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1. Inleiding 
 
Op het moment dat ik de inleiding op dit Jaarverslag 2020 schrijf, hebben we de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 helemaal afgerond. Op 25 februari 2021 organiseerde 
Cultuurkwadraat de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #2 als afsluiting van de tweede periode 
CmK in Zeeland en start van een derde periode. De Inspiratiedag vond online plaats, kenmerkend voor 
het laatste uitvoeringsjaar van CmK2, 2020. De eerste editie, de Zeeuwse Inspiratiedag 
Cultuuronderwijs #1, vond nog net plaats voordat alle coronabeperkingen in werking traden, op                                                                                                          
4 maart 2020. Deelname aan de paneldiscussie op deze dag was mijn eerste optreden als nieuwe 
directeur-bestuurder van Cultuurkwadraat. Kort daarna nam ik het stokje over van Han Eygenraam.  

Een jaar later, tijdens de tweede Inspiratiedag, overhandigde ik aan de Zeeuwse gedeputeerde voor 
cultuur, Anita Pijpelink, een tweetal publicaties. Allereerst het rapport van het onderzoek dat in 
december 2020 werd uitgevoerd door onderzoekconsultant Nel Verhoeven in opdracht van ZB| 
Planbureau van Zeeland. Het onderzoek richtte zich op de resultaten van vier jaar werken aan 
Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020). Daarnaast de publicatie ‘Toekomst voor cultuuronderwijs’, 
samengesteld door Ilonka de Ridder-Lebon. In deze publicatie is een verkorte weergave van de 
onderzoeksresultaten van Nel Verhoeven opgenomen, maar vooral ook reflecties van direct 
betrokkenen op CmK2. Betrokkenen uit het Zeeuwse onderwijs, uit de culturele sector en uit de 
provinciale en gemeentelijke overheden.  

Tussen die eerste en tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs vonden vrijwel alle activiteiten 
van Cultuurkwadraat online plaats. Ineens moesten icc’ers in 2020 online opgeleid worden, kwamen 
PLG’s in 2020 online bijeen, werden verkennende besprekingen over CmK3 online gevoerd. 
Gedurende de eerste drie maanden en halverwege 2020 konden nog een aantal activiteiten fysiek 
worden uitgevoerd. Ook de ontwikkelingssessies ten behoeve van CmK3, halverwege 2020, konden 
nog verspreid over Zeeland plaatsvinden. Kernwoord voor de ontwikkeling van een nieuw CmK-
programma in 2020 was ‘co-creatie’. En dat was gelukkig nog vaak mogelijk. We hebben uitgebreid 
kunnen verkennen wat er voor scholen nodig is voor goed cultuuronderwijs. En we hebben goed 
kunnen uitzoeken op welke wijze de culturele omgeving de scholen daarbij van dienst kan zijn.  

CmK2 ging met de overgang van 2020 naar 2021 geleidelijk over in CmK3. “Bouwen aan het Zeeuwse 
atelier voor de verwondering”, zo hebben we het projectplan met programma 2021-2024 genoemd.             
In de cultuureducatie gaat het om verwondering: door de ogen van kunst en cultuur jezelf en de 
wereld om je heen ontdekken. Dat moet op veel scholen nog verankerd worden, een vastere plek 
krijgen. De uitwerking daarvan is het ‘atelier’. Zoals iedere school een sportlokaal heeft, dat garant 
staat voor goed bewegingsonderwijs, zou iedere school ook een atelier moeten hebben, dat garant 
staat voor goed cultuuronderwijs. In de periode 2017-2020 werkten we daar in de Oosterschelderegio 
en Walcheren aan, met een bereik van 114 van de 154 scholen = 74% van de scholen in deze regio’s.   

Ondanks dat lastige coronajaar 2020 sluiten we de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 
positief af. Uit het onderzoek van Nel Verhoeven zijn veel aandachtspunten gekomen die we 
meenemen naar de volgende periode, 2021-2024. Een mooi resultaat van de verkenning op CmK3 is 
dat we het in de periode 2021-2024 weer Zeeland-breed (dus ook weer in Zeeuws-Vlaanderen) gaan 
aanpakken. Aanvankelijk zou de periode CmK2 eindigen op 31 december 2020. Vanwege de 
coronabeperkingen en lockdowns in 2020 heeft Cultuurkwadraat, in afstemming met het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, de periode voor CmK2 verlengd. Er is verlenging aangevraagd tot 1 juli 2020, maar 
nadat bekend werd dat er goedkeuring was om met CmK3 van start te gaan, werd de einddatum 28 
februari. Met de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #2, op 25 februari 2021, werd CmK2 
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afgesloten en startte CmK3. Dit jaarverslag 2020 blikt v.w.b. CmK2 dus terug op de periode tot en met 
28 februari 2021. Voor de andere projecten houden we als einddatum 31 december 2020 aan. 

Want we hadden nog meer projecten in 2020. Samen met Erfgoed Zeeland bereidden wij een 
Zeeuwse variant van het Gelderse format ‘Reizen in de Tijd’ voor. We gaan dit project in 2021 in co-
creatie tussen de vijf Zeeuwse themamusea en zes Zeeuwse scholen voor primair onderwijs 
uitwerken, daarbij ondersteund door de regionale centra voor cultuureducatie. In 2022 en 2023 zullen 
nog meer erfgoedinstellingen en scholen aanhaken. En zo zal een Zeeuwse doorgaande leerlijn voor 
erfgoededucatie ontstaan: ‘Reizen in de Tijd door Zeeland’, die gaandeweg onderdeel van 
Cultuureducatie met Kwaliteit wordt. In het project is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering 
van zowel leerkrachten als educatiemedewerkers van de erfgoedinstellingen. 

We namen in 2020 de coördinatie van de Proeftuin Muziekeducatie op ons, een tweejarig project dat 
over de provincie verspreid tal van samenwerkingsactiviteiten tussen scholen en muziekverenigingen, 
muziekscholen, zelfstandige cultuurprofessionals, e.d. mogelijk zal maken om de kwaliteit van het 
muziekonderwijs op school te versterken en vooral te borgen. En ook in de Proeftuin Muziekeducatie 
is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. In 2022 zal dit project geleidelijk opgaan in CmK3. 

Tot slot de Cultuurbus. Sinds 2019 geeft Cultuurkwadraat uitvoering aan deze provinciale regeling, die 
scholen in Zeeland helpt bij het wegnemen van vervoersproblemen als praktische drempel voor 
cultuurbezoek. Ondanks alle coronamaatregelen konden er in 2020 nog 174 busritten worden 
uitgevoerd, waarmee 5.272 leerlingen buitenschools konden deelnemen aan cultuureducatie.       

Waar Cultuurkwadraat in 2017 startte als platform om uitvoering van CmK2 mogelijk te maken, is de 
organisatie inmiddels niet meer weg te denken uit het Zeeuwse cultuurbestel, als kenniscentrum voor 
cultuureducatie. Ik spreek op deze plek nog eens dank uit aan mijn voorganger, Han Eygenraam, die 
Cultuurkwadraat in 2017 oprichtte en door de eerste woelige jaren heen loodste. In 2021 zal de 
Provincie Zeeland een verkenning laten uitvoeren op de gewenste toekomstige infrastructuur voor 
cultuureducatie, provinciaal en regionaal. De uitkomsten en aanbevelingen worden meegenomen in 
de Ontwikkelagenda Cultuurveld, die later dit jaar zal worden vastgesteld. Cultuurkwadraat hoopt dat 
de aanbevelingen zullen strekken tot een doorgaande lijn voor cultuureducatie van primair tot hoger 
onderwijs in heel Zeeland, tot verankering van cultuureducatie in de culturele omgeving van het 
onderwijs en tot meer eenheid in de diversiteit van de afzonderlijke steuninstellingen. 

