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Hoofdstuk 1: Samenvatting 
 
Doel van het programma in Holland Rijnland is dat elke basisschool kwalitatief goede 
cultuureducatie duurzaam opneemt in het schoolprogramma zodat cultuureducatie een actieve 
bijdrage levert aan de ontwikkeling van leerlingen. Om dit te bereiken onderscheiden we een 
aantal doelstellingen.  
 

Alle deelnemende scholen hebben in 2020 de volgende doelen behaald: 

1. Er is een visie op cultuureducatie in lijn met de schoolvisie. 

2. Er is een beleidsplan cultuureducatie. 

3. Er is budget voor cultuureducatie opgenomen in de begroting. 

4. Er is een gecertificeerde icc’er. 

5. De activiteiten voor cultuuronderwijs zijn vastgelegd in het schoolplan. 

 

Binnen de cultuursector streven we de volgende doelen na: 

1. De kwaliteit van de lessen van culturele instellingen is verbeterd.  

2. De uitvoering van de lessen van culturele instellingen is verbeterd. 

3. De diversiteit van de lessen binnen de cultuurlijnen1 is vergroot. 

4. Het bereik van de cultuurlijnen is vergroot door opname van buitenschools aanbod. 

 

Om de doelen te behalen en ons programma tot een succes te maken wordt met elke school 
een individueel ontwikkeltraject voor vier jaar opgesteld. Iedere school wordt gedurende het 
hele traject begeleid door een cultuurcoach van Cultuureducatiegroep.  

 

Naast begeleiding van de scholen zijn lessen van hoge kwaliteit onmisbaar. Dit houdt in dat 
lessen samenhangen met het onderwijsprogramma en aansluiten bij de leerlingen. De lessen in 
de cultuurlijnen worden daarom gemonitord en geëvalueerd. Culturele instellingen worden 
geadviseerd over hoe hun lessen verbeterd kunnen worden. De diversiteit van het huidige 
aanbod wordt vergroot door lessen media- en kunsteducatie toe te voegen en een 
buitenschools aanbod te creëren.  

 
Voor cultuureducatie met kwaliteit is voldoende deskundigheid in iedere school en culturele 
instelling noodzakelijk. We benutten graag de passies en talenten van leerkrachten, museum- 
en kunstvakdocenten en educatief medewerkers. Daarnaast zorgen we voor een divers 
scholingsprogramma. 
 
De hele subsidieperiode worden resultaten gedeeld met alle partners: scholen, culturele 
instellingen, gemeenten, pabo’s en kunstvakonderwijs. Dit doen we via bestaande kanalen, 
maar er worden ook nieuwe mogelijkheden voor kennisdeling gefaciliteerd. 
 
Tot slot: om cultuureducatie een vast plek te geven in het onderwijs is het vastleggen van 
afspraken met alle betrokken partijen belangrijk. Hiermee verbinden alle partners zich aan de 
opdracht om kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam te verankeren.  
 
Met de inzet van alle partners zijn we er van overtuigd dat we bovenstaande doelen kunnen 
behalen en iedere leerling kunnen laten uitgroeien tot een kind met een groot cultureel 
zelfbewustzijn!2 

  

                                                           
1 Een cultuurlijn is een meerjarig onderwijsprogramma waarbij sprake is van samenhang tussen de lessen 
cultuureducatie (kunst, erfgoed en media) van diverse culturele instellingen en met het onderwijsprogramma op school.  
2 Het cultureel zelfbewustzijn speelt volgens de theorie van Cultuur in de Spiegel een grote rol in hoe kinderen de 
wereld, elkaar en zichzelf waarnemen en handelen. Een goed kijk op jezelf en de ander vormt de basis voor kritisch en 
zelfbewust burgerschap.  



 
 

4 
 

Hoofdstuk 2: Inleiding 
 
Met veel enthousiasme is er in Holland Rijnland deelgenomen aan de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CMK) 2013 – 2016. Door de samenwerking tussen basisscholen, culturele 
instellingen en gemeenten is cultuureducatie in vier jaar tijd naar een hoger plan gebracht! 
 
Meer dan 160 scholen hebben deelgenomen aan het programma. Ruim dertig hiervan, de 
zogeheten voorhoede- en klankbordscholen3, waren zeer intensief betrokken bij de activiteiten. 
Zij hebben hun kennis en vaardigheden op het gebied van cultuureducatie vergroot door 
deelname aan bijeenkomsten, workshops en intercollegiale uitwisseling. Daarnaast zijn zij op 
schoolniveau gecoacht. Ze hebben hun specifieke situatie in kaart gebracht en doelen 
geformuleerd waar zij de komende jaren aan willen werken.  
 
Dankzij het programma is de kwaliteit van de lessen van meer dan vijftien culturele instellingen 
in onze regio verbeterd. Ze sluiten nu nog beter aan bij de vraag van de scholen. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van het door de voorhoede en klankbord ontwikkelde Referentiekader 
Cultuureducatie Holland Rijnland4.  
 
Graag continueren wij de met de scholen en culturele instellingen ingezette ontwikkelingen.  
 
De regeling in 2017 – 2020 richt zich op: 

a. Het vergroten van het bereik 
b. Het verdiepen van cultuureducatie 

In 2013 – 2016 hebben vrijwel alle scholen in Holland Rijnland deelgenomen aan CMK. Ons 
bereik is derhalve nagenoeg 100%. De komende periode zullen we ons daarom vooral richten 
op het verdiepen van cultuureducatie op de scholen.  
 
