
Goed cultuuronderwijs 
maak je samen
Over verdieping en verbreding van cultuureducatie

 Voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en cultuurprofessionals

De Cultuurbus 

Je kunt met je leerlingen in de klas werken 
aan cultuureducatie, maar minstens zo waar-
devol is het dat zij kennis maken met hun 
culturele omgeving en met kunst uit de grote 
wereld. Als je met je leerlingen naar een 
museum, theater of concert wil, dan kun je 
gebruik maken van De Cultuurbus. De bus is 
gratis voor Zeeuwse scholen voor het basis-
onderwijs, de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs en het vmbo die naar een culturele 
instelling in Zeeland willen. De Cultuurbus 
brengt de leerlingen met flinke korting ook 
buiten de provinciegrenzen. 

Culturele kaart
Ter inspiratie staat op www.cultuurkwadraat.nl
een overzicht van Zeeuwse culturele instellin-
gen die educatieve programma’s aanbieden 
binnen de kerndoelen kunstzinnige oriënta-
tie van SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk 
geval naar toe. Als je met jouw school naar 
een andere locatie wil, dan kan je hiervoor 
een verzoek indienen en bekijken wij of de 
bestemming aan de voorwaarden voldoet.

Onze samenwerkingspartners

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Wij zijn er trots op dat sinds onze start 
in 2017 al veel inspirerende samenwerkingspartners ons hebben gevonden. 

KCE Oosterschelderegio is uitvoerings-
partner van Cultuurkwadraat en het centrale 
aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle 
scholen in de Oosterschelderegio. 

Kunsteducatie Walcheren (KEW) is uit-
voeringspartner van Cultuurkwadraat en het 
centrale aanspreekpunt voor alle scholen op 
Walcheren. 

De samenwerking met Stichting Kinder-
kunstweek is gericht op het verbreden en 
verdiepen van cultuureducatie door meer 
scholen te bereiken, betere inbedding in scho-
len, meer focus op lokale partnerschappen 
met cultuurprofessionals en door ontwikkeling 
van digitale middelen.

Met HZ University of Applied Sciences 
initiëren en organiseren we professionele 
leergemeenschappen die HZ faciliteert. De 
PLG’s hebben als doel de groei van iedere 
leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuur-
onderwijs op scholen te stimuleren.

Met het Zeeuws Museum werken we 
samen aan het versterken van de door lopende 
leerlijn kunst en erfgoed. Ook focussen we op 
het trainen van onder anderen leerkrachten, 
cultuurprofessionals en museumdocenten.

Samen met Erfgoed Zeeland richten we 
ons op de museale infrastructuur in Zeeland 
en spelen we in op leervragen van musea. 
Voor scholen organiseert Erfgoed Zeeland 
een nascholingstraject waarbij, in co-creatie 
met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan 
educatie binnen de (kleinere) musea.

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaande-
ren is samenwerkingspartner van Cultuur-
kwadraat voor de uitvoering van het project 
Busvervoer cultuurbezoek.

Contact

Is jouw school klaar voor een verdere verdie-
ping van jullie cultuuronderwijs? Maak dan nu 
een afspraak met één van de adviseurs van 
Cultuurkwadraat: bel 01 18 41 49 28 of mail 
info@cultuurkwadraat.nl

Wat kan je van ons verwachten?
  We denken met je mee, maar je bepaalt 

je eigen koers
 Een visie op goed cultuuronderwijs
 Kennis van het culturele veld in Zeeland
  Een open, coöperatieve en coachende 

houding 
 We denken in kansen
  We staan open voor nieuwe samen-

werkingsvormen
  Zicht op provinciale en landelijke rege-

lingen
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“Als we De Cultuurbus niet hadden 

gehad, waren we niet naar het 
MuZEEum in Vlissingen en naar het 
Historisch Museum De Bevelanden 

in Goes geweest.”

Lydia Koeman

icc’er Don Boscoschool, ’s Heerenhoek

   Lees alles over De Cultuurbus op 
www.cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

   Op de hoogte blijven van alles wat 
we voor jou kunnen betekenen? 

