
 

Cultuurcoach Onderwijs (PO & VO) 
0,67 fte (24 uur) 

 
Als Cultuurcoach Onderwijs (PO & VO) help jij scholen bij het vormgeven van goed en inspirerend 
cultuuronderwijs. Jij verbindt hierbij de vraag van de scholen aan het aanbod in de culturele 
omgeving. Je bent gesprekspartner en adviseur van de gemeente, bovenschoolse directies en 
cultuuraanbieders bij ontwikkelingen zoals de verlengde schooldag, talentontwikkeling en de rol van 
de school in de samenleving. Je organiseert de NSA (naschoolse activiteiten) en schoolvoorstellingen 
voor alle scholen in de gemeente Eemsdelta en daarnaast ben je verantwoordelijk voor beleid, 
budget en planning. 
 
Dit ben jij 
Als onze nieuwe collega Cultuurcoach Onderwijs (PO & VO) ben je thuis in de culturele sector en heb 
je bij voorkeur een kunstvakinhoudelijke opleiding afgerond.  
Je legt gemakkelijk verbindingen en houdt van plannen en organiseren. Daarnaast begrijp je wat 
cultuuronderwijs voor leerlingen kan betekenen en ben je een enthousiasmerende en inspirerende 
gesprekspartner voor icc’ers en culturele aanbieders.  
Je beschikt over advies- en netwerkvaardigheden en maakt makkelijk financiële overzichten. 
Je hebt minimaal HBO - niveau en een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 
 
Competenties 

• Je bent enthousiast. 

• Je kunt mensen inspireren. 

• Je kunt goed luisteren. 

• Je behoudt het overzicht. 

• Je houdt van orde en regelmaat. 
 
Dit zijn wij 
IVAK is dé culturele netwerkorganisatie in de gemeente Eemsdelta. IVAK staat voor Inspiratie, 
Verbinding, Actualiteit en Kennisdeling. Via IVAK komen alle kinderen en jongeren in de gemeente 
Eemsdelta in aanraking met kunst en cultuur. Via het naschoolse aanbod wordt een verbinding gelegd 
met de lokale cultuuraanbieders en het verenigingsleven. Naast kunsteducatie en cultuurparticipatie 
richt IVAK zich ook actief op kunst in het sociale domein. 
 
Dit bieden wij 
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een collegiaal en enthousiast team. 
Een tijdelijke overeenkomst voor de periode van een jaar met uitzicht op verlenging. Het salaris is 
conform CAO Kunsteducatie, schaal 10 (minimaal € 3.056,00 en maximaal € 4.571,00 bruto, bij een 
fulltime dienstverband van 36 uur). 
 
We willen graag dat je in juni 2023 gaat starten voor 24 uur in de week. Dan kun je samen met onze 
huidige cultuurcoach je nieuwe baan verkennen. 
 
Interesse? 
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 7 april 2023 naar hallo@ivak.net. De eerste gesprekken vinden 
plaats op dinsdag 18 april en/ of woensdag 19 april 2023 bij ons op kantoor in Appingedam. 
 
Wil je graag eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harry Koning (directeur) op  
06-24992361 of mail naar h.koning@ivak.net.  
 


