
Docent - Generalist

A. Beschrijving van de functie

A.1 Plaats in de organisatie
Rapporteert aan: Manager Kunst & Creativiteit
Geeft leiding aan: n.v.t.
Inschaling: schaal 8

A.2 Taken
● Het ontwikkelen en innoveren van lessen, cursussen, activiteiten en evenementen
● Het verzorgen van lessen en cursussen
● Het begeleiden en coachen van cursisten en leerlingen
● Het uitvoeren van activiteiten
● Het uitvoeren van commerciële evenementen
● Het verrichten van promotionele en wervingswerkzaamheden

A.3 Kennis en vaardigheden
● Een relevante HBO-opleiding binnen de specifieke kunstvakdiscipline en indien zo’n opleiding niet

bestaat, een relevant HBO-niveau
● Ervaring in het lesgeven aan individuen en homogene en heterogene groepen
● Kennis van ontwikkelingen binnen het culturele veld, het onderwijs en de samenleving
● Didactische, pedagogische, ontwerp, onderzoekende en projectmanagement vaardigheden

A.4 Competenties

Kerncompetenties
● Creativiteit
● Zelfontwikkeling
● Samenwerken

Overige competenties
● Coachen
● Resultaatgerichtheid
● Klantgerichtheid
● Omgevingsbewustzijn

A.5 Context
CKE levert een unieke bijdrage aan de Eindhovense regio door het ontwikkelen van creatieve en
kunstzinnige vermogens van mensen en door het creëren van ontmoeting en verbinding met kunst en
cultuur. Wij geloven in de waarde van kunst en cultuur voor het ontwikkelen, ontmoeten en verbinden van
mensen. Daarom willen wij alle inwoners van de Eindhovense regio de kans geven om kunst en cultuur te
beoefenen en beleven. Dat doet CKE volgens de drie strategische pijlers cultuureducatie, amateurkunst
en actieve cultuurparticipatie.

Binnen cultuureducatie bieden wij alle inwoners van alle leeftijdscategorieën de kans om creatieve en
kunstzinnige vermogens te ontwikkelen. CKE is de verbinder in het netwerk van primair en voortgezet
onderwijs, talentklassen in de vrije tijd en de kunstvakopleidingen. Maar ook de verbinder tussen
cursussen in de vrije tijd en binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse lessen. CKE is niet alleen een
verbinder. Wij hebben zelf een breed aanbod aan binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse lessen
en aan cursussen, workshops en talentklassen in de vrije tijd. Binnen de strategische pijler Amateurkunst



faciliteert, ontwikkelt en verbindt CKE het amateurkunstveld in de regio Eindhoven. Tevens stimuleert CKE
met de financieringsregeling de instandhouding, ontwikkeling en vernieuwing van het amateurkunstveld.
Binnen cultuurparticipatie creëert CKE met kunst en cultuur ontmoeting en verbinding tussen mensen. De
vragen van de deelnemers zijn voor ons richtinggevend in onze aanpak. Wij voeren projecten in co-creatie
uit met deelnemers en samenwerkingspartners binnen en buiten de culturele sector.

Binnen CKE hebben wij twee profielen voor de functie van docent ontwikkeld. Om het onderscheid tussen
beide profielen te duiden, hebben wij vier verschillende domeinen bepaald waarvoor docenten kunnen
worden ingezet. Dit zijn Cursussen (cursussen, workshops en talentklassen in de vrije tijd), Onderwijs
(binnenschoolse en naschoolse lessen), Cultuurparticipatie en Amateurkunst (activiteiten die ontmoeting
en verbinding met kunst en cultuur creëren in samenwerking met culturele en maatschappelijke
organisaties) en Commerciële Verhuur en Evenementen (evenementen voor bedrijven en particulieren als
opdrachtgever). De docent met het profiel Specialist verricht werkzaamheden binnen het domein
Cursussen of Onderwijs. De docent met het profiel Generalist verricht werkzaamheden binnen minimaal
twee van de vier domeinen. In dit functieprofiel staan de taken beschreven van alle domeinen. De docent
stemt met de leidinggevende af voor welk functieprofiel hij of zij wordt ingezet en binnen het functieprofiel
generalist voor welke twee of meer domeinen hij of zij taken gaat verrichten.

Binnen het domein Cursussen wordt hieronder gesproken over cursisten en cursussen, binnen het
domein Onderwijs over leerlingen en lessen, binnen het domein Cultuurparticipatie en Amateurkunst over
deelnemers en activiteiten en binnen het domein Commerciële Verhuur en Evenementen over deelnemers
en evenementen
.

