
 
 

 

 

 

Vacature  
 

Ben jij nieuwsgierig? Ondernemend? Een échte verbinder? En weet jij ook nog eens 

veel van (voortgezet) onderwijs én heb je veel affiniteit met nieuwe media, 

creatieve technologie en techniek? Dan is deze vacature zeker iets voor jou! 

 

Wegens het komend vertrek van één van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een 

 

Projectleider met specialisatie (voortgezet) onderwijs 
Voor ca. 24 uur per week 

 

Die ook met Kunst & Co op ontdekkingsreis gaat in de wereld van creatieve en technische innovatie, 

duurzaamheid en techniek. 

 

‘Just another day at Kunst & Co' 

Vandaag start je met een bezoek aan het Udens College waar je een gesprek hebt met de 

cultuurcoördinatoren. Jullie bespreken de wens om de samenwerking met de lokale culturele aanbieders te 

versterken en stellen de agenda op voor de klankbordgroep die later week bij elkaar komt. Dan maak je nog 

een praatje met de muziekdocent die voor zijn examenleerlingen een programma in De Pul wil samenstellen 

en daarvoor jouw input goed kan gebruiken.  

Terug op kantoor duik je het Ontdeklab in omdat er een nieuwe lading micro:bits binnen is gekomen. Je wilt 

graag de nieuwe mogelijkheden testen en bekijken hoe deze verbonden kunnen worden met thema’s uit het 

onderwijs. Je bent daarmee al gelijk bezig met de voorbereiding om de vrijwilligers van het Ontdeklab bij te 

praten zodat zij weer groepen leerlingen kunnen ontvangen en begeleiden.  

Als je weer achter je computer zit, zie je dat er nieuwe subsidieprogramma’s zijn opengezet bij het Fonds 

voor Cultuurparticipatie. Je oog valt op een programma dat innovatie en duurzaamheid binnen nieuwe media 

mogelijk maakt en je overlegt gelijk even met je collega-projectleider wat zij er van vindt. Jullie besluiten dit in 

het projectteam te overleggen en samen de inhoud voor een aanvraag concreet te maken. Tot slot stel je je 

nieuw kwartaalplan op en sluit je tevreden je computer af.  

 

De uitdaging 

Je bent onderdeel van het team projectleiders en zult als zodanig cultuur-educatieve projecten in de 

breedste zin initiëren en (doen) uitvoeren om invulling te geven aan de drie speerpunten uit het 

meerjarenplan, te weten laagdrempelige kennismaking, talentontwikkeling en innovatie. 

Je staat voor de uitdaging om vanuit een intensieve samenwerking het Udens College 

(VMBO/HAVO/VWO) te adviseren en ondersteunen bij de organisatie van activiteiten, visie en 

cultuurbeleid. Dat doe je samen met vertegenwoordigers/aanbieders uit het culturele veld.  

 

Jouw profiel 

Je erkent de waarde van kunst en cultuur om de samenleving mooier te maken en je laat je daardoor 

graag verwonderen. Je bent gericht op onderlinge relaties, samenwerking en het leggen van 

verbindingen. Je hebt lef, durft af te stappen van gebaande paden en je durft vrij te denken en door te 

vragen. Je bent recht door zee en open. Je bent creatief maar pragmatisch en je kunt snel schakelen. Je 

bent een goede planner en je kunt werken met vaste structuren en afspraken. Je bent in staat om 

projecten vanaf de opstartfase tot en met de eindevaluatie zelfstandig te coördineren en begeleiden. 

 

Je beschikt over een afgeronde relevante hbo-opleiding en hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met 

kunst- en cultuureducatie en onderwijs. Je bent bekend met de plaatselijke situatie op het gebied van 

onderwijs, kunst en cultuur (of in staat dit snel eigen te maken). Je hebt bij voorkeur ervaring met 

websitebeheer, social media en nieuwe media en fondsenwerving. MS Officeapplicaties zijn jou niet 

onbekend. Om deze functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat je in het bezit bent van een 

rijbewijs en auto.  



 
 

 

Wij bieden je 

Een uitdagende en veelzijdige functie met veel vrijheid binnen een ervaren team. 

Het salaris is conform de CAO Kunsteducatie (schaal 10). Het betreft een eerste 

aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast, mail dan je motivatie en CV vóór 27 juni a.s. naar Janneke van 

Summeren, directeur-bestuurder e-mail:  info@kunstenco-uden.nl. Voor meer 

informatie over de vacature is het mogelijk om contact op te nemen met Tim Ruterink, 06 – 30 34 

69 68. De eerste gesprekken vinden plaats op 30 juni en 4 juli a.s.. De tweede gesprekken op 7 juli 

a.s.. 

 

Over Kunst & Co 

Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit van de gemeente Maashorst. Onze missie is 

de bijzondere kracht van kunst en cultuur te gebruiken om de samenleving een stukje mooier te 

maken. Dit doen we voor alle inwoners van 1 tot 101. 

  

Kunst & Co is er om via kunst en cultuur te prikkelen, mensen in staat te stellen om hun talent te 

ontdekken en te verbinden. Maar dat doen we dus niet alleen! Samen met de culturele instellingen, 

vele kunstprofessionals en de amateurverenigingen die de gemeente rijk is laten we haar kennis 

maken met kunst en cultuur en bieden we iedereen de mogelijkheid om zich te laten onderdompelen 

in een andere wereld.  

 

Kunst & Co is een organisatie met een klein team medewerkers. Een team van zelfstandige 

kunstprofessionals zorgt voor een breed aanbod van cursussen en activiteiten binnen de 

kunstdisciplines muziek, beeldende kunst, theater/musical en dans. Vrijwilligers ondersteunen bij o.a. 

de ontvangst van groepen/schoolklassen.  

 

www.kunstenco-uden.nl 
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