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Film in het hart van het onderwijs brengen, dat is de missie van Filmhub Oost. 

Filmhub Oost is een regionaal expertisecentrum op het gebied van film- en beeldeducatie. 

Het project wordt gecoördineerd vanuit LUX (Nijmegen), in samenwerking met Concordia 

(Enschede). De Filmhub is verbinder, wegwijzer & aanjager voor het onderwijs én het 

culturele veld. In Gelderland en Overijssel werken we samen met partners aan het 

verbinden van vraag en aanbod, aan deskundigheidsbevordering, en aan het zichtbaar 

maken van de kansen en mogelijkheden van film in het onderwijs. 

 

Wij werken nauw samen met de filmhubs in andere delen van het land (Noord, Midden, 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Zuid), en zijn onderdeel van het Netwerk Filmeducatie. 

Samen leren we leraren en leerlingen over de kracht van bewegend beeld en de duizenden 

zichtbare & onzichtbare keuzes die achter elk beeldverhaal zitten. 

 

Wij zoeken een ervaren en ambitieuze  

PROJECTLEIDER 
voor 32-36 uur per week (per januari ’21 / in overleg) 

 

Samen met collega’s in het projectteam en kernpartners werk je aan een toekomstbestendige 

aanpak voor film- en beeldeducatie in het onderwijs in Gelderland en Overijssel.   

 

PROFIEL  

De projectleider is..  

• een teamleider: je maakt onderdeel uit van een klein, gedreven team waaraan je leiding en 

sturing geeft;  

• een sociale verbinder: je bent contactpersoon voor diverse samenwerkingspartijen, zoals 

provinciale expertisecentra, filmtheaters, scholen, opleidingen en cultuurpunten. Je kunt met 

enthousiasme en visie mensen en partijen aan elkaar verbinden; 

• een netwerker: je hebt een netwerk of bent in staat in korte tijd een netwerk op te bouwen op 

het gebied van onderwijs/cultuureducatie/film in Gelderland en Overijssel.  

• een ondernemer: je ziet kansen, anticipeert op mogelijkheden en neemt 

verantwoordelijkheid voor visie, beleid én uitvoering; 

• een (financieel) administrateur: je bent geordend en gestructureerd in administratie en je 

beheert het programmabudget. Ook voer je gesprekken met financiers, doe je 

subsidieaanvragen en draag je zorg voor verantwoordingen; 

• voldoende onderlegd: je hebt een voor de functie relevante hbo- of wo-opleiding en/of ruime 

werkervaring, specialistische kennis van film en (nieuwe) media is een pre, evenals een 

netwerk in het Gelderse en/of Overijsselse culturele veld of onderwijsveld.  

 

WERKZAAMHEDEN  

Als projectleider... 

• stuur je het projectteam aan; 

• bewaak je de voortgang, kwaliteit en impact van het project, en draag je zorg voor 

verantwoordingen (zowel inhoudelijk als financieel); 
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• ontwikkel en schrijf je een projectaanpak voor de volgende beleidsperiode, vertaald in 

subsidieaanvragen; 

• blijf je goed op de hoogte van landelijke en actuele ontwikkelingen in het werkveld en vertaal 

je deze naar de lokale situaties in de provincie(s), en naar concrete ideeën en activiteiten; 

• signaleer je ontwikkelingen en kansen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau en 

informeer je partners en andere betrokkenen hierover;  

• geef je samen met partners vorm aan een vraaggerichte samenwerking tussen 

onderwijs en de aanbieders van filmeducatie;  

• leg je verantwoording af aan de stuurgroep van het project. 

 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 

Een uitdagende, inspirerende ervaring voor een bepaalde tijd (in eerste instantie een termijn van 6 

maanden, met mogelijkheid tot verlenging van nog eens 24 maanden) en voor 32-36 uur per week. 

Je basis is Nijmegen, waar je onderdeel bent van de afdeling Programma van LUX, maar je bent ook 

veel op locatie te vinden in de provincies Overijssel en Gelderland. De stuurgroep wordt gevormd door 

de directies van zowel LUX als Concordia. We bieden je een contract tegen een marktconform salaris 

(gebaseerd op het loongebouw cao Podia, schaal 8). 

 

INTERESSE?  

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, LUX heeft je nodig! Bij LUX zijn we van mening 

dat inclusie en diversiteit de sleutel is tot ons succes. We nodigen dus nadrukkelijk iedereen die zich 

hierin herkent en aansluiting vindt met het profiel van harte uit om te reageren. 

 
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.  

Je kunt je motivatie en CV tot en met 13 december 2020 sturen naar: personeelszaken@lux 

nijmegen.nl o.v.v. sollicitatie Filmhub Oost. 

De 1e ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 16 december 2020 (via Zoom). 

 

Neem voor inhoudelijke vragen over de functie contact op met Annelot Tijs, hoofd Educatie, via 

atijs@Lux-nijmegen.nl. Neem ook een kijkje op www.filmhuboost.nl en www.filmeducatie.nl. 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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