
 
Adviseur cultuureducatie 
 
0,6 fte | schaal 8 CAO Musea 
 
 
Ben jij een specialist op het gebied van cultuureducatie? Streef jij ook naar een onderwijs waarbij 
cultuureducatie een integraal onderdeel is op school? Ben jij op zoek naar een interessante en 
uitdagende functie waarbij verbinden centraal staat? Heb jij ervaring in het inspireren van een 
schoolteam op het gebied van cultuureducatie en krijg jij alle neuzen dezelfde kant op?  
Herken jij jezelf in de woorden, “proactief”, “deskundig”, “planmatig” en “daadkrachtig”?  
Dan willen wij jou graag toevoegen aan ons team! 
 
Wat ga je doen? 
Als adviseur en verbinder help je scholen en cultuuraanbieders verder in de ontwikkeling van 
cultuureducatie. Je bent de schakel tussen het onderwijs en cultuuraanbieders en hét gezicht naar de 
scholen. Je hebt als Adviseur cultuureducatie een adviserende, verbindende, coördinerende en 
stimulerende rol bij het integreren van kwalitatief goede cultuureducatie op de scholen (PO & VO). 
 
Werkzaamheden: 
 

• Je coacht en begeleidt scholen gedurende het ontwikkeltraject / visietraject op cultuureducatie 

• Je begeleidt hen bij het schrijven van cultuurplannen 

• Je helpt een school bij het ontwikkelen van een schoolspecifieke leerlijn 

• Je geeft trainingen ter ondersteuning van de deskundigheid van het onderwijspersoneel 

• Je brengt school en cultuuraanbieder bij elkaar voor trajecten voor co-teaching en co-creatie 

• Je begeleidt scholen en cultuuraanbieders in samenwerkingsprojecten 

• Je legt verbinding tussen binnenschools- en buitenschools leren 

• Je borgt de kwaliteit van het lesaanbod van cultuuraanbieders  

• Je biedt inzicht in budgetten en ondersteunt bij het aanvragen van subsidies 

• Je verzorgt de inhoudelijke verantwoording over de voortgang van het project naar 
subsidieverstrekkers 

 
Wie zoeken wij? 
Cultuureducatiegroep is per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste nieuwe collega met 
een passie en drive voor cultuureducatie. Voor deze functie heb je relevante en recente werkervaring 
binnen het onderwijs en ben je in het bezit van minimaal een HBO diploma op het gebied van 
(cultuur)educatie. We zijn op zoek naar iemand met ervaring in het opzetten van duurzame 
programma’s en projecten met het onderwijs en cultuuraanbieders. Iemand die in zijn/ haar loopbaan 
scholen heeft geadviseerd over hun cultuurbeleid en weet hoe je beleid op het gebied van 
cultuureducatie kan implementeren in het onderwijs.  
 
Onze nieuwe collega is open, enthousiast en weet van aanpakken. Hij/ zij is woonachtig in de regio 
Holland Rijnland of woonachtig binnen een straal van 30 km van Leiden. In deze afwisselende en 
projectmatige functie is het belangrijk dat je goed kan schakelen, proactief bent en het overzicht goed 
weet te bewaren. Je bent communicatief sterk, creatief en gedreven om scholen en cultuuraanbieders 
te laten samenwerken.  
 
Wat bieden wij? 
We bieden jou een zelfstandige functie voor 24 uur in de week in een klein en gezellig team. In deze 
functie krijg je de ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Je werkt wisselend op kantoor en vanuit huis 
en bezoekt (wanneer mogelijk) scholen en cultuuraanbieders op locatie. 
 
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 8 CAO Musea). De aanstelling is per direct 
voor een periode van 1 jaar met de intentie tot verlenging. Werkdagen zijn in overleg. 
 
Solliciteren? 
Wil jij deel uitmaken van hét expertisecentrum voor cultuureducatie? Stuur je cv met motivatiebrief 
uiterlijk donderdag 25 februari naar educatie@cultuureducatiegroep.nl t.a.v. Michelle den Drijver, 
Coördinator Bedrijfsvoering.  

mailto:educatie@cultuureducatiegroep.nl


 

• Week 9 (1 t/m 4 maart) – 1e sollicitatieronde 
Online via Teams of Zoom  
 

• Week 10 ( 8 t/m 11 maart) – 2e sollicitatieronde 
Fysiek op kantoor bij Cultuureducatiegroep 

 


