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1. Inleiding
Ontwikkeling, verdieping en verankering van cultuureducatie: kernbegrippen bij Cultuurkwadraat, vanaf 2017
penvoerder in Zeeland voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In dit jaarverslag blikken we
terug op 2019, het derde jaar van de tweede CmK-periode (2017-2020). Maar we kijken ook alvast vooruit
naar de derde CmK-periode (2021-2024). Het verslag volgt de uitgevoerde activiteiten binnen de drie
programmalijnen van Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland.
Speciale aandacht verdient het initiatief van De Cultuurbus, waarmee in 2019 in Zeeland werd gestart.
Dit jaarverslag is afgeleid van het Inhoudelijk Verslag 2019, zoals is opgesteld ter verantwoording van de
uitgevoerde CmK-werkzaamheden aan het Fonds voor Cultuurparticipatie en Provincie Zeeland, de
belangrijkste financiële partners binnen de regeling. De inhoudelijke verantwoording is nog opgesteld onder
leiding van Han Eygenraam, die sinds 2017 als directeur-bestuurder van Cultuurkwadraat CmK coördineerde.
Per 1 april 2020 heeft hij afscheid genomen van Cultuurkwadraat en is met vervroegd pensioen gegaan.
In 2020 loopt de huidige projectperiode ten einde. Belangrijke conclusie die op dit moment al getrokken kan
worden, is dat het bereik van CmK in het onderwijs in Zeeland met 65% ruim boven het landelijke gemiddelde
van 55% zit. Op het moment dat dit jaarverslag is samengesteld, start het onderwijs weer langzaam op na de
beperkingen als gevolg van het corona-virus. We hopen dat cultuureducatie in de tweede helft van 2020 op
de scholen weer de eigen plek terug heeft, die het verdient, zodat wij samen met leerkrachten, directies en
cultuurmakers in Zeeland de voorbereiding voor een derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen
aanvangen.
15 juni 2020
mede namens uitvoeringspartners
Kunsteducatie Walcheren en
Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio
Leo Adriaanse,
directeur-bestuurder
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2. Cultuurkwadraat
2.1

Wie zijn wij

Cultuurkwadraat is het Zeeuwse kennisplatform 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.

2.2

Cultuureducatie met Kwaliteit

Op 16 december 2013 hebben Rijk, PO-Raad en decentrale overheden een bestuurlijk kader Cultuur en
Onderwijs gesloten met concrete afspraken over de vormgeving van cultuuronderwijs die tien jaar geldig zijn.
Cultuureducatie is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en
overheden geworden. Uitvoering van deze ambitie vindt onder meer plaats via de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit.
Het uitgangspunt van CmK is bij te dragen aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en vaardigheden
van de 21e eeuw. De inzet is dat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met
bijvoorbeeld muziek, dans, tekenen, mediakunst, toneel en erfgoed, zodat zij leren om hun creatieve
vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.
Een dergelijk programma vraagt om een langjarige inzet in het onderwijs, om een substantieel budget, om
lokaal maatwerk en om samenwerking op verschillende niveaus. Inmiddels is landelijk 55% van het primair
onderwijs vertrouwd met CmK.
Ook scholen in Zeeland zijn sinds 2013 actief met Cultuureducatie met Kwaliteit. In de huidige periode (CmK2,
vanaf 2017) is dat vooral in de Oosterschelderegio en op Walcheren, met de uitvoeringspartners Kunst- en
Cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE) en Kunsteducatie Walcheren (KEW). Cultuurkwadraat geeft, als
penvoerder voor Provincie Zeeland, coördinatie aan de regeling. In een aantal projecten wordt ook
samengewerkt met Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen (CEZVL).
In 2019 werkten we via drie programmalijnen aan de doelen van CmK:
- programmalijn 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling
- programmalijn 2: Deskundigheidsbevordering
- programmalijn 3: Samenwerken met de culturele omgeving
Inmiddels zijn er 121 Zeeuwse schoollocaties bezig binnen één van de programmalijnen van CmK. Zeelandbreed is dat 65% van het primair onderwijs (10% boven het landelijke bereik) en in de Oosterschelderegio en
op Walcheren maar liefst 72%. Van deze 121 werkten er 39 in de afgelopen drie jaar aan verbetering van hun
cultuuronderwijs met De Cultuur Loper en/of een maatwerktraject via het Stimuleringsbudget Verdieping
cultuuronderwijs. 92 scholen focusten op de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers via netwerk- en
verdiepingsbijeenkomsten, en nog eens 92 schoollocaties namen deel aan de Kinderkunstweek. Er zijn
professionele leergemeenschappen (PLG’s) opgestart en er is scholingsaanbod voor culturele instellingen en
cultuurmakers ontwikkeld om zo te komen tot betere samenwerking tussen scholen en de culturele
omgeving. Dat zijn mooie resultaten in de verduurzaming van cultuureducatie in het Zeeuwse onderwijs.

2.3

Bereik Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland

Overzichten deelname aan één of meer programmalijnen, per 31 december 2019, per regio / Zeeland-breed:
Bereik in het basisonderwijs (189 scholen), per regio:
- Walcheren: 38 van de 46 scholen neemt deel aan CmK = 83%;
- Oosterschelderegio: 65 van de 98 scholen neemt deel aan CmK = 66%;
- Zeeuws-Vlaanderen: 18 van de 45 scholen neemt deel aan CmK = 40 %.
Jaarverslag 2019
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Bereik in het basisonderwijs, Zeeland-breed:
- Walcheren en Oosterschelderegio: 103 van 144 scholen = 72 %;
- Zeeland-breed: 121 van de 189 scholen = 64%.
Bereik in het speciaal basisonderwijs en 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 basisonderwijs en speciaal onderwijs, Zeeland-breed:
- Walcheren + Oosterschelderegio: 8 van de 10 scholen = 80 %;
- Zeeland-breed: 10 van de 13 scholen = 77 %.
Bereik basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (202 scholen) samen:
- Walcheren + Oosterschelderegio: 103+8=111 van de 144+10=154 scholen = 72%;
- Zeeland-breed: 121+10 = 131 van de 202 scholen = 65 %.

Start Kinderkunstweek 2019, op 20 maart in Kapelle,
met kunstenaar Zoro Feigl.
Aan deze Kinderkunstweek namen 92 scholen deel.