We bedanken op deze plek nog eens alle deelnemende scholen (zoals vermeld in de bijlagen), de 
culturele partners en de regionale centra voor cultuureducatie in Zeeland. Wij danken uiteraard ook 
het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Zeeland (directe bijdragen), de Oosterschelde-
gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Tholen en de 
Walcherse gemeenten Middelburg en Veere (indirecte bijdragen) voor het financieel mogelijk maken 
van uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. We bedanken via de 
Provincie Zeeland het ministerie van OCW voor het financieel mogelijk maken van de Proeftuin 
Muziekeducatie. En tot slot bedanken we de Provincie Zeeland voor het eveneens beschikbaar stellen 
van middelen voor de Cultuurbus. 

Leo Adriaanse,  

directeur-bestuurder Cultuurkwadraat 

Middelburg, 3 mei 2021 
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2.  Projecten 
 
2.1. Cultuureducatie met Kwaliteit, 2017-2020 
In dit jaarverslag 2020 blikken we vooral terug op de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-
2020. Wat heeft CmK2 in deze periode Zeeland gebracht? Veel! Er kwam extra geld voor het 
vormgeven aan cultuureducatie beschikbaar, de culturele infrastructuur kreeg een duurzame impuls, 
het merendeel van de basisscholen verbeterde zijn cultuuronderwijs en veel Zeeuwse leerlingen 
hebben de kracht van kunst en cultuur kunnen ervaren. 
 
Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen leerlingen zich tot creatieve en kritische volwassenen. 
Mensen die onze maatschappij nodig heeft! En daarom werken onderwijs- en cultuurprofessionals in 
Zeeland aan het versterken van cultuureducatie. De Zeeuwse scholen nemen al jaren kunst- en 
cultuurmenu’s af van de drie centra voor cultuureducatie. Om de werking van cultuureducatie verder 
te versterken en het eigenaarschap van cultuureducatie in het onderwijs te vergroten, startte 
Cultuurkwadraat in 2017 met de Zeeuwse aanpak van een nieuwe periode Cultuureducatie met 
Kwaliteit in het primair onderwijs: CmK2. We kijken inmiddels terug op die vierjarige periode.                                                                           
Wat waren onze doelen, met wie werkten we samen, wat hebben we zoal gedaan? 
 
Waarom Cultuureducatie met Kwaliteit? 
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waar ze plezier in hebben en dat hun 
verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelt. Dat is 
waarom in 2013 het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
(CmK) lanceerde. Want goed cultuuronderwijs draagt bij aan het klaarstomen van kinderen voor de 
uitdagingen van deze 21ste eeuw. 
 
In de tweede periode CmK werkten organisaties in het hele land aan: 
 duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen 

primair onderwijs en culturele omgeving; 
 verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling; 
 het vergroten van het aantal deelnemende scholen. 

 
Wat was het Zeeuwse plan? 
Cultuurkwadraat ontwikkelde voor de tweede CmK-periode een plan in samenspraak met de centra 
voor cultuureducatie KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren.                                                          
Besloten werd te focussen op: 
 het bereiken van meer scholen via De Cultuur Loper en andere adviestrajecten, een aanpak 

waarmee in 2016 succesvol was gestart; 
 het gerichter werken aan de cultuuromslag van aanbod- naar dialooggericht werken; 
 het uitbreiden en verdiepen van het deskundigheidsbevorderings- en intervisieprogramma 

voor het onderwijs en culturele veld; 
 het versterken van de relatie tussen school en culturele omgeving. 

 
Cijfermatig betekende dit dat eind 2020 ongeveer een kwart van de Zeeuwse basisscholen een 
geïmplementeerd cultuurbeleid en -onderwijsaanpak zou hebben en dat 60% van deze scholen over 
getrainde groepsleerkrachten en interne cultuurcoördinatoren (icc’ers) zou beschikken. Door de 
samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector te versterken, zouden jaarlijks minimaal zes 
nieuwe projecten en producties in co-creatie ontstaan. Het FCP honoreerde het plan waardoor 
Zeeland voor de periode 2017-2020 ruim € 800.000 extra cultuurbudget van het rijk ontving. 
Daarnaast investeerden de Provincie, de gemeenten in de Oosterschelderegio en de Walcherse 
gemeenten Middelburg en Veere eenzelfde extra bedrag.  
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Vanuit Cultuurkwadraat hebben de adviseurs van KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie 
Walcheren de afgelopen vier jaar het plan uitgevoerd. Ze ontwikkelden binnen drie programmalijnen 
tal van activiteiten en begeleidden 135 scholen (van de 202 Zeeland-breed voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs; in de Oosterschelderegio en Walcheren betrof het 114 
van de 154 scholen) op weg naar betere cultuureducatie. Voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, de 
Provincie Zeeland en de betrokken Zeeuwse gemeenten is een uitgebreid inhoudelijk verslag over de 
activiteiten van Cultuureducatie met Kwaliteit in 2020 opgesteld. In dit jaarverslag lichten we er een 
aantal van die activiteiten uit. 
 
Programmalijn 1 - Implementatie, verdieping en ontwikkeling 
Om aan visie op en verankering van cultuureducatie te werken, richtte Cultuurkwadraat 
programmalijn 1 zo in dat scholen een keuze hadden op welke manier zij hun cultuuronderwijs willen 
versterken. 
 
De Cultuur Loper 
In de eerste periode van CmK is ervoor gekozen het in Noord-Brabant ontwikkelde programma De 
Cultuur Loper in te zetten op de Zeeuwse basisscholen. Cultuurkwadraat ging hier in de tweede 
periode mee door. 
De Cultuur Loper is een programma bestaande uit coaching, scholing en een online instrument 
waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma gaat 
uit van de eigen visie van de school en stelt de leerling en zijn culturele ontwikkeling centraal. De 
school ontwikkelt met De Cultuur Loper een doorgaande lijn voor cultuuronderwijs met een 
gevarieerd en samenhangend cultuureducatie-programma, waarmee de leerlingen zich ontwikkelen 
als maker, deelnemer en publiek.  
Scholen die hun cultuuronderwijs wilden vormgeven met De Cultuur Loper ontvingen van 
Cultuurkwadraat een financiële bijdrage. 
 
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/de-cultuur-loper en 
https://www.decultuurloperzeeland.nl/ 
 
NB: deze websites staan nog gedurende 2021 online; omdat Cultuurkwadraat in de CmK3-periode niet 
meer actief met De Cultuur Loper verder zal gaan, zullen deze websites na 2021 worden beëindigd. 
 
Maatwerkprogramma met Stimuleringsbudget 
De afgelopen vier jaar waren er ook scholen die op een eigen manier verdieping wilden geven aan 
hun cultuuronderwijs. Deze scholen konden in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en 
coaching als zij een interessant idee of plan hadden. Voorwaarden waren dat bij de uitvoering van het 
plan zou worden samengewerkt met cultuurprofessionals en dat de aanpak zou worden gedeeld met 
de andere scholen in Zeeland. De uiteenlopende plannen die zijn ingediend, gehonoreerd en 
uitgevoerd zijn divers en hebben een gerichte ontwikkeling op gang gebracht. 
 
