Vacature educatief medewerker De Vrijstaat
Organisatie
De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar, gevestigd in een monumentale
boerderij middenin het Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Op De Vrijstaat maken kinderen en jongeren op een
actieve manier kennis met kunst en kunstenaars uit diverse disciplines. Ze worden uitgenodigd deel te nemen
aan de creatieve wisselwerking tussen kunstenaar, kunst en de wereld waarin wij leven.
Jaarlijks ontwikkelen we twee langlopende exposities met een interactief workshopprogramma. Op De Vrijstaat
KunstAcademie werken kinderen intensief samen met professionele kunstenaars. Verder maken we ieder jaar
een theatervoorstelling voor het hele gezin. In de zomer kunnen kinderen een week lang kunst maken tijdens
de kunstvakantieweek. Ook bieden we kunsteducatie voor scholen en diverse workshops voor BSO's,
kinderfeestjes of andere groepen kinderen.
De Vrijstaat zoekt per 1 december 2017
Een enthousiaste educatief medewerker met visie op kunsteducatie
voor 24 uur per week (0,6 fte)
De functie
Als educatief medewerker ben je lid van het vaste team van De Vrijstaat en werk je nauw samen met de
artistiek leider. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkeling en uitvoering van de educatieve en
participatieve projecten van De Vrijstaat. Je begeleidt kunstenaars bij het maken en uitvoeren van hun
educatieve programma en bent als vakdocent de constante factor in de lessen op onze Vrijstaat
KunstAcademie.
Takenpakket
• medevormgeven van het educatief beleid van De Vrijstaat
• ontwikkelen en uitwerken van het educatief programma voor scholen en De Vrijstaat KunstAcademie
i.s.m. de artistiek leider en de kunstenaars
• voorbereiding, planning en organisatie van het educatief programma
• onderhouden van contacten met scholen & cursisten
• aansturen en begeleiden stagiaires en freelance medewerkers
• begeleiding van de lessen op De Vrijstaat KunstAcademie als vakdocent naast de kunstenaar
• verzorgen van lessen voor schoolklassen bij de exposities en theatervoorstellingen
• deelname aan scholingstraject en bijeenkomsten i.h.k.v. Creatief Vermogen Utrecht
• ontwikkelen en geven van trainingen i.h.k.v. Creatief Vermogen Utrecht
Wij vragen
• Je beschikt over een relevante HBO-opleiding en aantoonbare werkervaring in de kunst- en
cultuureducatie voor het primair onderwijs
• Je hebt affiniteit met de visie en doelstellingen van de Vrijstaat op en de ontwikkeling van kinderen
• Je bent goed op de hoogte van de landelijke en plaatselijke ontwikkelingen op het gebied van
cultuureducatie
• Ervaring met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een pré.
• Je bent vakinhoudelijk en didactisch goed onderlegd en kunt creatieve ideeën omzetten in een
relevant lesprogramma.
• Je kunt goed organiseren en plannen en vindt het leuk om ook zelf voor een groep te staan
• Je kunt goed samenwerken en vindt het een uitdaging met kunstenaars aan kunstprojecten met
kinderen te werken

•
•

Je bent op zaterdag beschikbaar voor de lessen op De Vrijstaat KunstAcademie
Je bent flexibel, collegiaal, stressbestendig, energiek en creatief.

Wij bieden
Een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Samenwerking met een
klein en gedreven team van vijf vaste medewerkers, met inspirerende kunstenaars en enthousiaste freelance
begeleiders en toegewijde stagiaires.
De functie is gewaardeerd in schaal V van de CAO Toneel & Dans 2016-2019 (principe akkoord) die loopt van €
2.148 tot € 3.188 bruto per maand voor een fulltime dienstverband van 40 uur/week. De inschaling gebeurt op
basis van leeftijd en ervaring. De medewerker neemt deel aan de collectieve pensioenverzekering.
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Stuur je brief met daarin je motivatie vergezeld van een CV aan de directie van De Vrijstaat via
sollicitatie@devrijstaat.nl. De indientermijn sluit op donderdag 21 september 2017.
De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 11 oktober, de tweede ronde in de week van 18
oktober. Het dienstverband gaat in per 1 december 2017.
Met vragen over de functie kun je contact opnemen met Daphne de Bruijn (artistiek leider) via 030-3030012,
bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