Op basis van onze goede ervaringen met de voorhoede- en klankbordscholen, willen we de 
komende subsidieperiode met alle scholen in Holland Rijnland een vergelijkbaar intensief traject 
doorlopen. Zodat cultuureducatie op élke school geïmplementeerd en verankerd wordt in het 
onderwijscurriculum. 
 
Dit doen we door:  

- In samenspraak met elke school een individueel ontwikkeltraject op te stellen; 
- De kwaliteit van de lessen van culturele instellingen te blijven monitoren en zo nodig te 

verbeteren; 

- De professionaliteit van zowel medewerkers uit het onderwijs als uit de cultuursector te 
vergroten; 

- De relatie tussen scholen en culturele instellingen te versterken; 
- De kennisdeling tussen de verschillende partners te faciliteren.   

 
  

                                                           
3 Basisscholen en culturele instellingen hebben samengewerkt volgens een drietrapsraket: voorhoede – klankbord – 
peloton. De voorhoede heeft de ontwikkelingen die nodig waren voor het behalen van de voorgenomen resultaten in 
gang gezet. Het klankbord gaf feedback op de ingezette ontwikkelingen. Gedurende het traject zijn steeds meer 
scholen en instellingen aan het nieuwe programma gaan deelnemen: het peloton. 
4 In het Referentiekader staan de competenties die scholen d.m.v. cultuureducatie bij hun leerlingen willen ontwikkelen.  
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Hoofdstuk 3: Reflectie op de stand van zaken Cultuureducatie 
met Kwaliteit 
 
3.1 Doelen CMK 2013 – 2016  
Doel van het programma in 2013 – 2016 was: “het bereiken van samenhang tussen kunst-, 
erfgoed- en media-educatie enerzijds en tussen deze vormen van educatie en andere 
leergebieden van het onderwijs anderzijds. Het programma draagt zo actief bij aan de culturele 
ontwikkeling van leerlingen. Scholen voelen zich door het programma gesterkt in hun taak 
leerlingen te begeleiden bij het ontplooien van (kunstzinnige en sociaal-emotionele) 
competenties en het ontwikkelen van historisch besef, actief burgerschap en sociale integratie.” 
 
Om dit doel te bereiken stond de ontwikkeling van een programma cultuureducatie centraal. 
Om dit programma te kunnen vormgeven wilden we eerst in kaart brengen welke competenties 
scholen belangrijk vinden om bij hun leerlingen te ontwikkelen. Daarnaast wilden we de 
professionaliteit van zowel medewerkers uit de onderwijs- als de cultuursector vergroten door 
middel van een scholingsprogramma.  
 

3.2 Samenwerking binnen CMK 2013 – 2016  
Om bovenstaande doelen te bereiken hebben basisscholen en culturele instellingen 
samengewerkt in drie groepen, te weten de voorhoede, het klankbord en het peloton.  
 
De voorhoede bestond uit vijf scholen en drie culturele instellingen (BplusC, 
Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw). In 2013 en 2014 heeft de voorhoede het 
Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland en een scholingsprogramma ontwikkeld. 
Naast het ontwikkelen van deze twee ‘producten’ was er in de negen bijeenkomsten veel 
aandacht voor professionalisering van de scholen door workshops, presentaties en ruimte voor 
uitwisseling. Uit de effectmeting onder de voorhoedescholen (2014) blijkt dat de ondervraagden 
vinden dat hun eigen professionalisering op het gebied van cultuureducatie grotendeels is 
toegenomen door de deelname aan de voorhoede. In 2015 en 2016 was een logische volgende 
stap het coachen van de voorhoedescholen op schoolniveau. Zo konden zij specifieke 
aandachtspunten binnen hun eigen school verder ontwikkelen met behulp van professionele 
begeleiding.  

 
Het klankbord gaf feedback op door de voorhoede ontwikkelde ‘producten’. Dertien tot 
eenentwintig scholen kwamen hiervoor in 2013 t/m 2015 zeven keer bij elkaar. Naast het geven 
van feedback was er aandacht voor professionalisering van de scholen door workshops, 
presentaties en ruimte voor uitwisseling. Uit de effectmeting onder de klankbordscholen (2014) 
blijkt dat 80% van de ondervraagden vindt dat de deelname aan de klankbordgroep heeft 
geholpen bij het (door)ontwikkelen van de eigen visie op cultuureducatie. In 2016 is er op elke 
school een begeleide teambijeenkomst of ambitiegesprek geweest. Speciale aandacht ging uit 
naar informatie delen met het team. Uit dezelfde effectmeting bleek dit namelijk een 
aandachtspunt. 
 
De overige scholen, het peloton genoemd (85% van alle scholen), zijn gedurende het traject 
aan de vernieuwde programma’s gaan deelnemen, maar zonder het intensieve traject.  
 

3.3. Resultaten CMK 2013 – 2016  
 Competenties  

In 2013 en 2014 is het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland ontwikkeld. In het 
Referentiekader staan de competenties waarvan basisscholen het belangrijk vinden dat 
leerlingen die in hun culturele loopbaan ontwikkelen. Het kader helpt scholen om lijn aan te 
brengen in de culturele ontwikkeling van hun leerlingen. Tegelijkertijd helpt het culturele 
instellingen om lessen te ontwikkelen die passen bij de doelen die scholen willen bereiken. 
 
Na de ontwikkeling is gestart met de implementatie. Dit bleek meer tijd te vragen dan vooraf 
was ingeschat. Duurzame verankering houdt in dat niet alleen de icc’er en/of directeur 
geïnformeerd moet worden, maar het hele team. Ook blijkt een aantal scholen het lastig te 
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vinden om het Referentiekader zelfstandig te gebruiken. In 2017 – 2020 zal daarom dan ook tijd 
ingeruimd worden voor het adviseren van scholen over hoe zij het Referentiekader kunnen 
inzetten. 
 

