
 

 

Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

DISCRIMINATIE  

MELDPUNT GRONINGEN 

(DMG)  

 

DMG werkt provinciaal en zet 

zich in om discriminatie te 

voorkomen, te signaleren en te 

bestrijden. Groningers kunnen 

bij DMG terecht voor 

inhoudelijke (juridische) 

klachtbehandeling. Daarnaast 

houdt DMG zich bezig met 

educatie-, project- en 

onderwijsactiviteiten in de hele 

provincie, van basisscholen tot 

HBO en professionals. Tevens 

kunnen organisaties, scholen 

en overheden bij DMG terecht 

voor beleidsadvies. 

 

DMG hecht veel waarde aan 

haar onderwijsactiviteiten. We 

zetten in op bewustwording en 

(h)erkenning. Het onderwijs-

aanbod is divers, dynamisch, 

interactief en altijd in 

ontwikkeling, zodat we goed 

kunnen aansluiten bij 

maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

 

 

 

 

“Onderwijs is het machtigste 

wapen dat je kan gebruiken 

om de wereld te veranderen.” 

 

-Nelson Mandela- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatie- en projectmedewerker (28 uur) 
per direct of zo snel mogelijk 

 
Wat ga je doen? 

Als educatie- en projectmedewerker houd jij je bezig met alle onderwijsactiviteiten en projecten 

van onze organisatie. Je verzorgt de gastlessen, workshops, voorlichtingen en webinars en je 

houdt je daarnaast ook bezig met de ontwikkeling van nieuw materiaal. Deze activiteiten kunnen 

plaatsvinden op alle niveaus van het onderwijs en ook professionals worden regelmatig bezocht. 

Je werkt hierin samen met andere collega’s.  

 

In een notendop: 

 

 Verzorgen van workshops, gastlessen, voorlichtingen en webinars 

 Ontwikkelen van nieuwe werkvormen, lessen en projecten 

 Actualiseren van het huidige aanbod 

 Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen om het aanbod te verbeteren 

 Up-to-date houden van de website en social media (Facebook en LinkedIn) 

 Bouwen en onderhouden van een netwerk van relevante samenwerkingspartners, zoals 

scholen en maatschappelijke organisaties 

 

Wat vragen we? 

 

 HBO werk- en denkniveau 

 Enthousiasme, een open houding en cultuursensitief 

 Kennis van huidige maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en 

inclusie 

 Interesse en vertrouwen in de mogelijkheden om discriminatie en ongelijke kansen te 

bestrijden 

 Affiniteit met onderwijs en het werken met groepen 

 Je kan zelfstandig werken en je bent assertief 

 Ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs- en/of projectactiviteiten 

 Onderwijservaring is een pré 

 

Wat bieden we? 

 

 Een klein en hecht team 

 Dynamisch en uitdagend werk  

 Inschaling in schaal 9 van cao Sociaal Werk 

 Eventueel uitbreiding naar 32 uur medio 2022 

 

Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Laat het ons dan op jouw manier weten! Je kan je 

sollicatie richten aan Niek Peters, via niek@discriminatiemeldpunt.nl. Reageren kan tot en met 4 

oktober 2021. Voor vragen is Niek bereikbaar via 050-5498702. 

 

De sollicatiegesprekken vinden plaats in twee rondes. De eerste ronde is op maandag 11 oktober 

2021 en de tweede ronde is op 18 oktober 2021. 

 

  

 