Jaarverslag 2019

Leerlingen van basisschool Acaciahof uit Middelburg
bezochten met de Cultuurbus het Zeeuws maritiem
muZEEum in Vlissingen en kregen een rondleiding van
een van de educatiemedewerkers van het muZEEum.
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3. Resultaten van de drie programmalijnen
3.1
Programmalijn 1. Implementatie, verdieping en ontwikkeling
Met programmalijn 1 richten we ons op implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor
het leergebied kunstzinnige oriëntatie. We hebben twee regelingen voor scholen en culturele instellingen: het
Stimuleringsbudget De Cultuur Loper (DCL) en het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs
(Verdieping). Daarnaast hebben we samenwerking gezocht met de Kinderkunstweek. Ook werken we binnen
deze programmalijn aan een duidelijke infrastructuur voor Cultuureducatie met Kwaliteit en aan
naamsbekendheid van Cultuurkwadraat.
3.1.1 SMART-doelen 2019-2020
- 28 nieuwe basisscholen nemen deel aan De Cultuur Loper en/of een maatwerktraject via het
Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs in 2019 en 2020, zodat er eind 2020 zestig basisscholen
zijn die cultuureducatie succesvol hebben verankerd.
- Negentig scholen nemen in 2019 en 2020 deel aan de Kinderkunstweek, waarbij actief gewerkt wordt met
het jaarthema d.m.v. projectboek, online lesmateriaal, live activiteiten van kunstenaars in school en/of
kunstconfrontaties in de culturele omgeving.
- Er ligt een basisinfrastructuur voor de doelen van CmK: scholen kunnen bij en via Cultuurkwadraat terecht
voor visie- en beleidsontwikkeling, scholing bij de twee regionale centra, de provinciale cultuurorganisaties
en lokale en/of regionale cultuuraanbieders.
- Uit monitoring blijkt dat de bekendheid van Cultuurkwadraat in het basisonderwijs en bij culturele
aanbieders is gestegen van 50% naar 80%.

C2-adviseurs Renske Brandhoff en Tessa Sonnemans begeleidden basisschool De Wilgenhof uit Middelburg bij stap 7.

3.1.2 De Cultuur Loper
De Cultuur Loper is een programma bestaande uit coaching, scholing èn een online instrument waarmee
scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om
vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden
kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.
Jaarverslag 2019
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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.
Per school is een bijdrage van € 3.000,00 beschikbaar uit het Stimuleringsbudget DCL.

Stappenplan De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een initiatief van en werd ontwikkeld door onze Brabantse collega-organisatie Kunstloc en
Erfgoed Brabant. In Noord-Brabant nemen inmiddels 318 scholen uit het primair onderwijs en twaalf scholen
uit het voortgezet onderwijs deel. Daarnaast wordt De Cultuur Loper ook ingezet in Zuid-Holland, NoordHolland, Limburg en Gelderland.
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/de-cultuur-loper
3.1.3 Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs
Scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs komen in aanmerking voor het
Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs. Met deze stimulans - bestaande uit geld en advies - spelen
we in op de individuele behoefte van scholen; maatwerk dus. De regeling biedt scholen ruimte om vanuit
verschillende invalshoeken een vraag te formuleren en/of een gerichte ontwikkeling op gang te brengen.
We richten ons op scholen die hiermee actief aan de slag willen gaan. Behalve financiële middelen zetten we
ook begeleidingsuren in. Op deze manier dagen we scholen uit interessante plannen te formuleren waarbij de
hulp kan worden ingezet van professionals die een vakinhoudelijke en/of verdiepende waarde toevoegen.
De bijdrage van Cultuurkwadraat is 80% van de totale investering. Dit betekent dat de school een bijdrage
levert van 20% van de kosten, niet zijnde gekapitaliseerde uren.
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/stimuleringsbudget-verdieping-cultuuronderwijs

Jaarverslag 2019

7

Inspiratietraining obs Parelmoer o.l.v. Jessica van Dierendonck, mogelijk gemaakt vanuit het Stimuleringsbudget
Verdieping cultuuronderwijs.

In 2019 realiseerde Cultuurkwadraat met de stimuleringsbudgetten een groei van 38 naar 39 schoollocaties.
Vijf nieuwe scholen startten in 2019 met De Cultuur Loper, drie scholen met een maatwerktraject. Doordat
scholen ook gelijktijdig aan via beide stimuleringsbudgetten aan CmK Zeeland kunnen deelnemen, gaat het
om in totaal zeven nieuwe bereikte schoollocaties. Zes schoollocaties stopten echter met hun deelname aan
De Cultuur Loper, waardoor voor deze onderdelen slechts een lichte groei kan worden opgetekend.
Groei aantal deelnemende scholen
2017

2018

2019

2020

beoogd

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

Nieuw

18

4

13

19

15

7

13

Bestaand
Totaal

15
33

15
19

19
32

19
38

32
47

32
39

47
60
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3.1.4 Kinderkunstweek
Naast de stimuleringsbudgetten voor implementatie, verdieping en ontwikkeling zet Cultuurkwadraat binnen
deze programmalijn ook in op ontwikkeling via de Kinderkunstweek. Dit is een jaarlijks terugkerend
evenement van Stichting Kinderkunstweek dat kinderen van 4 t/m 12 jaar kennis laat maken met (beeldende)
kunst.
Ter voorbereiding op de Kinderkunstweek 2019 organiseerden Cultuurkwadraat en
Kinderkunstweek samen vier inspiratiebijeenkomsten in:
-

Kapelle: deelname van 14 leerkrachten en 1 cultuurprofessional;
Vlissingen: deelname van 15 leerkrachten en 5 cultuurprofessionals;
Terneuzen: deelname van 5 leerkrachten en 4 cultuurprofessionals;
Zierikzee: deelname van 14 leerkrachten en 3 cultuurprofessionals.

Daarmee werden in heel Zeeland in totaal 61 deelnemers bereikt die een mix vormden van 48
deelnemers vanuit basisscholen en 13 cultuurprofessionals uit de culturele omgeving van de
respectievelijke locaties.

Kinderkunstweek inspiratiebijeenkomst in het Zeeuws maritiem muZEEum, met 20 deelnemers

In 2019 namen 92 Zeeuwse schoollocaties deel aan de Kinderkunstweek, aanmerkelijk meer dan in 2018.
De sturing van de gezamenlijke projectgroep van Cultuurkwadraat en Kinderkunstweek heeft gezorgd voor
19 nieuw deelnemende schoollocaties.
Groei aantal deelnemende scholen Kinderkunstweek
2017
beoogd

2018

2019

2020

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

Nieuw

73

9

31

8

19

0

Bestaand

0

73

48

82

73

90

Totaal

73

82

79

90

92

90

https://kinderkunstweek.nl/
Jaarverslag 2019
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Totaal aantal deelnemende scholen programmalijn 1
2017
beoogd

