
Functie 

Het Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht wil met haar programma’s een zo divers 

mogelijke groep basisschoolleerlingen uit de regio Utrecht kennis laten maken met 

wetenschap en de Universiteit Utrecht. Hiervoor zoekt het Wetenschapsknooppunt voor 

de periode van januari 2019 – juli 2019 een tijdelijke Projectmedewerker Diversiteit 

(0,2 fte). De projectmedewerker zet zich in voor de deelnemerswerving voor de 

programma’s Debuut en Summerschool Junior. 

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Werven van leerlingen: 30 deelnemers aan Debuut, 65 deelnemers aan 

Summerschool Junior 

• Wervingsplan opstellen in afstemming met projectleider 

• Contacten opbouwen en onderhouden met scholen, leerlingen en ouders  

(op pad gaan, face-to-face, telefonisch, mail) 

• Ouderbijeenkomsten organiseren en begeleiden 

• Aanwezig zijn bij deelnemersbijeenkomsten van Debuut en Summerschool Junior 

• Inzicht geven in (het resultaat van) wervingsactiviteiten 

 

Je werkt vanuit het Universiteitsmuseum Utrecht, in het team van het Wetenschaps-

knooppunt (4 collega’s). Daarnaast werk je nauw samen met de studentcoördinator van 

Debuut en het organisatieteam van Summerschool Junior (5 studenten). 

 

Profiel 

• Je hebt ervaring in het leggen van contact met het basisonderwijs 

• Je hebt ervaring met het werven en actief betrekken van nieuwe doelgroepen, voor 

wie wetenschap en de universiteit onbekend zijn 

• Je legt gemakkelijk contacten en kiest je benadering uit op de doelgroep 

• Je vindt het geen probleem om af en toe een avond te werken 

• Je werkt zelfstandig en komt met eigen ideeën 

• Bij voorkeur ben je bekend in de regio Utrecht 

 

Als Projectmedewerker Diversiteit richt je je op het bereiken van nieuwe doelgroepen voor 

het Wetenschapsknooppunt, waarvan een groot gedeelte een migratieachtergrond heeft. 

We zijn nadrukkelijk op zoek naar een collega die hier goed bij aansluit. Bijvoorbeeld 

doordat je zelf een migratieachtergrond hebt of een taal spreekt die een gedeelte van de 

doelgroep als moedertaal heeft, zoals Arabisch of Turks. 

 

Aanbod 

Wij bieden een tijdelijke functie aan voor 0,2 fte voor de periode van 1 januari 2019 – 31 

juli 2019.  

 

Over de organisatie 

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun 

toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken 

diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus 

ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

 

Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur (CWC) is het centrum van de Universiteit Utrecht 

waar wetenschap en cultuur samenkomen. In het CWC zijn verschillende onderdelen van 

de Universiteit Utrecht samengebracht; het Universiteitsmuseum, Studium Generale, 

Parnassos Cultuurcentrum, Wetenschapsknooppunt (WKUU), het Academiegebouw en 

activiteiten op het gebied van public engagement van wetenschap. Het CWC ontwikkelt in 

samenhang met onderwijs en onderzoek van de universiteit activiteiten op het gebied van 

cultuur, academische vorming en wetenschapscommunicatie en - educatie. Niet alleen ten 

behoeve van studenten, maar ook voor de medewerkers en in de universiteit 

geïnteresseerd publiek. Hierdoor vormt het CWC hét punt waar de universiteit en de 



samenleving elkaar raken. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende 

voorzieningen zorgen voor een inspirerend werkklimaat. 

 

Aanvullende informatie 

Wil je meer informatie? Neem dan per e-mail contact op met Maarten Reichwein, project-

manager Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht, of bel hem op telefoonnummer  

030 – 253 3717. 

 

Solliciteren 

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel, dan nodigen wij je graag uit te solliciteren. 

Stuur je brief en CV naar wetenschapsknooppunt@uu.nl. Je kunt reageren tot en met 

maandag 10 december 2018. 

 

We streven ernaar de gesprekken te houden in de middag van woensdag 19 december 

2018 en de ochtend van woensdag 20 december 2018. Ben je die week verhinderd, geef 

dit dan aan in je motivatiebrief. 

 

Reageren uiterlijk: maandag 10 december 2018 
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