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Bureau KunstWijs – gemeente Berkelland
WAT IS BUREAU KUNSTWIJS BERKELLAND
Bureau KunstWijs Berkelland (voorheen KunstWijs) is als cultuurcoördinatiepunt onderdeel
van de cultuurpartner stichting Muziek en KunstWijs Berkelland.
Bureau KunstWijs Berkelland ondersteunt het onderwijsaanbod op het gebied van kunst- en
cultuureducatie. Het coördinatiepunt vormt met onderwijs en aanbieders een sterke
driehoek. Het is tevens het expertise centrum om de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie
te waarborgen, het onderwijs goed te bedienen en selectie aan te brengen in activiteiten die
met vraag en aanbod te maken hebben.
Bureau KunstWijs Berkelland heeft een naam als betrouwbare en deskundige partner
opgebouwd.
De cultuurcoördinatoren Rita Rikhof en Elise Velthuis werken voor Bureau KunstWijs
Berkelland waarbij de functie en taken in dit document omschreven worden.
GESCHIEDENIS
KunstWijs is in 2008 in Berkelland van start gegaan. Met het aantrekken van een coördinator
werden de vragen van het onderwijs op kunstgebied in kaart gebracht en werd er bemiddeld
bij het kunst- en cultuuraanbod voor de scholen in Berkelland.
Het verwezenlijken van deze doelstelling was de essentie van de opdracht van de provincie
aan het coördinatiepunt.
In het jaar 2013-2014 heeft er een transitie plaatsgevonden en zijn de provinciale taken en
financiën overgedragen aan gemeenten. In het transitiejaar heeft Bureau KunstWijs
Berkelland haar taak en uitvoering weten te handhaven.
De gemeente Berkelland heeft in de begroting financiële middelen opgenomen voor de
werkzaamheden van Bureau KunstWijs Berkelland en vanaf het jaar 2014 functioneert
Bureau KunstWijs Berkelland onder de vlag van de Stichting Muziek en KunstWijs Berkelland
te Neede. Deze stichting dient als rechtsvorm en is verantwoordelijk voor inhoud en
financiering. Bureau KunstWijs Berkelland legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van
de stichting.

MISSIE:
Het onderwijs op de scholen te verbinden met cultuur (professionele organisaties en
verenigingen) in de omgeving van de scholen.
Bureau KunstWijs Berkelland ondersteunt alle scholen van Berkelland met het
onderwijsaanbod op het gebied van cultuureducatie. Door de inzet van een coördinator,
cultuurcoach/cultuurmakelaar, worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd.
De cultuurcoach/cultuurmakelaar is een functionaris die zowel de cultuur-educatieve rol als
de cultuur-makelaarsrol vervult.
Beiden staan los van elkaar maar werken waar nodig samen en zijn in deze functie verenigd.
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat Bureau KunstWijs Berkelland:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cultuureducatie/participatie in het algemeen stimuleert in de gemeenschap van
Berkelland en in het bijzonder onder kinderen en jongeren
Culturele commissies ondersteunt en in overleg met hen de cultuurprogramma’s
ontwikkelt en coördineert.
Het opgebouwde netwerk van culturele aanbieders en vragers verder uitbouwt en
de verbindingen en contacten onderhoudt.
Investeert in duurzame relaties.
De vraag ophaalt en bemiddelt
Zorg draagt voor het geven van advies en uitwisselen van informatie binnen het
netwerk
Publicaties en politieke ontwikkelingen, nascholingsaanbod vertaalt naar beleid en
uitvoering en implementatie; voorbeeld
o Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
o Impuls Muziek
o Spelenderwijs orkesten
o Muziek in de Klas (MiK)/Kinderen Maken Muziek
o Gelderland Cultuurprovincie
o Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek
o Partnerschap Provincie Gelderland Cultuurprovincie
o Cultuurmij Oost
o Cultuur College
o CU!Dance
o IKC/Brede school
o Nieuwe digitale lesmethodes
Zoekt naar extra financiële middelen via fondsen, subsidies en sponsoring en
crowdfunding
Inspeelt op vernieuwing, kwaliteit biedt, betrouwbaar en daadkrachtig is

