
Museum Speelklok zoekt Roadies! 
Op zoek naar een uitdagende en leerzame bijbaan? Word Roadie bij Museum Speelklok! 

In hartje Utrecht staat het vrolijkste museum van Nederland; Museum Speelklok! Hier maken 

zelfspelende instrumenten elke dag op bijna magische wijze live muziek. We vertellen jong en oud 

over de geschiedenis van deze instrumenten én over hun vernuftige techniek. Dit doen we in het 

museum met rondleidingen en tentoonstellingen, maar ook in uitdagende onderwijsprogramma’s.  

De Speelklok Roadshow is een rijdend museum, dat naar scholen toe gaat. Zo laten we kinderen op 

een laagdrempelige manier kennis maken met zelfspelende muziek en techniek. Het 

onderwijsprogramma wordt begeleid door twee Roadies (museumdocenten). Vanaf september 

wordt het programma aangeboden voor de middenbouw van basisscholen in de stad Utrecht. 

Als Roadie ga je samen met een collega-Roadie naar de school toe en laat je de kinderen op 

verschillende manieren kennis maken met ons museum. Je geeft uitleg in de klas, begeleidt kinderen 

bij de Roadshow en helpt kinderen met het maken van een opdracht. Het is belangrijk dat je ervaring 

hebt met het werken met kinderen van basisschoolleeftijd en daar veel plezier uithaalt.  

Functie-eisen; 
- Je hebt ervaring met lesgeven of begeleiden van kinderen.  

- Je doet (of hebt gedaan) bij voorkeur een pedagogische opleiding (zoals Pabo of opleiding 

Docent Muziek). 

- Je bent in bezit van rijbewijs B.  

- Je bent beschikbaar op doordeweekse dagen onder schooltijd.  

- Je hebt affiniteit met muziek.  

Wat bieden wij; 
- Een uitdagende en leerzame bijbaan, waarin je relevante ervaring opdoet als 

(museum)docent. 

- Een min-max contract op oproepbasis. 

- Een salaris van minimaal € 12,68 bruto per gewerkt uur, inclusief 8% vakantiegeld en 

vakantiedagen. Bij schoolbezoeken (en andere activiteiten buitenshuis) is het all-in loon € 

15,03 bruto per uur.  

- De mogelijkheid om naast Roadie ook te werken als rondleider in het museum, of als 

begeleider van onderwijsprogramma’s in het museum.  

 

Voor meer informatie over het onderwijsprogramma; 

https://www.museumspeelklok.nl/educatie/basisonderwijs/ 

Enthousiast geworden? Stuur zo snel mogelijk je CV en motivatie naar Lise Claerhoudt – 

lclaerhoudt@museumspeelklok.nl  

 

   

https://www.museumspeelklok.nl/educatie/basisonderwijs/
mailto:lclaerhoudt@museumspeelklok.nl

