Kunsteducatie Walcheren (KEW) is actief in aanbod, advisering en ondersteuning van
cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs (circa 50 scholen) in de gemeenten
Middelburg, Veere en Vlissingen. Daarnaast levert de organisatie in toenemende mate
aanbod, advisering en ondersteuning op het gebied van cultuurparticipatie in dezelfde
gemeenten. KEW legt in alle activiteiten verbinding tussen de domeinen cultuur en
onderwijs en tussen cultuur, sport, welzijn en zorg. Ook voorziet KEW in de
basisondersteuning van Cultuurkwadraat, het provinciale kenniscentrum voor
cultuureducatie en -participatie in Zeeland. Aan Cultuurkwadraat zijn verder de regionale
centra voor cultuureducatie uit de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen verbonden.
Het team van KEW bestaat uit negen medewerkers (ca. 7,5 fte). Er wordt gewerkt vanuit
een monumentaal pand in de Kuiperspoort in Middelburg.
Kern van Kunsteducatie Walcheren is het team Educatie & Participatie, dat bestaat uit drie
adviseurs en twee ondersteunende medewerkers. Binnen dit team is momenteel een
vacature voor een

Adviseur Cultuureducatie en -participatie (28 uur)
De werkzaamheden van de adviseur zijn in eerste instantie gericht op cultuurparticipatie.
Maar kennis in en ervaring met cultuureducatie is gewenst. Op het gebied van
cultuurparticipatie richt Kunsteducatie Walcheren zich onder meer op activiteiten die
kinderen, jongeren en volwassenen een eerste kennismaking bieden met de mogelijkheden
in kunst en cultuur en op community art projecten.
Jouw profiel:
- Je bent als adviseur intermediair tussen de culturele sector en de domeinen onderwijs,
sport, welzijn en zorg, gericht op samenwerking en co-creatie;
- Je hebt een adviserende, stimulerende en coördinerende rol m.b.t. bestaande en nieuw
op te zetten activiteiten, evenementen en projecten en bent coach voor de bij deze
projecten betrokken professionals en vrijwilligers;
- Je weet mensen te enthousiasmeren voor kunst en cultuur en deelnemers aan
activiteiten inspirerende culturele ervaringen te bieden;
- Je creëert draagvlak voor de visie van Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat op
cultuureducatie en -participatie;
- Je geeft advisering en ondersteuning aan community art projecten van bij Kunsteducatie
Walcheren aangesloten cultuurprofessionals en/of culturele instellingen;
- Je stimuleert beleid op het gebied van cultuurparticipatie bij gemeenten en
welzijnsorganisaties;
- Je bent projectleider en budgethouder van de projecten voor cultuurparticipatie;
- Waar nodig verleen je ondersteuning in het werk van de collega adviseurs op het gebied
van cultuureducatie.

We vragen van jou:
- Een HBO+ opleiding op het gebied van cultuureducatie en/of -management;
- Kennis van landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van cultuurparticipatie;
- Creativiteit, bevlogenheid, klantgericht werken maar ook innovatief kunnen denken;
- Zelfstandig kunnen werken, maar tevens een teamspeler en netwerker;
- Kennis van en ervaring in projectleiderschap en projectmatig werken;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Goede kennis en vaardigheden op het gebied van Microsoft Office, Office 365 en inzet
van Social Media.
Ons aanbod:
Wij bieden je een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal 10 van de CAO
Kunsteducatie (1-1-2021: minimaal € 2884,00 en maximaal € 4361,00 per maand bij een
voltijds dienstverband van 36 uur). Het aantal in te vullen uren van het dienstverband is
nader te bespreken. De aanstelling is per direct, met inachtneming van eventuele
opzegtermijnen, voor een periode van 1 jaar met de intentie tot verlenging.
Wij nodigen je uit om jouw motivatie en cv vóór 5 december per e-mail te sturen naar
wvn@kewalcheren.nl, o.v.v. ‘vacature adviseur’. Een eerste gesprek met geselecteerde
kandidaten vindt plaats op maandag 14 december in de middag.
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Leo Adriaanse, directeur
van KEW: (06) 519 908 82.
Kijk voor meer informatie over KEW op de website.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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