  Schrijf je op de site in voor onze 
maandelijkse provinciale nieuwsbrief. 
Of volg ons via social media.

foto Wesley Versteeg

Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie



Goed cultuuronderwijs maak je samen
Over verdieping en verbreding van cultuureducatie

Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinde-
ren en jongeren zich tot creatieve en kritische 
volwassenen. Ons doel is dat kunst en cultuur 
voor alle Zeeuwse leerlingen een duurzaam 
onderdeel wordt in het beleid én de dagelijkse 
praktijk van scholen. Hiervoor zetten wij in op 
het versterken van de vakinhoudelijke deskun-
digheid van leerkrachten en cultuurprofessio-
nals en op het verbeteren van de relatie tussen 
scholen en hun culturele omgeving. 

Vanaf april 2017 maken wij ons sterk voor ver-
betering van cultuuronderwijs in Zeeland. Als 
Zeeuws platform voor cultuureducatie creëren 
we voor scholen en cultuurprofessionals (instel-
lingen, makers, kunstvakdocenten) kansen voor 
deskundigheidsbevordering, kennisdeling en 

samenwerking. We staan open voor en initië-
ren nieuwe samenwerkingen met onderwijs- 
en cultuurpartners om daarmee nieuwe vormen 
van cultuureducatie te bewerkstelligen.

In deze folder nemen we je in hoofdlijnen mee 
naar wat wij voor jou kunnen betekenen. Meer 
weten? Maak eens een afspraak met een van 
onze adviseurs. We komen graag bij je langs.

Het team van Cultuurkwadraat

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuurkwadraat voert in Zeeland de landelijke 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. De 
regeling is in het leven geroepen om cultuur
onderwijs een stevigere plek in scholen te 
geven. Zodat leerkrachten hun leerlingen met 
kennis en plezier belangrijke vaardig heden 
leren. Samen met provinciale en regionale 
partners werken wij aan het bereiken van vier 
doelen:

  schoolteams met behulp van De Cultuur 
Loper ondersteunen met ontwikkeling, 

 verdieping en implementatie van het 
 curriculum kunstzinnige oriëntatie;
  gerichter werken aan de cultuuromslag 

van aanbod- naar dialooggericht werken;
  versterken en uitbreiden van mogelijk-

heden voor deskundigheidsbevordering 
en kennisdeling;

  versterken relatie tussen school en cultu-
rele omgeving.

Hoe 
  Door scholen te adviseren bij hun keuze 

op welke manier zij aan betere cultuur-
educatie willen werken.

  Door voor scholen met ambitie coaching 
en extra cultuurbudget mogelijk te maken.

  Door het aanbieden van diverse vormen 
van deskundigheidsbevordering.

  Door het organiseren van inspiratie-
bijeenkomsten voor scholen en cultuur-
professionals.

De Cultuur Loper

 
De Cultuur Loper is een programma – be -
staan de uit scholing, coaching en een digitaal 
platform – waarmee scholen de kwaliteit van 
de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. 
Met het programma maken zij vanuit de eigen 
visie en ambities een doorlopend activiteiten-
programma dat in opbouw, samenhang en 
samenstelling past bij hun school. Een advi-
seur van Cultuurkwadraat begeleidt de school 
in haar eigen tempo, via acht stappen van 
Dit willen wij onze leerlingen mee geven naar 
Zo gaan wij hieraan werken. 

Met het doorlopen van de stappen krijgt de 
school scherp wat zij haar leerlingen willen 
meegeven op het gebied van cultuureducatie 
en op welke wijze zij dat gaan realiseren in 
het activiteitenprogramma. Door de laatste 
drie stappen met regelmaat te herhalen, blijft 
de school doorwerken aan de ontwikkeling 
van haar cultuuronderwijs.

