
Vacature 
Door de grote vraag naar muziekonderwijs bij scholen zijn wij per 1 februari 2022 op zoek naar: 

Junior projectleider / coördinator cultuureducatie (PO) met het accent muziek 
Voor 32 uur per week | regio Rheden | Cultuureducatie 

Cultuurbedrijf RIQQ  
Brengt kunst en cultuur dichtbij. 

Bij Cultuurbedrijf RIQQ maken we ons sterk voor kunst en cultuur in de gemeente Rheden omdat we 
geloven dat meedoen aan- en genieten van kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt en altijd 
verbindt.  
Je kan bij ons terecht voor voorstellingen en concerten, kunst-, dans- en theaterprojecten. Maar ook 
voor muzikale en creatieve projecten op scholen, in de wijk of het dorp en in de zorg.  
We doen ons werk voor alle inwoners, scholen en bedrijven. Voor culturele instellingen, kunstenaars 
en amateurverenigingen. We werken samen met iedereen die zich inzet voor een bloeiend cultureel 
klimaat in de gemeente Rheden. 

Wat doet de afdeling cultuureducatie? 
Je werkt samen met de afdelingscoördinator aan de versteviging van cultuureducatie in het primair 
onderwijs (21 scholen) en werkt toe naar duurzame leerlijnen en projecten.  

Voel jij net als wij een grote betrokkenheid bij muziek- en cultuuronderwijs? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 

Dit ga je doen: 
• Je bent de vaste contactpersoon voor een aantal scholen in de zeven dorpen van gemeente 

Rheden en Rozendaal. 
• Je ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van hun visie op cultuuronderwijs en de 

implementatie hiervan. Interne cultuurcoördinatoren en directies van scholen zijn hierbij je 
gesprekspartner. 

• Vanuit de vraag van scholen informeer je culturele instellingen over de ontwikkelingen binnen 
het onderwijs en de aansluiting van hun aanbod. 

• Je draagt bij aan activiteiten voor kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering en het 
opbouwen en onderhouden van verschillende netwerken binnen het onderwijs. 

• Je bent de contactpersoon voor muziekverenigingen en andere vrijetijdsaanbieders in de 
gemeenten. Je onderhoudt ons netwerk en bouwt dit verder uit. 

• Je bouwt bruggen tussen muziekonderwijs in de school en buiten de school en je jaagt 
muziekeducatie aan. 

• Je organiseert activiteiten, bijeenkomsten, podiumpresentaties, etc. 
• Je neemt deel in regionale netwerken en overleggen. 

Dit is wie je bent: 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een relevante opleiding in onderwijs, kunst 

en/of cultuur. 
• Je hebt kennis van- of affiniteit met muziekonderwijs en muziekverenigingen. 
• Je kunt planmatig denken en werken. 
• Je hebt organisatorische en communicatieve vaardigheden. 
• Je hebt advies- en netwerkvaardigheden en vindt het leuk om anderen te inspireren. 



• Je volgt belangrijke trends en ontwikkelingen. 
• Je bent nieuwsgierig naar het werken in kleine kernen met een grote verscheidenheid aan 

scholen en cultuuraanbieders. 
• Wonen in de regio en het bezit van een rijbewijs + auto is fijn. 

Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit en willen als organisatie een afspiegeling van de 
maatschappij zijn.  

Wij bieden: 
• Een fijne werkplek binnen een klein, deskundig en enthousiast team met ruimte voor jouw 

eigen inbreng, visie en ideeën. 
• De mogelijkheid om in deze functie te groeien en jezelf te ontwikkelen. 
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging 
• De CAO Kunsteducatie is van toepassing. 

Is je interesse gewekt? 

Stuur dan je CV en motivatie voor 11 januari 2022 naar info@cultuurbedrijfriqq.nl ter attentie van Olga 
Kersten, afdelingscoördinator cultuureducatie. De eerste gesprekken staan gepland op 
donderdagmiddag 20 januari en vrijdagochtend 21 januari. 

Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Koen van der Mark, directeur Cultuurbedrijf 
RIQQ op nummer 06 817 30 771.
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