Rijksmuseum Muiderslot en Museum Singer Laren zoeken gezamenlijk een:

Projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
voor 24 uur per week
In de periode 2021-2024 draagt het Muiderslot zorg voor de uitvoering van het CmK-3 project “Durven
is doen” voor de gemeente Gooise Meren. Museum Singer Laren is verantwoordelijk voor CmK-3 voor
de gemeente Laren. Er wordt intensief samengewerkt tussen beide musea. De lokale projecten bestaan
uit activiteiten die scholen in het primair onderwijs in staat stellen om samen met de culturele
omgeving kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam te verankeren in het curriculum en de
kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.
Wat ga jij doen?
-

Je onderhoudt contacten met scholen, schoolbesturen en culturele instellingen in de regio ten
behoeve van Cultuureducatie met Kwaliteit.
Je biedt basisscholen persoonlijke ondersteuning bij het formuleren van hun visie op
cultuuronderwijs en het maken, implementeren, evalueren en bijstellen van hun
cultuurbeleidsplannen.
Je weet in vier jaar tijd alle basisscholen in beide gemeenten enthousiast te krijgen om deel te
nemen aan de regeling.
Je bouwt een hecht netwerk op tussen scholen en culturele instellingen in de regio.
Je organiseert trainingen voor leerkrachten en cultuuraanbieders, studiedagen en netwerkborrels.
Je begeleidt intervisiegroepen van leerkrachten en cultuuraanbieders.
Je maakt jaarbegrotingen en beheert de budgetten.
Je ontwikkelt en organiseert jouw projecten in co creatie met scholen.
Je begeleidt schoolleiders en leerkrachten bij hun visie en keuzes met betrekking tot
cultuureducatie in hun school.
Je draagt vanuit jouw ervaring met cultuureducatie zowel bij aan strategieontwikkeling van een
schoolbestuur als aan de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten.
Je stuurt kunstdocenten aan en ontwikkelt in samenwerking met hen trainingen.

Wat breng jij mee?
-

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, met een aan cultuur of onderwijs gerelateerde
opleiding.
Je hebt visie, kennis en ruime ervaring op het gebied van cultuureducatie en het werken met
scholen.
Kennis van en ervaring met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een pré.
Je hebt kennis van en affiniteit met onderwijsachterstandenbeleid en kansengelijkheid.
Je bent creatief, analytisch en je hebt een goed gevoel voor humor.
Je bent ondernemend, organisatorisch sterk, stressbestendig en betrouwbaar in afspraken.
Je bent communicatief vaardig, kunt goed luisteren en bent makkelijk benaderbaar.

Wat bieden we jou?
Je krijgt een afwisselende en zelfstandige baan op een dynamische plek. Je ontvangt een passend salaris
conform de Museum CAO, salarisschaal 10 (minimaal € 3.099,00 en maximaal € 4.053,00 bruto per maand
bij 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Daarnaast ontvang je een
vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 3,4%.

Van iedereen voor iedereen
Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de hedendaagse
samenleving. Onze organisaties bieden ruimte aan iedereen. Wij geloven in de kracht van diversiteit
om samen betere resultaten te behalen voor ons unieke kasteel. Talent is daarbij de basis, diversiteit
de kracht. Breng naast je kwaliteiten, talenten en motivatie gerust ook je leeftijd, geaar dheid,
achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom !
Is jouw belangstelling gewekt?
Stuur dan vóór 13 december 2021 je cv en een korte motivatiebrief naar
marion.hoekwater@muiderslot.nl. Wil je eerst meer informatie of heb je vragen? Dan kun je terecht bij
Irma Enklaar, hoofd publiek en educatie a.i.: irma.enklaar@muiderslot.nl
De gesprekken zullen online plaatsvinden op woensdag 15 december 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