Een voorbeeld van een maatwerkprogramma uit 2020 is het muziektraject van obs De Schalm in 
Stavenisse. De school wil dat hun leerlingen zich durven uiten en vindt dat dit het beste kan worden 
gestimuleerd met muziek. Echter, de muzikale niveauverschillen in het team bleken groot. Er werd, in 
samenspraak met Cultuurkwadraat, een coaching traject ontwikkeld om het muziekonderwijs een 
grote impuls te geven. De school ging een samenwerking aan met Muziekschool Zeeland. Een 
vakdocent coacht de leerkrachten met als doel dat alle leerlingen zich betrokken voelen bij de 
muziekles en tijdens de les durven mee te doen. https://cultuurkwadraat.nl/over-
cultuurkwadraat/actueel/2020-07/muziektraject-op-de-schalm-de-vakdocent-vertelt  
 
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/stimuleringsbudget-verdieping-cultuuronderwijs  

https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/de-cultuur-loper
https://www.decultuurloperzeeland.nl/
https://cultuurkwadraat.nl/over-cultuurkwadraat/actueel/2020-07/muziektraject-op-de-schalm-de-vakdocent-vertelt
https://cultuurkwadraat.nl/over-cultuurkwadraat/actueel/2020-07/muziektraject-op-de-schalm-de-vakdocent-vertelt
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/stimuleringsbudget-verdieping-cultuuronderwijs
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NB: deze webpagina staan nog gedurende 2021 online; omdat Cultuurkwadraat in de CmK3-periode 
niet meer actief met het Stimuleringsbudget werkt, zal deze webpagina na 2021 worden beëindigd. 
 

 
Workshop ‘Skyline in houtskool’ door Liesbeth Labeur, Ds. Pieter van Dijkeschool (Bruinisse), oktober 2020 
 
Kinderkunstweek 
Cultuurkwadraat werkte in de jaren 2018-2020 samen met de Stichting Kinderkunstweek aan de 
verdere uitbouw van de jaarlijkse Kinderkunstweek. 
Tijdens de Kinderkunstweek maken kinderen van 4 tot en met 12 jaar kennis met (beeldende) kunst. 
Met de Kinderkunstweek wilden we kinderen en scholen stimuleren deel te nemen aan activiteiten 
van kunstenaars, galeries, ateliers, musea en andere culturele aanbieders. Binnen en buiten school 
onder schooltijd, maar ook in de vrije tijd. De Kinderkunstweek ontwikkelde zich Zeeland-breed, 
draagt relatief veel bij aan verdieping en verankering én resulteert daarnaast in aantoonbaar meer 
lokale verbindingen tussen cultuuraanbieders en scholen.  
 
Voorafgaand aan de Kinderkunstweek organiseerden Cultuurkwadraat en de Stichting 
Kinderkunstweek in de hele provincie, samen met Zeeuwse kunstenaars, inspiratiebijeenkomsten voor 
leerkrachten, aan de hand van een ontwikkelvraag van de scholen. Elke bijeenkomst bestond uit 
workshops die de leerkrachten op een praktische manier inspireerden om met leerlingen aan de slag 
te gaan tijdens de Kinderkunstweek. 
 
https://kinderkunstweek.nl/  
 

https://kinderkunstweek.nl/
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Inspiratiebijeenkomst Kinderkunstweek, Omnis kindcentrum De Linden (’s-Gravenpolder), 5 februari 2020 
 
Programmalijn 2 - Deskundigheidsbevordering 
Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van volwassenen ten 
grondslag. Daarom hebben wij de afgelopen vier jaar met programmalijn 2 ingezet op het uitbreiden 
en verdiepen van het deskundigheid- en intervisieprogramma voor het onderwijs en culturele veld. 
Om kennis en kunde te faciliteren, boden we de afgelopen vier jaar diverse (na)scholings- en 
netwerkbijeenkomsten aan voor icc’ers, leerkrachten en cultuurprofessionals, als kunstvakdocenten 
en educatiemedewerkers van culturele instellingen. De activiteiten sloten altijd aan bij leervragen van 
het veld en pasten bij de doelen van CmK.  
 
In 2020 hadden we in totaal 379 deelnemers bij de deskundigheidstrainingen: 234 uit het onderwijs 
en 145 uit de cultuursector. Bij het onderwijs waren de meeste deelnemers verbonden aan een CmK-
traject binnen de school. Toch zagen we een toenemend aantal leerkrachten van scholen die (nog) 
niet werkten met De Cultuur Loper en/of een Maatwerkprogramma met Stimuleringsbudget. Ook was 
er in 2020 een toenemend aantal docenten uit het voortgezet onderwijs waarneembaar bij de 
inspiratiebijeenkomsten en icc-training. Vanuit de cultuursector was er een hogere deelname aan   
Meet ups, inspiratie- en netwerkbijeenkomsten dan vooraf ingeschat. 
 
We werkten samen met onderwijsspecialisten en deskundigen. Voor de professionele 
leergemeenschappen (PLG’s) zijn we bijvoorbeeld de samenwerking aangegaan met HZ University of 
Applied Sciences. In 2020 waren drie PLG’s actief. Ook verzorgden we in 2020 een masterclass 
Cultuureducatie voor pabostudenten van HZ. In overleg met het FCP en de Provincie Zeeland schrapte 
Cultuurkwadraat met ingang van 2019 de schoolbijdrage voor deelname aan 
deskundigheidsbevordering om zodoende de deelnamedrempel te verlagen. 
 
De Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs begint een vast onderdeel te vormen in het aanbod van 
Cultuurkwadraat. De eerste editie vond plaats op 4 maart 2020 (86 deelnemers). De keynote werd 
verzorgd door wetenschapsjournalist Mark Mieras. Hij legde uit wat creativiteit doet met het brein van 
een kind en het belang van creativiteit in de menselijke ontwikkeling. De tweede editie vond plaats op 
25 februari 2021 (100 deelnemers, online). De keynote werd verzorgd door Jeroen Lutters, lector bij 
ArtEZ. Hij gaf overtuigend aan hoe hard we creativiteit nodig hebben voor het oplossen van grote, 
complexe problemen. Creativiteit is de kerncompetentie voor de tijd waarin we nu leven. 
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Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #1 in Goes, 4 maart 2020 
 
In 2020 werd ook de inspiratiepagina ‘Cultuureducatie in Zeeland’ op onze website gerealiseerd: 
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/cultuureducatie-in-zeeland                                                                             
 
Daarnaast verzamelde Cultuurkwadraat tijdens de lockdown het online cultuureducatief aanbod van 
alle Zeeuwse culturele instellingen: 
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/inspiratie/cultuureducatie-online 
 
Programmalijn 3 - Samenwerken met de culturele omgeving 
Voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs is 
samenwerking met het culturele veld van groot belang. Met programmalijn 3 richtten wij ons enerzijds 
op het versterken van de samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving. Bijvoorbeeld door 
hen samen laten leren: in de PLG’s en tijdens gezamenlijke workshops en netwerkbijeenkomsten. 
Anderzijds ondernamen we in deze lijn acties om duurzame samenwerking met andere culturele 
organisaties (door) te ontwikkelen. 
 
