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Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

29 november 2017 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Kunsteducatie

UAW Nr. 11908

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor Sectoradvies namens partijen bij bovengenoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Cultuurconnectie;

Partijen ter andere zijde: Alternatief voor Vakbond, Kunstenbond en Nederlandse Toonkunstenaars-
bond.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst Kunsteducatie1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 2:2 lid 2 komt te luiden:

‘Artikel 2:2 – Karakter en duur van de arbeidsovereenkomst 

2. Gelet op aard van de branche kunsteducatie met een sterke afhankelijkheid en onzekerheid van de 
financiering in de subsidietoekenning vanuit gemeenten, een sterk fluctuerend leerlingaantal, en 
projectmatige dienstverlening, en indien en voor zover deze omstandigheden niet kunnen worden 
opgevangen binnen de bestaande capaciteit van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, kan uitsluitend voor een werknemer met de functie ‘docent’, ‘projectleider’, 
‘projectassistent’ of ‘projectmedewerker’ binnen een periode van maximaal 36 maanden 6 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten die elkaar opvolgen met een 
onderbreking van niet meer dan 6 maanden. De bepaling in dit lid geldt ook voor een tijdelijke 
uitbreiding van de arbeidsovereenkomst.’

1 Stcrt. 2017, nr. 40580.
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De functieindeling van Bijlage 2 komt te luiden:

‘Bijlage 2 – Salarisschalen, bij artikel 4:1 

Indeling van functies uit bijlage 3 naar schaal

 Schaal  Functies

 1 Administratief medewerker C, conciërge B

2

 3 Administratief medewerker B, conciërge A

4

 5 Instrumentaal begeleider dans

6 Administratief medewerker A, onderwijsassistent, steunfunctieassistent

 7 Project assistent

8 Docent, administrateur, project medewerker

 10 Consulent, coördinator/projectleider, projectleider

11 Afdelingshoofd B, controller

 12 Afdelingshoofd A, directeur D

13 Directeur C

 14 Directeur B

15 Directeur A

Aan Bijlage 3 worden de volgende functies met beschrijvingen toegevoegd:

‘Bijlage 3 – Functiebeschrijvingen 

Projectleider 

A. Beschrijving van de functie 

A.1. Plaats in de organisatie 

Functiebenaming : Projectleider
Rapporteert aan : Manager Cultuuronderwijs/Directeur
Maakt onderdeel uit van : Projectteam
Geeft werkgericht leiding aan : Docenten/projectmedewerkers

A.2. Kern van de functie 

De projectleider draagt zorg voor de uitvoering van een groot project (zoals een festival, of breed 
samengesteld project met meerdere disciplines, of meerdere projecten e.d.).
Kenmerkend voor de werkwijze is dat de afnemer van het project (bedrijfsleven, onderwijs, kinderop-
vang, brede scholen, kunstvakonderwijs, wijkbewoners, wijkorganisaties, woningstichtingen, 
particuliere markt al naar gelang het domein) het vertrekpunt vormen.
De projectleider werkt zeer nauw samen met betrokkenen binnen de organisatie en draagt zorg voor 
uitvoering van een maatwerk projecten. De projectleider heeft een sturende rol in de voorbereiding en 
bij het creëren van draagvlak voor het project.

A.3 Verantwoordelijkheden 

a. Het uitwerken van concept naar concrete activiteiten
b. Het coördineren van de projectorganisatie
c. Het leiden van het project
d. Budgetverantwoordelijkheid
N.B. De functie kan bestaan uit twee of meer van bovenvermelde taken

A.4. Kennisniveau en functie-eisen 

– HBO werk- en denkniveau.
– Ruime kennis en inzicht in inhoudelijke en organisatorische facetten van het werk, waaronder 

planmatig en projectmatig werken;
– Zelfstandig, maar kan ook goed in teamverband werken;
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A.5. Functieniveau 

HBO

B. Beschrijving van de taken 

Het kan voorkomen dat voor een projectleider een aantal van onderstaande taken niet van toepassing 
zijn

B.1. Het uitwerken van concept naar concrete activiteiten 

Extern
a. Voert overleg met opdrachtgevers, stakeholders en andere partijen;
b. Draagt zorg (in nauw overleg met betrokkenen binnen de organisatie) voor publiciteit en promotie.
Intern
a. Zorgt voor afstemming binnen de projectorganisatie.