Nieuw
Bestaand
Totaal

2018

2019

2020

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

66

18

40

38

21

11

15

80

56

80

95

118

80

98

96

118

116

129

3..1.5 Basisinfrastructuur
In 2019 is op verschillende manieren aandacht gegeven aan het bouwen van een infrastructuur die past bij de
CmK-doelen. Cultuurkwadraat richtte zich hierbij op:
- de aanbevelingen uit de effectmeting die ZB|Planbureau in 2019 deed onder actieve DCL-scholen;
- suggesties uit de diverse contacten tussen medewerkers van Cultuurkwadraat en samenwerkingspartners
uit het onderwijs, cultuurprofessionals, overheden en andere betrokkenen;
- de resultaten uit Zeeland van de landelijke Monitor Cultuureducatie 2018-2019.
In samenwerking met Provincie Zeeland geeft Cultuurkwadraat sinds 2018 uitvoering aan De Cultuurbus, die
scholen in Zeeland helpt bij het wegnemen van vervoersproblemen als praktische drempel voor
cultuurbezoek (zie 3.1.6). Daarnaast is geïnvesteerd in de relatie met schooldirecteuren en -bestuurders voor
het onder de aandacht brengen van het belang van cultuureducatie. Door het aansluiten bij directieoverleggen van scholengroepen heeft Cultuurkwadraat hiermee een start gemaakt in 2019.
3.1.6 De Cultuurbus
Een extra impuls aan deze tweede periode van CmK 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 scholen
ook met flinke korting naar culturele instellingen buiten de provinciegrenzen.
Pilot
Na een pilot in schooljaar 2018-2019, onder begeleiding van een klankbordgroep, is het project De Cultuurbus
op 1 augustus 2019 officieel van start gegaan. De klankbordgroep bestond uit een afvaarding van
basisscholen, culturele instellingen en de drie Zeeuwse centra voor kunst- en cultuureducatie. Twintig scholen
verspreid over Zeeland kregen een proefbusrit en cultuurbezoek aangeboden.
De scholen gaven aan dat het vervoer “keurig en duidelijk geregeld” was en dat de communicatie met de
vervoerder vlekkeloos verliep. De samenwerking met de chauffeurs was prettig, en de bussen waren “tip top
in orde”. Scholen gaven aan zeer geïnteresseerd te zijn in deelname aan de regeling: “Het is een verrijking
waardoor een aantal zaken laagdrempelig te benaderen zijn”.
74 busritten en cultuurbezoeken in het eerste half jaar
Tijdens de eerste aanvraagperiode werd gelijk duidelijk dat er veel behoefte is aan De Cultuurbus. Vanaf de
publicatie van het aanvraagformulier stroomden de aanmeldingen binnen. De eerste busrit van De Cultuurbus
was op 7 oktober. Dit was een bezoek van basisschool Tweemaster-Kameleon uit Oost-Souburg aan Cinema
Middelburg. Van oktober tot eind december hebben er 74 busritten en cultuurbezoeken plaatsgevonden: 24
door scholen uit de Oosterschelderegio, 36 door scholen uit Walcheren en 14 door scholen uit ZeeuwsVlaanderen. Hiermee konden 2.400 leerlingen deelnemen aan cultuur buiten het klaslokaal. De populairste
bestemmingen waren het Zeeuws maritiem muZEEum, het Scheldetheater in Terneuzen en het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Waar basisscholen vooral binnen de provincie op cultuurbezoek gingen, ging het voorgezet onderwijs vooral
buiten de provincie op cultuurbezoek.

Jaarverslag 2019
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100 leerlingen van scholengemeenschap Nehalennia Breeweg uit Middelburg brachten een bezoek aan de Kunsthal en
Muralroute in Rotterdam. Vervolgens gingen de leerlingen in samenwerking met Kunsteducatie Walcheren zelf aan de
slag met het ontwerpen van jurken tijdens de K&C-lessen.

Bekijk hier de video van het bezoek van Nehalennia Breeweg aan de Kunsthal en Muralroute in Rotterdam:
https://www.facebook.com/360253837370242/videos/957284584638189/
In het schooljaar 2019-2020 stonden er totaal al meer dan 200 busritten voor De Cultuurbus ingepland.
Vanwege coronabeperkingen kunnen niet alle busritten uitgevoerd worden.
https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

Jaarverslag 2019
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3.1.7 Naamsbekendheid
Het onderzoek naar de naamsbekendheid van Cultuurkwadraat dat oorspronkelijk in 2018 zou plaatsvinden, is
in overleg met het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Zeeland verplaatst naar 2019.
ZB|Planbureau voerde het onderzoek uit door het benaderen van een aselecte steekproef van 97
basisscholen in de Oosterschelderegio en op Walcheren. In het telefonisch onderzoek is zowel gevraagd naar
de naamsbekendheid van Cultuurkwadraat als het beeld dat (potentiële) gebruikers bij de organisatie hebben.
52,6% van de benaderde scholen werkte mee aan het onderzoek en daaruit trok ZB|Planbureau de volgende
conclusies:
- 31 van de 51 scholen die de vragenlijst telefonisch hadden doorlopen (netto response) kende
Cultuurkwadraat, ofwel een percentage van 61%;
- op de vraag of een (potentiële) gebruiker iemand Cultuurkwadraat zou aanbevelen, antwoordde ongeveer
37% van de bevraagde scholen “ja”. Een zeer kleine minderheid van twee respondenten antwoordde
“nee”, waarbij de motieven niet echt als negatief voor Cultuurkwadraat golden (zoals een schoolbestuur
dat afkomstig is uit en gericht is op een andere provincie). De overige respondenten gaven aan hierover
geen mening te hebben;
- vrijwel alle respondenten die Cultuurkwadraat niet kenden, gaven aan graag per e-mail informatie over de
organisatie te ontvangen. Cultuurkwadraat zorgde begin 2020 dat zij die informatie ontvingen, waar
mogelijk gevolgd door een kennismakingsgesprek.
Daarnaast bracht het onderzoek eventuele belemmeringen om met Cultuurkwadraat samen te werken in
kaart. Onbekendheid met de diensten van Cultuurkwadraat (op zichzelf staand en ten opzichte van de
uitvoeringspartners Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio), andere prioriteiten binnen de
scholengroep en beschikbaar budget voor Kunst en Cultuur vormden hierbij de belangrijkste genoemde
obstakels. Cultuurkwadraat neemt deze uitkomsten mee in de strategie voor 2020 en verder.