Met De Cultuur Loper:
  staat de leerling centraal, en daarin 

speelt de leerkracht een essentiële rol;
  ontwikkelt de leerling zich als maker, 

deelnemer en publiek;
  werken we met de culturele vermogens;
  worden school en cultuurprofessionals 

begeleid door een adviseur van Cultuur-
kwadraat;

  ontvangt de school van Cultuurkwadraat 
extra scholingsbudget.

Traject in acht stappen
  Wat kunnen we van elkaar en van het 

traject verwachten?
  Waar staan we nu?
  Waar willen we naar toe?
  Hoe gaan we samen op pad?
  Wat willen we zelf leren?
  Hoe vertalen we onze ambities naar 
 concrete gedragsindicatoren?
  Hoe brengen we opbouw en samenhang 

aan?
  Met welke activiteiten ontwikkelen onze 

leerlingen zich als maker, deelnemer en 
publiek?

De Cultuur Loper is in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit ontwikkeld door Kunstloc Brabant in 
samenwerking met Erfgoed Brabant.

Deskundigheidsbevordering

Aan de basis van goed cultuuronderwijs 
voor leerlingen ligt de deskundigheid van 
icc’ers en cultuurcoördinatoren, leerkrachten 
en cultuurprofessionals. Wij bieden diverse 
scholingsmogelijkheden om zo kennis en 
kunde mogelijk te maken. Effectieve scholing
ontstaat als er wordt vertrokken vanuit 
be hoefte. Daarom adviseren wij scholen 
samen met een cultuurprofessional een 
maatwerk scholingstraject in te richten. 

Basistraining icc
Voor cultuurcoördinatoren en groepsleer-
krachten die zich willen ontwikkelen tot 
cultuurspecialist is er de basistraining icc. 
In zes bijeenkomsten worden actuele ontwik-
kelingen in cultuureducatie behandeld en 
krijgen de deelnemers ingrediënten aan-
gereikt voor het schrijven van een eigen 
cultuurbeleidsplan of een update van het 
bestaande cultuurbeleidsplan van hun 
school.

Actief verdiepen 
Cultuurkwadraat organiseert elk schooljaar 
interactieve verdiepingsbijeenkomsten voor 
icc’ers en cultuurcoördinatoren, leerkrachten 
en cultuurprofessionals. Elke bijeenkomst 
staat een ander thema centraal, uitgewerkt 
door een gespecialiseerde gastdocent. De 
keuze van de thema’s bepalen we op basis 
van vragen vanuit het onderwijs. 

Leer mee in de PLG
In een PLG leren icc’ers, leerkrachten, cultuur-
professionals en pabo-studenten door te 
onderzoeken en te delen. Cultuurkwadraat 
nodigt iedereen uit die aan de slag wil met 
een persoonlijke ontwikkelvraag of bijvoor-
beeld een schoolbrede ontwikkeling op het 
gebied van kunst en cultuur. Deelname aan 
de PLG’s, die we samen met HZ University of 
Applied Sciences ontwikkelen, is kosteloos.

Praktijkgerichte scholing
Op basis van vragen uit onderwijs biedt 
Cultuurkwadraat scholing aan voor leer-
krachten (individueel en in teamverband), 
icc’ers en cultuurprofessionals. Het kenmerk 
van deze selectie is de praktijkgerichte 
aanpak. 

   Wil jij praktische handvatten voor 
 creativiteitsontwikkeling van jouw 
 leerlingen?

   Ben je benieuwd naar financierings-
mogelijkheden voor scholing, advies 
en coaching?

   Ben je cultuurprofessional en wil je de 
lessen en workshops die je geeft aan 
leerlingen graag verder ont wikkelen?


“Een leerling uit groep 6 bekeek tijdens 

de les kunstbeschouwing het schilderij met 
de smeltende voorwerpen van Salvador 

Dali. ‘Juf, het lijkt wel alsof alles gesmolten 
is, behalve de kleuren’. Ik vond het heel 

mooie uitspraak.”

Rosita de Nooijer

icc’er Ravensteinschool, Vlissingen

Extra cultuurbudget 
Is jouw school klaar voor een verdere 
verdieping van jullie cultuuronderwijs? 
Vraag dan extra cultuurbudget aan! Op 
www.cultuurkwadraat.nl vind je alle infor-
matie over onze stimulerings budgetten.

