Cultuurkust is het regionale centrum voor cultuureducatie en amateurkunst op de Noordwest Veluwe. Wij
organiseren cursussen, workshops, schoolprojecten, evenementen en festivals. Alle kunstdisciplines zijn te
vinden onder de paraplu van Cultuurkust.
De afdeling ‘Cultuurkust op school’ bereikt jaarlijks ongeveer 18.000 leerlingen, op ruim 80 scholen d.m.v.
workshops, voorstellingen, concerten en leskisten. Ons programma voor scholen loopt van een eerste
kennismaking met cultuur, via de Culturele Kick Off en het Kunstmenu, tot verdieping, met projecten als
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en Muziek in de klas. Daarnaast krijgen wij ook veel aanvragen vanuit
het onderwijs om projectmatig vakdocenten in te zetten.
Vanwege het groeiend aantal opdrachten in het onderwijs, zijn wij per direct op zoek naar

Kunstvakdocenten
(op projectbasis)
De functie
Cultuurkust verzorgt veel verschillende projecten in het onderwijs. Vanwege het Nationaal Programma Onderwijs
krijgen wij veel aanvragen vanuit het primair onderwijs. Wij zijn op zoek naar docenten in de disciplines:
• Drama/Theater
• Beeldende kunst
• Dans(expressie)
• Muziek

Functie-eisen en competenties
• Een afgeronde kunstvakopleiding
• Je geeft met enthousiasme en creativiteit invulling aan de lessen.
• Aantoonbare ervaring met het lesgeven in het primair onderwijs
• Gericht op de ontwikkeling van de leerling en/of leerkracht
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Flexibele instelling t.a.v. werktijden
• Betrokken
• Sociaal vaardig
• Initiatiefrijk

Wij bieden:
Een uitdagende functie op freelance basis binnen een gemotiveerd team bij een dynamische instelling die
cultuureducatie op alle mogelijke wijze in de regio organiseert en ondersteunt.
Contact en reageren:
Inlichtingen over de functie:
Roelinka Schouwstra, teamleider afdeling onderwijs bereikbaar op 06- 41 78 23 43 of per mail
roelinka.schouwstra@cultuurkust.nl
Je schriftelijke reactie met motivatie en CV kun je tot en met vrijdag 12 november sturen aan:
Cultuurkust, t.a.v. Philipien van Huët: communicatie@cultuurkust.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

