
Uniek verdedigingswerk zoekt versterking 
 

Vacature : Educatief medewerker (juniorfunctie)  

Bij : Museum De Bastei  

Locatie : Nijmegen, Waalkade 83-84  

Aantal uren : 24 - 28 

 
De Bastei, waar heden, verleden en toekomst samenkomen 
De Bastei is hét natuur- en cultuurhistorisch centrum van Nijmegen, waar het leven in, om en aan de 
rivier centraal staat. De Bastei verbindt de stad met de omliggende natuur en betrekt de mensen 
daarbij met tentoonstellingen, educatieprogramma’s en rondleidingen in en om het museum. Op 
deze wijze draagt De Bastei bij aan de bewustwording van de Nijmegenaren van hun eigen 
leefomgeving, hoe deze door de eeuwen heen van invloed is geweest en hun eigen rol daar in.  
 
De kernwoorden van onze thematiek zijn: cultureel erfgoed, verdedigingswerk, middeleeuwen, 
Nijmegen, handel, ijstijd en stuwwalvorming, rivierlandschap, dijken en nevengeul, natuur, klimaat 
adaptatie en duurzaamheid. 
 
Educatie, zowel voor scholen als bezoekers, vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.  
Om ons educatief programma mede vorm te geven zoeken wij een 
 
Junior educatief medewerker 

Ben jij een enthousiaste starter met 
affiniteit en ideeën op het gebied van 
educatie, interactie, social media en 
inclusiviteit?  
Help dan mee om ons educatief aanbod 
te ontwikkelen en uit te voeren, 
passend bij de thema’s en 
tentoonstellingen van De Bastei en 
aansluitend op de verschillende huidige 
én nieuwe doelgroepen van De Bastei. 
 
De educatief medewerker maakt deel 
uit van het team dat verantwoordelijk is 
voor organisatie en uitvoering van alle 
publiekstaken van De Bastei. Hij/zij legt 
verantwoording af aan het hoofd 
publieksdiensten. 
 
Wat ga je doen?  
 
 Ontwikkelen en produceren van (vraaggerichte) educatieve producten voor verschillende 

doelgroepen (groepen en individuele bezoekers); 
 De begeleiding van publieksgroepen en uitvoering geven aan diverse andere activiteiten; 
 Het onder de aandacht brengen van (nieuwe) educatieve producten;  
 Het betrekken van nieuwe doelgroepen.  

 
 

Rondleidingen in De Bastei 



Wat vragen wij? 
 
 Bij voorkeur een opleiding op HBO niveau in kennisoverdracht of educatieve dienstverlening 

met een aantoonbare interesse in geschiedenis, erfgoed, natuur en/of duurzaamheid. Of een bij 
onze thematiek passende opleiding op HBO-niveau, met aantoonbare kennis van 
kennisoverdracht. 

 Je bent en blijft op de hoogte van didactische/methodische ontwikkelingen; 
 Je kunt zelfstandig werken en educatieve producten ontwikkelen en beheren 
 Je hebt ervaring met het ontwikkelen van middelen voor kennisoverdracht en beleving; 
 Je kunt informatiebehoefte uit de doelgroep inschatten en daarop de educatieve producten op 

aanpassen; 
 Je hebt contacten of ervaring met organisaties van bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld het 

onderwijsveld of doelgroepen van mensen met een beperking). 
 

Wat bieden wij? 
 een tijdelijk dienstverband op het gebied van educatie voor 24 tot 28 uur per week (in overleg).  
 salarisindicatie schaal 6 CAO Sociaal Werk (max. € 3.279 bij een 36-urige werkweek). Het betreft 

een juniorfunctie. We gaan uit van een young professional, met ervaring vanuit 
vrijwilligersfuncties, bijbaantjes of stages.   

 Starttijd: september / oktober 2021, proeftijd 1 maand 
 De duur van de aanstelling is gebonden aan projectgeld. Afhankelijk van de uiteindelijke 

randvoorwaarden, zal het uitkomen op ongeveer 1,5 tot 2 jaar.  
 
 

Interesse? 
Graag ontvangen we je motivatie en CV uiterlijk zondag 29 augustus 2021. De sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op dinsdag 7 september, dinsdag 14 september en woensdag 15 september. 

Uitnodigingen kunnen uiterlijk een dag voor het gesprek komen. Het tweede gesprek vindt plaats 

voor 24 september. Bij voorkeur start de nieuwe medewerker per 1 oktober.  

Reageer via vacatures@debastei.nl t.a.v. Dominique Vissenberg. Wil je meer informatie? Mail voor 6 

augustus naar Dominique.vissenberg@debastei.nl en daarna met Bas.van.Lingen@debastei.nl voor 

een belafspraak.  

NB: Bel of mail alleen bij echt dringende onduidelijkheden! We dagen je graag uit om zelf na te 

denken over wat voor educatieve producten het gaat of welke doelgroepen nog meer zouden 

passen. Als je kan, kom het museum gewoon eens bezoeken om te kijken hoe wij onze 

tentoonstellingen vorm geven. Mocht je uitgenodigd worden voor een gesprek dan hebben we 

voldoende tijd om je overige vragen te beantwoorden.  

Educatief product: VR beleving van de bastei als verdedigingstoren in de middeleeuwen 
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