
 
Hoogt on Tour is ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof op zoek naar een Coördinator Educatie 
(M/V/X, 24-36 uur per week voor een periode van half mei tot half november 2023. Bij voorkeur kun je in 
april al een aantal dagen meewerken) 
 
Hoogt on Tour is een positieve en ambitieuze organisatie. We vertonen films op verschillende locaties in de 
stad Utrecht, we bieden contextprogramma’s en zijn toonaangevend op het gebied van filmeducatie. 
Honderden scholieren en studenten uit basis, voortgezet en beroepsonderwijs komen via ons in aanraking 
met films die ze anders niet snel zouden zien. We brengen deze groepen mediawijsheid bij en leren ze zelf 
creatief aan de slag te gaan met beeld- en film maken. 
 
Onze Coördinator Educatie gaat met zwangerschapsverlof en we zoeken een volwaardige vervanger. Geen 
fortbewaker, maar iemand die verder bouwt op wat er al is. Iemand met liefde voor film én voor onderwijs. 
Iemand die ook in deze korte periode ons profiel kan versterken en de ontwikkeling van educatie bij Hoogt 
op een nog hoger plan kan brengen. 
 
Jij bent ondernemend, creatief en daadkrachtig. Je hebt ervaring en een netwerk op het gebied van 
cultuureducatie. 
 
Dit ga jij doen 

• Je coördineert en organiseert het lopende programma voor PO/VO/HBO/MBO en het 
buitenschoolse educatieve programma.  

• Je bouwt verder aan educatie, passend bij de strategie van het Hoogt en je draagt deze met verve 
uit.  

• Je ontwikkelt nieuw lesaanbod en educatieve programmering bij films in samenwerking met 
partners en vakdocenten. 

• Je monitort, evalueert en verbetert het bestaande educatieve aanbod. 
• Je stuurt een pool van vakdocenten aan, instrueert en begeleidt ze, zowel praktisch als inhoudelijk. 
• Je draagt inhoudelijk bij aan fondsenwerving voor educatieve projecten. 
• Je houdt zicht op budgetten en de financiële administratie van de educatieve projecten en 

activiteiten. 
 

Dit ben jij 
• Je hebt met ten minste drie jaar relevante werkervaring. 
• Je hebt kunsteducatieve HBO/WO-opleiding gevolgd of een studie film- en mediawetenschap. 
• Je bent sociaal, communicatief en een netwerker. 
• Je kunt strategisch denken en bent zakelijk vaardig.  
• Je hebt bewezen ervaring met projectmatig werken en het opstellen van begrotingen. Je hebt 

ervaring in concept- en programmaontwikkeling. 
• Je hebt een flexibele instelling en bent stressbestendig. Je kunt verschillende projecten 

tegelijkertijd managen. 
• Ervaring met het aanvragen van fondsen is een pre. 
• Je woont bij voorkeur in (omgeving) Utrecht. 



 
Dit bieden wij jou 
• Een afwisselende, zelfstandige rol in een kleine organisatie in ontwikkeling. 
• Je bepaalt mede het profiel van Hoogt on Tour.  
• Een dienstverband van 24-36 met een bruto maandsalaris van € 2.513,- tot € 3.142,- per maand bij 

een fulltime dienstverband van 39 uur per week. Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. 
Daarnaast ontvang je een vakantietoeslag van 8% en pensioenopbouw. 
Freelance-aanstelling is bespreekbaar 

• Een aanstelling van zeven maanden. 
• De mogelijkheid om naar hartenlust onze films te bezoeken.  

 
Hoogt on Tour vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil graag gelijkwaardig toegankelijk zijn voor 
iedereen. Daarom verwelkomen wij mensen die ons helpen de samenleving beter te representeren van 
harte. 
 
Geïnteresseerd? 
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar info@hoogt.nl o.v.v. vacature 
coördinator educatie. Je kunt reageren tot en met 22 februari 2023. Voor meer informatie over de functie 
kun je een mailtje sturen naar linda.eversteijn@hoogt.nl.  Kijk ook eens op  www.hoogt.nl 
 
Meer over Hoogt on Tour 
Hoogt on Tour vertoont ijzersterke films op bijzondere locaties in Utrecht. Speelfilms, documentaires en 
klassiekers. Jeugdfilms, muziekfilms, films met een randje. Inleidingen, randprogramma, educatie en 
verdieping. Uniek in Utrecht! Je vindt ons zes dagen in de week in de binnenstad in Bieb Neude en 
regelmatig op andere toffe plekken in de stad.  
 
Op dit moment werkt Hoogt on Tour aan een eigen plek in de stad, een vast thuishonk. Van daaruit willen 
we werken, onze programma’s vertonen, Utrecht binnenhalen en filmliefde en -kennis uitstralen.   
 
Cultureel ondernemerschap is voor Hoogt on Tour van groot belang. De medewerkers zijn ondernemend en 
zien kansen voor onze organisatie, ook met betrekking tot nieuwe partners, nieuwe markten en nieuwe 
doelgroepen. Daarom werken we veel samen met andere partijen zoals kunstenaars, onderwijs, welzijn en 
culturele instellingen. Meer informatie over Hoogt on Tour vind je op www.hoogt.nl. 
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