
 
 

 
 
 
 
 

 
VACATURE 

 
Het Liemers Museum is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de functie  

 

Museumdocent (Vrijwillig) 
 

 
 
Afgelopen jaar is het Liemers Museum geopend op de nieuwe locatie in de Turmac Cultuurfabriek, 
een gebouw vol historie. Het vernieuwde streekmuseum vertelt het verhaal van de inwoners van de 
Liemers uit het verleden, het heden en de toekomst. Terwijl je rondloopt, ontdek je de geschiedenis 
door een eigentijdse presentatie. Baan je een weg langs de tijdlijn die doorloopt van de begane grond 
naar de eerste verdieping. De historie wordt ingekleurd door de verhalen van de mensen, van de 
jagers en verzamelaars tot de Liemerse inwoners van nu.  
 
Werkzaamheden 
Als museumdocent ontvang je leerlingen van de basisschool in het Liemers Museum. Samen met een 
collega vrijwilliger begeleiden jullie de leerlingen door het museum. Voor iedere doelgroep is een 
passend lesprogramma beschikbaar waar leerlingen onderzoeken, ontdekken en ervaren. Samen 
zorgen jullie voor een plezierige leerervaring.  
 
Jouw profiel: 
- Je hebt affiniteit en ervaring met het begeleiden van groepen van de basisschool. 
- Je hebt affiniteit met erfgoededucatie, of je hebt zin om er meer over te leren.  
- Je bent communicatief vaardig, spreekt duidelijk, maar kunt ook goed luisteren. Je gebruikt de 

input van de leerling om de dialoog te verrijken. 
 
Wij bieden: 
- De ruimte de museumlessen eigen maken 
- Een enthousiast team van in totaal 100 vrijwilligers 
- Gratis toegang tot het Liemers Museum 
- Lidmaatschap Bibliotheek 
- Eén keer per jaar een voorstelling naar keuze in Het Musiater 
 



 
 

Is deze functie op jouw lijf geschreven? 
Lijkt jou het leuk je voor deze vrijwilligersfunctie in te zetten of heb je vragen? Neem contact op met 
Karin Degen via k.degen@liemerskunstwerk.nl of bel: 085 040 99 71 
 
Overig 
Na een periode van 2 maanden en bij wederzijds enthousiasme, zal een VOG (Verklaring Omtrent het 
Gedrag) van je worden gevraagd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Daarnaast zal er ook een 
vrijwilligersovereenkomst worden getekend. 
 