3.2
Programmalijn 2. Deskundigheidsbevordering
Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van interne
cultuurcoördinatoren (icc’ers), leerkrachten en cultuurprofessionals ten grondslag. Om kennis en kunde te
faciliteren biedt Cultuurkwadraat in programmalijn 2 diverse scholingsmogelijkheden. Dat doen we onder
meer door professionele leergemeenschappen (PLG’s), die we samen met HZ University of Applied Sciences
organiseren en door interactieve verdiepingsbijeenkomsten, cursussen of workshops.
3.2.1 SMART-doelen 2019-2020
- De basistraining interne cultuurcoördinator wordt gecontinueerd zolang daar vraag naar is. Dit resulteert
in ongeveer zes nieuwe icc’ers in deze periode.
- Zestig basisscholen, waaronder DCL-scholen, maken gebruik van het uitgezette scholingsaanbod en
scholingstrajecten op maat.
- Het scholingsaanbod bestaat uit cursussen en trainingen van Cultuurkwadraat en partners uit de provincie
en van organisaties uit andere provincies zoals Kunstloc Brabant en CultuurCollege van CultuurOost in
Gelderland.
- Het intervisie- en inspiratienetwerk wordt gecontinueerd met drie netwerkbijeenkomsten per jaar. Per
bijeenkomst wordt uitgegaan van 25 deelnemers.
- Voorafgaand aan de Kinderkunstweek organiseert Cultuurkwadraat jaarlijks vier inspiratiebijeenkomsten
met elk twaalf deelnemers uit het basisonderwijs.
- Jaarlijks vindt een praktische nascholingsmogelijkheid plaats voor educatief medewerkers culturele
instellingen en cultuuraanbieders, waarin vijftien deelnemers participeren.
- In 2020 vindt de Zeeuwse Dag van de Cultuureducatie plaats met 75 deelnemers uit het basisonderwijs.
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3.2.2 Inhoudelijke deskundigheid
Cultuurkwadraat organiseerde in 2019 diverse bijeenkomsten en trainingen voor leerkrachten, medewerkers
van culturele instellingen en cultuurprofessionals. Uitgangspunt daarbij was steeds om binnen de doelen van
CmK aan te sluiten bij de leervragen die bij hen leven. Om die aansluiting zo goed mogelijk te kunnen
waarborgen, werkte Cultuurkwadraat binnen het onderwijs in twee basiscategorieën:
1. trainingen die aansluiten bij de leervraag of ambitie van een school;
2. trainingen met vrije inschrijving voor medewerkers van alle (basis-)scholen in het werkgebied van
Cultuurkwadraat.
In beide categorieën maakte Cultuurkwadraat gebruik van uiteenlopende werkvormen zoals coaching, coteaching, cursusgroepen, inspiratiebijeenkomsten, leergemeenschappen en verdiepingstrainingen. De
nascholingsbijeenkomsten in de tweede categorie maakte Cultuurkwadraat ook veelal toegankelijk voor
educatiemedewerkers van culturele instellingen en kunstvakdocenten, zodat gelijktijdig gewerkt kon worden
aan het versterken van het netwerk van cultuurprofessionals tussen school en culturele omgeving.
In overleg met het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Zeeland schrapte Cultuurkwadraat met
ingang van 2019 de schoolbijdrage voor deelname aan deskundigheidsbevordering om zodoende de
deelnamedrempel te verlagen.
Vanwege de balans in geplande scholingsactiviteiten in 2019 is besloten de eerstvolgende basistraining
interne cultuurcoördinator te starten in januari 2020. In 2019 was er geen basistraining, maar stimuleerde
Cultuurkwadraat scholen die via de stimuleringsbudgetten werkten aan CmK prioriteit te geven aan
deskundigheidsbevordering van het hele team, om zo de verankering van cultuureducatie te kunnen
versterken. Ruim driekwart (77%) van de schoollocaties die in 2019 deelnamen aan programmalijn 1 deed dat
met inzet van deskundigheidsbevordering. Met name coaching on the job vanuit de leervragen van
leerkrachtenteams en deelname aan verdiepings- en inspiratiebijeenkomsten voor icc’ers bleken daarbij
populair.
https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/ons-aanbod/basistraining-interne-cultuurcoordinator-icc
Daarnaast organiseerde Cultuurkwadraat met scholengroep Archipel schoolgroep-brede
nascholingsmogelijkheden: een studiedag rondom erfgoedonderwijs in samenwerking met Erfgoed Zeeland
en een PLG Muziekeducatie. Aan deze nascholingsmogelijkheden namen zowel Archipel-schoollocaties mee
die werken aan CmK, als scholen die dat (nog) niet doen.
Ook scholen in het werkgebied van Cultuurkwadraat die niet actief waren binnen programmalijn 1 namen
scholing af. Met een deelname van zeventig scholen en 400 medewerkers is het bereik in deze programmalijn
groter dan verwacht. Wanneer een school besloot een cursus of training te volgen, deden meestal verschillende
leerkrachten mee die later zorgden voor kennisdeling onder collega’s.
Aantal deelnemende medewerkers scholen
2017

Nieuw

2018

2020

beoogd

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

gerealiseerd

beoogd

328

278

250

58

275

119

350

Best.
Totaal

2019

262
328

278
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Verdiepingsbijeenkomst ‘Kunst kijken kun je leren / Literatuur spreek tot de verbeelding’ op 16 januari 2019.

3.2.3 Netwerkbijeenkomsten
- 16 januari 2019: Kunst kijken kun je leren / Literatuur spreekt tot de verbeelding, met ZB|Planbureau en
docent beeldende vorming Ollo Feensta. Totaal aantal deelnemers: 21 deelnemers: 10 tien leerkrachten
en elf cultuurprofessionals.
- 13 maart 2019: Spelen met muziek, met muziekpedagoge Suzan Lutke. Totaal aantal deelnemers: 26:
twintig leerkrachten en zes cultuurprofessionals.
- 15 mei 2019: Procesgerichte didactiek, met Karin Kotte kunsteducatie. Totaal aantal deelnemers: 15: tien
leerkrachten en vijf cultuurprofessionals.
- 13 november 2019: Techniekonderwijs en creativiteitsontwikkeling met Huis van de Techniek en de pabo
van HZ University of Applied Sciences. Totaal aantal deelnemers: 21: zestien leerkrachten po, een
leerkracht vo en vier cultuurprofessionals aan deel.
Totaal aantal deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten: 83 (beoogd: 75).

Nascholing educatief medewerkers culturele instellingen en cultuuraanbieders.
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Cultuurkwadraat organiseerde voor educatieve medewerkers van culturele instellingen en individuele
cultuuraanbieders twee trainingen:
- aan Procesgericht werken met culturele competenties namen negen educatiemedewerkers van culturele
instellingen en kunstvakdocenten deel;
- aan Wijzer met Erfgoed namen dertien educatiemedewerkers en vrijwilligers van musea deel.
Met deze twee nieuwe trainingen werden 22 educatiemedewerkers van culturele instellingen bereikt, een
aantal dat hoger lag dan de beoogde 15. Beide trainingen vonden plaats in samenwerking met CultuurCollege,
onderdeel van Cultuur Oost. Voor de training Wijzer met Erfgoed bleek meer interesse dan vooraf ingeschat,
waardoor we deze in 2020 gaan herhalen. Het totaal aantal deelnemers aan trainingen voor
cultuuraanbieders in 2019 bedroeg 47.

Presentatiemoment deelnemers training ‘Proces gericht werken met culturele competenties’.

