de bibliotheek. 

 

Jouw belangrijkste taken: 

• Het adviseren en inspireren van leerkrachten bij de uitvoering van ons lees-, taal- en media-

aanbod. 

• Activiteiten ontwikkelen, organiseren en faciliteren en les geven op het gebied van lees-, 

taal- en informatievaardigheden. 

• Een collectie opbouwen die aansluit bij de behoeften en interesses van school, leerkrachten 

en leerlingen. 

• Je adviseert en inspireert kinderen en hun ouders over boeken en (voor)lezen op locatie en 

in de bieb. 

 

Wat kun je /wie ben je? 

• Liefde voor lezen, dat is jouw passie. Je vindt het een uitdaging om iedereen aan het 

(voor)lezen te krijgen. 

• Jij weet veel over jeugdliteratuur en leesbevordering, bent bekend met mediawijsheid en 

volgt actualiteit en ontwikkelingen op de voet. 

• Je hebt didactische en pedagogische vaardigheden.  

• Je kunt organiseren en hebt ervaring met projectmatig en/of planmatig werken. 

• Je werkt en denkt op minimaal MBO-4 niveau. 

• Je hebt een rijbewijs en de beschikking over een auto. 

 



Wat bieden wij jou? 

• Een afwisselende functie in een zich continu verbeterende organisatie waarin een leven lang

leren centraal staat, zowel voor onze bezoekers als onze medewerkers.

• Leuke en positief ingestelde collega’s.

• Goede arbeidsvoorwaarden, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

• Een marktconform salaris op basis van schaal 6 van de cao Openbare Bibliotheken 2021.

• Werktijden die in overleg worden vastgesteld.

• Een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie tot een duurzame samenwerking.

Enthousiast? 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Reageer dan uiterlijk 6 december en stuur je motivatie + 
cv naar onze managementassistent Carla van der Zalm, via cvanderzalm@bibliotheekwestland.nl 

Nog vragen? 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gonneke Wegner via 
gwegner@bibliotheekwestland.nl. 

De eerste gesprekken vinden online plaats op 9 december. 

Kijk ook eens naar onze andere vacatures op www.bibliotheekwestland.nl/over-ons/vacatures 
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