 Programma cultuureducatie 
Tijdens de uitvoering bleek de ambitie om een nieuw programma cultuureducatie te ontwikkelen 
niet langer wenselijk. We kwamen tot de conclusie dat een school verantwoordelijk is voor een 
leerlijn en daarvoor onder andere activiteiten van cultuuraanbieders gebruikt. Culturele 
instellingen zijn daarom verantwoordelijk voor passende activiteiten. Dit betreft activiteiten die 
geijkt zijn aan de competenties uit het Referentiekader. In 2015 zijn de programma’s van 
BplusC, Cultuureducatiegroep en Kunstgebouw geijkt aan het Referentiekader.  
 
Zowel voorhoede als klankbordscholen hebben feedback gegeven op deze vernieuwde 
programma’s. De verbeteringen worden door hen zeer gewaardeerd. Dit geldt in het bijzonder 
voor de toegenomen keuze aan lessen waardoor er betere samenhang met het 
onderwijsprogramma mogelijk is.  
 
In 2013 – 2016 is veel tijd gemaakt voor individueel advies aan scholen over de keuze van 
lessen uit het programma cultuureducatie. Uit de evaluatie van de lessen van 
Cultuureducatiegroep door Bureau ART (2015) blijkt dat scholen dit advies ruim voldoende tot 
goed beoordelen. In de aankomende CMK periode breiden we deze tijd uit. Zodat er ook ruimte 
is voor advies over thema’s als visie en beleid, budget, draagvlak. Uit de gesprekken met 
scholen blijkt namelijk dat hier behoefte aan is. Met behulp van dit advies kunnen scholen 
vervolgens hun cultuureducatie beter verankeren in hun programma.  
 

 Scholingsprogramma  
Er is een scholingsprogramma met diverse cursussen ontwikkeld voor de onderwijs- en 
cultuursector. Van dit aanbod is weinig gebruik gemaakt. Met name scholen lijken weinig tijd te 
maken voor het inventariseren van scholingswensen op het gebied van cultuureducatie.  
 
In de nieuwe subsidieperiode wordt de deskundigheidsbevordering daarom anders aangepakt. 
Met elke school wordt in een ontwikkelgesprek besproken hoe het team of individuele 
leerkrachten zich willen ontwikkelen. Zo ontstaat een inventarisatie van scholingswensen per 
school. Vanzelfsprekend nemen we al bekende wensen mee. Zo zien de meeste directeuren  
kennis en vaardigheden op het gebied van erfgoed en kunst als doelstellingen voor hun 
leerkrachten/team. Meer dan een derde van de icc’ers heeft behoefte aan scholing op het 
gebied van media-educatie en onder leerkrachten heeft zestien procent hier behoefte aan. En 
een vijfde van zowel leerkrachten als cultuurcoördinatoren heeft behoefte aan scholing op het 
gebied van kunsteducatie.5 
 

3.4 Conclusie   
Aan de scholen is gevraagd wat ze in de nieuwe CMK periode nodig hebben om een volgende 
stap te kunnen zetten. Het antwoord luidt dat er met name behoefte is aan “instrumenten 
waarmee wij heel praktisch aan de slag kunnen.”(directeur basisschool Voorschoten). “Wat er 
nu juist zo hard nodig is, is dat we meer hulp krijgen op de ‘werkvloer’, dus heel veel praktische 
hulp.” (icc’er basisschool Voorhout) 
 
Dit betekent dat de wijze van samenwerking met de voorhoede en klankbordscholen én de 
vraag van de scholen om praktische hulp de basis vormen voor de activiteiten in de 
aankomende CMK periode. 

  

                                                           
5 Rapportage van het onderzoek naar de stand van zaken en wensen m.b.t. cultuureducatie binnen het primair 
onderwijs van Holland Rijnland door Hendrik Beerda (2015). 
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Hoofdstuk 4: Activiteiten 2017 – 2020 
 

Wie in 2020 een basisschool in Holland Rijnland binnenstapt, ziet een school waar leerlingen 
vanuit nieuwsgierigheid de wereld om zich heen ontdekken. De kinderen leren er door zelf 
dingen te doen en te maken. Maar ook door werk van anderen te ervaren. Ze denken na over 
wat ze zelf hebben gemaakt of over wat ze hebben ervaren door het werk van een ander. Dit 
geldt niet alleen voor de lessen binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie, maar ook voor 
lessen in andere leergebieden. Leerkrachten maken de verbindingen tussen de verschillende 
leergebieden inzichtelijk voor de kinderen.  
 
De samenhangende activiteiten voor cultuureducatie zijn in het jaarplan van de school 
opgenomen. Het betreft zowel activiteiten die in de school plaatsvinden als activiteiten buiten de 
school, bijvoorbeeld in een museum, een theater of een erfgoedinstelling. De activiteiten zijn 
niet willekeuring gekozen. Ze houden verband met de visie op cultuureducatie van de school 
die schriftelijk is vastgelegd. Ook is er een opbouw in de activiteiten, een doorgaande lijn. 
Kinderen die méér willen, worden gewezen op de mogelijkheden om zich buiten schooltijd 
verder te verdiepen in cultuur.   
 
De leraren op de school zijn deskundig om cultuureducatie vorm te geven in de klas en kunnen 
extern expertise inwinnen waar nodig. Dit kan in het culturele veld zijn, maar ook in een netwerk 
waarbinnen kennis en inspiratie wordt gedeeld met andere scholen. Daarnaast maakt de school 
zowel tijd als financiële middelen vrij om cultuureducatie vorm te geven.  
 
