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VACATURE 
EDUCATIEF MEDEWERKER DUURZAAMHEID (M/V/X) 

6 maand – 60% 
 
 
 

Muzische Workshops vzw stimuleert cultuureducatie en ondersteunt artiest-docenten. 
In 2022 starten we met het project “Samen Duurzaam Groeien” waar we cultuureducatie en 

duurzaamheid verbinden. 
Voor de uitwerking van het project en het educatieve materiaal zoeken we een educatief 

medewerkster/-ker met een hart voor duurzaamheid. 
De looptijd van het contract is 6 maand (februari 2022 tem juli 2022), 21 uur per week (60%). 

 
Het project “Samen Duurzaam Groeien” 

• Is een kunst- en cultuureducatieve projectweek 

• omtrent de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) 

• voor de 1e graad secundair 

• in samenwerking met experten en artiest-docenten 

• met als doel bewustzijn te creëren bij jongeren omtrent de SDGs 

• en positieve gedragsverandering te stimuleren 
 
Muzische Workshops vzw 

• is een door de Vlaamse overheid erkende cultuureducatieve vereniging 

• organiseert workshops, vormingen en voorstellingen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen 

• heeft een aanbod binnen alle muzische disciplines (dans, theater, beeld, muziek, taal, 
digitale media, textiel, circus, fotografie, yoga, … ) 

• organiseert activiteiten in het onderwijs, in de vrije tijd en in de werksfeer zowel in 
Vlaanderen als Brussel 

• werkt samen met meer dan 90 freelance artiest-docenten 
 
Meer informatie over onze missie en visie op onze website: 
https://www.muzischeworkshops.be/over-ons/  
 
VACATURE 
 
Algemeen: 
 
Als educatief medewerker ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het project 
“Samen Duurzaam Groeien”.  
Je werkt samen met een interne projectleider en wordt ondersteund door het team van Muzische 
Workshops.  
Je legt contacten met partner organisaties en werkt zelfstandig de nodige educatieve materialen 
uit voor een kunsteducatieve projectweek. 
Je hebt een diepe kennis en interesse in het thema duurzaamheid en je weet dat duurzaamheid 
over meer gaat dan enkel de klimaatproblematiek. De SDGs, ontwikkeld door de VN, zijn jou niet 
vreemd. 
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Verantwoordelijkheden: 
 

o Je creëert educatief materiaal voor een projectweek over de SDGs. 
o Je maakt lesmappen, gericht op de eerste graad van het secundair. Hiervoor doe je 

bronnenonderzoek, verdiep je jezelf in de doelgroep en hou je rekening met de noden 
van het onderwijs. 

o Je gaat op zoek naar partners en externe expertise binnen elk van de relevante thema’s. 
o Samen met ons team en artiest-docenten werk je passende kunsteducatieve workshops 

uit. 
o Je werkt samen met een grafisch vormgever en zoekt voor alle materialen de meest 

gepaste vorm die de inhoud ondersteunt. 
o Je maakt een planning voor het testen en spreiden van deze projectweek. 

 
Jouw profiel en vaardigheden: 
 

o Je bent deskundige binnen het brede thema duurzaamheid. 
o Je hebt educatieve ervaring. 
o Je hebt een bachelor diploma of je beschikt door ervaring over de nodige competenties. 
o Je kan grote hoeveelheden informatie verzamelen, verwerken en structureren om tot 

inzichtelijke educatieve materialen te komen. Je start hierbij vanaf een blanco blad. 
o Je hebt oog voor de leefwereld van de doelgroep: 12 tot 14 jarigen en hun leerkrachten. 
o Bij voorkeur woon je in regio Antwerpen. 
o Je spreekt en schrijft perfect Nederlands.  
o Je bent een sterk copywriter. 
o Je beschikt over zeer goede organisatorische skills. Je kan een project opdelen in fases en 

plant in functie van mijlpalen. 
o Ervaring met 1 van de muzische domeinen is een zeer grote plus. 
o Je bent een teamspeler en kan leiderschap opnemen. 
o Je legt vlot contacten met partners. 

 
Muzische Workshops vzw biedt: 
 

o Een duidelijk afgebakend project waarbinnen je jezelf verder kan ontwikkelen. 
o Een project waarmee we een verschil willen maken. 
o Een nauwe samenwerking met een team van 5 medewerkers. 
o Een uurrooster van 7uur per dag, 3 dagen per week (te kiezen in onderling overleg). 
o Een tijdelijk contract van 6 maand.  
o Verloning volgens de barema's in PC 329.01, barema B1c. 
o Kantoorlocatie: Noordpoort, Dambruggestraat 336, 2060 Antwerpen. 

 
Interesse? 
Stuur je motivatie, CV, foto en referenties ten laatste op 13 januari 2022 naar 
vacature@muzischeworkshops.be met vermelding "Educatief Medewerker Duurzaamheid". 
 
Procedure: 
 

o Je krijgt een bevestiging van ontvangst van je sollicitatie. 
o Op 14 januari hoor je of we je uitnodigen voor een gesprek. 
o De eerste gespreksronde gaat door op 18 & 19 januari 2022. 
o De tweede gespreksronde gaat door op 25 januari 2022. 

De gewenste startdatum is 1 februari 2022. 
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