
 

 

 
Wij zoeken met ingang van het nieuwe cursusjaar een enthousiaste 

Docent Keramiek 
voor circa 2 lesuren (= 3,1 klokuur) per week. 
 
Kunstencentrum Atrium is werkzaam op het gebied van de kunsteducatie in en voor de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Wij verzorgen lessen, cursussen en activiteiten in de kunsten voor individuen, groepen,  
organisaties en het basis- en voortgezet onderwijs. Naast deze kerntaak rekenen we het verzorgen, 
organiseren en produceren van activiteiten, exposities, voorstellingen en concerten tot onze voornaamste 
taak. Samen met Theater Sneek, poppodium Bolwerk en cultuurbureau Akte2 is Atrium onderdeel van 
CKS. 
 
Voor komend seizoen zoeken wij een bevoegd en bevlogen Docent Keramiek, die bij voorkeur ook 
werkzaam is als uitvoerend kunstenaar. Naast het aanleren van ambachtelijke vaardigheden als draaien, 
handvormen en glazuren ben je in staat cursisten te begeleiden in het maken van een artistiek product, 
zowel op beginnend als gevorderd niveau. Atrium beschikt over een goed uitgerust keramieklokaal. Je 
komt te werken in een klein team van beeldende kunstdocenten.  
 
 

We zoeken iemand die  • enthousiasme en ervaring weet over te brengen op cursisten; 
  • flexibel weet om te gaan met aanleg en motivatie van cursisten; 
  • zelf het keramische vak uitoefent, bij voorkeur als zelfstandig 

kunstenaar; 
  • bereid is mee te denken over de toekomst van het vak; 
  • over ruime, aantoonbare ervaring als docent keramiek beschikt; 

• over uitstekende didactische vaardigheden beschikt; 
  • affiniteit heeft met andere kunstdisciplines als muziek, theater, dans 

en musical. 
   
Functieomschrijving  • verzorgen van de cursus, ontwikkeling, voorbereiding en inhoud; 
  • praktische verzorging van de cursus (inkoop gereedschappen en 

materiaal, afbakken van werkstukken); 
  • onderhouden van contact met de cursisten; 
  • bijwonen van promotionele activiteiten met betrekking tot de cursus 

(open dagen en proeflessen); 
  • inrichten van exposities met cursistenwerk; 

• inzetbaarheid in het onderwijs en bij workshops en projecten met 
verschillende doelgroepen is een pré; 

  • bijwonen van vakoverstijgende overleggen. 
   
Functie-eisen  • opleiding docent keramiek, bij voorkeur werkzaam als zelfstandig 

kunstenaar; 
• bij voorkeur beschikbaar op dinsdagmiddag en -avond (in seizoen 

2022/2023). 
   
Onze kernwaarden zijn  • gastvrij, bevlogen en verbindend. 

 
Het betreft bij aanvang een aanstelling voor bepaalde tijd, voor de periode van 1 november 2022 tot  
en met 31 augustus 2023, met uitzicht op voortzetting van de overeenkomst. Inschaling binnen de Cao-
Kunsteducatie vindt plaats naar opleiding en ervaring.   
 
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dhr. Tom Dijkstra (hoofd kunsteducatie), 
telefonisch of per e-mail: 0515-431400, tom.dijkstra@cks.nl. 
 
Sollicitaties o.v.v. Docent Keramiek kunnen tot en met 3 oktober 2022 worden gericht aan dhr. Saco van der 
Laan (manager HRM), per e-mail: saco.vdlaan@cks.nl. 
 
De sollicitatiegesprekken worden gepland in week 41. 
 