Wie vervolgens een tweede basisschool bezoekt, zal merken dat bovenstaande uitgangspunten 
op heel andere wijze zijn vormgegeven. Elke school heeft immers zijn eigen kenmerken en kiest 
de doelen die daarbij passen. Zowel in uitwerking als in tempo zullen er dus verschillen tussen 
scholen zijn. Het enige dat voor elke school in onze regio geldt, is dat cultuureducatie met 
kwaliteit een vaste plek heeft in het onderwijsprogramma! 

 

4.1 De projectdoelstellingen  

Doel van het programma is dat elke basisschool kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam 
opneemt in het schoolprogramma, zodat cultuureducatie een actieve bijdrage levert aan de 
(culturele) ontwikkeling van leerlingen.  
 
Omdat de verschillen tussen scholen in Holland Rijnland groot zijn, zal de concrete invulling van 
deze projectdoelstelling verschillend zijn. Om de projectdoelstelling te behalen onderscheiden 
we echter vijf doelen die door elke school behaald moeten worden (zie 4.1.1).  
 
In Holland Rijnland zijn relatief veel hoogwaardige culturele instellingen. Ook hier geldt dat er 
verschillende invullingen mogelijk zijn om de projectdoelstelling te behalen (zie 4.1.2). Tevens 
speelt de intermediaire organisatie in Holland Rijnland een belangrijke rol bij het behalen van de 
doelstelling.  
 

4.1.1 Doelstellingen voor scholen  

Het project is succesvol als alle deelnemende scholen in 2020 de volgende doelen hebben 
behaald: 

1. Er is een visie op cultuureducatie in lijn met de schoolvisie. 

2. Er is een beleidsplan cultuureducatie. 

3. Er is budget voor cultuureducatie opgenomen in de begroting. 

4. Er is een gecertificeerde icc’er. 

5. De activiteiten voor cultuuronderwijs zijn vastgelegd in het schoolplan. 

 

Dit doen we door de volgende activiteiten: 

 Met elke school wordt een individueel ontwikkeltraject voor vier jaar opgesteld; 
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 Met elke school wordt het ontwikkelplan ten minste twee keer per schooljaar 
geëvalueerd; 

 Elke school wordt begeleid door een cultuurcoach van Cultuureducatiegroep; 

 Elke school neemt deel aan lessen van cultuuraanbieders; 

 Elke school neemt deel aan scholingstrajecten; 

 Elke school krijgt toegang tot een eigen digitale schoolpagina cultuureducatie. 

 

4.1.2 Doelstellingen voor culturele instellingen6  

Het project is succesvol als de volgende doelen behaald worden: 

1. De kwaliteit van de lessen van culturele instellingen is verbeterd.  

2. De uitvoering van de lessen van culturele instellingen is verbeterd. 

3. De diversiteit van de lessen binnen de cultuurlijnen7 is vergroot. 

4. Het bereik van de cultuurlijnen is vergroot door opname van buitenschools aanbod.8 

 

Dit doen we door de volgende activiteiten: 

 Voor elke les in de cultuurlijn wordt getoetst of deze samenhangt met het 
onderwijsprogramma en aansluit bij de leerlingen9; 

 Voor elke les in de cultuurlijn wordt een voorbereidings- en verwerkingsles beschikbaar 
gesteld;  

 Voor elke les in de cultuurlijn is beschreven hoe deze samenhangt met de meest 
gebruikte relevante lesmethodes; 

 De didactische vaardigheden van docenten worden zo nodig vergroot;  

 Er worden ten minste acht medialessen toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen; 

 Er worden ten minste twaalf lessen dans, muziek en/of drama toegevoegd aan de 
bestaande cultuurlijnen; 

 Er worden ten minste acht lessen voor buitenschools aanbod toegevoegd aan de 
bestaande cultuurlijnen. 

 

4.2 De afbakening van het project en de samenhang met andere activiteiten voor 
cultuureducatie  

In ons project ligt de nadruk op de begeleiding van scholen. We adviseren hen onder andere bij 
het kiezen van activiteiten die bijdragen aan de doelen die zij willen bereiken. Omdat een school 
hierbij kan kiezen voor bestaande lessen van culturele instellingen is er in die zin samenhang 
met andere (lees: niet-CMK) activiteiten.  
 
Naast lessen zijn er geregeld bijeenkomsten over cultuureducatie in onze regio. Aangezien wij 
een van de organistoren zijn, maken deze bijeenkomsten deel uit van het project.   
 

4.3 De resultaten over 2 en over 4 jaar  

Resultaten voor scholen over 2 jaar: 

 Met elke school is een individueel ontwikkeltraject voor vier jaar opgesteld; 

 Met elke school is het ontwikkelplan ten minste twee keer per schooljaar geëvalueerd; 

 Elke school wordt begeleid door een cultuurcoach van Cultuureducatiegroep; 

 Elke school neemt deel aan lessen van cultuuraanbieders; 

 Elke school heeft in kaart gebracht aan welke scholingstrajecten zij wil deelnemen; 

 Elke school heeft een eigen digitale schoolpagina cultuureducatie. 

