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Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier
geeft en belangrijke culturele vaardigheden leert. Dat is waarom in
2013 de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is
geroepen. Sinds dat jaar wordt ook in Zeeland aan CmK gewerkt.
Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot
creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen
van de 21ste eeuw. De minister van OCW heeft voor 2021-2024 voor
een nieuwe CmK-periode gekozen.

Uitgangspunten
Bijdragen aan het ontwikkelen
van doorlopende leerlijnen en
21e eeuwse vaardigheden.

Verankering van cultuureducatie
in het onderwijs in Nederland.

Bevindingen 2012 - 2020

55%

van het landelijk primair onderwijs is vertrouwd
met Cultuureducatie met Kwaliteit.

65%

van het Zeeuwse primair onderwijs is vertrouwd
met Cultuureducatie met Kwaliteit.

121

Zeeuwse schoollocaties werken inmiddels aan
één van de programma’s van Cultuureducatie
met Kwaliteit.

39
volgden
stimuleringsprogramma

92

92

werkten aan
inhoudelijke
deskundigheid

namen deel aan
de Kinderkunstweek

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, oftewel CmK3, borduurt voort
op de periode 2017-2020 en focust op het duurzaam versterken
van de kwaliteit van cultuuronderwijs, onder meer door een
intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld. Deze
samenwerking stelt de culturele ontwikkeling van het kind centraal en is
gestoeld op een onderwijskundige visie op cultuureducatie. De regeling
biedt ruimte voor het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen.
“Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge
mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater,
media of erfgoed zijn niet alleen leuk; ze zijn essentieel voor
je ontwikkeling.”
Anita Pijpelink - gedeputeerde voor cultuur Zeeland (2020)

“Voor de creatieve ontwikkeling van leerlingen is het cruciaal dat
iedereen in de omgeving van de leerling goed toegerust is om hen
daarin te kunnen begeleiden: leerkracht, interne cultuurcoördinator
en kunstenaar. Het mooie van deelnemen aan Cultuureducatie met
Kwaliteit is dat je hier met je school heel gericht aan kunt werken.
Vanuit je eigen schoolvisie, met blijvend effect.”
Pim van Kampen - voorzitter Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland
(2020)
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Culturele
veld

“We willen dat de creativiteit van de kinderen
gestimuleerd wordt, doordat leerkrachten er zelf
enthousiast voor zijn. Daarom investeren wij eerst in
scholing van de leerkrachten: zij moeten het doen.”
Adriaan van Klinken - directeur Ds. Pieter van
Dijkeschool Bruinisse (2019)

Een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie van
primair naar voortgezet onderwijs.
Integrale cultuureducatie in verbinding met andere
vakken.
Het verbinden van binnen- en buitenschools aanbod
om daarmee de culturele omgeving dichter bij de
leerling te brengen.

Aandachtspunten

Gewenste situatie in 2024

Een Zeelandbrede
aanpak.

Goede communicatie
naar scholen.

Samenwerking onderwijs
en culturele sector.

Bewustwording cultuur
als vaste waarde door
bestuur en leerkrachten.

Cultuureducatie verankerd in
onderwijscurriculum.

Scholen dragen
financieel bij.

Er zijn deskundige leraren en educatief
medewerkers.

Aanbod meer afgestemd
op vraag vanuit het
onderwijs.

Kennisdeling en netwerken. Er is een goede
samenwerking in de cultuureducatie.

Een groter bereik.

Binnen- en buitenschools aanbod is meer
verbonden.

Laagdrempelige instap
voor scholen.
De kwaliteit van cultuureducatie op peil houden.

Kansengelijkheid

Subdoelen

Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie, mede door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector.
Het vergroten van de professionalisering van
leerkrachten, docenten, culturele partners en
penvoerders.

Ontwikkelprojecten muziekeducatie en erfgoededucatie worden integraal
opgenomen in CmK3.

Verbeterde kwaliteit cultuureducatie in
het primair en voortgezet onderwijs.

Planning 2021-2024
1 juni - 15 juli
2020
Verkenningsgesprekken
scholen po en vo,
buitenschoolse sector.

15 juli - 15 augustus
2020
Eerste informatieronde
gemeenten.

15 augustus - 15 september
2020
Verkenningsgesprekken
culturele omgeving.

15 september - 1 november
2020
Uitwerking projectplan en
begroting.

Oktober
2020
Afstemming tussen
provincie en gemeenten
over financiering.

Oktober
2020
Terugkoppeling naar
onderwijs, buitenschoolse
sector en culturele omgeving.

1 november
2020
Indienen projectplan en
begroting bij Fonds voor
Cultuurparticipatie.

1 februari
2021
CmK3 gaat van start in
Zeeland.

Aantal inwoners Zeeland per 1 januari 2019
383.032

Financiering en penvoerder

Matchingsgeld Provincie Zeeland en gemeenten
per inwoner = € 0,79
€ 302.595 per jaar

Cultuurkwadraat is penvoerder van de landelijke regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs in
Zeeland.

Fonds voor Cultuurparticipatie
€ 302.595 per jaar

De Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchings
regeling. Het bedrag dat wordt geïnvesteerd is gebaseerd
op het inwoneraantal van Zeeland.

Jaarbudget
€ 605.190
x4

Periode CmK3

€ 2.420.760

