Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur is een professionele advies-, project- en netwerkorganisatie.
De missie van het ICO is om mensen hun creatieve vermogens te laten ontdekken, ontplooien en
uitdrukken. Het ICO werkt samen met een netwerk van zelfstandige professionals en andere
samenwerkingspartners. Het ICO is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe,
Noordenveld en Tynaarlo en richt zich op de markten onderwijs en amateurkunst.
Het ICO is per direct op zoek naar een:

ervaren adviseur onderwijs & amateurkunst
arbeidsomvang 0,6 fte (gemiddeld 21,6 uur per week)
Het betreft een tijdelijke functie tot 1 november 2019 in verband met vervanging vanwege
zwangerschapsverlof. Het accent in deze tijdelijke functie ligt op het adviseren van scholen in het
kader van Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) en het helpen van scholen met het omzetten van
cultuurbeleid naar de praktijk. Daarnaast draag je ook de verantwoordelijkheid over projecten in het
onderwijs of de amateurkunst. In de amateurkunst ligt het accent op projecten op het gebied van
talentontwikkeling. Je werkt hierin nauw samen met je collega-adviseurs en de andere ICO
teamleden.
Heb je hart voor creatieve ontwikkeling in het onderwijs en daarbuiten? Ben jij de persoon die op zijn
best acteert in een dynamische omgeving waarin veel beroep gedaan wordt op je creatief vermogen
om de vragen uit het veld om te zetten naar de praktijk? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.
Wij bieden een uitdagende functie in een ambitieuze organisatie waarin je samenwerkt in een team
van bevlogen collega’s die samen bouwen aan de toekomst van het ICO.
Functie inhoud
• Je adviseert en ondersteunt het primair onderwijs in het kader van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
• Je neemt initiatief om scholen te stimuleren het cultuureducatiebeleid te formuleren, om te
zetten in een activiteitenplan en het beleid te continueren.
• Je ondersteunt leerkrachten in het onderwijs om zodoende kunst- en cultuureducatie binnen
het Onderwijs te versterken, verdiepen, vernieuwen en te verbreden.
• Je vertaalt vragen van het werkveld (de markten onderwijs en amateurkunst) naar passende
activiteiten en projecten (maatwerk).
• Je ontwikkelt samen met leerkrachten brede leer- en ontwikkelingsplannen, lessen,
lesmethoden, lesbrieven binnen het (met name primair) onderwijs.
• Je fungeert als projectleider bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en stuurt
(externe) projectteams aan.
• Je onderhoudt op een proactieve wijze de relaties met klanten en culturele en
maatschappelijke samenwerkingspartners.
• Je voert overleg met diverse externe partijen en neemt deel aan diverse stuurgroepen en
commissies.
Het betreft een zelfstandige ‘hands-on’ functie waarin je nauw samenwerkt met het team van 17
personen, waaronder drie adviseurs onderwijs & amateurkunst. Je rapporteert rechtstreeks aan de
directeur.

Het profiel
In deze functie zijn projectleiding, procesbegeleiding, coaching en advies verbonden met het succes
van de projecten of activiteiten. Wij zoeken een kandidaat met de volgende kwaliteiten:
• Verbinder
• Communicator
• Kennis van de werkvelden onderwijs, kunst en cultuur (van Drenthe is een pré)
• Het vermogen je snel zaken eigen te maken
• Aantoonbare ervaring in het werkveld
• Innovatief
• Ondernemer
• Kwaliteitsgericht
• Functiegerichte opleiding op minimaal HBO niveau
Arbeidsvoorwaarden
Bij het ICO is de CAO Kunsteducatie van toepassing. Deze functie is ingeschaald in functiegroep 10
waarvoor een minimum bruto maandsalaris geldt van € 2.745 tot een maximum bruto maandsalaris
van € 4.151 (fulltime). De vakantietoeslag bedraagt 8% en er is een eindejaarsuitkering van toepassing
van 5%. De pensioenopbouw vindt plaats bij het ABP. Het betreft een tijdelijke functie tot 1 november
2019, met een arbeidsomvang van 0,6 fte.
Vragen
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met een van
onze adviseurs. Voor arbeidsvoorwaardelijke vragen kun je contact opnemen met Monique Evertz,
Adviseur P&O (maandag t/m donderdag, ’s morgens). Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0592-305700.
Solliciteren
Interesse? Dan ontvangen we je CV en motivatiebrief graag uiterlijk op 15 maart 2019 via de mail:
m.evertz@ico-kunstencentrum.nl.

