
 
 
Vacature: ZZP docenten Roombeek Cultuurpark Educatie 
 
Heb jij een passie voor onderwijs, kunst en heb je affiniteit met techniek? Voor onze educatieve 
afdeling zijn wij op zoek naar enthousiaste en vakbekwame ZZP’ers! 
 
Wat ga je doen: 
Als docent ga je aan de slag met het geven van workshops aan PO, VO, MBO en/of HBO. Hierbij 
kijken wij o.a. naar de competenties en wensen vanuit de docent. Deze workshops vinden plaats op 
locatie (bijv. school) of in 1 van onze culturele instellingen. De keuze voor ZZP’ers is gemaakt omdat 
het onderwijs geen stabiele vraag heeft. De ene week is het druk, de andere week niet. Ook verschilt 
de vraag van dag tot dag (doelgroepen en gevraagde vaardigheden). 
 
Wat zoeken we: 

- Je hebt passie voor onderwijs, kunst en/of techniek. 
- Je hebt 1 van onderstaande opleidingstrajecten gevolgd: 

o Je hebt een HBO opleiding afgerond in een kunstrichting en interesse in onderwijs en 
techniek. 

o Je hebt een HBO opleiding afgerond in een technische richting en interesse in 
onderwijs en cultuur. 

o Je hebt een PABO of ander onderwijsgerichte opleiding afgerond en interesse in 
cultuur en techniek. 

- Je bezit over goede digitale vaardigheden (o.a. Photoshop, programmeren en/of 3D printen). 
- Je bent enthousiast, deskundig, inspirerend en communicatief.  
- Je weet leerlingen te motiveren, hebt natuurlijk overwicht en bent flexibel ingesteld. 
- Je bent bereid een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. 

 
Wat bieden we: 

- Flexibiliteit (je bepaalt je eigen agenda) 
- Mogelijkheden om je vaardigheden verder te ontwikkelen 

 
Waar ga je werken: 
Roombeek Cultuurpark maakt cultuureducatie voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Aantrekkelijk, op maat gemaakt en vaak op locatie. Van erfgoed tot media en van workshop tot 
project. Roombeek Cultuurpark is een samenwerking van Tetem, De Museumfabriek en Rijksmuseum 
Twenthe. 
 
Interesse? 
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Suzanne Vendel 
(suzanne@tetem.nl). Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV per e-mail.  
 
Heb je nog geen ervaring in het verzorgen van workshops op het snijvlak tussen cultuur en techniek 
maar wel de wens je hierin te ontwikkelen? Onderzoek dan de mogelijkheden die wij hierin bieden 
via Suzanne Vendel. 
 