                                                           
6 inclusief Cultuureducatiegroep 
7 Een cultuurlijn is een meerjarig onderwijsprogramma waarbij sprake is van samenhang tussen de lessen 
cultuureducatie (kunst, erfgoed en media) van diverse culturele instellingen en met het onderwijsprogramma op school. 
De cultuurlijnen zijn door Cultuureducatiegroep ontwikkeld binnen het CMK programma 2013 – 2016.  
8 Onder buitenschools aanbod verstaan wij lessen die buiten schooltijd worden aangeboden.  
9 De begrippen ‘aansluiting’ en ‘samenhang’ ontlenen we Cultuur in de Spiegel.  
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Resultaten voor scholen over 4 jaar: 

 Elke school heeft een visie op cultuureducatie in lijn met de schoolvisie;  

 Elke school heeft een beleidsplan cultuureducatie; 

 Elke school heeft budget voor cultuureducatie opgenomen in de begroting; 

 Elke school heeft een gecertificeerde icc’er; 

 Elke school heeft activiteiten voor cultuuronderwijs vastgelegd in het schoolplan. 

 

Resultaten voor culturele instellingen over 2 jaar: 

 Er is in kaart gebracht welke lessen verbeterd moeten worden qua samenhang met het 
onderwijsprogramma en/of aansluiting bij de leerlingen;  

 Voor elke les in de cultuurlijn is een voorbereidings- en verwerkingsles beschikbaar; 

 Voor elke les in de cultuurlijn is beschreven hoe deze samenhangt met de meest gebruikte 
relevante lesmethodes; 

 De didactische vaardigheden van docenten zijn zo nodig vergroot;  

 Er zijn ten minste vier medialessen toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen; 

 De diversiteit in de kunstlessen is vergroot doordat er ten minste zes lessen dans, muziek 
en/of drama zijn toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen; 

 De cultuurlijnen zijn uitgebreid met ten minste vier lessen voor buitenschools aanbod. 

 

Resultaten voor culturele instellingen over 4 jaar: 

 De lessen hangen (meer) samen met het onderwijsprogramma en sluiten (beter) aan bij de 
leerlingen;  

 Voor elke les in de cultuurlijn is een voorbereidings- en verwerkingsles beschikbaar; 

 Voor elke les in de cultuurlijn is beschreven hoe deze samenhangt met de meest gebruikte 
relevante lesmethodes; 

 De didactische vaardigheden van docenten zijn zo nodig vergroot;  

 Er zijn ten minste acht medialessen toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen; 

 De diversiteit in de kunstlessen is vergroot doordat er ten minste twaalf lessen dans, muziek 
en/of drama zijn toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen; 

 De cultuurlijnen zijn uitgebreid met ten minste acht lessen voor buitenschools aanbod. 

 

4.4 De randvoorwaarden om de doelstellingen en resultaten te behalen  
Cultuureducatiegroep heeft in 2013 – 2016 succesvol samengewerkt met een selecte groep van 
scholen. Deze samenwerking was mede zo succesvol omdat dit vooral proactieve scholen 
betrof. In 2017 – 2020 willen wij alle scholen ondersteunen met behulp van een individueel 
ontwikkeltraject. Succes hangt vanzelfsprekend af van de prioriteit die een school aan 
cultuureducatie geeft. Ook verschillen de mogelijkheden en ambities per school. 
Cultuureducatiegroep ontwikkelt daarom een programma waaraan alle scholen – in meer of 
mindere mate – kunnen deelnemen. 
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Activiteit 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum 
voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie  

 

Ten aanzien van activiteit 1 formuleren we de volgende twee activiteiten: 

 

1A Individueel ontwikkeltraject voor alle scholen  
Met elke school wordt een ontwikkeltraject op maat gemaakt voor vier jaar. Het 
ontwikkelgesprek met de cultuurcoach van Cultuureducatiegroep vormt de start van dit traject. 
Scholen kunnen zich binnen een aantal thema’s ontwikkelen. Voor elk thema is een scenario 
ontwikkeld. Het traject wordt geregeld geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
 
Activiteit 1A impliceert de volgende acties: 

 Ontwikkelgesprek met iedere school; 

 Analyse aan de hand van de thema’s en bijbehorende scenario’s; 

 Formuleren van een ontwikkeltraject per school; 

 Coaching van scholen; 

 Cursussen ter ondersteuning van de deskundigheid van onderwijspersoneel; 

 Ontzorgen van scholen door alle cultuureducatie via één loket aan te bieden. 
 

1B Verdieping binnen cultuurlijnen 
Een school is verantwoordelijk voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Zij gebruikt 
hiervoor onder andere activiteiten van cultuuraanbieders. Culturele instellingen zijn daarom 
verantwoordelijk voor passende activiteiten. Cultuureducatiegroep evalueert en monitort 
enerzijds de kwaliteit van de lessen binnen de cultuurlijnen. Anderzijds adviseert zij instellingen 
hoe zij hun lessen, zowel qua inhoud als in de uitvoering, kunnen verbeteren. Scholen zijn er zo 
van verzekerd dat de lessen binnen de cultuurlijnen passen binnen hun eigen programma voor 
cultuureducatie.  
 
Activiteit 1B impliceert de volgende acties: 

 Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van de lessen van culturele instellingen; 

 Versterken van de cultuurlijnen door het vergroten van het aanbod; 

 Cursussen ter ondersteuning van de deskundigheid van de medewerkers in de 
cultuursector. 
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Activiteit 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum 
voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie  

1A Individueel ontwikkeltraject voor alle scholen 

 
1. Doelen ontwikkeltraject  

Cultuureducatiegroep ontwikkelt met elke school een individueel ontwikkeltraject voor vier jaar. 
Doel van dit traject is dat alle scholen in 2020 ten minste onderstaande resultaten hebben 
behaald. Deze resultaten stellen de school in staat om na 2020 onafhankelijk te kunnen 
opereren.  
 