Aantal deelnemende medewerkers culturele instellingen
Nieuw
Best.
Totaal

2017
beoogd
27

gerealiseerd

29

2018
beoogd
30

27

29

30

gerealiseerd
31
18
49

2019
beoogd
40
40

gerealiseerd
32
15
47

2020
beoogd
60
60

In 2019 troffen de adviseurs van Cultuurkwadraat de voorbereidingen voor een Meet Up voor
cultuurprofessionals in 2020 rondom het onderwerp Lokale en actuele onderwijsontwikkelingen en voor de
eerste Zeeuwse Dag van de Cultuureducatie (gepland voor 4 maart 2020).
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3.3
Programmalijn 3. Samenwerken met de culturele omgeving
Voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het Zeeuwse onderwijs is samenwerking
van scholen met hun culturele omgeving van groot belang. Programmalijn 3 is gericht op het versterken van
die samenwerking. Met HZ University of Applied Sciences initiëren en organiseren we daartoe professionele
leergemeenschappen die HZ faciliteert. De PLG’s hebben tot doel door te delen de groei van iedere
leerkracht, de leerlingen en daarmee het cultuuronderwijs op scholen te stimuleren.
3.3.1 SMART-doel 2019-2020
- In 2019-2020 wordt jaarlijks ten minste een nieuwe PLG gestart, waarvan HZ, UCR Liberal Arts, Codarts en
Cultuurkwadraat structurele kennispartners zijn.
Binnen programmalijn 3 is ook het partnerschap met Erfgoed Zeeland, ZB|Planbureau, Zeeuws Museum en
Stichting Kinderkunstweek opgenomen. De tijdsinvestering van deze culturele organisaties geldt als onderdeel
van de provinciale matching richting het rijk. In 2017 verliep de samenwerking nog niet zoals verwacht en was
de basis onvoldoende stabiel. In 2018 is daarom bilateraal gewerkt aan een gemeenschappelijke basis en
verstevigde uitvoeringsafspraken. Dit heeft in 2019 eerste resultaten opgeleverd.
Desondanks blijft de constructie arbeidsintensief en kwetsbaar. Cultuurkwadraat heeft naar Provincie Zeeland
het signaal afgegeven dat dit in een nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit anders moet. In 2019-2020
wordt de samenwerking op effectiviteit geëvalueerd. De resultaten worden meegenomen in een door
Provincie Zeeland ingezet onderzoek naar de gewenste (toekomstige) ondersteuningsstructuur voor
cultuureducatie in Zeeland, waarvan de resultaten in het eerste halfjaar van 2020 worden gepubliceerd.
3.3.2 Professionele leergemeenschappen met HZ
Cultuurkwadraat zette in 2019 de ingeslagen samenwerking met HZ University of Applied Sciences op het
gebied van de professionele leergemeenschappen voort. We startten een PLG Cultuureducatie met elf
deelnemers. Om gezondheidsredenen moesten drie deelnemers de leergemeenschap helaas vroegtijdig
verlaten. De meeste deelnemers waren werkzaam in het onderwijs, als groepsleerkracht en/of interne
cultuurcoördinator. Eén deelnemer was werkzaam als cultuurprofessional en voerde een actie-onderzoek in
samenwerking met een DCL-school uit. De PLG Cultuureducatie was ook toegankelijk voor pabo-studenten,
maar hiervan werd geen gebruik gemaakt.

Afsluiting van de PLG Cultuureducatie in 2019

Voor de Archipel scholengroep organiseerden we in 2018-2019 en in 2019-2020 een PLG Muziekeducatie. In
beide groepen namen deels dezelfde mensen deel en vanwege onder meer natuurlijk verloop deels andere
leerkrachten. Beide PLG’s werden begeleid door een facilitator van HZ University of Applied Sciences en een
adviseur van Cultuurkwadraat.
Jaarverslag 2019
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3.3.3 Samenwerken met provinciale culturele organisaties
Met Erfgoed Zeeland werkte Cultuurkwadraat - parallel aan CmK - aan doorontwikkeling van de Leerlijn
Erfgoededucatie. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in
het kader van de regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie. Met behulp van deze regeling wordt een Zeeuwse
variant van het door Erfgoed Gelderland ontwikkelde project Reizen in de Tijd geïmplementeerd en wordt
gewerkt aan een heldere infrastructuur in het museale veld, in co-creatie met het onderwijs. Erfgoed
Gelderland is betrokken als adviseur. Cultuurkwadraat en Erfgoed Zeeland beogen met de implementatie van
dit project een voorbeeld-stellende doorgaande leerlijn voor in een volgende CmK-periode. De aanvraag
wordt begin 2020 bij het FCP en enkele particuliere cultuurfondsen ingediend.
Eveneens samen met Erfgoed Zeeland werd in het najaar de training Wijzer met Erfgoededucatie
georganiseerd voor educatiemedewerkers van musea in de gemeente Schouwen-Duiveland (zie ook 3.2.3.).
Vanuit de gehele provincie bleek er veel belangstelling voor deze training. Omdat Cultuurkwadraat de
inschrijftermijn vroegtijdig heeft moeten sluiten vanwege de hoeveelheid aanmeldingen, is besloten de cursus
in 2020 opnieuw te organiseren.
ZB|Planbureau heeft in januari 2019 op verzoek van Cultuurkwadraat een bijdrage geleverd in de
verdiepingsbijeenkomst cultuureducatie rondom het onderwerp Literatuur spreekt tot de verbeelding (zie bij
programmalijn 2). Verder werd ZB|Planbureau ingezet voor monitoring en evaluatie van de voortgang van
CmK in 2018 (-2019) en voor het onderzoek naar de naamsbekendheid van de Cultuurkwadraat (zie bij
programmalijn 1). Het ontwikkelen van een eerder beoogde leerlijn Literaire Vorming zal binnen deze
samenwerking alleen plaatsvinden wanneer er vraag naar is vanuit het onderwijs.

Verdiepingsbijeenkomst ‘Literatuur spreekt tot de verbeelding’ door Sjannie Mes (ZB | Planbureau en Bibliotheek).

Het Zeeuws Museum heeft zich gespecialiseerd op het gebied van Enquiry Based Learning, een methode voor
het kijken naar kunst. Tijdens één van de inspiratiebijeenkomsten voor de Kinderkunstweek (zie
programmalijn 2) verzorgde het museum hierover een workshop. Daarnaast verkenden Cultuurkwadraat en
het Zeeuws Museum in 2019 de samenwerking in en vooral bijdrage van het Zeeuws Museum aan het nieuwe
project Reizen in de Tijd.
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De samenwerking met Stichting Kinderkunstweek was in 2019 gericht op curriculum- en
deskundigheidsbevordering: meer scholen, meer en betere inbedding in school, meer focus op lokale
partnerschappen met kunstenaars en cultuuraanbieders en doorontwikkeling van digitale middelen. De
resultaten van deze samenwerking waren vier geslaagde inspiratiebijeenkomsten voorafgaand aan de
Kinderkunstweek (zie bij programmalijn 2), groei van het aantal deelnemende scholen (zie bij programmalijn
1) en een grotere betrokkenheid van kunstenaars, cultuurprofessionals en instellingen.
Cultuurkwadraat en Kinderkunstweek hebben leerkrachten actief bevraagd op hun deelname aan de
inspiratiebijeenkomsten. Op basis van de feedback creëert de projectgroep voor 2020 een nieuwe vorm van
de inspiratiebijeenkomsten, met een focus op verdieping, inbedding en lokaal partnerschap.