De afgelopen vier jaar hadden we partnerships met Stichting Kinderkunstweek, Erfgoed Zeeland, 
Zeeuws Museum en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. We werkten samen, konden hun 
expertise inzetten voor bijvoorbeeld scholing en onderzochten mogelijkheden voor versterking van de 
culturele infrastructuur. Zo werkten we bijvoorbeeld met Erfgoed Zeeland aan de voorbereiding van 
een nieuwe leerlijn voor erfgoededucatie, volgens het in Gelderland ontwikkelde format ‘Reizen in de 
Tijd’ (zie verder bij 2.5.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/cultuureducatie-in-zeeland
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/inspiratie/cultuureducatie-online
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Bereik Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2017-2020 
Overzicht deelname aan één of meer programmalijnen, per 28 februari 2021, per regio / Zeeland-
breed, uitgaande van BRIN-nummers (hoofdvestigingen): 

Bereik in het basisonderwijs (189 scholen), per regio: 
 Walcheren: 38 van de 46 scholen neemt deel aan CmK = 83%; 
 Oosterschelderegio: 68 van de 98 scholen neemt deel aan CmK = 70%;  
 Zeeuws-Vlaanderen: 19 van de 45 scholen neemt deel aan CmK = 42%. 

  
Bereik in het basisonderwijs, Zeeland-breed: 
 Walcheren en Oosterschelderegio: 106 van 144 scholen = 74%; 
 Zeeland-breed: 125 van de 189 scholen = 66%. 

 
Bereik in het speciaal onderwijs (13 scholen), per regio: 
 Walcheren: 3 van de 3 scholen neemt deel aan CmK = 100%; 
 Oosterschelderegio: 5 van de 7 scholen neemt deel aan CmK = 71%; 
 Zeeuws-Vlaanderen: 2 van de 3 scholen neemt deel aan CmK = 67%. 

 
Bereik in het speciaal onderwijs, Zeeland-breed: 
 Walcheren + Oosterschelderegio: 8 van de 10 scholen = 80%; 
 Zeeland-breed: 10 van de 13 scholen = 77%. 

 
Bereik basisonderwijs en speciaal onderwijs (202 scholen) samen: 
 Walcheren + Oosterschelderegio: 106+8=114 van de 144+10=154 scholen = 74%; 
 Zeeland-breed: 125+10 = 135 van de 202 scholen = 67% * 

 
* Landelijk bereik 2017-2020: 65% 
 
Bereik voortgezet onderwijs 
 Zeeland-breed: 3 van de 14 scholen (5 van de 39 schoollocaties) 

 
Totaal bereik Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Zeeuwse onderwijs: 138 scholen 
 
Toekomst voor Cultuuronderwijs 
In opdracht van ZB| Planbureau van Zeeland voerde onderzoekconsultant Nel Verhoeven eind 2020, 
begin 2021 voor Cultuurkwadraat een onderzoek uit onder alle Zeeuwse basisscholen. Er werden 202 
scholen met een BRIN-nummer op 212 locaties uitgenodigd een online vragenlijst te in te vullen. Ruim 
een kwart van de scholen gaf gehoor aan de oproep*. 
 
Het doel van de monitor was antwoord te krijgen op de vragen of het ingezette proces aanslaat en of 
het leidt tot een versterkte kwaliteit van cultuureducatie op scholen. De antwoorden geven een 
inkijkje in de wijze waarop cultuureducatie op de Zeeuwse scholen is ontwikkeld en wordt verzorgd. 
Ook laten ze zien hoe scholen omgaan met professionalisering op het gebied van cultuuronderwijs en 
wat hun wensen en suggesties (nog) zijn.  
 
*Kort na de start van het onderzoek ging het onderwijs in lockdown. 
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Publicatie ‘Toekomst voor cultuuronderwijs’, uitgegeven ter gelegenheid van de afsluiting van CmK2 en start van CmK3 
 
De belangrijkste conclusies vanuit het onderwijs in het onderzoeksrapport waren: 
1. De deelnemende scholen zijn over het algemeen tevreden over de cultuureducatie op school; 
2. Ze zijn wel kritischer op hun eigen aanbod, dan op het aanbod van externe aanbieders; 
3. De respondenten geven aan dat zij meer tijd willen hebben, er meer kennis van zaken moet komen,  
    ze meer met elkaar dan langs elkaar heen willen werken en er een betere koppeling met andere  
    vakken moet zijn.   
 
Wat meer aandacht behoeft: 
1. Het begeleiden van scholen bij de ontwikkeling van een herkenbare visie die zichtbaar is in de  
    onderwijspraktijk; 
2. Het betrekken van de ouders bij het ontwikkelen van zo’n visie om zo het draagvlak ook bij hen nog  
    verder te vergroten; 
3. Andere disciplines dan muziek en beeldende kunst. Denk aan erfgoed, nieuwe media en literatuur; 
4. Het ontwikkelen van reflecterend vermogen als culturele competentie; 
5. Het speciaal onderwijs; 
6. Een goede match tussen scholen en cultuurprofessionals; 
7. Het delen van kennis, ervaring en deskundigheid tussen scholen onderling; 
8. Het ontwikkelen van een leerlingenportfolio; 
9. Het samen met scholen kijken naar de tijd die nodig én beschikbaar is voor, en welke rol de icc’er  
    kan spelen bij het duurzaam verankeren; 
10. Het koppelen van cultuureducatie met methodes voor taal en rekenen. 
 
De aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van het CmK-programma 2021-2024. 
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Cultuurkwadraat heeft een samenvatting van de onderzoekresultaten en de hiervoor genoemde  
aandachtspunten opgenomen in de publicatie ‘Toekomst voor cultuuronderwijs | Terugblik op 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in Zeeland |En een doorkijkje naar de nieuwe periode 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’, die op 25 februari 2021 aan de Zeeuwse gedeputeerde 
voor cultuur, Anita Pijpelink, werd overhandigd en daarna online werd gepubliceerd. In deze publicatie 
worden de onderzoeksresultaten aangevuld met interviews, waarin belangrijke stakeholders voor CmK 
uit onderwijs, culturele sector en overheid reflecteren op de periode 2017-2020. 

In april 2021 ontvingen alle scholen voor vo, po, mbo en hbo, alle cultuuraanbieders, alle Zeeuwse 
overheden en overige relaties van Cultuurkwadraat een gedrukt exemplaar van de publicatie. 

https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/inspiratie/publicatie-toekomst-voor-cultuuronderwijs  
 
Tijdens de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #2 werd ook via filmimpressies teruggekeken op 
CmK2. Cultuurkwadraat liet twee acteurs van Theaterloods B met de Cultuurbus naar Sluis, Vlissingen 
en Zierikzee reizen. Hun gefilmde impressies richtten zich eveneens op de betekenis en resultaten van 
Cultuureducatie met Kwaliteit in onderwijs, culturele sector en overheid. De filmimpressies zijn nog te 
zien via het C2 kanaal op YouTube.  

Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie gaf, in samenwerking met het LKCA, een publicatie uit met een 
terugblik op de CmK-periode 2017-2020: ‘Kijk eens wat er kan’. Landelijk bevatte CmK in de afgelopen 
vier jaar 47 programma’s. Het Zeeuwse programma werd in deze publicatie uitgelicht met een 
beschrijving van het creatief proces tijdens één van de Professionele Leer Gemeenschappen, die in de 
CmK2-periode in Zeeland plaatsvond. De PLG Cultuureducatie wordt door de deelnemers essentieel 
geacht voor het (cultuur-)onderwijs nu en in de toekomst. 
 
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/59/kijk-eens-wat-er-kan-publicatie-cmk  
 
2.2. Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
Vanaf juni 2020 ging een ontwikkelteam van Cultuurkwadraat, bestaande uit adviseurs van de centra 
voor cultuureducatie, in gesprek met het onderwijs, de culturele sector, de Provincie Zeeland en de 
Zeeuwse gemeenten. Er werd gesproken over de doelen van de nieuwe CmK-regeling en kansen en 
bedreigingen voor het onderwijs werden in beeld gebracht. Aan de gesprekken namen in totaal zo’n 
100 mensen deel, 50/50 verdeeld over onderwijs en culturele sector.  

