
 
 
Kleine veranderingen bij mensen dragen bij aan grote ontwikkelingen in de tijd. Het Noordbrabants 
museum wil de brug vormen tussen mensen en ideeën. Met het inlevingsvermogen dat ons 
kenmerkt, verbinden we daarom mensen, kunst en geschiedenis. Zo dragen we bij aan een positieve 
verandering van de samenleving.  We maken opzienbarende tentoonstellingen en organiseren 
laagdrempelige activiteiten met kunstenaars en bezoekers.  Het museum staat aan de vooravond van 
een nieuwe toekomst, waar we de komende tijd samen met mensen binnen en buiten het museum 
vorm aan gaan geven. Nieuw is onder meer de aandacht voor verjonging en verbreding van ons 
publiek en samenwerkingspartners. Om deze ambitie mede te gaan vormgeven zoeken we een 

Medewerker publieksverbreding 
(32 uur per week) 

 
Als medewerker publieksverbreding maak je onderdeel uit van het projectteam vmbo, 
bestaande uit een projectleider publieksverbreding en twee medewerkers 
publieksverbreding. Het projectteam vmbo heeft zich in eerste instantie gericht op het 
ontwikkelen van educatief aanbod vanuit Het Noordbrabants Museum en Design Museum 
Den Bosch, voor en mét vmbo-scholen in de regio ’s-Hertogenbosch. In de fase die nu 
aanbreekt gaat het projectteam in Eindhoven, Helmond en Breda aan de slag en wordt het 
aanbod geborgd op de scholen in de regio ‘s-Hertogenbosch. 
 
Dit ga je doen 

• Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de lesstof vervangende 
educatieve programma’s voor het vmbo-onderwijs; 

• Je ondersteunt bij de begeleiding van schoolbezoeken van vmbo-leerlingen; 
• Je begeleidt het team (museum)docenten, makers en andere betrokkenen in een 

goede uitvoering van de programma’s; 
• Je onderhoudt de contacten met de deelnemende Brabantse musea en het vmbo-

onderwijs op operationeel niveau. 

Dit breng je mee  

• Je beschikt over hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een opleiding gevolgd 
in de richting van Kunst- en Cultuureducatie; 

• Je hebt aantoonbare affiniteit met erfgoed, design en beeldende kunst; 
• Je beschikt over werkervaring in het voortgezet onderwijs; 
• Je kunt goed plannen en organiseren en beschikt over uitstekende communicatieve 

en didactische vaardigheden;  
• Je bent proactief en creatief in het mede ontwikkelen van onderwijsaanbod voor 

vmbo-leerlingen. 
• Je hebt affiniteit met, of staat er op zijn minst voor open, om intensief te werken 

volgens de design thinking methodiek.  
• Je bent een enthousiaste en energieke teamspeler 



 
 
Dit krijg je ervoor terug 
Een inspirerende werkplek, een warm en gezellig team en veel afwisseling door 
werkzaamheden voor en bij de verschillende musea. 

• Een bruto maandsalaris van € 2.863,- tot € 3.663,- per maand op basis van 36 uur 
(schaal 8 van de museum cao); 

• 8% vakantietoeslag en 3,4% eindejaarsuitkering; 
• Een contract t/m 31 december 2024, waarbij er vooralsnog geen uitzicht is op 

verlenging in deze functie; 
• Een museumkaart met onbeperkte toegang tot 450 musea in Nederland; 
• Een uitstekende pensioenregeling. 

 
We vinden gelijkwaardigheid belangrijk en streven naar een divers team met mensen met 
uiteenlopende achtergrond, opleiding, afkomst of geaardheid. Daarom nodigen we je ongeacht 
mogelijke verschillen uit om te solliciteren.   
 
Enthousiast over deze baan? 
Maak dan je interesse kenbaar door uiterlijk 6 april 2023 jouw motivatie en CV te mailen 
naar solliciteren@hnbm.nl. Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact 
opnemen met Sander Roovers (sroovers@hnbm.nl of 073-6877840), projectleider 
publieksverbreding. 
 