   Neem eens een kijkje op de website: 
www.decultuurloperzeeland.nl


“Cultuurkwadraat begeleidt ons bij de 

stappen van De Cultuur Loper: ze wijst de 
weg of volgt ons, ondersteunt waar nodig 
en biedt inspiratie op maat, onze maat.”

Marja Geerse

icc’er Kindcentrum Wilgenhof, Middelburg

   Bekijk alle mogelijkheden op www.cultuurkwadraat.nl en neem 
contact met ons op als je maatwerkwensen hebt.


“Tijdens de PLG werk je toe naar 

iets praktisch. Ik heb een kaartenset 
ontwikkeld voor leerkrachten om 

praktisch creatief denken toe te voegen 
aan hun lessen. Zonder de PLG was het 
er waarschijnlijk nooit van gekomen.”

Kris van der Werve

docent beeldende vorming
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samenstelling past bij hun school. Een advi-
seur van Cultuurkwadraat begeleidt de school 
in haar eigen tempo, via acht stappen van 
Dit willen wij onze leerlingen mee geven naar 
Zo gaan wij hieraan werken. 

Met het doorlopen van de stappen krijgt de 
school scherp wat zij haar leerlingen willen 
meegeven op het gebied van cultuureducatie 
en op welke wijze zij dat gaan realiseren in 
het activiteitenprogramma. Door de laatste 
drie stappen met regelmaat te herhalen, blijft 
de school doorwerken aan de ontwikkeling 
van haar cultuuronderwijs.

Met De Cultuur Loper:
  staat de leerling centraal, en daarin 

speelt de leerkracht een essentiële rol;
  ontwikkelt de leerling zich als maker, 

deelnemer en publiek;
  werken we met de culturele vermogens;
  worden school en cultuurprofessionals 

begeleid door een adviseur van Cultuur-
kwadraat;

  ontvangt de school van Cultuurkwadraat 
extra scholingsbudget.

Traject in acht stappen
  Wat kunnen we van elkaar en van het 

traject verwachten?
  Waar staan we nu?
  Waar willen we naar toe?
  Hoe gaan we samen op pad?
  Wat willen we zelf leren?
  Hoe vertalen we onze ambities naar 
 concrete gedragsindicatoren?
  Hoe brengen we opbouw en samenhang 

aan?
  Met welke activiteiten ontwikkelen onze 

leerlingen zich als maker, deelnemer en 
publiek?

De Cultuur Loper is in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit ontwikkeld door Kunstloc Brabant in 
samenwerking met Erfgoed Brabant.

Deskundigheidsbevordering

Aan de basis van goed cultuuronderwijs 
voor leerlingen ligt de deskundigheid van 
icc’ers en cultuurcoördinatoren, leerkrachten 
en cultuurprofessionals. Wij bieden diverse 
scholingsmogelijkheden om zo kennis en 
kunde mogelijk te maken. Effectieve scholing
ontstaat als er wordt vertrokken vanuit 
be hoefte. Daarom adviseren wij scholen 
samen met een cultuurprofessional een 
maatwerk scholingstraject in te richten. 

Basistraining icc
Voor cultuurcoördinatoren en groepsleer-
krachten die zich willen ontwikkelen tot 
cultuurspecialist is er de basistraining icc. 
In zes bijeenkomsten worden actuele ontwik-
kelingen in cultuureducatie behandeld en 
krijgen de deelnemers ingrediënten aan-
gereikt voor het schrijven van een eigen 
cultuurbeleidsplan of een update van het 
bestaande cultuurbeleidsplan van hun 
school.

Actief verdiepen 
Cultuurkwadraat organiseert elk schooljaar 
interactieve verdiepingsbijeenkomsten voor 
icc’ers en cultuurcoördinatoren, leerkrachten 
en cultuurprofessionals. Elke bijeenkomst 
staat een ander thema centraal, uitgewerkt 
door een gespecialiseerde gastdocent. De 
keuze van de thema’s bepalen we op basis 
van vragen vanuit het onderwijs. 