Op basis van deze gesprekken is gekozen voor vier programmalijnen voor de periode 2021-2024, 
onderverdeeld in activiteiten en bouwstenen. We voeren daarbij een tweesporenbeleid. Het 
programma richt zich zowel op reeds deelnemende CmK-scholen als op nieuwe scholen. De vragen en 
aandachtspunten van het onderwijs staan centraal. De rol van de cultuuraanbieders is ondersteunend 
en gericht op het vergroten van het eigenaarschap van de scholen op het gebied van cultuureducatie. 

We zetten voorzichtig in op de aansluiting van primair naar voortgezet onderwijs en op de relatie 
tussen binnen- en buitenschoolse sector. Hierbij betrekken we ook nadrukkelijk de culturele 
omgeving. Tijdens de ontwikkelsessies met cultuuraanbieders zijn interessante voorstellen gedaan, 
onder meer voor atelierconcepten. Deze gaan we de komende jaren uitwerken. De resultaten hiervan 
delen we op de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs en via landelijke uitwisseling.  

Te behalen doelen in 2024: cultuuronderwijs verankerd in schoolplannen van minstens 150 po scholen 
en klaar voor aansluiting op nieuwe onderwijscurriculum; doorgaande lijn naar vo en samenwerking 
met buitenschoolse sector; deskundigheid bij onderwijs en culturele omgeving op sterkte. 

https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/inspiratie/publicatie-toekomst-voor-cultuuronderwijs
https://youtube.com/playlist?list=PLEST6G3cz082kWZyANuOGh-Z9ONqy2w8g
https://cultuurparticipatie.nl/actueel/59/kijk-eens-wat-er-kan-publicatie-cmk


13 
Jaarverslag 2020 - Cultuurkwadraat  

 

 
Infographic totstandkoming CmK3 in periode 1 juni tot 1 november 2020 

 
In oktober is het conceptprogramma gedeeld met de deelnemers aan de gesprekken met onderwijs 
en culturele sector. Het projectplan kreeg als titel: ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de 
verwondering’. Vanuit de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland ontvingen we een warme 
aanbeveling. Ook zijn Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten geïnformeerd over het concept-
programma. Alle terugkoppeling is meegenomen in het definitieve projectplan, dat aan gedeputeerde 
staten van Zeeland is voorgelegd ter vaststelling in hun vergadering van 27 oktober 2020. Het bestuur 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie gaf op 29 januari 2021 aan de aangevraagde subsidie toe te 
kennen. Daaraan vooraf was een zeer positief advies door de behandelende commissie uitgebracht. 
 
Naast de jaarlijkse subsidie van € 302.595 van het Fonds voor Cultuurparticipatie, matcht de Provincie 
Zeeland jaarlijks met € 202.979 en de 13 Zeeuwse gemeenten jaarlijks met € 99.616. 
 
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/zeeuwse-atelier-voor-de-verwondering  
 
2.3. De Cultuurbus 
Een extra impuls aan de tweede CmK-periode in Zeeland gaf De Cultuurbus, mogelijk gemaakt door de 
Provincie Zeeland. De Cultuurbus brengt leerlingen uit het Zeeuwse primair onderwijs, de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs en het vmbo gratis naar een museum, theater of concert. De Cultuurbus 
rijdt schoolgroepen ook met flinke korting naar culturele instellingen buiten de provinciegrenzen. 
 
In 2020 waren er een ongekend aantal aanvragen van het Zeeuwse onderwijs voor ritten met De 
Cultuurbus. Er werden maar liefst 343 busritten aangevraagd, een succes! Vanwege corona moesten 
er helaas ook weer een groot aantal busritten en bezoeken aan culturele instellingen worden 
geannuleerd of uitgesteld. Uiteindelijk heeft De Cultuurbus nog 174 busritten kunnen uitvoeren 
waarmee 5.272 leerlingen buitenschools konden deelnemen aan cultuureducatie.  

https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/zeeuwse-atelier-voor-de-verwondering
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In een factsheet zijn de resultaten van De Cultuurbus in 2020 samengevat: 
 
 
De scholen gaven aan: 
“Ik hoop dat jullie dit de komende jaren kunnen blijven faciliteren. Dat komt ten goede aan de 
culturele ontwikkeling van Zeeuwse leerlingen. Wij kunnen bepaalde excursies simpelweg niet 
organiseren omdat er geen geld voor is. Nu bestaat die mogelijkheid wel!” 
 
“De Cultuurbus geeft ons de mogelijkheid dingen met de leerlingen te doen die we anders niet 
georganiseerd krijgen.” 
 
De populairste bestemmingen waren: Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Historisch Museum De 
Bevelanden in Goes, Museum Veere in Veere, Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp en Museum 
Terra Maris in Oostkapelle.  
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De Cultuurbus 
 
https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus  
 
2.4.  Proeftuin Muziekeducatie 
Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette 
ontwikkeling in muziekonderwijs verder vorm te geven. Scholen hebben door de Proeftuin 
Muziekeducatie de kans hun leerlingen kennis te laten maken met nieuwe vormen van 
muziekonderwijs en hun leerkrachten hiervoor te laten trainen. De Proeftuin gaat vanaf 2022 op in het 
programma van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Cultuurkwadraat coördineert de Proeftuin; 
de regionale centra voor cultuureducatie KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld en Kunsteducatie 
Walcheren geven samen met het onderwijs en partners regionaal uitvoering aan de Proeftuin.  
 
Op 22 september 2020 vond de aftrap van de Proeftuin Muziekeducatie plaats met een online 
inspiratiebijeenkomst met inspiratiesessies door Muziekschool Zeeland, Suzan Lutke en Marjo 
Schillings en Arthur Huige van HZ University of Applied Sciences: https://youtu.be/oa5sIsc-Idg  
 
Scholen kunnen door het opstellen van een actieplan i.s.m. de culturele omgeving en een adviseur van 
de regionale centra voor cultuureducatie deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie. Bij de 
voltooiing van dit jaarverslag hadden tien scholen inmiddels vernomen dat hun plan voor een 
ontwikkeltraject was goedgekeurd: Vrije School Zeeland, Ichtusschool, Het Vlot, Prins Willem van 
Oranjeschool, Primas Scholengroep, Oleanderhof, Tweemaster-Kameleon, Jan Wouter van den 
Doelschool, Herman Faukeliusschool en Petrus Immensschool bijten de spits af.  
 
https://cultuurkwadraat.nl/proeftuin-muziekeducatie-zeeland  
 
2.5.   Reizen in de Tijd door Zeeland  
Zoals in het inhoudelijk verslag over 2019 is toegelicht, hebben Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland er 
voor gekozen om de samenwerking op een andere manier vorm te geven. Die samenwerking is in 
2020 sterk gegroeid. Er is veel contact, er zijn gedeelde ideeën voor de toekomst en binnen de 
samenwerking worden de krachten gebundeld waarbij iedere partij zijn eigen expertise inbrengt. In 
2019 was reeds een eerste keuze gemaakt voor doorontwikkeling van de doorgaande leerlijn Erfgoed 

https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus
https://youtu.be/oa5sIsc-Idg
https://cultuurkwadraat.nl/proeftuin-muziekeducatie-zeeland
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middels het format ‘Reizen in de Tijd’, dat enkele jaren geleden door Erfgoed Gelderland is ontwikkeld. 
Cultuurkwadraat heeft daartoe in 2020, mede namens Erfgoed Zeeland, een aanvraag bij het FCP 
ingediend voor de regeling Mediakunst en Erfgoededucatie. Parallel hieraan is, in goed overleg met 
het FCP, deze voorbereiding gekoppeld aan de programmalijnen 2 en 3 van de regeling CmK2 en is 
hiervoor binnen deze programmalijnen een budget van € 40.000 gereserveerd. Ook werden er 
aanvragen ingediend bij de Provincie Zeeland, gemeenten Middelburg en Vlissingen en het 
Cultuurfonds Zeeland.  