 Visie op cultuureducatie in lijn met de schoolvisie 

De school heeft een visie op cultuureducatie geformuleerd en schriftelijk vastgelegd. De visie 
wordt gedragen door het gehele team.  
 

 Beleidsplan cultuureducatie 

De school heeft haar visie op cultuureducatie vastgelegd in een beleidsplan. Het beleidsplan is 
opgenomen in het vierjarige schoolplan en de schoolgids. Het beleidsplan bevat een 
activiteitenplan. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en vierjaarlijks herzien.  
 

 Budget voor cultuureducatie 

Cultuureducatie is opgenomen in de begroting van de school. De school zet hiervoor een of 
meer van de volgende budgetten in: Prestatiebox, budget leermiddelen, budget scholing, 
subsidiegeld, sponsorgeld, ouderbijdrage. 

 

 Gecertificeerde icc’er 

De school heeft minimaal één gecertificeerde icc’er in dienst. De school heeft voldoende 
taakuren voor icc taken gereserveerd en mogelijk een LB functie.  
 

 Activiteiten cultuuronderwijs vastgelegd in schoolplan 

De school legt vast welke cultuurlessen structureel worden opgenomen in het 
onderwijsprogramma. Hierbij is aandacht voor de drie domeinen10 en voor een doorlopende lijn. 
Dit kan een leerlijn zijn waarin één kunstdiscipline centraal staat, maar bijvoorbeeld ook een lijn 
waarin een specifieke competentie als ‘presenteren’ of ‘reflectief vermogen’ uitgewerkt is.  
 

2. Werkwijze ontwikkeltraject  
Het ontwikkeltraject bestaat uit de volgende stappen: 
 

 Ontwikkelgesprek 
Elk ontwikkeltraject start met een ontwikkelgesprek op de school met (in elk geval) de icc’er en 
directeur. Uit het gesprek volgt welke stappen de school moet zetten om uit te komen bij de 
gewenste situatie in 2020. Elke school ontwikkelt zich in eigen tempo naar hun gewenste 
einddoel voor 2020. Deze aanpak stimuleert het eigenaarschap van de scholen. 

 

 Analyse aan de hand van de thema’s en bijbehorende scenario’s 
Een school kan zich binnen een of meer van de volgende thema’s ontwikkelen: 

1. Beleid en Visie 

2. Budget 

3. Draagvlak op school 

                                                           
10 Domein 1: in huis. Wat heeft onze school zelf in huis op het gebied van cultuuronderwijs? Cultuuronderwijs door 
leerkrachten. 
Domein 2: de culturele omgeving. Wat heeft de culturele omgeving van de school de leerlingen te bieden? 
Cultuuronderwijs door lokale culturele instellingen. 
Domein 3: de grote wereld. Wat heeft de wereld van cultuur de leerlingen te bieden? Cultuuronderwijs door regionale en 
landelijke culturele instellingen. 
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4. Samenhang 

Voor deze vier thema’s zijn scenario’s ontwikkeld die als voorbeeld kunnen dienen hoe de 
school de door haar gewenste doelen binnen het thema kan bereiken. Deze scenario’s zijn 
nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel en niet als keurslijf. Met elke school wordt een plan 
gemaakt dat past bij de wensen en mogelijkheden van de school.  
 
Deze stap sluit aan bij resultaten uit het eerder genoemde onderzoek van Hendrik Beerda. Een 
derde van de ondervraagden wil (duidelijker) beleid op het gebied van cultuureducatie. Ook 
hebben directeuren daarin de ambitie uitgesproken van een betere aansluiting van 
cultuureducatie op de leerdoelen van cultuureducatie en/of op andere vakken en doelen die 
buiten cultuureducatie vallen. 
 

 Formuleren van een ontwikkeltraject per school 
In samenspraak met de school wordt bepaald met welke thema’s de school de komende vier 
jaar aan de slag gaat. In het ontwikkeltraject wordt vastgelegd: 

- Waar staat de school nu op het gebied van cultuureducatie? 
- Waar wil de school in 2020 zijn op het gebied van cultuureducatie? 
- Welke stappen moet de school dan binnen nu en vier jaar zetten – inclusief bijbehorend 

tijdpad? 

- Wie zijn er betrokken bij het traject? 
- Hoe wordt het traject geëvalueerd en zo nodig bijgesteld? 

  

 Coaching van scholen 
De school wordt gedurende het ontwikkeltraject begeleid door een cultuurcoach, een expert in 
cultuureducatie. Elke school wordt gekoppeld aan een coach, een medewerker van 
Cultuureducatiegroep. Voor de scholen betekent dit dat hun vaste contactpersoon voor 
cultuureducatie een nog actievere rol op zich neemt. De verantwoordelijkheid voor de voortgang 
van het ontwikkeltraject blijft echter ten alle tijden bij de school zelf.  
 
De coach voert met elke school een ontwikkelgesprek en begeleidt de school bij het opstellen 
van het ontwikkelplan. Afhankelijk van het plan kan de coach vervolgens bijvoorbeeld 
ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de beginsituatie, het schrijven van een 
beleidsplan, het opzetten van een werkgroep cultuur, het ontwikkelen van een schoolspecifieke 
leerlijn, het geven van (team)trainingen. 
 
De term en ook deels de invulling van de functie van ‘cultuurcoach’ ontlenen we aan Kunstkade 
in Leeuwarden. In juni 2016 is Cultuureducatiegroep daar op werkbezoek geweest. Onze eerste 
ideeën over activiteiten voor CMK 2017 – 2020 kregen daar vorm door hun inspirerende 
aanpak.    
 