Kunstkwis Ko & Kho, 20 maart 2019, bij de opening van de Kinderkunstweek in Kapelle.
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4. Op weg naar Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
De minister van OCW heeft inmiddels aangegeven graag een derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit te
willen aangaan, waarin voorbereiding wordt getroffen het programma te laten aansluiten bij de aankomende
curriculumvernieuwing, meer in te zetten op kansengelijkheid (“Cultuur is van en voor iedereen” is de insteek
van de minister in haar beleid) en aanvullende doelgroepen (vo en buitenschools) te bereiken.
Doelen 2021-2024
Belangrijkste doelgroep in CmK 2021-2024 is wederom het primair onderwijs. Hoofddoel is de kwaliteit van
het cultuuronderwijs en de educatie door cultuurprofessionals te versterken door het stimuleren van
duurzame en intensieve samenwerkingen tussen onderwijs en culturele sector.
Het gaat daarbij niet alleen om het verder voortbouwen op en ontwikkelen van bestaande CmK-contacten,
maar ook het bereiken van voor CmK nieuwe scholen, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.
Een Zeeland-brede CmK, een laagdrempelige instap en een duurzame aanpak staan daarbij voorop.
Facultatieve doelen zijn:
- Een doorlopende lijn tussen cultuureducatie in het primair en het voortgezet onderwijs;
- Integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken;
- Binnen- en buitenschools worden meer verbonden om culturele omgeving dichter bij de leerling te
brengen.
Hoewel nog niet duidelijk is of en wanneer de curriculumvernieuwing zal plaatsvinden, zien wij zeker
mogelijkheden voor een doorlopende lijn en aansluiting bij het leergebied Kunst & Cultuur, zoals dit nu binnen
curriculum.nu is ontwikkeld. Wij zullen komende jaren onverminderd het belang van goede cultuureducatie
en een duurzame integratie daarvan binnen het onderwijs benadrukken. We richten ons hierbij niet alleen op
de (vak)leerkrachten, maar ook op de schooldirecties en -bestuurders (bewustwording).
Cultuurkwadraat heeft, als penvoerder en aanvrager voor de Provincie Zeeland, een ontwikkelteam
samengesteld met adviseurs van KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren en Cultuureducatie
Zeeuws-Vlaanderen. Dit team inventariseert de wensen van het onderwijs en de Zeeuwse
cultuurprofessionals. Vóór 1 november 2020 dienen wij voor Zeeland een projectplan voor de nieuwe periode
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

“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
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5. Organisatie
De Stichting Cultuurkwadraat werd in april 2017 op verzoek van Provincie Zeeland opgericht, met momenteel
de cultuureducatiecentra Kunsteducatie Walcheren (KEW) en Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio
(KCE) als uitvoeringspartners. Doel van de stichting is om cultuureducatie in het Zeeuwse onderwijs in te
bedden, in zowel het beleid als in de dagelijkse praktijk van scholen.
5.1.
Bestuur
Het bestuur van Cultuurkwadraat berustte in 2019 bij de heer J.C. Eygenraam.
5.2.
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestond in 2019 uit:
- Hr. K.G. Terlage, voorzitter, voorzitter college van bestuur Pontes Scholengroep
- Mw. W. ’t Hooft, vice-voorzitter, oud-museumdirecteur
- Hr. L.C.M. Adriaanse, lid (tot 1 september), directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Belangrijke onderwerpen op de agenda van de raad van toezicht in 2019 waren:
1. Nakomen van de afspraken met het Fonds voor Cultuurparticipatie en Provincie Zeeland;
2. Verkenning op samengaan van Cultuurkwadraat met Kunsteducatie Walcheren;
3. (Aanstaande) wisselingen binnen de raad;
4. Voorbereiding op vertrek van de directeur-bestuurder in 2020.
5.3.

Projectteam
- Eveline Cleiren, Lonneke de Klerk en Tessa Sonnemans, adviseurs KEW voor Walcheren
- Renske Brandhoff en Jessy Geluk, adviseurs KCE voor de Oosterschelderegio
Medewerkers zijn in dienst bij de uitvoeringspartners. De stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst.
5.4.
Ondersteuning
Het financieel management werd vanuit KEW verzorgd door Jacolien Boonman.
Het bestuurssecretariaat werd vanuit KEW verzorgd door Wilma Veerman.
Uitvoering van de communicatie-activiteiten werd ondersteund door Ilonka de Ridder-Lebon.
5.5.
Onderzoek naar Cultuureducatie in Zeeland
De Provincie Zeeland heeft in 2019 onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving 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 matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
2021-2024 (CmK3)
De onderzoeksvragen luidden als volgt:
Hoe komen Provincie, gemeenten, onderwijs en educatie(instellingen) tot een samenhangende Zeeuwse
aanpak cultuureducatie waardoor mogelijk gemaakt wordt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in
Zeeland opgroeien met cultuur?
Subvragen waren:
• Hoe is cultuureducatie in Zeeland nu vormgegeven binnen alle onderwijsvormen en is daar verbetering
nodig? Zo ja, hoe?
• In hoeverre is er samenhang op het gebied van cultuureducatie tussen alle onderwijsvormen en is daar
verbetering nodig? Zo ja, hoe?
• Hoe sluit cultuureducatie in Zeeland op dit moment aan op activiteiten in de vrije tijd en is daar
verbetering nodig? Zo ja, hoe?
• Wat is er nodig voor de structurele borging van cultuureducatie (o.a. wetgeving, tijd en middelen)?
Het rapport van dit onderzoek wordt (naar verwachting) juni 2020 gepubliceerd. De uitkomsten van het
onderzoek worden meegenomen in de ontwikkeling van CmK3.
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6.

Financieel verslag

6.1.

Staat van baten en lasten over 2019
Exploitatie
2019
€

Begroting
2019
€

Exploitatie
2018
€

Baten
Subsidiebaten
Matching provincie
Matching gemeente
Opbrengsten busvervoer

209.699
184.500
44.123
52.096

209.699
165.576
44.123
0

209.699
176.352
44.085
0

Som der baten

490.418

419.398

430.136

Lasten
Cöordinatiekosten
Ontwikkeling en verankering
Deskundigheids bevordering

30.461
145.902
82.248

32.508
154.000
70.000

30.896
175.470
99.530

Samenwerking scholen - cult.
Omgeving
Kennisdeling
Monitoring en evaluatie
Overige kosten
Kosten busvervoer