Eind 2020 was duidelijk dat alle aangevraagde subsidies waren toegekend. Op 26 januari 2021 vond de 
startbijeenkomst plaats voor een driejarige periode van co-creatie tussen het Zeeuwse onderwijs en 
de Zeeuwse erfgoedsector om deze leerlijn uit te werken en de deskundigheid bij zowel onderwijs als 
erfgoedsector voor deze doorgaande leerlijn te vergroten. Daar namen 17 betrokken organisaties aan 
deel: naast Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland zijn dat drie regionale centra voor cultuureducatie, de 
vijf Zeeuwse themamusea en zes Zeeuwse scholen uit de drie CE-regio’s. Erfgoed Gelderland is 
betrokken als adviseur. De ontwikkelperiode duurt t/m 2023. 

 
Het Zeeuws maritiem muZEEum is een van de aan ‘Reizen in de Tijd door Zeeland’ deelnemende musea (© Mechteld Jansen) 
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3. Cultuurkwadraat 
 
3.1. Vernieuwing en verankering cultuuronderwijs 
Cultuurkwadraat is het Zeeuwse kenniscentrum voor cultuureducatie. Samen met Provincie Zeeland, 
provinciale en lokale partners, scholen en cultuurprofessionals richten we ons op ontwikkeling, 
vernieuwing en verankering van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke 
deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele 
instellingen. We maken ons sterk voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom 
het Zeeuwse onderwijs. Stichting Cultuurkwadraat werd op 21 maart 2017 opgericht. 
 
3.2.  Beleid vormgeven en uitvoeren 
Cultuurkwadraat is sparringpartner voor de Provincie Zeeland waar het gaat om cultuureducatie. We 
dragen informatie aan en doen suggesties voor beleidsontwikkeling. En we voeren beleid uit. Behalve 
voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (sinds 2017), doen we dat ook voor de regeling De 
Cultuurbus (sinds 2019), voor de Proeftuin Muziekeducatie (sinds 2020) en voor het erfgoededucatie-
project ‘Reizen in de Tijd door Zeeland’ (vanaf 2021).  
 

 
 
Uitvoeringspartners Cultuurkwadraat bij Cultuureducatie met Kwaliteit vanaf 2021 
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3.3. OVER het Slootje! 
In 2019 heeft de Provincie Zeeland zelf een onderzoek uitgevoerd naar de huidige infrastructuur op 
het gebied van cultuureducatie in Zeeland. Het onderzoek moest input leveren voor twee processen: 
1. De totstandkoming van het nieuwe provinciale cultuurkader; 
2. Het inhoudelijk programma voor deelname in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. 
 
Op 23 juni 2020 stelden gedeputeerde staten van Zeeland het rapport van dit onderzoek, ‘OVER het 
Slootje!’, vast. Het rapport toont een sterk verdeelde en broze infrastructuur in de provinciale 
cultuureducatie. Op 12 november werd het rapport besproken met de belangrijkste stakeholders: 
Cultuurkwadraat, de regionale centra voor cultuureducatie, de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland, 
het Zeeuws Bestuurdersoverleg Voortgezet Onderwijs en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.                  
Na afloop kondigde de gedeputeerde voor cultuur een verkenning op de gewenste toekomstige 
infrastructuur voor cultuureducatie aan. Deze verkenning zal naar verwachting in juni-juli 2021 
plaatsvinden en het rapport met aanbevelingen wordt in september 2021 verwacht. In het rapport 
zullen de bevindingen van de samenwerking tijdens CmK2 worden meegenomen. 
 
3.4. Bestuur 
Het bestuur van Cultuurkwadraat berustte in 2020 tot 1 april bij de heer drs. J.C. (Han) Eygenraam en 
vanaf 16 april bij de heer L.C.M. (Leo) Adriaanse MEd.  
In een besloten bijeenkomst (i.v.m. coronabeperkingen) werd op 10 september afscheid genomen van 
de heer Eygenraam als bestuurder van de stichting. 
 
3.5. Raad van toezicht 
De raad van toezicht bestond in 2020 uit: 
- Ir. K.G. (Klaas) Terlage (voorzitter), bestuurder Pontes Scholengroep, Goes/Zierikzee 
- W. (Willemien) ’t Hooft, oud-museumdirecteur (tot 1 april 2020) 
- Drs. G.L. (Loes) Meeuwisse, burgemeester van Noord-Beveland (vanaf 1 mei 2020) 
- Drs. M.M (Marco) van Vulpen, partner/senior adviseur Cultuur & Erfgoed bij adviesbureau BMC,   
  Amersfoort (vanaf 1 mei 2020)  
 
Bestuur en raad van toezicht passen de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 
toe. Ook streven zij toepassing van de Fair Practice Code na. Nevenfuncties van bestuur en raad van 
toezicht worden gepubliceerd op de website van Cultuurkwadraat 
 
De raad van toezicht kwam in 2020 zesmaal bijeen. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren: 
1. Nakoming van de afspraken met het Fonds voor Cultuurparticipatie en Provincie Zeeland; 
2. Verkenning op samengaan van Cultuurkwadraat met Kunsteducatie Walcheren; 
3. Werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder; 
4. Afstemming met Provincie Zeeland over toenemende omvang van takenpakket Cultuurkwadraat. 
 
De raad keurde in zijn vergadering van 24 juni 2020 het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 goed. 
In juli werd een publieksversie van het jaarverslag op de website van Cultuurkwadraat gepubliceerd. 
De raad gaf in de vergadering van 19 oktober goedkeuring aan het projectplan en bijbehorende 
begroting voor Cultuureducatie met Kwaliteit, 2021-2024. 
 
3.6. CmK-team 
- Eveline Cleiren, Lonneke de Klerk (tot 1 oktober 2020) en Tessa Sonnemans, adviseurs KEW voor  
  Walcheren. 
- Renske Brandhoff (tot 1 november), Jessy Geluk (tot 1 september), Hester Jenskins (vanaf 1  
  september) en Aart van Stiphout (vanaf 1 oktober), adviseurs KCE voor de Oosterschelderegio. 
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Adviseurs van Cultuurkwadraat zijn in dienst bij de uitvoeringspartners. De stichting heeft geen eigen 
medewerkers in dienst. 
 
3.7. Ondersteuning 
Het financieel management werd vanuit KEW verzorgd door Jacolien Boonman. Het bestuurs-
secretariaat werd vanuit KEW verzorgd door Wilma Veerman. Ook de postadministratie werd verzorgd 
vanuit KEW. Uitvoering van de communicatie-activiteiten werd ondersteund door Ilonka de Ridder-
Lebon (De Ridder PR). 
 
De stichting Cultuurkwadraat is gehuisvest in het kantoor van de stichting Kunsteducatie Walcheren. 
 

