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Bouw mee aan het
Zeeuwse atelier voor
de verwondering
 Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 (CmK3)
Zeeuws programma voor instappers en doorpakkers

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle
Zeeuwse leerlingen. Dat is waar Cultuur
kwadraat en de regionale centra voor
cultuureducatie de komende vier jaar
het onderwijs, de kinderopvang en het
culturele veld bij gaan ondersteunen. Doe
je mee? Want juist samen ontwikkelen
we cultuureducatie die verwondert, de
zintuigen stimuleert en de verbeeldings
kracht activeert.
Waar gaan we aan werken?
Vanuit het Zeeuwse atelier voor de verwondering (ons
CmK3-programma) werken we in de jaren 2021–2024
aan:
	de inzet van 21ste eeuwse vaardigheden;
	het vergroten van deskundigheid en enthousias

meren van iedereen die cultuuronderwijs verzorgt
en gaat verzorgen;
	de overgang naar het nieuwe onderwijscurriculum;
 kansengelijkheid, óók in de cultuureducatie;
	meer samenwerking tussen scholen en hun culturele
omgeving;
	aansluiting van primair met voortgezet onderwijs;
	verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuur
educatie;
	versterking van de cultuureducatieve infrastructuur.


Laagdrempelig en flexibel

Cultuurkwadraat voert het CmK-programma
2021–2024 samen met KCE Oosterschelderegio,
Kunsteducatie Walcheren en Cultuureducatie
Zeeuws-Vlaanderen / Toonbeeld uit.


Zie ook jij kansen om Zeeuwse
leerlingen te inspireren met cultuur?

Doe dan mee!
Laat het ons weten via info@cultuurkwadraat.nl
en een adviseur van KCE Oosterschelderegio,
Kunsteducatie Walcheren of Cultuureducatie
Zeeuws-Vlaanderen / Toonbeeld neemt contact
met je op.

te gaan met cultuurprofessionals. Voor bijvoorbeeld
scholing, co-teaching of leerlingactiviteiten. Voor
scholen die aan de slag willen met onderzoekend en
ontwerpend leren, initiëren we een C² ontwikkelatelier.
Hiervoor vragen we een culturele organisatie of maker
uit Zeeland het atelier in samenwerking met een aantal
scholen op te zetten en te begeleiden.

Kinderopvang Ook voor organisaties in de kinderopvang die cultuur in hun programma willen opnemen,
zijn er de komende jaren tal van mogelijkheden.
Cultuurkwadraat biedt het kinderdagverblijf, BSO en
de peutergroep deskundige begeleiding door een adviseur van een regionaal cultuureducatiecentrum. Voor
sommige trajecten is budget beschikbaar voor de scholing van pedagogisch medewerkers en coaches.
Culturele veld Samen met scholen die een
CmK3-project of -traject willen starten, onderzoeken
we de mogelijkheden om een samenwerking aan

Zeeuwse atelier voor de verwondering is er voor:
 leerkrachten en icc’ers uit po en so
	
docenten en cultuurcoördinatoren uit vo en vso
 pabo-studenten
	
pedagogisch medewerkers en coaches in de
kinderopvang
	
educatieve medewerkers van culturele instellingen
 zelfstandige cultuurprofessionals

Scholing en netwerken voor iedereen
Om leerlingen te laten genieten van eigentijdse en
betekenisvolle cultuureducatie zijn goed geschoolde
en geïnspireerde professionals nodig. Daarom:
	organiseren we Zeeland-brede inspiratiebijeen

komsten over eigentijdse en betekenisvolle cultuur
educatie;
	starten we samen met HZ University of Applied
	Sciences nieuwe professionele leergemeenschappen
en onderzoeken we de haalbaarheid van een specifieke leergang voor cultuurprofessionals die zich
willen scholen in cultuureducatie: de C² Academie;
	ontwikkelen we komende jaren met partnerorganisaties een provinciale kenniskring om de cultuureducatieve infrastructuur te versterken;
	breiden we ons programma voor deskundigheids
bevordering uit, onder meer met aanbod voor
pabo-studenten.
Voor alles: maatwerk
Het programma ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor
de verwondering’ is laagdrempelig en flexibel. Dat
betekent dat we maatwerk kunnen bieden en voor elke
vraag een passend voorstel kunnen ontwikkelen. Op
de website cultuurkwadraat.nl staan verschillende voorbeeldtrajecten die leiden tot verduurzaming en kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. We hopen dat hieruit
de meerwaarde van het programma blijkt, maar vooral
dat scholen enthousiast worden om hun cultuureducatie
een impuls te geven die past bij hun signatuur, ambities
en mogelijkheden. 

ontwerp www.studiotweeklank.nl

Wat is er mogelijk?
Onderwijs Elke school kan instappen óf doorpakken:
openbare en bijzondere scholen in het primair en het
voortgezet onderwijs, scholen die al langer bezig zijn
met CmK en scholen die willen starten. Welk CmK-traject of -project een school ook wil starten, het Zeeuwse
atelier voor de verwondering biedt een passende route. Voor goede ideeën is deskundige advisering, begeleiding en extra cultuurbudget beschikbaar.

