
 
 

Vacature: TRAININGSCOÖRDINATOR COC Kennemerland 

 

Het COC Kennemerland is op zoek naar een Trainingscoördinator voor de 
Werkgroep Voorlichting van COC Kennemerland. De coördinator is verantwoordelijk 
voor de training en ontwikkeling van de groep voorlichters die actief zijn op 
basisscholen en middelbare scholen in Haarlem en omgeving.  

Het doel van de voorlichtingen op scholen is: 

o Het draagvlak voor LHBTI, diversiteit, op scholen te vergroten; 
o Nadruk niet op verschillen, maar juist op overeenkomsten tussen 

mensen we bestaan  allemaal uit 4 ingrediënten (genderbread); 
o Acceptatie vergroten en taboes doorbreken door onderwerp 

bespreekbaar te  maken; 
o Belang van een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag 

zijn. 
 

Primaire taken: 

 Draagt zorg voor alle werkgroepen en trainingen tijdens een schooljaar 
(inclusief plannen, ruimte regelen, geven van de training en de 
verslaglegging); 

 Bewaken van het niveau van voorlichting door bijhouden van de 
evaluatieformulieren ingevuld door voorlichters en scholen; 

 Het voorbereiden, agenderen en voorzitten van de vergaderingen (inclusief 
plannen, ruimte regelen, agenderen, voorlichters uitnodigen, voorzitten van de 
vergadering en zorg dragen voor verslaglegging);  

 Overleggen met mede-coördinatoren en het bestuurslid voor voorlichting; 
 Introductiegesprekken voeren (samen met ten minste 1 andere coördinator). 

 

Secundaire taken: 

 Verantwoordelijk voor updaten of vernieuwen van methodieken of materialen 
(in overleg met de anderen binnen de voorlichtingsgroep); 

 Contactpersoon voor landelijke werkgroep betreffende trainingen voorlichting 
en/of andere instanies die trainingen verzorgen. 

Profiel: 

De ideale trainingscoördinator:  

 heeft affiniteit met LHBTI; 



 
 

 heeft ervaring met het geven van voorlichting aan leerlingen over diversiteit of 
is bereid dit te leren; 

 is bekend met het begeleiden (leiden) van groepen; 
 vindt het een pré om met vrijwilligers te werken. 

Voor de functie van trainingscoördinators is een kleine vergoeding per sessie 
mogelijk. Onkosten zoals reiskosten etc. worden vergoed. De werkgroep Voorlichting 
komt één keer per 4 weken bijeen, de zomervakantie uitgezonderd. Op jaarbasis 
gaat het dus om 10 sessies De tijdsbesteding is variabel, maar gemiddeld 8 uur per 
sessie. 

Interesse? 

We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en CV naar 
voorlichting@cockennemerland.nl. Voor vragen kan je ook mailen naar dit 
emailadres. Of bel met het bestuurslid van het COC Kennemerland, Peter Buschman 
06-51823926. 

 


