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Vacature Cultuurcoach Onderwijs Het Hogeland 
Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland 

april 2021 

 

Cultuurcoaches gezocht! 

Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland heeft de ambitie om het voor àlle 48.000 

Hogelandsters, jong en oud, mogelijk te maken om hun leven lang te blijven leren en hun creatieve 

talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zowel op school als in de vrije tijd. Om deze ambitie te 

realiseren, gaan we samen met de gemeente Het Hogeland twee part-time cultuurcoaches inzetten: 

één voor het onderwijs, en één voor de amateurkunst. Wij zoeken dus twee enthousiaste, kundige 

collega’s om ons team te versterken. 

 

Over Cultuurcentrum Hogeland 

Cultuurcentrum Hogeland is begin dit jaar ontstaan uit een fusie tussen Muziekschool Hunsingo, 

Muziekschool Noordakkoord en Theaterschool Wonderboom. Het Cultuurcentrum is de door de 

gemeente Het Hogeland aangewezen organisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met 

ca. 35 docenten verzorgen we muziek- en theaterlessen in de vrije tijd en op scholen. In 

samenwerking met andere partijen in Noord-Groningen willen we ons aanbod in de toekomst graag 

uitbreiden. Onze organisatie is volop in ontwikkeling!   

 

Functie-omschrijving Cultuurcoach Onderwijs (0,4 fte) 

Op scholen groeit het besef hoe belangrijk (en leuk!) de kennismaking met kunst en cultuur is voor 

de ontwikkeling van kinderen. Als Cultuurcoach Onderwijs draag je bij aan goede cultuureducatie op 

de 35 scholen voor basisonderwijs en de 6 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Het 

Hogeland, door:  

• te zorgen dat scholen duidelijk zicht hebben op en toegang hebben tot het brede culturele 

aanbod in de gemeente, waarbij je instaat voor de kwaliteit van dat aanbod; 

• de vraag van scholen te vertalen in passende lesprogramma’s en -projecten en de uitvoering 

hiervan te verzorgen: van de offerte en afspraken met docenten tot en met de planning en 

afronding; 

• scholen te ondersteunen bij gemeentelijke en andere subsidieaanvragen; 

• een goede samenwerking en afstemming met de regioconsulent van de steuninstelling Kunst 

& Cultuur (K&C): jullie ondersteunen scholen bij de vertaling van hun cultuurvisie naar een 

concreet curriculum, waar mogelijk in een doorgaande leerlijn, en je draagt inhoudelijk bij 

aan de halfjaarlijkse lokale netwerkbijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren / icc’ers; 

• vak-inhoudelijke trainingen te organiseren of zelf te geven voor het personeel van scholen 

die zelf cultuurlessen willen gaan verzorgen;  

• deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten voor cultuurcoaches en andere relevante 

initiatieven in de sector. 
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Wat wij bieden:  

• Een tijdelijk dienstverband van 0,4 fte bij het Cultuurcentrum Hogeland, met een salaris in 

schaal 8 van de CAO Kunsteducatie. De eerste aanstelling is t/m 31 december 2021, met zicht 

op verlenging na een positieve evaluatie. 

• Woon-werkreiskostenvergoeding van €0,19/km voor max. 30 km per enkele reis. 

• De vrijheid om je werktijd flexibel in te delen, waarbij gedeeltelijk thuiswerken tot de 

mogelijkheden behoort. 

• Werken in een team van betrokken mensen met hart voor kunst & cultuur en aandacht voor 

elkaar.  

 

Wat we vragen van jou: 

• We hopen dat je op korte termijn kunt beginnen. 

• De aanstelling is voor gemiddeld 14,5 uur per week. In de meeste schoolvakanties ben je vrij, 

we verwachten dus dat je daarbuiten op tenminste 3 werkdagen per week flexibel inzetbaar 

bent. 

• Je woont in de provincie Groningen, het liefst in de gemeente Het Hogeland. 

• Je hebt relevante ervaring en een actueel en relevant netwerk. 

• Je bent initiatiefrijk en een echte verbinder: je ziet kansen, legt makkelijk lijntjes tussen 

verschillende partijen en geeft ook graag praktisch handen en voeten aan de ontstane 

ideeën. 

• Je werkt sterk vraaggericht. Je kunt dus goed luisteren en achterhalen wat de behoeften van 

scholen en cultuurdocenten zijn, om dit vervolgens te vertalen naar passend aanbod. 

 

Solliciteren 

Voor meer informatie over deze vacature(s) kun je contact opnemen met Rolien Scheffer, directeur 

van Cultuurcentrum Hogeland. Zij is te bereiken op tel. nr. 06-81495197. 

Solliciteren kan door uiterlijk woensdag 21 april 2021 een motivatiebrief en je CV (graag in pdf) te 

sturen naar kantoor@cultuurcentrumhogeland.nl. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 

maandag 10 en dinsdag 11 mei.  