 
 
 
3.8. Cultuurkwadraat 2021-2024 
Met de start van CmK3 per 1 maart 2021 is een belangrijke taak voor Cultuurkwadraat in de jaren 
2021-2024 vastgelegd. Bij de in hoofdstuk 2 genoemde overige projecten werd aangegeven dat 
Cultuurkwadraat er naar streeft deze projecten in de komende jaren te laten opgaan in 
Cultuureducatie met Kwaliteit. We trachten zo een steeds eenduidiger aanpak van de cultuureducatie 
in Zeeland te bewerkstelligen, in samenspraak met de regionale centra voor cultuureducatie, om 
optimaal te kunnen werken aan verduurzaming van goed cultuuronderwijs. 
 
Ook wil Cultuurkwadraat zich in de jaren 2021-2024 sterk maken voor versterking en meer 
samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie in Zeeland. In de loop van 2021 zal de 
beleidskoers van Cultuurkwadraat voor de komende jaren nader uiteen worden gezet. 
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Vastgesteld door het bestuur op 3 mei 2021. Goedgekeurd door de raad van toezicht op 31 mei 2021. 

 

Middelburg, 31 mei 2021 

Stichting Cultuurkwadraat 

 

Was getekend, 

bestuur, raad van toezicht, 

 

L.C.M. Adriaanse                                          K.G. Terlage,  

directeur-bestuurder                                           voorzitter 

 

  

      G.L. Meeuwisse 

 

 

      M.M. van Vulpen 
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Bijlage 1 - Scholen verbonden aan Cultuureducatie met Kwaliteit  

Deelnemende scholen primair onderwijs in 2020 aan De Cultuur Loper & Maatwerkprogramma met 
Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs (programmalijn 1): 
 
1. Archipelschool Ravenstein, Vlissingen (DCL, stimuleringsbudget) & Frans Naerebout , 

Vlissingen (DCL) 
2. CBS Bergpadschool, Grijpskerke (DCL, stimuleringsbudget) 
3. CBS de Goede Polder, Vrouwenpolder (DCL, stimuleringsbudget) 
4. CBS de Kamperschouw, Kamperland (DCL) 
5. CBS de Lichtstraal, Westkapelle (DCL, stimuleringsbudget) 
6. CBS de Schute (Onderdak), Biggekerke (DCL, stimuleringsbudget) 
7. CBS de Wegwijzer, Serooskerke (DCL, stimuleringsbudget) 
8. CBS 't Klinket, Koudekerke (DCL, stimuleringsbudget) 
9. Don Boscoschool, ’s Heerenhoek (DCL, stimuleringsbudget) 
10. Jan van Schengenschool, Heinkenszand (DCL) 
11. OBS de Casembroot, Sint-Annaland (DCL) 
12. OBS de Eevliet, Poortvliet (DCL) 
13. OBS de Luyster, Sint Philipsland (DCL) 
14. OBS de Rieburch, Sint-Maartensdijk (DCL) 
15. OBS de Schalm, Stavenisse (DCL) 
16. OBS die Heenetrecht, Oud-Vossemeer (DCL) 
17. OBS Oosterschelde, Scherpenisse (DCL) 
18. OBS Ter Tolne, Tholen (DCL) 
19. OBS Wemeldinge, Wemeldinge (DCL) 
20. De Magdalon, Veere (DCL) 
21. ‘t Paalhoofd, Zoutelande (DCL, stimuleringsbudget) 
22. Wilgenhof, Middelburg (DCL, stimuleringsbudget) 
23. Eben-Haëzerschool, Tholen (stimuleringsbudget) 
24. Acaciahof Zuidsingel & Acaciahof Generaal Hakewill Smitlaan, Middelburg (DCL) 
25. De Lichtboei, Westkapelle (DCL) 
26. J.W. Den Doelschool, Zierikzee (DCL) 
27. OBS Parelmoer, Yerseke (stimuleringsbudget) 
28. DS. Pieter van Dijkeschool, Bruinisse (stimuleringsbudget) 
29. Holtkampschool, Goes (stimuleringsbudget) 
30. Tweemaster-Kameleon (stimuleringsbudget) 
 

Totaal: 30 unieke BRIN-nummers op 32 schoollocaties. 
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Deelnemende scholen primair onderwijs in 2020 aan de Kinderkunstweek (programmalijn 1): 
 
1. ABS, Middelburg 
2. Acaciahof Generaal Hakewill Smithlaan & Acaciahof Zuidsingel, Middelburg (beide locaties) 
3. Archipelschool de Golfslag, Domburg 
4. Archipelschool Ravenstein, Vlissingen & Frans Naerebout, Vlissingen (beide locaties) 
5. Auris de Kring, Goes 
6. Theo Thijssenschool, Zierikzee 
7. CBS de Linge, Biezelinge 
8. CBS de Rank, ‘s Gravenpolder 
9. CBS de Wegwijzer, Heinkenszand 
10. CBS de Wegwijzer, Serooskerke 
11. CBS de Welle, Kruiningen 
12. CBS de Zevensprong, Krabbendijke 
13. CBS Onder de Wieken, Burgh-Haamstede 
14. CBG ‘t Klinket, Koudekerke 
15. ‘t Mozaïek, Oost-Souburg  
16. De Zandplaat, Ovezande 
17. Don Boscoschool, ‘s Heerenhoek 
18. Het Samenspel, Wolphaartsdijk 
19. Het Talent, Middelburg 
20. Holtkampschool, Goes 
21. ICF De Horizon, Rilland 
22. ICF de Leeuwerik, Lewedorp 
23. J.L. de Jongeschool, Zierikzee 
24. Jan van Schengenschool, Heinkenszand 
25. KC De Stelle Zeemeeuw, Terneuzen 
26. Kindcentrum De Aventurijn, Middelburg 
27. Laureyn, Phillippine 
28. Mgr. Heyligersschool, Kwadendamme 
29. Montessorischool de Basis, Goes 
30. OBS de Zeemeeuw, Breskens 
31. OBS de Meerpaal, Bruinisse 
32. OBS de Oosterburcht, Oosterland 
33. OBS Schengehof, ‘s Heer Arendskerke 
34. OBS de Schoener, Brouwershaven 
35. OBS de Schuttershoek, IJzendijke 
36. OBS de Tweemaster, Goes, 
37. OBS het Stelleplanker, Colijnsplaat 
38. OBS ‘t Kofschip, Zierikzee 
39. Odyzeeschool Goes, Keurhove Middelburg 
40. Omnisschool de Reiger, Heinkenszand & ‘t Opstapje, Driewegen (beide locaties) 
41. Franck van Borssele, Borssele 
42. Ichtusschool, Vlissingen & Het Vlot, Vlissingen (beide locaties) 
43. Regenboog-de Wingerd, Terneuzen 
44. Schuttevaer, Hansweert 
45. SBO de Tweern, Goes 
46. SBO Klimopschool, Middelburg 
47. SBO ‘t Springtij, Middelburg / Vlissingen 
48. Sint Jozefschool, Vlissingen 
49. Stamperiusschool, Wilhelminadorp 
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50. De Magdalon, Veere 
51. Wilgenhof, Middelburg 
52. ZMLK De Deltaschool, Goes 
53. Sint Jozef, Eede 
54. De Vlaswiek, Koewacht 
55. De Regenboog, Hoedekenskerke 
56. De Regenboog, Nieuwdorp 
57. Het Kompas, Sint Philipsland 
58. De Driesprong, Hoek 
59. De Drieklank, Oostburg 
60. De Berenbucht, Oostburg 
61. OBS Duiveland, Nieuwerkerk 
62. Springplank, Terneuzen 
63. De Ark, Oud-Vossemeer 
64. VSO De Argo, Terneuzen 
65. Theo Thijssen, Vlissingen  
66. J.W. den Doelschool, Zierikzee  
67. Omnisschool de Schakel, Oudelande  
68. Prinses Beatrixschool, Goes   
69. Raderschool Helchersee, Scharendijke  
70. ’t Paalhoofd, Zoutelande  
71. VSV, Vlissingen  
72. Sterrenpracht, Axel  
73. Dr. A. Comrie, Kruiningen  
74. Binnen de Veste, Zierikzee  
75. Morgenster, Kerkwerve  
76. TEC Walcheren, Middelburg  
77. Cypressenhof, Middelburg  
 
