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Over Keunstwurk 
Kunst geeft kleur aan het leven. Het brengt mensen samen en biedt soms letterlijk nieuwe inzichten . 
Aan kunst doen draagt bij aan de kwaliteit van het leven; het maakt mensen én de samenleving 
completer, slimmer, sterker en beter!  Dat is de kracht van kunst. In Fryslân zorgen wij als Keunstwurk 
voor dat de kunst vooruit komt, aan kracht wint. Dat doen we door het delen van kennis, het leggen van 
verbindingen en het doorvoeren en stimuleren van vernieuwing.  Een taak waar we iedere dag vol 
overtuiging aan werken. Keunstwurk ondersteunt de mienskip in Fryslân als kennis-, advies- en 
netwerkorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en de 
professionele kunsten. Keunstwurk richt zich op de ontwikkeling van creativiteit en talent voor jong en 
oud en het scheppen van meer mogelijkheden hiervoor in Fryslân.  
 
Wij zoeken per 1 mei 2022 een 
 

Cultuurverbinder cultuureducatie 
0.7 fte (25.2 uur per week) 
 
De functie 
De Cultuurverbinder cultuureducatie is actief in een regio die bestaat uit één of meerdere gemeenten 
De Cultuurverbinder staat met het ene been in de wereld van de brede cultuur en met het andere in het 
onderwijs en weet daardoor wat mogelijk is en wat werkt in beide werelden. De Cultuurverbinder 
fungeert als procesbegeleider bij het tot stand komen van een regio plan. De Cultuurverbinder is de 
sleutelfiguur en verbinder tussen de regiopartner, de omgeving, gemeente, schoolbesturen en de 
scholen en de ontwikkeling die scholen willen inzetten. De Cultuurverbinder bezoekt de scholen 
tenminste 1x per jaar in de regio. De school is in de lead en bepaalt zelf waarop ze in willen zetten.  
 
Wat ga je doen: 
 

• Vanuit de eigen inhoudelijke expertise verantwoordelijk voor het ondersteunen, verbinden, 
verdiepen en versterken van cultuureducatie op de scholen in de regio. 

• De bouwstenen van KEK3 inzetten in de regio (maakplaatsen, meimakker op school, trainingen en 
provinciale programma’s). 

• Ondersteunen van scholen in eigenaarschap van cultuureducatie. 
• Bemiddelen en bieden van deskundigheidsbevordering. 
• Processen en resultaten zichtbaar maken i.s.m. de communicatiemedewerker van KEK. 
• De voortgang van programma’s op scholen zichtbaar maken in teamleader. 
• Ieder schooljaar elke school bezoeken in de regio met in ieder geval een KEK-EVI gesprek. 
• Actief begeleiden van de DBE maakplaatsen. 
• Samen met het onderwijs en het regionale kunstencentrum jaarlijks een regioplan opstellen en 

uitvoeren. 
• Daar waar nodig meedenken in het zoeken naar additionele financiën om het plan uit te voeren. 
• Het actief verspreiden van relevante en actuele informatie over (nieuwe) regelingen, subsidies, 

etc. aan het regioteam en de scholen.   
• Regelmatig overleggen met het team educatie en de coördinator team educatie. 
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Wat breng je mee 
Wij zoeken een Cultuurverbinder cultuureducatie die op een professionele en voortvarende wijze 
bijdraagt in het ondersteunen, verbinden en het versterken van cultuureducatie op de scholen in de 
regio. 
 
Daarnaast 
• Heb je een relevante opleiding op hbo/academisch niveau (voltooid). 
• Heb je minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van cultuureducatie. 
• Ben je bekend met een netwerk in het culturele landschap van Fryslân. 
• Heb je affiniteit met de thema’s binnen cultuureducatie zoals vakoverstijgend werken, 

omgevingsonderwijs, verbinding kunstvakken met rekenen, taal en lezen, etc.  
• Heb je aantoonbare specifieke kennis van cultuureducatie.  

 
Wij bieden 
• Een uitdagende en dynamische werkomgeving die volop in beweging is. 
• Samenwerking met creatieve professionals uit verschillende kunstdisciplines. 
• Een jaarcontract voor 25.2 uur per week. 
• Een salaris conform cao sociaal werk, schaal 9 (maximaal € 4.358,00 bij volledig dienstverband). 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
  
Reacties (curriculum vitae en korte motivatie) graag ter attentie van Kirsten Keijzer, via email naar 
K.Keijzer@keunstwurk.nl, met vermelding vacature Cultuurverbinder cultuureducatie. 
Reacties kunnen tot en met 12 april 2022 worden verstuurd. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in 
week 16. 


