Gezocht: kunstvakdocenten PO/VO/SO
Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk verzorgen cultuuronderwijs op
het gebied van beeldende kunst, dans, muziek en theater in zowel de vrije tijd, de zorg als binnen het
regulier en speciaal onderwijs. Ons werkgebied is Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee, gelegen op
15 km van Haarlem en Alkmaar, en op 30 km van Amsterdam.
Naast ons reguliere aanbod cultuuronderwijs starten we vanaf het schooljaar 2022-2023 voor
scholen in onze regio met speciale lesprogramma’s van een halve of hele schooldag als onderdeel
van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze lesprogramma’s worden niet alleen ingezet om
kinderen inspiratie en plezier te geven, maar ook om kinderen in hun kracht te zetten en de
gelegenheid te bieden hun emoties te uiten, te experimenteren, fouten te durven maken en op een
andere manier samen te werken. Deze lesprogramma’s worden verder last but not least ingezet om
groepsleerkrachten meer tijd en ruimte te bieden voor hun werkzaamheden.
Voor het ontwerpen en uitvoeren van deze speciale lesprogramma’s zijn wij op zoeken naar

INSPIRERENDE KUNSTVAKDOCENTEN (ZZP)
binnen alle kunstdisciplines zoals architectuur, beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, design,
drama, film, filosofie, fotografie, literatuur, maakonderwijs, muziek, textiel.
Wij vragen:
• Ervaring in het geven van cultuuronderwijs aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en/of speciaal onderwijs
• Een moderne kijk op cultuuronderwijs en aantoonbare ervaring op het gebied van
ontwikkelen van culturele lesprogramma’s
• Grote compassie met de medemens in het algemeen en kinderen in het bijzonder
• Creativiteit en vindingrijkheid
• Een leergierige en ondernemende instelling
Wij bieden:
• Veel ruimte voor eigen inbreng
• Een marktconform uurtarief
• Vergoedingen voor reiskosten, voorbereiding en materialen
• Ondersteuning en begeleiding door trainingen, intervisiebijeenkomsten en andere manieren
om je als kunstvakdocent verder te ontwikkelen.
We nodigen je uit een CV te sturen aan Carolien Dekker, coördinator cultuur NPO
carolien@cultuurhuisheemskerk.nl
Voor meer informatie kun je mailen naar carolien@cultuurhuisheemskerk.nl of bellen:
Carolien Dekker, coördinator cultuur NPO (06-38198757) bereikbaar op dinsdag en donderdag en
elke dag na 16.00 uur

