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. Het team van KEW bestaat uit negen medewerkers (ca.
7,8 fte). Er wordt gewerkt vanuit een monumentaal pand in de Kuiperspoort in Middelburg.
Ook voorziet Kunsteducatie Walcheren in de basisondersteuning van Cultuurkwadraat, het provinciale
kenniscentrum voor cultuureducatie en cultuurparticipatie in Zeeland. Aan Cultuurkwadraat zijn verder de
regionale centra voor cultuureducatie uit de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen verbonden. Vanuit
Cultuurkwadraat wordt coördinatie gegeven aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en aan
de projecten Proeftuin Muziekeducatie, Reizen in de Tijd door Zeeland (erfgoededucatie) en De Cultuurbus.
Ook begeleidt Cultuurkwadraat de nieuwe subsidieregeling ‘Samen in Zee’ van de Provincie Zeeland en de
Zeeuwse gemeenten.
Ten behoeve van het team Educatie & Participatie van Kunsteducatie Walcheren zijn wij op zoek naar een

Adviseur cultuureducatie en -participatie (m/v/x)
voor 32 uur per week
of als duobaan 2 x 16 u p/w
Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie ter vervanging van een zwangerschapsverlof, voor de periode van
een half jaar, van 1 september 2021 tot 1 maart 2022. Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat zijn
echter volop in beweging. Ons aanbod, onze projectenen onze activiteiten, nemen toe. Daarom willen wij ná 1
maart de samenwerking graag voortzetten met een andere adviseursfunctie. De omvang van dat
dienstverband is nog bespreekbaar.

Adviseur cultuureducatie en -participatie is een veelzijdige functie:
- Je bent als adviseur intermediair tussen onderwijs (po en vo) en kinderopvang enerzijdsen de cultuursector
anderzijds, gericht op samenwerking en co-creatie;
- Je hebt een adviserende, stimulerende en coachende rol m.b.t. de uitvoering van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in de regio Walcheren, hierin pak je een voortrekkersrol;
- Je creëert draagvlak voor de visie van Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat op cultuureducatie;
- Je bent coördinator van het CmK-ontwikkelteam en lid van het CmK-kernteam, Zeelandbreed;
- Je bent budgethouder voor de verschillende projecten van Cultuurkwadraat, Zeelandbreed.
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 cultuureducatie en -participatie;
- Affiniteit, kennis en ervaring met en over het onderwijs;
- Ervaring met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit;
- Je bent financieel onderlegd en bekend met zowel de inhoudelijke als financiële verantwoording
van subsidies.
Ons aanbod:
Wij bieden je een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal 10 van de CAO Kunsteducatie (1-1-2021:
minimaal € 2.884,00 en maximaal € 4.361,00 per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur). Zoals
hiervoor aangegeven betreft het in eerste instantie vervanging van een zwangerschapsverlof, voor de periode
van een half jaar, van 1 september 2021 tot 1 maart 2022. Het dienstverband daarvoor betreft tussen de 16
en 32 uur per week.
Daarna willen we het dienstverband graag met je voortzetten middels een andere adviseursfunctie.
Kunsteducatie Walcheren onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code
Diversiteit & Inclusie.
Solliciteren:
Wij nodigen je uit om jouw motivatie en cv vóór 16 juli per e-mail te sturen naar Wilma Veerman (office
manager), wvn@kewalcheren.nl, o.v.v. ‘vacature tijdelijke adviseur’.
Een eerste gesprek met geselecteerde kandidaten vindt plaats op maandag 19 juli in de middag, bij voorkeur in
ons kantoor in Middelburg. Een tweede gesprek is voorzien op donderdag 22 juli.
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Leo Adriaanse, directeur-bestuurder van
Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat: (06) 519 908 82.
Kijk voor meer informatie over Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat op de websites.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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