Leer mee in de PLG
In een PLG leren icc’ers, leerkrachten, cultuur-
professionals en pabo-studenten door te 
onderzoeken en te delen. Cultuurkwadraat 
nodigt iedereen uit die aan de slag wil met 
een persoonlijke ontwikkelvraag of bijvoor-
beeld een schoolbrede ontwikkeling op het 
gebied van kunst en cultuur. Deelname aan 
de PLG’s, die we samen met HZ University of 
Applied Sciences ontwikkelen, is kosteloos.

Praktijkgerichte scholing
Op basis van vragen uit onderwijs biedt 
Cultuurkwadraat scholing aan voor leer-
krachten (individueel en in teamverband), 
icc’ers en cultuurprofessionals. Het kenmerk 
van deze selectie is de praktijkgerichte 
aanpak. 

   Wil jij praktische handvatten voor 
 creativiteitsontwikkeling van jouw 
 leerlingen?

   Ben je benieuwd naar financierings-
mogelijkheden voor scholing, advies 
en coaching?

   Ben je cultuurprofessional en wil je de 
lessen en workshops die je geeft aan 
leerlingen graag verder ont wikkelen?


“Een leerling uit groep 6 bekeek tijdens 

de les kunstbeschouwing het schilderij met 
de smeltende voorwerpen van Salvador 

Dali. ‘Juf, het lijkt wel alsof alles gesmolten 
is, behalve de kleuren’. Ik vond het heel 

mooie uitspraak.”

Rosita de Nooijer

icc’er Ravensteinschool, Vlissingen

Extra cultuurbudget 
Is jouw school klaar voor een verdere 
verdieping van jullie cultuuronderwijs? 
Vraag dan extra cultuurbudget aan! Op 
www.cultuurkwadraat.nl vind je alle infor-
matie over onze stimulerings budgetten.

   Neem eens een kijkje op de website: 
www.decultuurloperzeeland.nl


“Cultuurkwadraat begeleidt ons bij de 

stappen van De Cultuur Loper: ze wijst de 
weg of volgt ons, ondersteunt waar nodig 
en biedt inspiratie op maat, onze maat.”

Marja Geerse

icc’er Kindcentrum Wilgenhof, Middelburg

   Bekijk alle mogelijkheden op www.cultuurkwadraat.nl en neem 
contact met ons op als je maatwerkwensen hebt.


“Tijdens de PLG werk je toe naar 

iets praktisch. Ik heb een kaartenset 
ontwikkeld voor leerkrachten om 

praktisch creatief denken toe te voegen 
aan hun lessen. Zonder de PLG was het 
er waarschijnlijk nooit van gekomen.”

Kris van der Werve

docent beeldende vorming

  



Goed cultuuronderwijs maak je samen
Over verdieping en verbreding van cultuureducatie
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Goed cultuuronderwijs 
maak je samen
Over verdieping en verbreding van cultuureducatie

 Voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en cultuurprofessionals

De Cultuurbus 

Je kunt met je leerlingen in de klas werken 
aan cultuureducatie, maar minstens zo waar-
devol is het dat zij kennis maken met hun 
culturele omgeving en met kunst uit de grote 
wereld. Als je met je leerlingen naar een 
museum, theater of concert wil, dan kun je 
gebruik maken van De Cultuurbus. De bus is 
gratis voor Zeeuwse scholen voor het basis-
onderwijs, de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs en het vmbo die naar een culturele 
instelling in Zeeland willen. De Cultuurbus 
brengt de leerlingen met flinke korting ook 
buiten de provinciegrenzen. 

Culturele kaart
Ter inspiratie staat op www.cultuurkwadraat.nl
een overzicht van Zeeuwse culturele instellin-
gen die educatieve programma’s aanbieden 
binnen de kerndoelen kunstzinnige oriënta-
tie van SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk 
geval naar toe. Als je met jouw school naar 
een andere locatie wil, dan kan je hiervoor 
een verzoek indienen en bekijken wij of de 
bestemming aan de voorwaarden voldoet.