B.2. Het coördineren van de projectorganisatie 

a. Plant de activiteiten en stelt te behalen resultaten vast;
b. Laat werkplannen opstellen;
c. Coördineert de organisatie het project;
d. Bewaakt de kwaliteit en voortgang.

B.3. Het leiden van het project 

a. Werkt volgens een draaiboek;
b. Stelt projectplan op;
b. Stelt teams samen;
c. Stuurt de projectmedewerker(s) aan;
d. Bewaakt de voortgang, de kwaliteit, het budget en de resultaten.

B.4. Budgetverantwoordelijkheid 

– Bewaakt de budgetten;
– Controleert en accordeert facturen

De functieschaal is gewaardeerd in schaal 10 van de Cao Kunsteducatie.

Projectmedewerker 

A. Beschrijving van de functie 

A.1. Plaats in de organisatie 

Functiebenaming : Projectmedewerker
Rapporteert aan : Projectleider
Geeft leiding aan : N.v.t.

A.2. Kern van de functie 

De projectmedewerker levert een bijdrage aan het produceren en organiseren van een project, 
programma, festival en ondersteunt de projectleider. De nadruk ligt daarbij op inhoudelijke ontwikke-
ling en de organisatie van de activiteit. De projectmedewerker kan ook zelfstandig een afgebakend 
project leiden zonder dat er andere projectmedewerkers bij zijn betrokken. Het accent ligt op de 
uitvoering.
De medewerker kan in meerdere afdelingen tegelijk functioneren.

A.3. Taken 

De ondersteuning van en een bijdrage leveren aan:
1. De ontwikkeling en productie van een project, programma, festival of ander incidentele activitei-

ten;
2. Het organiseren van de activiteit

3 Staatscourant 2017 nr. 63849 1 december 2017



A.4. Kennisniveau: MBO plus of HBO 

B. Beschrijving van de taken 

B.1. De ontwikkeling en productie van een project, programma, festival etc. 

a. Voert werkzaamheden uit in het traject van ontwikkeling- productie- uitzetten- evaluatie en 
bijstelling van het product, op inhoudelijk en/of organisatorisch vlak;

b. Doet voorstellen over de uitvoering en opzet van de activiteit en werkt deze uit in een projectplan, 
met daarin de planning, budgettaire aspecten, voorlichting etc.;

c. Ondersteunt bij het schrijven van subsidieaanvraag;
d. Plant en organiseert kunstuitingen (uitvoeringen, tentoonstellingen, examens, excursies, theater- 

en concertbezoeken;
e. Zorgt voor kwaliteit in de uitvoering.

B.2. Het organiseren van de activiteit 

a. Maakt overzichten van relevante gegevens voor het project op aangeven van de projectleider;
b. Onderhoudt contacten met docenten en anderen binnen de organisatie, beantwoordt vragen over 

de organisatie en planning van het traject;
c. Zorgt voor monitoring evaluatie en bijstelling van de activiteit;
d. Ondersteunt op de bewaking van het toegekende budgetten;
e. Stemt zaken intern af;

De functieschaal is gewaardeerd in schaal 8 van de Cao Kunsteducatie.

Project assistent 

A. Beschrijving van de functie 

A.1. Plaats in de organisatie 

Functiebenaming : Project assistent
Rapporteert aan : Projectleider/Manager Cultuuronderwijs
Geeft leiding aan : N.v.t.

A.2. Kern van de functie 

De project assistent ondersteunt de projectleider bij een project, programma of festival. De nadruk ligt 
daarbij op de planning, organisatie en afstemming van de activiteit.
De medewerker kan in meerdere afdelingen tegelijk functioneren.

A.3. Taken 

De ondersteuning van en een bijdrage leveren aan het organiseren van de activiteit

A.4. Kennisniveau: MBO 

B. Beschrijving van de taken 

B.1. Het organiseren van de activiteit 

a. Zorgt voor de ondersteuning bij het ophalen en de ontwikkeling van de vraag;
b. Onderhoudt contacten met docenten;
c. Zorgt voor monitoring evaluatie en bijstelling van de activiteit;
d. Ondersteunt op de bewaking van het toegekende budgetten;
e. Stemt zaken intern af;

De functieschaal is schaal 7 van de Cao Kunsteducatie.’
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Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 29 november 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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