 Cursussen ter ondersteuning van de deskundigheid van het onderwijspersoneel  
In samenspraak met de school is bepaald met welke thema’s de school de komende vier jaar 
aan de slag gaat. Een van de thema’s is Deskundigheid en Professionalisering. Maar ook 
binnen andere thema’s is het goed mogelijk dat een of meerdere teamleden zich willen scholen. 
Cultuureducatiegroep biedt zelf scholing aan of brengt de school in contact met de juiste 
organisatie. Deze cursussen stellen de school in staat om na 2020 zelfstandig vorm te geven 
aan cultuureducatie.  
 

 Ontzorgen van scholen door alle cultuureducatie via één loket aan te bieden 
Uit meerdere onderzoeken onder scholen blijkt dat zij graag met één partner samenwerken voor 
cultuureducatie in plaats van met veel verschillende. Uit het onderzoek van Bureau ART blijkt 
dat meer dan driekwart van de scholen alle lessen voor cultuureducatie via 
Cultuureducatiegroep boekt. Als onafhankelijke intermediair vervult Cultuureducatiegroep voor 
scholen op deze manier een loketfunctie.  
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Activiteit 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum 
voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie  

1B Verdieping binnen cultuurlijnen 

 
1. Cultuurlijnen 

Een cultuurlijn is een meerjarig onderwijsprogramma waarbij sprake is van samenhang tussen 
de lessen cultuureducatie van instellingen en het onderwijsprogramma op school. De 
cultuurlijnen zijn ontwikkeld binnen het CMK programma 2013 – 2016. Bijna alle scholen in 
Holland Rijnland nemen hier aan deel. Een cultuurlijn maakt idealiter onderdeel uit van de 
doorlopende leerlijn cultuureducatie die een school zelf samenstelt. In zo’n leerlijn zijn namelijk 
zowel activiteiten van de school zelf als activiteiten van instellingen, zoals een cultuurlijn, 
opgenomen.  
 

2. Verdieping en verbetering van de cultuurlijnen 
 Verbetering van de bestaande lessen op basis van monitoring 

De huidige lessen worden geëvalueerd doordat leerkrachten na afloop een evaluatie invullen. 
Medewerkers van Cultuureducatiegroep lopen met alle lessen mee. Cultuureducatiegroep 
gebruikt onder meer het Referentiekader, het boek Cultuur2 van van Heusden en het 
leerplankader kunstzinnige oriëntatie van Stichting Leerplan Ontwikkeling om lessen te 
beoordelen.  
 
Resultaten: 

- De doorgaande lijn binnen de cultuurlijn blijft gewaarborgd door beoordeling van lessen 
door Cultuureducatiegroep;  

- De bestaande lessen uit de cultuurlijnen zijn zo nodig verbeterd, zowel inhoudelijk als in 
de uitvoering; 

- Cultuureducatiegroep beoordeelt nieuwe lessen van culturele instellingen en vraagt hen 
indien nodig de les aan te passen voordat deze opgenomen wordt in een cultuurlijn; 

- Voor elke les in de cultuurlijn is een voorbereidings- en verwerkingsles beschikbaar; 

- Voor elke les is de samenhang met de meest gebruikte relevante lesmethodes 
benoemd. 

 

 Uitbreiding van de cultuurlijnen met kunst- en medialessen  
Op dit moment bestaan de cultuurlijnen uit erfgoed-, kunst en medialessen. De erfgoedlessen 
zijn ruimer vertegenwoordigd. Daarom wordt het aantal kunst- en medialessen in de 
cultuurlijnen uitgebreid. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende culturele 
instellingen. Dit sluit aan bij de wens van de meerderheid van de ondervraagde directeuren voor 
meer activiteiten op het gebied van media-educatie en (meer) kunstenaars in de klas.11 
 
Resultaten: 

- De diversiteit in de cultuurlijnen is vergroot doordat er ten minste acht medialessen zijn 
toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen; 

- De diversiteit in de kunstlessen is vergroot doordat er ten minste twaalf lessen dans, 
muziek en/of drama zijn toegevoegd aan de bestaande cultuurlijnen. 

 

 Uitbreiding van de cultuurlijnen met buitenschools aanbod  
Naast uitbreiding binnen de cultuurlijnen voor scholen wordt er ook buitenschools aanbod 
toegevoegd aan de cultuurlijnen. Hiervoor wordt samengewerkt met partijen die hier specifieke 
expertise in hebben. Op deze manier spelen we in op de groei van brede scholen en integrale 
kindcentra. 
 
Resultaat: 

- De cultuurlijnen zijn uitgebreid met ten minste acht lessen voor buitenschools aanbod.  

                                                           
11 Rapportage van het onderzoek naar de stand van zaken en wensen m.b.t. cultuureducatie binnen het primair 
onderwijs van Holland Rijnland door Hendrik Beerda (2015). 
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Activiteit 2: Inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, 
vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie  

 

1. Inleiding   

Voor cultuureducatie van hoge kwaliteit is voldoende deskundigheid in iedere school en 
culturele instelling nodig. We benutten graag de passies en talenten van leerkrachten, museum- 
en kunstvakdocenten en van educatief medewerkers. Daarnaast zorgen we voor 
deskundigheidsbevordering daar waar nodig. In onze regio bieden we daarom diverse – deels 
nieuwe – scholingstrajecten aan. Met als doel: 

- Het vergroten van onderwijskundige kennis en vaardigheden;  
- Het vergroten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden; 
- Het bevorderen van een positieve attitude/motivatie ten aanzien van cultuureducatie. 

 

De deskundigheidsbevordering op scholen richt zich op leerkrachten, icc’ers, schooldirecteuren, 
schoolteams en schoolbestuurders. De cursussen stellen scholen in staat om na 2020 
zelfstandig vorm te geven aan cultuureducatie. 