Totaal: 77 unieke BRIN-nummers, 81 schoollocaties 
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Inhoudelijke deskundigheid van medewerkers van scholen (programmalijn 2): 
 
primair onderwijs 
1. Acaciahof GHS, Middelburg & Acaciahof Zuidsingel, Middelburg (beide locaties) 
2. Archipelschool de Golfslag, Domburg 
3. Archipelschool de Lichtboei, Westkapelle 
4. Archipelschool de Sprong, Koudekerke  
5. Archipelschool Ravenstein, Vlissingen & Frans Naerebout, Vlissingen (beiden nemen deel, 

Ravensteinschool vanuit DCL en stimuleringsbudget) 
6. Archipelschool 't Vierschip, Arnemuiden 
7. Archipelschool Theo Thijssen, Vlissingen 
8. Auris de Kring, Goes 
9. CBS Bergpadschool, Grijpskerke (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
10. CBS de Goede Polder, Vrouwenpolder (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
11. CBS de Kamperschouw, Kamperland (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
12. CBS de Lichtstraal, Westkapelle (vanuit DCL) 
13. CBS de Poeljeugd, 's Heer Hendrikskinderen 
14. CBS Onderdak, Biggekerke (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
15. CBS de Wegwijzer, Serooskerke (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
16. De Zevensprong, Krabbendijke 
17. CBS 't Klinket, Koudekerke (vanuit DCL en stimuleringsbudget) 
18. De Omnibus Vlissingen & ‘t Mozaïek, Oost-Souburg (beide scholen) 
19. De Zandplaat, Ovezande  
20. Don Boscoschool, ’s Heerenhoek (vanuit DCL en stimuleringsbudget) 
21. Het Element, Middelburg & De Lonneboot, Nieuw- en Sint Joosland (beide scholen) 
22. Het Talent, Middelburg 
23. Holtkampschool, Goes (vanuit Stimuleringsbudget) 
24. ICF de Horizon, Rilland 
25. Jan van Schengenschool, Heinkenszand (vanuit DCL) 
26. Leeuwenburch, Middelburg 
27. Mytylschool De Sprienke, Goes 
28. OBS Casembroot, Sint-Annaland (vanuit DCL) 
29. OBS de Eevliet, Poortvliet (vanuit DCL) 
30. OBS de Meerpaal, Bruinisse 
31. OBS de Rieburch, Sint Maartensdijk (vanuit DCL) 
32. OBS de Schalm, Stavenisse (vanuit DCL) 
33. OBS de Heenetrecht, Oud-Vossemeer (vanuit DCL) 
34. OBS het Stelleplankier, Colijnsplaat 
35. OBS Oosterschelde, Scherpenisse (vanuit DCL) 
36. OBS Ter Tolne, Tholen (vanuit DCL) 
37. Odyzeeschool, Goes 
38. Ichtusschool, Het Vlot Vlissingen (beide locaties) 
39. Bisschop Ernstschool, Goes 
40. Schuttevaer, Hansweert 
41. De Lispeltuut, Oostkapelle 
42. De Stroming, Middelburg 
43. Stamperiusschool, Wilhelminadorp 
44. De Magdalon, Veere (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
45. ‘t Paalhoofd, Zoutelande (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
46. Tweemaster-Kameleon, Oost-Souburg (vanuit Stimuleringsbudget) 
47. VSV, Vlissingen 
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48. Wilgenhof, Middelburg (vanuit DCL en Stimuleringsbudget) 
49. OBS Parelmoer, Yerseke (vanuit Stimuleringsbudget) 
50. DS. Pieter van Dijkeschool, Bruinisse (vanuit Stimuleringsbudget)  
51. CBS de Rank, ’s Gravenpolder  
52. Cypressenhof, Middelburg  
53. Eben-Haëzerschool, Tholen (stimuleringsbudget)  
54. J.W. den Doelschool, Zierikzee  
55. Leeuwenburch, Middelburg   
56. OBS Schengehof, ’s Heer Arendskerke  
57. OBS Wemeldinge, Wemeldinge  
58. Franck van Borssele, Borssele  
59. Prinses Beatrixschool, Goes  
60. SBO de Tweern, Goes 
61. ZMLK Deltaschool, Goes 
62. De Driesprong, Hoek 
63. Springplank, Terneuzen 
 
Totaal: 63 unieke BRIN-nummers, 68 schoollocaties 
 
voortgezet onderwijs 
1. Nehalennia Breeweg, Middelburg 
2. Pontes Goese Lyceum, Goes 
3. CSW van de Perre, Middelburg  
4. CSW Bestevaer, Vlissingen 
5. CSW Toorop, Middelburg  
 
Totaal: 3 unieke BRIN-nummers, 5 schoollocaties 
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Bijlage 2. Samenwerkingspartners binnen Cultuureducatie met Kwaliteit in 2020 
 
- KCE Oosterschelderegio 
- Kunsteducatie Walcheren 
 
Provinciale partners 
- HZ University of Applied Sciences 
- Stichting Kinderkunstweek 
- ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland 
- Erfgoed Zeeland 
- Zeeuws Museum 
 
Partners in deskundigheidsbevordering 
- Bovenstaande partners   - Ollo Feenstra 
- Muziekschool Zeeland    - Ramon de Nennie 
- Bibliotheek Oosterschelde   - Marlou Pluymaekers 
- Zeeuws maritiem muZEEum   - Suzan Lutke 
- Industrieel Museum Zeeland   - Bevrijdingsmuseum Zeeland 
- Stadhuismuseum Zierikzee   - Watersnoodmuseum 
- LKCA      - Fonds voor Cultuurparticipatie  
- ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten  - Art-Based Learning Centre 
- CultuurCollege    - Cultuurconsortium 
- Jessica van Dierendonck    - Chris Winsemius 
- Cinema Middelburg    - Kris van der Werve 
- Middelburgs Muziekkorps   - Willemien van Dijke    
- Huis van de Techniek    - Marcelle Hilgers 
- Rijksmuseum     - Iris Stierman 
- Martistiek Producties    - Bianca Runge 
- 4XM      - Joyce Timmerman - Mapingure 
- Iwaz Art’     - Liesbeth Labeur  
- Karin Kotte     - Kees Wijker 
- Danielle Bouwmeester    - Agnes den Hartogh 
- Stip & lijn     - Jos Rouw 
- Lappie Lapstok    - Jeroen Lutters 
- ContraPunt     - Eva Martens 
-  LCGW     - Emiel Copini 
- Kunstkade     - Hetty Mens 
- Reflecteren en Leren: MF Consulting  - Onbeperkt Genieten  
- Digital Creativity    - Artisjok & Olijfje 
- Arti-tof      - Papier Souvenir 
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Cultuurkwadraat is vanuit Zeeland aangesloten bij de Raad van Twaalf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Cultuurkwadraat  
Kuiperspoort 12 
4331 GS Middelburg 
(0118) 414 928 
info@cultuurkwadraat.nl   
www.cultuurkwadraat.nl 
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