Zoekt
RONDLEIDERS VOORTGEZET ONDERWIJS
Vrijwilligersfunctie
Wie zijn wij?
Museum De Buitenplaats is een museum voor iedereen: van jong tot oud, van kunstbeginneling tot
kunstkenner. Jaarlijks zijn er drie tot vier tentoonstellingen te zien. De focus in de tentoonstellingen
ligt op hedendaagse kunst, tekeningen, foto’s schilderijen en sculpturen. Naast het
tentoonstellingspaviljoen bestaat het museumcomplex uit een grote beeldentuin en het historische
Nijsinghhuis uit 1654. Kunst, architectuur en tuin zijn de basis ingrediënten van deze bijzondere
plek.
De afdeling Educatie van Museum De Buitenplaats verzorgt educatieve programma’s voor -met
name- het basisonderwijs. Graag willen wij onze programma’s uitbreiden naar het voortgezet
onderwijs. Wij zijn daarom op zoek naar rondleiders met affiniteit met deze doelgroep.
De rondleidingen in het museumpaviljoen en de museumtuin hebben een interactief karakter.
Een praktische opdracht maakt altijd deel uit van het programma van 2 uur. De rondleidingen
vinden buiten de schoolvakanties plaats.
Wat verwachten wij van jou?
 Je bent vriendelijk en representatief en werkt graag in teamverband
 Beschikbaarheid op basis van een oproep, waarbij je vooraf kunt aangeven op welke dagen je
zou willen werken. De rondleiding neemt inclusief voorbereiding en opruimen ongeveer een
dagdeel in beslag.
 Affiniteit met kunst en cultuur en met jongeren van 12 tot 19 jaar
 Ervaring met het lesgeven aan jongeren is een pré
 Eigen initiatief en inbreng worden op prijs gesteld
Wat kun je van ons verwachten?
 Een unieke werkomgeving op een prachtige locatie
 Een klein en enthousiast team van educatiemedewerkers en vrijwilligers
 Bij iedere wisseltentoonstelling krijg je duidelijke informatie over de inhoud en de vorm van
het programma
 Je kunt twee keer meelopen met een rondleiding voor het voortgezet onderwijs om te zien of
het je aanspreekt






Begeleiding en ondersteuning door vaste medewerkers

Gratis toegang tot Museum De Buitenplaats, inclusief toegang tot de concerten en andere
podiumactiviteiten op zondagmiddag met partner en thuiswonende kinderen.
Uitnodigingen voor vrijwilligersborrels en het jaarlijkse vrijwilligersuitje
Verzekering voor schade en ongevallen

Interesse in deze vacature?
Stuur dan een c.v. en motivatiebrief naar:
educatie@museumdebuitenplaats.nl
o.v.v. rondleider voortgezet onderwijs
t.a.v. Grian Wind
tel. 050-3095818
aanwezig dinsdag en woensdag van 13.00 - 16.00 u
Bezoek onze website voor meer informatie over het museum: www.museumdebuitenplaats.nl

