
     

Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier musea op het eiland ongeveer 450.000 bezoekers 
per jaar.  

Ecomare nabij De Koog bestaat uit een natuurmuseum, een zeehonden- en vogelopvang, een 
permanente groep zeehonden, bruinvissen, zeevogels en een zeeaquarium. Ecomare is een 
vooraanstaande speler op het gebied van zeehonden- en vogelopvang en het grootste 
bezoekerscentrum van de wadden. 
Museum Kaap Skil is gevestigd vlakbij de haven van Oudeschild en heeft mondiaal interessante 
vondsten uit wrakken van onder meer schepen uit de Gouden Eeuw, die rondom Texel op de 
zeebodem liggen. Daarnaast is er een grote maquette van de Reede van Texel ten tijde van de VOC, 
een openluchtmuseum, een molen en exposities over onderwaterarcheologie, strandvondsten en 
visserij. 
De Oudheidkamer is een klein historisch museum in het centrum van Den Burg. Het is één van de 
oudste huizen van Texel, authentiek ingericht met mooie objecten van Texelaars en met een 
bijzondere kruidentuin. 
Op de Vuurtoren in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de 
Noordzee en Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Bijzonder is de historische ‘binnentoren’ waar men 
de sporen van de recente geschiedenis fysiek kan ervaren.  
 
Vanwege grootschalige herwaardering(en) en uitbreiding(en) van onze bestaande locaties en ter 
versterking van ons huidige team zijn wij per direct op zoek naar een ervaren:  
 

Museumeducator 30 – 32 uur m/v 
 
De afdeling Tentoonstellingen en Educatie zorgt voor een optimale afstemming tussen inhoud en 
doelgroep in tentoonstellingen en (educatieve) programmering. Daarvoor ontwikkelt de 
museumeducator educatieve programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs en educatieve 
tentoonstellings-vormen voor overige doelgroepen. Door middel van kennisoverdracht 
enthousiasmeren wij (jonge) eilanders en bezoekers voor de geschiedenis van het eiland waarop zij 
wonen of dat zij bezoeken. Iedere tentoonstelling is educatief van opzet, ieder bezoek aan een van 
onze locaties wordt educatief begeleid. 
 
Doel van de functie: 
Je vertaalt trends en ontwikkelingen binnen de sectoren cultuur(educatie) en onderwijs naar 
strategische opties. Deze concretiseer je vervolgens in ontwikkeling van activiteiten, producten en 
diensten die aansluiten bij de doelstellingen, thema’s en doelgroepen van de stichting.  
 
Functie-inhoud: 
- Ontwikkelen en implementeren van educatieprogramma’s en het produceren van concreet 

educatief materiaal.  
- Sturing geven aan projecten, opstellen en bewaken van planningen, budgetten en 

samenwerkingsovereenkomsten. 



- Het onderhouden en uitbouwen van een netwerk van partners vanuit het museale veld, 
onderwijs, bedrijfsleven en fondsen. 

- Het vertegenwoordigen van het museum op het terrein van wetenschaps-, geschiedenis- en 
cultuureducatie. 

 
Functie-eisen: 
- Afgeronde opleiding op wo/hbo-niveau en aantoonbare affiniteit met museumeducatie. 
- Affiniteit met en kennis van het primair en voortgezet onderwijs, zowel met leerlingen als 

leerkrachten. 
- Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen m.b.t. wetenschaps-, geschiedenis- en 

cultuuronderwijs. 
- Ervaring met projectmatig werken. 
- Kennis van (museale) overdrachtstechnieken. 
- Aantoonbaar kunnen opbouwen en hebben van een relevant en effectief netwerk. 
- Passie voor het interesseren van jonge mensen voor wetenschap, geschiedenis en cultuur. 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands; 

Engels en Duits is een pre.   
 
Competenties: 
- Creativiteit 
- Conceptueel denken 
- Samenwerken 
- Organiserend vermogen 
- Resultaatgerichtheid 
- Klantgerichtheid 
- Inlevingsvermogen  
 
Geboden 

• Een uitdagende, gevarieerde en zelfstandige functie in een inspirerende omgeving op een 
eiland  

• Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 8 van de cao Museumvereniging 
(maximaal € 3216/36 uur) 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een jaar en kan bij goed functioneren met een jaar 
worden verlengd.  
 
Uitgebreidere informatie is te vinden op onze websites www.ecomare.nl, www.kaapskil.nl, 
www.vuurtorentexel.nl, www.oudheidkamertexel.nl en www.texelsmuseum.nl  
 
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je tot uiterlijk 15 september 2018 richten aan 
Stichting Texels Museum, t.a.v. Pascal Arts, hoofd Tentoonstellingen en educatie, Ruijslaan 92, 1796 
AZ De Koog, of per e-mail via pascalarts@texelsmuseum.nl o.v.v. Vacature Museumeducator.  
Mondelinge informatie is te verkrijgen bij Pascal Arts of bij mw. Floortje Zijm, personeelszaken (0222-
317741).  
 
 
(acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld) 
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