
 

Concept 14092016/ lijst nog in bewerking 

Adhesieverklaring ten behoeve van het Fonds voor Cultuurparticipatie in het 
kader van de aanvraag deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
primair onderwijs 2017-2020 
 
Hierbij verklaren wij, het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband Holland 
Rijnland, dat de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en 
Zoeterwoude het projectplan in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 
inhoudelijk positief hebben beoordeeld. Het projectplan past binnen de ambities die 
deze gemeenten hebben opgesteld voor cultuureducatie.  
 
Daarnaast verklaren de gemeenten de subsidie ter hoogte van (circa)  € 223.385 die 
centrale aanvrager Cultuureducatiegroep Leiden over 2017-2020 van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie ontvangt in het kader van de Deelregeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit in het primair onderwijs, te zullen matchen met een bedrag van (circa)        
€ 223.385 per jaar.  
 
Het bedrag van deze matching is niet afkomstig uit de onderwijsbekostiging die 
scholen van het rijk ontvangen en ook niet uit de middelen die verbonden zijn aan de 
Impuls brede scholen, sport en cultuur. 
 
Het matchingsbedrag is als volgt opgebouwd (uitsluitend directe matching door 
gemeenten; 0,55 euro per inwoner per jaar):  
 
Lisse                               € 12.433                                          

Teylingen                         € 19.907                                              

Hillegom                           € 11.599                                             

Noordwijkerhout                € 8.877                                               

Leiderdorp                       €14.688,-                                                  

Voorschoten                   € 13.866 (moet nog besluit genomen worden)                                     

Wassenaar                     € 14.234   (moet nog besluit genomen worden)                                     

Oegstgeest                       € 12.765                                              

Kaag en Braassem            € 14.359                                            

Zoeterwoude                    € 4.465                                               

Noordwijk                         € 28.755 (bedrag nader te bepalen)       

Leiden                             € 67.437 

 
 
Met deze middelen worden de volgende activiteiten gerealiseerd: (zie projectplan) 

1. Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het 
leergebied kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te 
verankeren in het onderwijs; 



 

2. Inhoudelijke deskundigheid versterken van leerkrachten, vakdocenten en 
educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie; 

3. Versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale 
omgeving, met het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van 
leerlingen te bevorderen.  

 
 
Wij verklaren bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur 

Holland Rijnland, 

de secretaris – directeur,  de voorzitter, 

 

L.A.M. Bakker      H.J.J. Lenferink 