VISIE:
Bureau KunstWijs Berkelland is cultureel ondernemend; is een spin in het web als het gaat
om kennis, kwaliteit, betrouwbaarheid, goede contacten en snelheid met betrekking tot

advies en bemiddeling van kunst en cultuureducatie aanbod binnen het onderwijs.
Deze visie wordt vorm gegeven doordat Bureau KunstWijs Berkelland:
a. zich primair richt op cultuureducatie in het basisonderwijs. Waar mogelijk wordt
ondersteuning geboden aan de BSO, kinderopvang, Integraal Kind-centrum,
voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs.
b. als rechtspersoon kan anticiperen in de vorm van advies en/of ondersteuning aan
externe partners
c. beschikt over een groot, fijnmazig netwerk, een uitgebreide databank en weet
partijen met elkaar te verbinden.
d. bemiddelt bij het aanbod dat zowel laagdrempelig als van hoge kwaliteit is. Dit is van
belang voor zowel het onderwijs, de aanbieders als de beschikbare middelen. De
bemiddeling bestrijkt alle kunst disciplines (muziek, dans, theater, beeldend,
literatuur, multimedia, en erfgoed) en ook voorstellingen en film.
e. de rol van inspirator op zich neemt voor de culturele commissies van de kernen
Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo die met de ondersteuning van Bureau KunstWijs
Berkelland een goed kunst- en cultuuraanbod binnen het onderwijs kunnen
organiseren.
f. de juiste kanalen kent om de gevraagde expertise als makelaar/bemiddelaar te
vervullen.
g. zich inzet om meer verbindingen te leggen tussen amateurkunst, erfgoed in
Berkelland en het onderwijs. Amateurverenigingen, kunstkringen en erfgoedkoepels
gaan steeds nadrukkelijker een rol spelen in het onderwijs.
h. verenigingen in hun visieontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden ondersteunt
en stimuleert.
ORGANISATIE EN RESULTATEN
De taken worden uitgevoerd per kern te weten Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede en
tevens overstijgend dat wil zeggen Berkelland breed.
•

•
•

•

Het coördineren van het CJP per kern(Cultureel Jaar Programma)
- ophalen van de vraag in ICC-vergaderingen
- planningen van het aanbod binnen het CJP
- evaluaties van het aanbod verwerken en uitwerken
- ICC-netwerkbijeenkomsten/studiedagen organiseren
Talent scouten en talentontwikkeling stimuleren
Het onderhouden van contacten met scholen, verenigingen, KunstKring, podia,
musea, bibliotheken, Kulturhus, professionele kunstenaars, ateliers, erfgoedpacten,
amateurveld, sponsoren.
Acquisitie plegen; werven van gelden (subsidiebronnen, banken, fondsen)

•

•

Het maken van beleid gericht op de toekomst, het initiëren en stimuleren van nieuwe
plannen, en hiervoor draagvlak weten te creëren bij alle actoren binnen het culturele
veld.
Financiën; budgetbewaking, facturen verwerken/versturen, financiële afhandeling.

Bureau KunstWijs Berkelland heeft vanaf het begin in 2008 dezelfde coördinator gehad.
Deze heeft de vraag bij het onderwijs opgehaald en het kunst- en cultuuraanbod bemiddeld.
Schooljaar
Scholen
Leerlingen

20062007
5
100

20072008
7
500

20082009
15
3000

20092010
27
4352

20102011
32
4800

20112012
32
6115

20122013
32
4060

*leerling aantallen van de CJP’s per kern (Cultureel Jaarprogramma), Op Maat aanvragen zijn niet meegenomen in deze tabel.

Bureau KunstWijs Berkelland bemiddeld ook voor de Cultuur en Erfgoedpacten en
ondersteund de coördinatoren die hiervoor werken in de vorm van de bemiddeling naar de
scholen.
2015-2016: Gemaakt in Gelderland: Old Souls New Arts is gevolgd door de Kisveldschool en
SBO De Diekmaat
Schooljaar
CJP Eibergen
CJP Neede
CJP Borculo
CJP Ruurlo
Op Maat
Totaal aantal
leerlingen

2013-2014
1385
geen CJP
1018
687
100

2014-2015
geen CJP
1081
geen CJP
683
550

2015-2016
1038
geen CJP
1108
695
595

3190

2314

3436

Afsluitingen voor alle basisscholen in Berkelland
Schooljaar
2013-2014 2014-2015
Leerlingen groep 6/7/8 Muziek van de Toekomst
350
950
Leerlingen groepen 3/4/5
nvt
nvt

2015-2016
1231
950