95.994
67.237
12.500
817
52.096

90.000
54.699
12.000
7.500
0

58.504
56.799
17.977
2.208
0

487.255

420.707

441.384

Aanpassing op CmK

3.163

0

-11.248

Exploitatiesaldo

6.326

-1.309

-22.496

Som der lasten

Dit financieel verslag is afgeleid van de Jaarrekening 2019 van Cultuurkwadraat. Deze jaarrekening
werd door de directeur-bestuurder vastgesteld op 28 mei 2020 en heeft op 24 juni 2020 goedkeuring
gekregen van de raad van toezicht.
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6.2.
Toelichting op financieel verslag
De inkomsten van stichting Cultuurkwadraat waren in verslagjaar 2019 afkomstig uit de projectsubsidie voor
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. De bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie is € 209.699
per jaar. De Provincie Zeeland matcht deze bijdrage op jaarbasis met een subsidie van €100.000 contant
en € 65.576 in de vorm van te leveren arbeidsuren door provinciale culturele instellingen. In het verslagjaar
hebben deze instellingen meer arbeidsuren geleverd, waardoor de bijdrage van de Provincie per saldo
€ 184.500 bedroeg. De gemeenten in de Oosterschelderegio matchen via hun subsidie aan
KCE Oosterschelderegio € 25.835 per jaar en de Walcherse gemeenten via de subsidie aan Kunsteducatie
Walcheren € 18.288 per jaar. Deze bijdragen zijn in verslagjaar 2019 geheel gerealiseerd in de vorm van inzet
van arbeidsuren van de adviseurs cultuureducatie op de uitvoering van het projectplan.
KEW draagt op verzoek van stichting Cultuurkwadraat zorg voor coördinatie, administratie en beheer en
declareert hiervoor circa € 12.500 per jaar. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden dat deze
declaratie binnen de beschikbare middelen voor coördinatiekosten voor Cultuureducatie met Kwaliteit
dient te vallen. Deze coördinatiekosten bedragen 7% van de totale kosten over de projectperiode.
De in 2019 gerealiseerde activiteiten zijn opgenomen en verantwoord in de subsidieverantwoording aan
het Fonds voor Cultuurparticipatie, die is ingericht conform het ‘Model financiële verantwoording’ van het
FCP, ‘Model verantwoording van prestatiegegevens’ en ‘Modellen kwantitatieve gegevens’.
Deze verantwoording is op 28 mei 2020 ingediend bij het FCP en op 12 juni bij Provincie Zeeland.
Daarnaast kende de Provincie een subsidie toe voor het project Busvervoer Cultuurbezoek van € 34.419
voor de pilot. In december 2019 werd een meerjarige projectsubsidie toegekend van € 80.000 per jaar.
In het kader van de vierjarige subsidieperiode CmK 2017-2020 is met de hoofdfinanciers (Fonds voor
Cultuurparticipatie en Provincie Zeeland) afgesproken dat er geen controle door een accountant per
boekjaar plaatsvindt, maar dit pas gebeurt na afloop van de vierjarige periode. Jaarlijks worden er wel
interne voortgangscontroles uitgevoerd door ABAB Accountants en Adviseurs. Deze vond in 2019 plaats
op 16 en 17 september. Ook in september 2020 zal een laatste tussencontrole door ABAB worden
uitgevoerd, voordat begin 2021 de finale controle over de volledige periode CmK2 plaatsvindt.
Zoals aangegeven draagt KEW zorg voor de financiële administratie van Cultuurkwadraat. De Jaarrekening
2019 van KEW is gecontroleerd door Rijkse accountants & adviseurs en daarover is op 31 maart 2020 een
goedkeurende verklaring afgegeven.
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Bijlage 1. Deelname Zeeuwse scholen aan Cultuureducatie met Kwaliteit in 2019
Programmalijn 1
Deelnemende scholen primair onderwijs in 2019 aan de stimuleringsbudgetten De Cultuur Loper (DCL) en
Verdieping cultuuronderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Archipelschool Ravenstein, Vlissingen (DCL, Stimuleringsbudget) & Frans Naerebout (DCL), Vlissingen
CBS Bergpadschool, Grijpskerke (DCL)
CBS de Goede Polder, Vrouwenpolder (DCL)
CBS de Kamperschouw, Kamperland (DCL)
CBS de Lichtstraal, Westkapelle (DCL)
CBS de Schute (Onderdak), Biggekerke (DCL)
CBS de Wegwijzer, Serooskerke (DCL)
CBS 't Klinket, Koudekerke (DCL)
De Zandplaat, Ovezande (DCL, Verdieping)
Don Boscoschool, ’s-Heerenhoek (DCL, Verdieping)
ICF de Horizon, Rilland (DCL, Verdieping)
J.L. de Jongeschool, Zierikzee (DCL)
Jan van Schengenschool, Heinkenszand (DCL)
Mgr. Heyligersschool, Kwadendamme (DCL)
OBS de Casembroot, Sint-Annaland (DCL)
OBS de Eevliet, Poortvliet (DCL)
OBS de Luyster, Sint-Philipsland (DCL)
OBS de Rieburch, Sint-Maartensdijk (DCL)
OBS de Schalm, Stavenisse (DCL)
OBS die Heenetrecht, Oud-Vossemeer (DCL)
OBS Oosterschelde, Scherpenisse (DCL)
OBS Ter Tolne, Tholen (DCL)
OBS Wemeldinge, Wemeldinge (DCL)
R.K. basisschool Bisschop Ernst, Goes (DCL, Verdieping)
De Magdalon (DCL, Verdieping)
‘t Paalhoofd, Zoutelande (DCL)
Wilgenhof, Middelburg (DCL, Verdieping)
Archipelschool de Sprong, Koudekerke (Verdieping)
Eben Haezerschool, Tholen (Verdieping)
Mytylschool de Sprienke (Verdieping)
OBS de Kloetingseschool, Kloetinge (Verdieping)
ZMLK de Deltaschool, Goes (Stimuleringsbudget)
Acaciahof Zuidsingel & Acaciahof Generaal Hakewill Smitlaan, Middelburg (DCL)
De Lichtboei, Westkapelle (DCL)
J.W. Den Doelschool, Zierikzee (DCL)
OBS Parelmoer, Yerseke (Verdieping)
Ds. Pieter van Dijkeschool, Bruinisse (Verdieping)

Totaal: 37 unieke BRIN-nummers op 39 schoollocaties
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Kinderkunstweek 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ABS, Middelburg
Acaciahof Generaal Hakewill Smithlaan & Acaciahof Zuidsingel, Middelburg
Archipelschool de Golfslag, Domburg
Archipelschool De Sprong, Koudekerke
Archipelschool Ravenstein, Vlissingen & Frans Naerebout, Vlissingen (beide locaties)
Archipelschool ‘t Vierschip, Arnemuiden
Auris de Kring, Goes
Theo Thijssenschool, Zierikzee
CBS de Goede Polder, Vrouwenpolder
CBS de Hoeksteen, Wemeldinge
CBS de Kamperschouw, Kamperland
CBS de Lichtstraal, Westkapelle
CBS de Linge, Biezelinge
CBS de Poeljeugd, ‘s-Heer Hendrikskinderen
CBS de Rank, ‘s Gravenpolder
CBS Onderdak, Biggekerke
CBS de Wegwijzer, Heinkenszand
CBS de Wegwijzer, Serooskerke
CBS de Welle, Kruiningen
CBS de Zevensprong, Krabbendijke
CBS het Kompas, Yerseke
CBS Onder de Wieken, Burgh-Haamstede
CBS ‘t Honk, Kapelle
CBG ‘t Klinket, Koudekerke
De Omnibus, Vlissingen & ‘t Mozaïek, Oost-Souburg (beide locaties)
De Zandplaat, Ovezande
Don Boscoschool, ‘s-Heerenhoek
Franciscusschool, Middelburg
Herman Faukeliusschool, Middelburg
Het Samenspek, Wolphaartsdijk
Het Talent, Middelburg
Holtkampschool, Goes
ICF De Horizon, Rilland
ICF de Leeuwerik, Lewedorp
J.L. de Jongeschool, Zierikzee
Jan van Schengenschool, Heinkenszand
KC De Stelle Zeemeeuw, Terneuzen
Kindcentrum De Aventurijn, Middelburg
Laureyn, Philippine
Mgr. Heyligersschool, Kwadendamme
Montessorischool de Basis, Goes
Mytylschool De Sprienke, Goes
OBS de Zeemeeuw, Breskens
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

