Krijg jij energie van het in goede banen leiden van het gesprek tussen leerlingen over een
maatschappelijk relevant thema? En vind je het leuk om te gast te zijn op verschillende
scholen in Den Haag?
Voor het team van StekJong zoeken we in verband met zwangerschapsvervanging
een bevlogen en creatieve

Projectleider School van Barmhartigheid
16-20 uur per week
voor de periode van 16 november 2021 t/m half april 2022
De School van Barmhartigheid is een onderwijsproject voor middelbare scholieren in Den
Haag. Het doel is om samen met scholieren na te denken over wat barmhartigheid zou
kunnen zijn en wat dat betekent voor hen. De voorbereidende lessen waarin dit centraal
staat, - en die je samen met de docent uitvoert - zijn de opmaat voor het hoogtepunt: een
ontmoeting met mensen die ze niet dagelijks tegenkomen, bijvoorbeeld
ongedocumenteerden. Voor het projectplan - dat geeft je een idee van hoe het er concreet
uitziet - kun je het informatiepakket opvragen.
StekJong is het programma van Stek, waarin werk met en voor kinderen, tieners en 20-30’ers
is gebundeld. StekJong wil open communicatie en wederzijdse inspiratie over zingeving en
geloven aanmoedigen en versterken. Het werk van StekJong speelt zich vaak af in de ruimte
tussen stad en kerk. In die ‘tussenruimte’ organiseert StekJong activiteiten op het gebied van
ontmoeting, (christelijke) spiritualiteit en zingeving. Bij dit alles zoeken we ook naar
vernieuwing van praktijk, vorm en inhoud.
Stek – voor stad en kerk – is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag.
De 45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ruim 850 vrijwilligers in voor de vrede
van de stad, door mensen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen beschermen,
versterken en bezielen. Stek ontwikkelt projecten voor een leefbare stad en ter
ondersteuning van levendige en solidaire gemeenschappen.

Taken van de projectleider:
• Voor de periode van vervanging zijn er concrete afspraken voor de uitvoering met drie
Haagse scholen;
o contact met docenten en gasten voor de ontmoeting;
o lessen uitvoeren op de scholen;
o deze evalueren met de docenten en gasten;
• acquisitie voor nieuwe scholen/onderwijsniveaus;
• mogelijk het schrijven van stukken ten behoeve van fondsenwerving;
• eventueel andere taken voor StekJong, zoals het organiseren MuseumNachtKids.
Wij zoeken iemand:
• met een passende opleiding op HBO of WO niveau, een onderwijsbevoegdheid is niet
noodzakelijk, ervaring is een pré;
• die flexibel is in tijd;
• die enige godsdienstige kennis heeft, om met leerlingen te spreken over
barmhartigheid;
• met pedagogische gevoeligheid richting leerlingen en ongedocumenteerden waarmee
je samenwerkt;
• die communicatief sterk is en goed kan netwerken;
• die goed kan organiseren en niet bang is te spreken voor grote groepen.
Wij bieden:
• uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving;
• een team van enthousiaste en gedreven collega’s;
• goede arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling van de
Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – afhankelijk van relevante werkervaring
– van minimaal € 2.568,36 en maximaal € 3.759,48 bruto per maand op fulltime basis
(36 uur per week).
Informatie en solliciteren
Meer informatie over het werk van Stek en StekJong is te vinden op
www.stekdenhaag.nl/stekjong. Een informatiepakket kun je opvragen via Maike Lolkema
mlolkema@stekdenhaag.nl. Voor vragen over deze functie kun je via telefoonnummer 070
318 1616 contact opnemen met Maike Lolkema.
Reageren kan tot en met 17 september door een gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van
een curriculum vitae, op te sturen naar weikelenboom@stekdenhaag.nl t.a.v. Willeke
Eikelenboom (afdelingsmanager). De gesprekken staan gepland op dinsdag 21 september
2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