B. Beschrijving van de taken

B.1 Het ontwikkelen en innoveren van lessen, cursussen, activiteiten en evenementen
● Houdt zich op de hoogte van relevante (vakinhoudelijke) ontwikkelingen in het culturele veld, het

onderwijs en de samenleving en vertaalt deze ontwikkelingen in lessen, cursussen, activiteiten en
evenementen

● Beschikt over een visie op (de rol van) cultuureducatie, amateurkunst en cultuurparticipatie, welke
gevolgen deze heeft voor het eigen werk en voor CKE

● Ontwikkelt en innoveert nieuw aanbod aan lessen, cursussen, activiteiten en evenementen

B.2 Het verzorgen van lessen en cursussen
● Ontwikkelt per individu/groep een (meerjaren-)leerplan met doelen en resultaten binnen de kaders

van de opdrachtgever en CKE
● Sluit de inhoud van de lessen en cursussen aan met de (meerjaren-)leerplannen en stelt deze bij

waar nodig
● Stemt de lessen en cursussen af met collega’s, leerkrachten, contactpersonen en opdrachtgevers
● Zorgt voor de vormgeving van les-, cursus-, en documentatiemateriaal
● Organiseert het eigen werk in afstemming met de collega’s, leerkrachten, contactpersonen en

opdrachtgevers
● Verzorgt lessen en cursussen voor individuen, homogene en heterogene groepen
● Hanteert verschillende didactische werkvormen en sluit deze aan bij de leerbehoefte en

belevingswereld van cursisten en leerlingen
● Bewaakt de orde in de groep, speelt in op de groepsprocessen van cursisten, leerlingen en

deelnemers met verschillende achtergronden en maakt de effecten van het gedrag van cursisten
en leerlingen bespreekbaar

● Creëert een pedagogisch klimaat waarin cursisten en leerlingen zich veilig en gewaardeerd
voelen

● Organiseert kunstuitingen (tentoonstellingen, voorstellingen) van en voor cursisten en leerlingen

B.3 Het begeleiden en coachen van cursisten en leerlingen



● Stimuleert cursisten en leerlingen om hun creatieve en/of kunstzinnige vermogens te ontwikkelen
en reikt uitdagende opdrachten/lesstof aan aansluitend op hun leerbehoefte en belevingswereld

● Begeleidt cursisten en leerlingen in zelfstandig en samenwerken
● Evalueert de lesactiviteit met cursisten, leerlingen en overige betrokkenen (collega’s,

leerkrachten, contactpersonen, opdrachtgevers), helpt cursisten en leerlingen inzicht te krijgen in
hun eigen voortgang en stelt eventueel leerdoelstellingen bij

● Leert cursisten en leerlingen feedback te geven op elkaars werkstukken
● Onderhoudt contacten met (ouders van) cursisten en leerlingen en overige betrokkenen

(collega’s, leerkrachten, contactpersonen, opdrachtgever) over de voortgang en resultaten
● Adviseert en verwijst cursisten en leerlingen door naar geschikte lesprogramma’s binnen CKE en

daarbuiten

B.4. Het uitvoeren van activiteiten
● Achterhaalt de vraag van deelnemers en vertaalt deze in activiteiten
● Voert activiteiten uit met thema’s zoals sociale samenhang, integratie, participatie, leefbaarheid,

ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling
● Koppelt doelstellingen uit de culturele sector met andere sectoren, zoals cultuur, onderwijs,

wonen, zorg en welzijn, overheid, etc
● Voert activiteiten in co-creatie uit met deelnemers en samenwerkingspartners binnen en buiten de

cultuursector
● Ziet kansen en mogelijkheden voor andere samenwerkingspartners om aan te haken bij

activiteiten
● Legt op georganiseerde wijze verbindingen met deelnemers, bestaande en nieuwe

samenwerkingspartners
● Evalueert met deelnemers en samenwerkingspartners de voortgang en resultaten van activiteiten

B.5 Het uitvoeren van commerciële evenementen
● Voert commerciële evenementen uit in overleg met de Medewerker Verhuur en Evenementen
● Evalueert het evenement met Medewerker Verhuur en Evenementen, interne en externe partijen

B.6 Het verrichten van promotionele en wervingsactiviteiten
● Is ambassadeur van CKE d.w.z. presenteert zich als medewerker van CKE en draagt de strategie

uit
● Bindt voor langere termijn cursisten, leerlingen en deelnemers aan culturele activiteiten van de

instelling
● Levert bijdrage aan promotionele en wervingsactiviteiten, waaronder open dagen en schrijven van

artikelen, berichten en/of teksten voor social media, internet, brochures, etc.


