
   
 

 
De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie biedt 
een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn, theater, 
bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit een uniek gebouw in 
Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een organisatie met veel gezichten en 
zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met 130 professionele medewerkers en 500 
betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en ontmoeting. De organisatie functioneert 
nadrukkelijk binnen de gemeentelijke culturele en maatschappelijke infrastructuur.  
 
De afdeling Kunstwerkplaats is de eerstelijns partner voor cultuureducatie in het basis- en voortgezet 
onderwijs van de gemeente Dronten. Tal van scholen weten de weg te vinden naar de 
Kunstwerkplaats voor incidentele of structurele cultuuronderwijsactiviteiten. 
 
De Kunstwerkplaats is structureel en voor diverse projecten op zoek naar: 
 

gepassioneerde kunstvakdocenten (ZZP) 
(beeldend, dans, muziek, nieuwe media, theater) 

 

 

Functie-inhoud 
Kunstvakdocenten worden bij ons op verschillende manieren ingezet. Voor het geven van gastlessen 
binnen onze modules (lespakketten), of op maat, passend bij de vraag van de school. Van losse 
klussen op de ene school, tot wekelijkse lessen op de andere. 
 
Een groot deel van de Drontense scholen neemt deel aan de Flevolandse uitwerking van 
Cultuureducatie met Kwaliteit: CultuurPlus. Mede dankzij die impuls is er veel belangstelling voor 
cultuuronderwijs en zoeken wij hele jaar door kanjers van docenten om deze activiteiten samen met 
ons vorm te geven en uit te voeren. 
 
Wat wij vragen 

 Relevante hbo-kunstopleiding (bij voorkeur een docentenopleiding) 

 Kennis en/of ervaring op het gebied van kunsteducatie in het basisonderwijs 

 Kennis van en inzicht in relevante didactische aanpakken en methodes in jouw vakgebied 

 Afhankelijk van de vraag van de scholen: coachende vaardigheden  

(t.b.v. ondersteuning van de leerkracht) 

 Klantgerichtheid 

 Creativiteit en innovatiekracht 

 
Wat wij bieden 

 Een variatie aan opdrachten 

 60 euro per heel (les)uur (inclusief voorbereiding of nabespreking) 

 Reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer) 

 Ondersteuning vanuit de Kunstwerkplaats 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je terecht bij Margriet van Niejenhuis (coördinator De Meerpaal 
Kunstwerkplaats): margriet.vanniejenhuis@meerpaal.nl.  
Meteen solliciteren? Dat kan via personeelszaken@meerpaal.nl.  
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