OBS de Kloetingseschool, Kloetinge
OBS de Meerpaal, Bruinisse
OBS de Oosterburcht, Oosterland
OBS Schengehof, ‘s-Heer Arendskerke
OBS de Schoener, Brouwershaven
OBS de Schuttershoek, IJzendijke
OBS de Tweemaster, Goes,
OBS het Stelleplanker, Colijnsplaat
OBS ‘t Kofschip, Zierikzee
OBS Wemeldinge, Wemeldinge
Odyzeeschool Goes, Keurhove Middelburg
Omnisschool de Reiger, Heinkenszand & ‘t Opstapje, Driewegen (beide locaties)
Franck van Borssele, Borssele
Ichtusschool, Vlissingen & Het Vlot, Vlissingen (beide locaties)
Prinses Ireneschool, Goes
Regenboog-de Wingerd, Terneuzen
Schuttevaer, Hansweert
De Lispeltuut, Oostkapelle
De Stroming Middelburg
SBO de Meie, Zierikzee
SBO de Tweern, Goes
SBO de Veste, Tholen
SBO Klimopschool, Middelburg
SBO ‘t Springtij, Middelburg/Vlissingen
Sint Jozefschool, Vlissingen
Stamperiusschool, Wilhelminadorp
De Magdalon, Veere
Tweemaster-Kameleon, Oost-Souburg
Wilgenhof, Middelburg
ZMLK De Deltaschool, Goes
Sint Jozef, Eede
De Vlaswiek, Koewacht
De Regenboog, Hoedekenskerke
De Regenboog, Nieuwdorp
Het Kompas, Sint-Philipsland
De Driesprong, Hoek
De Drieklank, Oostburg
De Moolhoek, Kapelle
De Oostvogel, Lamswaarde
De Steiger, Terneuzen
De Wingerd, Goes
De Berenbucht, Oostburg
De Kirreweie, Burgh-Haamstede
OBS Duiveland, Nieuwerkerk
Molenbolwerk, IJzendijke
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89.
90.
91.
92.

Springplank, Terneuzen
De Ark, Oud-Vossemeer
Sint-Willibrordusschool, Zierikzee
VSO De Argo, Terneuzen

Totaal: 88 unieke BRIN-nummers, 92 schoollocaties
Programmalijn 2
Primair Onderwijs
1. ABS, Middelburg
2. Acaciahof GHS, Middelburg & Acaciahof Zuidsingel, Middelburg (beide locaties)
3. Archipelschool de Golfslag, Domburg
4. Archipelschool de Lichtboei, Westkapelle
5. Archipelschool de Sprong, Koudekerke (vanuit Verdieping )
6. Archipelschool Ravenstein, Vlissingen & Frans Naerebout, Vlissingen
(beiden nemen deel, Ravensteinschool (vanuit DCL en Verdieping)
7. Archipelschool 't Vierschip, Arnemuiden
8. Archipelschool Theo Thijssen, Vlissingen
9. Auris de Kring, Goes
10. Brede School Noorderpolder Theo Thijssenschool, Zierikzee
11. CBS Bergpadschool, Grijpskerke (vanuit DCL)
12. CBS de Goede Polder, Vrouwenpolder (vanuit DCL)
13. CBS de Kamperschouw, Kamperland (vanuit DCL)
14. CBS de Lichtstraal, Westkapelle (vanuit DCL)
15. CBS de Poeljeugd, ’s-Heer Hendrikskinderen
16. CBS Onderdak, Biggekerke (vanuit DCL)
17. CBS de Wegwijzer, Serooskerke (vanuit DCL)
18. De Zevensprong, Krabbendijke
19. CBS 't Honk, Kapelle
20. CBS 't Klinket, Koudekerke (vanuit DCL)
21. De Omnibus Vlissingen & ‘t Mozaïek, Oost-Souburg (beide scholen)
22. De Zandplaat, Ovezande (vanuit DCL en Verdieping)
23. Don Boscoschool, ’s Heerenhoek (vanuit DCL en Verdieping)
24. Het Element, Middelburg & De Lonneboot, Nieuw- en Sint Joosland (beide scholen)
25. Het Talent, Middelburg
26. Holtkampschool, Goes
27. ICF de Horizon, Rilland
28. J.L. de Jongeschool, Zierikzee (vanuit DCL)
29. Jan van Schengenschool, Heinkenszand (vanuit DCL)
30. Laureyn, Philippine
31. Leeuwenburch, Middelburg
32. Montessorischool De Basis, Goes
33. Mytylschool De Sprienke, Goes
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

OBS De Zeemeeuw, Breskens
OBS Casembroot, Sint-Annaland (vanuit DCL)
OBS de Eevliet, Poortvliet (vanuit DCL)
OBS de Kloetingseschool, Kloetinge (vanuit Verdieping)
OBS De Lyster, Sint-Philipsland (vanuit DCL)
OBS de Meerpaal, Bruinisse
OBS de Oosterburcht, Oosterland
OBS de Rieburch, Sint-Maartensdijk (vanuit DCL)
OBS de Schalm, Stavenisse (vanuit DCL)
OBS de Heenetrecht, Oud-Vossemeer (vanuit DCL)
OBS het Stelleplankier, Colijnsplaat
OBS Oosterschelde, Scherpenisse (vanuit DCL)
OBS ‘t Kofschip
OBS Ter Tolne, Tholen (vanuit DCL)
Odyzeeschool, Goes
Ichtusschool, Vlissingen
Prinses Ireneschool, Goes
Bisschop Ernstschool, Goes
Radarschool Helchersee, Scharendijke
Schuttevaer, Hansweert
De Lispeltuut, Oostkapelle
De Stroming, Middelburg
Sint Jozefschool, Vlissingen
Stamperiusschool, Wilhelminadorp
De Magdalon, Veere (vanuit DCL en Verdieping)
‘t Paalhoofd, Zoutelande (vanuit DCL)
Tweemaster-Kameleon, Oost-Souburg
VSV, Vlissingen
Wilgenhof, Middelburg (vanuit DCL en Verdieping)
De Drieklank, Oostburg
De Berenburcht, Oostburg
OBS Duiveland, Nieuwerkerk
Nobelhorst, Hulst
De Parel, Terneuzen
Burcht-Rietheim, Oost-Souburg
OBS Parelmoer, Yerseke (vanuit Verdieping)
Ds. Pieter van Dijkeschool, Bruinisse (vanuit Verdieping)

Totaal: 70 unieke BRIN-nummers, 74 schoollocaties
Voortgezet Onderwijs
1. Scheldemond College, Vlissingen
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Bijlage 2. Samenwerkingspartners binnen Cultuureducatie met Kwaliteit in 2019
Provinciale partners
- HZ University of Applied Sciences
- Stichting Kinderkunstweek
- ZB|Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland
- Erfgoed Zeeland
- Zeeuws Museum
Partners in deskundigheidsbevordering
- Bovenstaande partners
- Zeeuwse Muziekschool
- Bibliotheek Oosterschelde
- Zeeuws maritiem muZEEum
- Industrieel Museum Zeeland
- Stadhuismuseum Zierikzee
- Cinema Middelburg
- Middelburgs Muziekkorps
- Cultuurconsortium
- Huis van de Techniek
- Rijksmuseum
- Martistiek Producties
- 4XM
- Iwaz Art

-

Olle Feenstra
Ramon de Nennie
Marlou Pluymaekers
Suzan Lutke
Jessica van Dierendonck
Chris Winsemius
Kris van der Werve
Willemien van Dijke
Karin Kotte
Marcelle Hilgers
Iris Stierman
Bianca Runge
Joyce Timmerman - Mapingure

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