Onze samenwerkingspartners

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Wij zijn er trots op dat sinds onze start 
in 2017 al veel inspirerende samenwerkingspartners ons hebben gevonden. 

KCE Oosterschelderegio is uitvoerings-
partner van Cultuurkwadraat en het centrale 
aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle 
scholen in de Oosterschelderegio. 

Kunsteducatie Walcheren (KEW) is uit-
voeringspartner van Cultuurkwadraat en het 
centrale aanspreekpunt voor alle scholen op 
Walcheren. 

De samenwerking met Stichting Kinder-
kunstweek is gericht op het verbreden en 
verdiepen van cultuureducatie door meer 
scholen te bereiken, betere inbedding in scho-
len, meer focus op lokale partnerschappen 
met cultuurprofessionals en door ontwikkeling 
van digitale middelen.

Met HZ University of Applied Sciences 
initiëren en organiseren we professionele 
leergemeenschappen die HZ faciliteert. De 
PLG’s hebben als doel de groei van iedere 
leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuur-
onderwijs op scholen te stimuleren.

Met het Zeeuws Museum werken we 
samen aan het versterken van de door lopende 
leerlijn kunst en erfgoed. Ook focussen we op 
het trainen van onder anderen leerkrachten, 
cultuurprofessionals en museumdocenten.

Samen met Erfgoed Zeeland richten we 
ons op de museale infrastructuur in Zeeland 
en spelen we in op leervragen van musea. 
Voor scholen organiseert Erfgoed Zeeland 
een nascholingstraject waarbij, in co-creatie 
met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan 
educatie binnen de (kleinere) musea.

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaande-
ren is samenwerkingspartner van Cultuur-
kwadraat voor de uitvoering van het project 
Busvervoer cultuurbezoek.

Contact

Is jouw school klaar voor een verdere verdie-
ping van jullie cultuuronderwijs? Maak dan nu 
een afspraak met één van de adviseurs van 
Cultuurkwadraat: bel 01 18 41 49 28 of mail 
info@cultuurkwadraat.nl

Wat kan je van ons verwachten?
  We denken met je mee, maar je bepaalt 

je eigen koers
 Een visie op goed cultuuronderwijs
 Kennis van het culturele veld in Zeeland
  Een open, coöperatieve en coachende 

houding 
 We denken in kansen
  We staan open voor nieuwe samen-

werkingsvormen
  Zicht op provinciale en landelijke rege-

lingen

Colofon
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“Als we De Cultuurbus niet hadden 

gehad, waren we niet naar het 
MuZEEum in Vlissingen en naar het 
Historisch Museum De Bevelanden 

in Goes geweest.”

Lydia Koeman

icc’er Don Boscoschool, ’s Heerenhoek

   Lees alles over De Cultuurbus op 
www.cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

   Op de hoogte blijven van alles wat 
we voor jou kunnen betekenen? 

  Schrijf je op de site in voor onze 
maandelijkse provinciale nieuwsbrief. 
Of volg ons via social media.

foto Wesley Versteeg

Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie



Goed cultuuronderwijs 
maak je samen
Over verdieping en verbreding van cultuureducatie

 Voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en cultuurprofessionals

De Cultuurbus 

Je kunt met je leerlingen in de klas werken 
aan cultuureducatie, maar minstens zo waar-
devol is het dat zij kennis maken met hun 
culturele omgeving en met kunst uit de grote 
wereld. Als je met je leerlingen naar een 
museum, theater of concert wil, dan kun je 
gebruik maken van De Cultuurbus. De bus is 
gratis voor Zeeuwse scholen voor het basis-
onderwijs, de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs en het vmbo die naar een culturele 
instelling in Zeeland willen. De Cultuurbus 
brengt de leerlingen met flinke korting ook 
buiten de provinciegrenzen. 

