
 

 
Kwintessens is een educatieve uitgeverij in Amersfoort, gespecialiseerd in de vakgebieden 
godsdienst/levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren. Bekende uitgaven zijn de methodes Trefwoord, Kind 
op Maandag, Hemel en Aarde en Kwink. In het additionele fonds worden jaarlijks nieuwe uitgaven ontwikkeld in 
de vorm van lesprogramma’s, boeken, musicals enz. 
 
Kwintessens maakt samen met Edukans deel uit van UnieNzv, een maatschappelijke onderneming die 
crossmediaal werkt aan de educatie van jongeren in Nederland en ontwikkelingslanden met een focus op sociaal-
emotionele ontwikkeling, burgerschap en levensbeschouwing. 
 
Ter versterking van onze redactie zijn wij per direct op zoek naar een deskundige 
 

redacteur Trefwoord m/v (freelance) 
 

Elke dag krijgen duizenden kinderen in Nederland inspirerend levensbeschouwelijk onderwijs. De methode 
Trefwoord helpt leerkrachten bij het vormgeven van dit onderwijs, met creatief en doordacht lesmateriaal 
dat recht doet aan de diversiteit in de klas. De methode biedt eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen,  
(animatie-)films, uitdagende vragen, online beeldmateriaal, aanvullende prentenboeken en veel meer.  
We zoeken een creatieve redacteur met aantoonbare kennis van / affiniteit met de wereld van het jonge kind.  
 
Taken: 
 Bijdragen aan de idee- en meningsvorming over onderwerpen en concrete inhouden van de methode;  
 Inhoudelijk voorbereiden van redactievergaderingen, onderzoek doen naar mogelijke invalshoeken; 
 Uitwerken van levensbeschouwelijke thema’s in een pedagogisch-didactische lijn; 
 Schrijven van lesweken; 
 Het maken van nauwkeurige en concrete auteursinstructies; 
 Begeleiden van auteurs;  
 Beoordelen van kopij, geven van inhoudelijk commentaar op basis waarvan de auteur de teksten kan herzien; 
 Redactie van teksten.  
 
Profiel:  
 Ervaring als redacteur, bij voorkeur van educatieve uitgaven; 
 Kennis van de leefwereld van het jonge kind; 
 Creatief kunnen denken en goede ideeën hebben voor werkvormen in de onderbouw; 
 Kennis van het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing in het basisonderwijs; 
 Het vermogen om goed in te spelen op de levensbeschouwelijke diversiteit in de klas; 
 In staat en bereid om te werken binnen de door de redactie vastgestelde richtlijnen en criteria; 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 
Competenties: 
 Creatief, nauwkeurig, taalvaardig, deskundig, praktisch 
 
Ons aanbod 
Het betreft een (langdurige) freelance opdracht met een tijdsinvestering van ca. 8 uur per week.  
Wekelijkse deelname aan redactievergaderingen op dinsdagochtend (online of op kantoor in Amersfoort) is 
onderdeel van de opdracht.   
 
Interesse en sollicitatie  
Meer weten over Trefwoord? Bezoek onze website: www.trefwoord.nl. Voor informatie over deze vacature kunt 
u contact opnemen met Petra Jonker (hoofdredacteur Trefwoord): p.jonker@kwintessens.nl.  
Solliciteren? Stuur uiterlijk 8 december 2020 een sollicitatiebrief en cv naar Petra Jonker (hoofdredacteur): 
p.jonker@kwintessens.nl.  


