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Vacature coördinator jongerenproject Bridge to the Future – Be Aware 
 
De Stichting War Requiem - Bridge to the Future organiseert dit jaar voor de 13e keer de Conferentie 
Bridge to the Future. De conferentie gaat over actuele vraagstukken rond oorlog en vrede, en is een 
inhoudelijk en inspirerend onderdeel van het programma van de Herdenking van de Slag om Arnhem. 
De conferentie vindt plaats op vrijdagmiddag 21 september, in Arnhem. Met het thema Geweldloos 
Verzet sluit de Stichting aan op het Jaar van Verzet. Onderwerp en sprekers zijn zowel interessant 
voor volwassenen als voor leerlingen van het VWO en voor studenten van hogescholen en 
universiteiten.  
 
Voorafgaand aan de conferentie organiseert de Stichting onder de titel Bridge to the Future – Be 
Aware een reeks gastlessen en lunchcolleges over Geweldloos Verzet voor leerlingen en studenten 
op Vwo-scholen, Hbo-instellingen en de universiteiten in Nijmegen en Wageningen. Een deel van de 
jongeren die hieraan deelnemen zal ook de conferentie bijwonen en daar een inbreng leveren.  
 
In verband met het vertrek van de huidige onderwijscoördinator zoekt de Stichting voor de organisatie 
van het jongerenproject Bridge to the Future – Be Aware voor ca.120 uren met spoed een: 
  

freelance projectcoördinator 
 
Taken 

• het met de betrokken bestuursleden afstemmen van het programma van het jongerenproject 
Bridge to the Future – Be Aware, 

• het leggen en onderhouden van contacten met docenten van middelbare scholen, hoger 
beroepsonderwijs in de regio Arnhem-Nijmegen en (studieverenigingen van) de universiteiten 
in Nijmegen en Wageningen, 

• het maken van afspraken over de deelname aan het programma van gastlessen resp. 
lunchcolleges, dan wel andere activiteiten in het kader van het jongerenproject Bridge to the 
Future – Be Aware, 

• het in overleg met de onderwijsinstellingen regelen van lesruimten en materialen, 
• jongeren interesseren voor deelname aan en voorbereiden op een inbreng op de conferentie, 
• zorgen voor een goede opvang en begeleiding van jongeren en docenten tijdens de 

conferentie, 
• input leveren voor nieuwsbrieven,  persberichten en de Bridge to the Future – Be Aware 

campagne op social media. 
 
Profiel 

• naast communicatieve en relationele vaardigheden beschik je over kennis van de 
onderwijssector en bij voorkeur ook over een netwerk in de regio, 

• je hebt begrip voor de wereld van jongeren en docenten, 
• je hebt ervaring met het plannen en organiseren van vergelijkbare projecten. 

 
Je werkt samen met bestuursleden en de programmacoördinator van de Stichting, met docenten en 
leidinggevenden in het onderwijs, bestuursleden studieverenigingen (hbo, wo) en scholieren en 
studenten in leeftijd 16 – 25 jr. 
 
 
Interesse? 
Neem voor een nadere toelichting contact op met Dick van der Meer, programmacoödinator van de 
Stichting via info@bttf.nl of 06 54 37 22 05. Heb je belangstelling stuur hem dan een korte motivatie 
en een CV. Daarop kan een uitnodiging volgen voor een kennismakingsgesprek waarbij ook 
bestuursleden betrokken zullen zijn.  
 
De Stichting War Requiem – Bridge to the Future is een ideële stichting en heeft beperkte middelen 
beschikbaar voor professionele ondersteuning, waaronder deze opdracht. 