Culturele kaart
Ter inspiratie staat op www.cultuurkwadraat.nl
een overzicht van Zeeuwse culturele instellin-
gen die educatieve programma’s aanbieden 
binnen de kerndoelen kunstzinnige oriënta-
tie van SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk 
geval naar toe. Als je met jouw school naar 
een andere locatie wil, dan kan je hiervoor 
een verzoek indienen en bekijken wij of de 
bestemming aan de voorwaarden voldoet.

Onze samenwerkingspartners

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Wij zijn er trots op dat sinds onze start 
in 2017 al veel inspirerende samenwerkingspartners ons hebben gevonden. 

KCE Oosterschelderegio is uitvoerings-
partner van Cultuurkwadraat en het centrale 
aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle 
scholen in de Oosterschelderegio. 

Kunsteducatie Walcheren (KEW) is uit-
voeringspartner van Cultuurkwadraat en het 
centrale aanspreekpunt voor alle scholen op 
Walcheren. 

De samenwerking met Stichting Kinder-
kunstweek is gericht op het verbreden en 
verdiepen van cultuureducatie door meer 
scholen te bereiken, betere inbedding in scho-
len, meer focus op lokale partnerschappen 
met cultuurprofessionals en door ontwikkeling 
van digitale middelen.

Met HZ University of Applied Sciences 
initiëren en organiseren we professionele 
leergemeenschappen die HZ faciliteert. De 
PLG’s hebben als doel de groei van iedere 
leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuur-
onderwijs op scholen te stimuleren.

Met het Zeeuws Museum werken we 
samen aan het versterken van de door lopende 
leerlijn kunst en erfgoed. Ook focussen we op 
het trainen van onder anderen leerkrachten, 
cultuurprofessionals en museumdocenten.

Samen met Erfgoed Zeeland richten we 
ons op de museale infrastructuur in Zeeland 
en spelen we in op leervragen van musea. 
Voor scholen organiseert Erfgoed Zeeland 
een nascholingstraject waarbij, in co-creatie 
met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan 
educatie binnen de (kleinere) musea.

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaande-
ren is samenwerkingspartner van Cultuur-
kwadraat voor de uitvoering van het project 
Busvervoer cultuurbezoek.

Contact

Is jouw school klaar voor een verdere verdie-
ping van jullie cultuuronderwijs? Maak dan nu 
een afspraak met één van de adviseurs van 
Cultuurkwadraat: bel 01 18 41 49 28 of mail 
info@cultuurkwadraat.nl

Wat kan je van ons verwachten?
  We denken met je mee, maar je bepaalt 

je eigen koers
 Een visie op goed cultuuronderwijs
 Kennis van het culturele veld in Zeeland
  Een open, coöperatieve en coachende 

houding 
 We denken in kansen
  We staan open voor nieuwe samen-

werkingsvormen
  Zicht op provinciale en landelijke rege-

lingen

Colofon

© Cultuurkwadraat, februari 2020

Cultuurkwadraat

Kuiperspoort 12

4331 GS Middelburg

T. 01 18 41 49 28

info@cultuurkwadraat.nl

www.cultuurkwadraat.nl

concept en tekst De Ridder Public Relations

ontwerp Tessa Hofman, studio TweeKlank


“Als we De Cultuurbus niet hadden 

gehad, waren we niet naar het 
MuZEEum in Vlissingen en naar het 
Historisch Museum De Bevelanden 

in Goes geweest.”

Lydia Koeman

icc’er Don Boscoschool, ’s Heerenhoek

   Lees alles over De Cultuurbus op 
www.cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

   Op de hoogte blijven van alles wat 
we voor jou kunnen betekenen? 

  Schrijf je op de site in voor onze 
maandelijkse provinciale nieuwsbrief. 
Of volg ons via social media.

foto Wesley Versteeg

Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie



Goed cultuuronderwijs 
maak je samen
Over verdieping en verbreding van cultuureducatie

 Voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en cultuurprofessionals

De Cultuurbus 

Je kunt met je leerlingen in de klas werken 
aan cultuureducatie, maar minstens zo waar-
devol is het dat zij kennis maken met hun 
culturele omgeving en met kunst uit de grote 
wereld. Als je met je leerlingen naar een 
museum, theater of concert wil, dan kun je 
gebruik maken van De Cultuurbus. De bus is 
gratis voor Zeeuwse scholen voor het basis-
onderwijs, de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs en het vmbo die naar een culturele 
instelling in Zeeland willen. De Cultuurbus 
brengt de leerlingen met flinke korting ook 
buiten de provinciegrenzen. 

