
 
Vacature Intermediair – Pit Cultuurwijzer, 18-24 uur  
 

Algemene beschrijving Pit Cultuurwijzer 
Pit Cultuurwijzer ontwikkelt samen met scholen en culturele instellingen in Parkstad aansprekende, 
waardevolle en gevarieerde cultuureducatieprogramma’s, die een vaste plek in het onderwijs krijgen. 

Het programma van Pit Cultuurwijzer behelst coaching, scholing, verschillende werkgroepen en een 
online platform waarmee scholen in Parkstad vanuit hun eigen visie de kwaliteit van cultuureducatie 
kunnen verbeteren. Het doel is de creatie van een samenhangend en doorlopend 

activiteitenprogramma – Parkstad-breed! – dat voortbouwt op de kracht en eigenheid van de school 
en de regio om kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. . 
 

Versterking projectteam Pit Cultuurwijzer: intermediair culturele veld.  
Pit Cultuurwijzer zoekt een vierde intermediair ter versteviging van het projectteam; een kartrekker die 
samen met de overige 3 intermediairs wilt doorpakken en werken aan een Parkstad-brede 

samenwerking. In deze functie ligt de nadruk op het contact met het culturele veld. Ook het 
bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten Heerlen en het culturele veld ten behoeve 
van de scholen zal tot je takenpakket behoren.  

 
Dus ben jij een verbinder, een lobbyist, maar kun je ook processen in goede banen leiden? Lukt het 
jou om de juiste mensen op het juiste moment samen te brengen? En durf je verder te kijken, 

vernieuwend te zijn en de vragen te stellen die niemand durft te stellen? Ben je tot slot bekend met 
cultuureducatie en de regio Parkstad? Dan is het projectteam op zoek naar jou. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Monitoren van het traject van de deelnemende culturele instellingen, scholen en 
ondernemers. 

• Signaleren van kansen en knelpunten bij zowel cultuuraanbieders als op schoolniveau en die 
ter sprake kunnen brengen. 

• Kennis en affiniteit met het politieke veld. 

• Begeleiden van de dialoog tussen school en regionale cultuuraanbieders binnen het traject  en 

cultuuraanbieders onderling. 

• Herkennen van rollen en verantwoordelijkheden en de juiste mensen daarop aanspreken.  

• Onderhouden van regionaal netwerk. 

• Leggen van verbindingen tussen het netwerk van zowel cultuuraanbieders  als onderwijs. 

• Het volgen van provinciale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. 

• Een bijdrage leveren aan de inhoudelijke en financiële verantwoording richting gemeente, 
provincie en het fonds van cultuurparticipatie samen met de projectleider Pit Cultuurwijzer. 

• Budgetbewaking. 

 
Vereisten 

• HBO werk en denkniveau. 

• Kennis van en werkervaring met onderwijs, cultuureducatie en beleid. 

• Kennis van en werkervaring met veranderprocessen. 

• Kennis van en werkervaring met projectmatig werken. 

• Relevante opleiding, bijvoorbeeld CMV, Cultuurwetenschappen. 

• Coachende vaardigheden (door ervaring en / of opleiding). 

• In bezit van een rijbewijs en in bezit van een auto  
 
Wij bieden 

• Een aantrekkelijke, energieke en creatieve werkomgeving 

• Een bij de functie-eisen aansluitend salaris gebaseerd op opleiding en ervaring (schaal 9 cao 
Musea) 

• Het betreft een functie voor18-24 uur voor de periode van in eerste instantie één jaar, waarna 

verlenging voor de resterende tijd van het project (december 2020) mogelijk is. 
 

Sollicitaties en verdere informatie: 

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie vóór 13 maart 2019 per e-mail sturen aan 

susanne.scholtissen@schunck.nl tnv Susanne Scholtissen-Brekelmans, projectleider Pit 

Cultuurwijzer.  

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij Susanne Scholtissen-Brekelmans (045-577 

22 61).  

De aard van de aanstelling (bijvoorbeeld op detacherings- of uitzendbasis) wordt in het afrondende 

arbeidsvoorwaardengesprek besproken. 
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