
  

 

 
 
 
Vacature ondersteuner/gastheer/vrouw het LEF (0,4 of 0,6 FTE) 
 
Zorg jij ervoor dat iedereen zich welkom voelt en help jij graag mensen op weg? Dan is deze functie bij het LEF 
wellicht wat voor jou. Je bent praktisch ingesteld en mensgericht. Je zorgt ervoor dat alles in huis en op orde is 
om zo bij te dragen een mooie, stimulerende omgeving waarin men elkaar kan ontmoeten. Je voelt je prettig in 
een ondersteunende functie in een klein maar fijn team, waarbij jouw eigen ik telt. 
 

Profiel 
We zoeken iemand met ingang van 1 april 2021 (of 
per 15 maart voor een warme overdracht) met: 

• Passie voor onderwijs 
• Vaardigheden om pro-actief te handelen,  
• Ervaring als ondersteuner 
• Ervaring met relatiemanagement binnen de 

educatieve sector 
• Ervaring met zelfstandige bedrijfsvoering 

(administratief en organisatorisch) 
• Passie voor communicatie 
• Capaciteit om snel te schakelen tussen 

verschillende werkzaamheden, 
inhoudsgebieden en mensen 

• Capaciteit om creatief te denken in 
oplossingen, flexibel te zijn, te 
onderzoeken, te pionieren en te bouwen 
aan het LEF 

Kortom het ondersteunen én uitdragen van de 
programmering van het LEF met lef en liefde voor 
onderwijs.  
 

Werk 
De ondersteuner en gastvrouw/heer is 
verantwoordelijk voor de praktische voorbereiding 
en ondersteuning van de programmering van het 
LEF, het ontvangen van de deelnemers en de 
verzorging van onze broedplaats het LEF.  
 
Heb jij zin om deze functie te gaan bekleden en sluit 
jouw ervaring en achtergrond aan bij de uitdaging en 
het profiel, reageer dan kernachtig en op 
persoonlijke wijze. Reacties kun je uiterlijk 28 
februari 2021 mailen aan Sanne van der Linden, 
projectleider het LEF, via linden.vd.s@hsleiden.nl  
 
Arbeidsvoorwaarden  
Het LEF zit in een overgangsfase van start naar 
duurzaam en de arbeidsovereenkomst is in eerste 
instantie voor bepaalde tijd tot 31-12-2021, 
verlenging is mogelijk bij goed functioneren en bij 
start van de formele nieuwe fase van het LEF.  Op 
ZZP basis of detachering via een Leidse 
onderwijsinstelling is een mogelijkheid. 

Partners 
In het LEF werken we samen met veel verschillende 
partners van kinderopvang tot universiteit, musea en 
het ondernemersfonds Leiden.  
Met deze partners hebben we een stuurgroep, een 
kernteam waar de ondersteuner onderdeel van is en 
een verkennersteam ingericht. In het kernteam 
zitten 3 verkenners uit de partnerorganisatie, de 
verkennerteamleider, de onderwijsinnovator, de 
ondersteuner en de projectleider van het LEF.  

Het LEF 
Het LEF: Samen werken aan innovatie, kennisdeling 
en ontwikkeling binnen het onderwijs 
Het Leiden Education Fieldlab (het LEF) is van én 
voor het Leidse onderwijs. Een netwerk met een 
fysieke locatie waar onderwijsprofessionals met 
passie en een actieve rol binnen het onderwijs 
samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een 
energieke broedplaats waar kennisdeling centraal 
staat en men kan sparren zonder beperkingen met 
lef en liefde voor het onderwijs. Met behulp van 
thematisering kunnen mensen binnen verschillende 
disciplines op actieve wijze elkaar inspireren en 
versterken. Het LEF is een plek waar met passie en 
energie uitdagingen, ideeën en vraagstukken 
behandeld worden op gezamenlijk initiatief om zo 
het onderwijs te professionaliseren. 
 

 
 
 
 


