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(educatie), welzijn, theater,
bioscoop, grand café, 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 instelling 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. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden en het team is de
Kunstwerkplaats met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar:
Een Consulent Primair & Voortgezet Onderwijs
Het betreft een aanstelling van 16 uur per week voor de periode van één jaar, met de kans op
verlenging en/of uitbreiding.
Functie-inhoud
Als Consulent bij de Kunstwerkplaats adviseer en ondersteun je scholen in het realiseren van een
cultuureducatieprogramma, passend bij de vraag van de school. Samen met je collega-consulent en
de coördinator realiseer je diensten en activiteiten die scholen in staat stellen hun cultuureducatie op
structurele wijze vorm te geven en in te vullen. Met een groot deel van de basisscholen doen we dat
vanuit het Flevolandse programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit: CultuurPlus.
Je stelt je op als partner van de school in de zoektocht naar passend cultureel aanbod. De functie
vaart wel bij jouw luisterend vermogen, oplossingsgerichtheid en creativiteit.
Wat wij vragen
 Relevante hbo-/wo-opleiding op gebied van onderwijs, kunst, media en/of cultuur
 Kennis en/of ervaring op het gebied van kunsteducatie in het basisonderwijs
 Klantgerichtheid
 Proactieve werkhouding
 Flexibiliteit
 Creativiteit
 Commitment
 Organisatorisch vermogen
Wat wij bieden
 Een uitdagende en afwisselende baan
 Een werkplek in een unieke organisatie in Nederland
 Een plek in een zelfstandig functionerend team met fijne, betrouwbare collega’s
 Een salaris in schaal 10 van de CAO Kunsteducatie (minimaal € 2913 en maximaal € 4405
bruto, bij een fulltime dienstverband van 36 uur).
Tot slot
In deze rol adviseer en begeleid je scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs.
De verdeling is daarbij als volgt:
 Primair onderwijs: 12 uren
 Voortgezet onderwijs: 4 uren
Mocht je een expliciete voorkeur hebben voor één onderdeel van de functie en je alleen daarvoor
kandidaat willen stellen, dan is dat mogelijk.

Meer informatie
Mail vóór donderdag 7 juli 2022 je sollicitatie en cv naar De Meerpaal: personeelszaken@meerpaal.nl
onder vermelding van ‘Consulent Cultuureducatie’. De gesprekken staan gepland op dinsdag 12 en
donderdag 14 juli 2022. Voor meer informatie kun je terecht bij Margriet van Niejenhuis (coördinator
De Meerpaal Kunstwerkplaats), 06-50590894.