Culturele kaart
Ter inspiratie staat op www.cultuurkwadraat.nl
een overzicht van Zeeuwse culturele instellin-
gen die educatieve programma’s aanbieden 
binnen de kerndoelen kunstzinnige oriënta-
tie van SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk 
geval naar toe. Als je met jouw school naar 
een andere locatie wil, dan kan je hiervoor 
een verzoek indienen en bekijken wij of de 
bestemming aan de voorwaarden voldoet.

Onze samenwerkingspartners

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Wij zijn er trots op dat sinds onze start 
in 2017 al veel inspirerende samenwerkingspartners ons hebben gevonden. 

KCE Oosterschelderegio is uitvoerings-
partner van Cultuurkwadraat en het centrale 
aanspreekpunt voor cultuureducatie op alle 
scholen in de Oosterschelderegio. 

Kunsteducatie Walcheren (KEW) is uit-
voeringspartner van Cultuurkwadraat en het 
centrale aanspreekpunt voor alle scholen op 
Walcheren. 

De samenwerking met Stichting Kinder-
kunstweek is gericht op het verbreden en 
verdiepen van cultuureducatie door meer 
scholen te bereiken, betere inbedding in scho-
len, meer focus op lokale partnerschappen 
met cultuurprofessionals en door ontwikkeling 
van digitale middelen.

Met HZ University of Applied Sciences 
initiëren en organiseren we professionele 
leergemeenschappen die HZ faciliteert. De 
PLG’s hebben als doel de groei van iedere 
leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuur-
onderwijs op scholen te stimuleren.

Met het Zeeuws Museum werken we 
samen aan het versterken van de door lopende 
leerlijn kunst en erfgoed. Ook focussen we op 
het trainen van onder anderen leerkrachten, 
cultuurprofessionals en museumdocenten.

Samen met Erfgoed Zeeland richten we 
ons op de museale infrastructuur in Zeeland 
en spelen we in op leervragen van musea. 
Voor scholen organiseert Erfgoed Zeeland 
een nascholingstraject waarbij, in co-creatie 
met het onderwijs, vorm wordt gegeven aan 
educatie binnen de (kleinere) musea.

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaande-
ren is samenwerkingspartner van Cultuur-
kwadraat voor de uitvoering van het project 
Busvervoer cultuurbezoek.

Contact

Is jouw school klaar voor een verdere verdie-
ping van jullie cultuuronderwijs? Maak dan nu 
een afspraak met één van de adviseurs van 
Cultuurkwadraat: bel 01 18 41 49 28 of mail 
info@cultuurkwadraat.nl

Wat kan je van ons verwachten?
  We denken met je mee, maar je bepaalt 

je eigen koers
 Een visie op goed cultuuronderwijs
 Kennis van het culturele veld in Zeeland
  Een open, coöperatieve en coachende 

houding 
 We denken in kansen
  We staan open voor nieuwe samen-

werkingsvormen
  Zicht op provinciale en landelijke rege-

lingen
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“Als we De Cultuurbus niet hadden 

gehad, waren we niet naar het 
MuZEEum in Vlissingen en naar het 
Historisch Museum De Bevelanden 

in Goes geweest.”

Lydia Koeman

icc’er Don Boscoschool, ’s Heerenhoek

   Lees alles over De Cultuurbus op 
www.cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

   Op de hoogte blijven van alles wat 
we voor jou kunnen betekenen? 

  Schrijf je op de site in voor onze 
maandelijkse provinciale nieuwsbrief. 
Of volg ons via social media.

foto Wesley Versteeg

Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie


