
Vacature                   

Stichting Wat Zegt de Bijbel heeft als doel christenen in hun 
geloofsontwikkeling te ondersteunen en doet dit vooral door het 
aanbieden van schriftelijke Bijbelcursussen met correctieservice. De 
stichting bestaat al 35 jaar en in de loop der jaren hebben honderden 
mensen deelgenomen en zijn er cursussen over bijna alle boeken van 
het Nieuwe Testament verschenen. Momenteel zijn 31 cursussen van 
elk 15 lessen over het Oude en Nieuwe Testament ontwikkeld.

Om het cursuswerk een verfrissende impuls te geven, zoekt onze 
stichting op korte termijn een:

Coördinator Bijbelcursus (vanaf 0,4 fte)

Wat doe je? De cursuscoördinator...

•       is verantwoordelijk voor de hele organisatie van de cursus
•       is verantwoordelijk voor het contact met vrijwilligers, correctoren, bestuur en cursisten
•       geeft leiding aan de herziening van de cursussen (vooral Bijbelvertaling onafhankelijk maken)
•       maakt een plan voor vernieuwing van het cursuswerk; dit plan is vooral gericht op het
        digitaal beschikbaar maken van de cursus die goed aansluit bij de verschillende doelgroepen;
        ook is dit plan gericht op de werving van nieuwe deelnemers
•       coördineert de lopende zaken zoals planning, werving van vrijwilligers, bijhouden van de
         website en meer....

Wat moet je kunnen?
Als cursuscoördinator ben je erg veelzijdig omdat je met uiteenlopende werkzaamheden te maken 
hebt; je bent een echte spin-in-het-web. Je moet leiding kunnen geven, stressbestendig zijn en 
projectmatig kunnen werken. Je moet het cursusaanbod kunnen afstemmen op de vraag, dus enig 
commercieel inzicht is belangrijk. Tot slot is het een pré als je ervaring hebt met 
onderwijs/cursussen/didactiek.

Wat kun je verdienen?
Het werk van de stichting is voor 100% afhankelijk van giften. Als cursuscoördinator is je inkomen 
afhankelijk van een vriendenkring. Als stichting helpen we je graag bij het opzetten van een groep 
sponsors.
Wil je meer weten over het leven van giften? Bestel dan bijvoorbeeld het boekje 'Hellup... leven van 
giften', te verkrijgen bij OM-Nederland in Emmeloord.

Interesse?
Spreekt het ontwikkelen van Bijbelcursussen je aan en herken je jezelf in het geschetste profiel? 
Dan is deze functie misschien iets voor jou! Je sollicitatie zien we graag tegemoet. Je kunt deze 
sturen naar directeur Cor Bunk; e-mail: cor@watzegtdebijbel.nl . Voor aanvullende informatie over 
de functie kun je ook telefonisch contact met hem opnemen via 06 81730370. Meer informatie over 
de stichting vind je op www.watzegtdebijbel.nl .