 

De deskundigheidsbevordering voor het culturele veld richt zich op educatief medewerkers, 
museumdocenten en kunstvakdocenten. 

 

2. Overzicht van alle activiteiten 
 

 Activiteiten     Doelgroep 
basisonderwijs 

Doelgroep 
cultuursector 

1 Cursus ICC   

2 Bijeenkomsten Netwerk Cultuureducatie   

3 Ontwikkeltraject voor elke school   

4 Kunstklas pabo Hogeschool Leiden   

5 Verdiepingscursus ICC   

6 PostHBO Cultuurbegeleider   

7 Versterken eigen vaardigheden   

8 Maatjestraject   

9 Monitoring en kwaliteitsbewaking lessen   
Normaal = bestaande activiteit 

Vet = nieuwe activiteit 

 

 Cursus Interne Cultuur Coördinator (icc’er) 
Uniek aan de cursus is dat deze zowel voor mensen uit het onderwijs als uit de cultuursector is. 
De cursus is erkend door het ministerie van OCW en geregistreerd in het Lerarenregister12. De 
cursus wordt in samenwerking met Hogeschool Leiden, BplusC en Parkvilla aangeboden. 
 

 Bijeenkomsten Netwerk Cultuureducatie Holland Rijnland 
Inspiratie en informatie met ruimte voor uitwisseling voor medewerkers uit het onderwijs en het 
culturele veld. De twee bijeenkomsten per schooljaar worden in samenwerking met BplusC 
georganiseerd. 
 

 Individueel ontwikkeltraject voor alle scholen  
In nauw overleg met de school wordt een traject op maat gemaakt voor vier jaar. Zie Activiteit 
1A in hoofdstuk 4.  
 

                                                           
12 Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Een geregistreerde leraar laat zien dat hij bevoegd en bekwaam is en hier 
aan blijft werken. Vanaf 2017 is het lerarenregister verplicht. 
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 Kunstklas pabo Hogeschool Leiden 
In de Kunstklas leren pabostudenten alle facetten van cultuuronderwijs kennen en hoe ze deze 
in het onderwijs kunnen inzetten. Cultuureducatiegroep vervult een onderdeel binnen het 
curriculum. 
 

 Verdiepingscursus ICC  
Op termijn wordt de Verdiepingscursus ICC aangeboden. De cursus is in samenwerking met 
Hogeschool Leiden. 
 

 PostHBO Cultuurbegeleider  
Op termijn wordt de PostHBO opleiding Cultuurbegeleider aangeboden. De opleiding is in 
samenwerking met Hogeschool Leiden. 
 

 Versterken eigen vaardigheden onderwijssector 
De trainingen voor leerkrachten richten zich op het versterken van vaardigheden in de kunst-, 
erfgoed- en mediadisciplines. Zodat zij in hun eigen klas met meer kennis en vertrouwen kunst-, 
erfgoed- en medialessen kunnen verzorgen. We gaan hiervoor samenwerken met 
kunst(educatie)instellingen.  
 

 Versterken eigen vaardigheden cultuursector 
De trainingen voor medewerkers in de cultuursector zijn gericht op het versterken van de 
didactische vaardigheden en de vaardigheden in de kunst-, erfgoed- en media-disciplines. We 
gaan hiervoor samenwerken met onderwijsinstellingen en instellingen voor kunsteducatie. 
Zowel bij ontwikkeling als bij de uitvoering van de lessen kunnen deze trainingen de kwaliteit 
van de lessen verbeteren.  
 

 Maatjestraject 

Scholen hebben grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen. Naast bovenstaande 
mogelijkheden kunnen scholen desgewenst gekoppeld worden aan een andere school. Dit kan 
een school zijn die een vergelijkbaar traject volgt of juist een school die al ´verder´ is en als 
inspiratiebron kan dienen. 

 

 Monitoring en kwaliteitsbewaking van lessen  
Cultuureducatiegroep adviseert culturele instellingen over kwaliteitsverbetering van hun lessen 
aan de hand van de evaluaties van scholen en de eigen ervaringen tijdens het meelopen.  
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Activiteit 3: Versterken van de relatie van de school met de culturele en 
sociale omgeving  
 
Cultuureducatiegroep heeft zowel intensief contact met scholen als met culturele instellingen. 
Onze kernactiviteit is het voortdurend terugkoppelen van wensen van scholen aan 
ontwikkelaars bij culturele instellingen.  
 
Daarnaast brengen wij onze partners ook fysiek bij elkaar via het Netwerk Cultuureducatie 
Holland Rijnland. Bij bijeenkomsten van dit netwerk ontmoeten schooldirecteuren, icc’ers, 
leerkrachten, educatief medewerkers, museumdocenten en kunstvakdocenten elkaar. Doel van 
het netwerk is het stimuleren van de samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector in 
Holland Rijnland. Daarnaast vormt het vergroten van de kennis en vaardigheden van de 
deelnemers op het gebied van cultuuronderwijs een belangrijke doelstelling. 
 
Ons persoonlijke contact met scholen blijft echter het belangrijkste instrument om scholen te 
verbinden met de culturele sector. Dit contact vindt plaats op verschillende niveaus: 
schoolbestuurders, schooldirecteuren, icc’ers en leerkrachten. En op verschillende manieren: 
ontwikkelgesprek, evaluatiegesprek, begeleiding teambijeenkomst, presentatie, telefonisch 
contact, contact via de mail etc.  
 
Als penvoerder hebben we ook geregeld overleg met de gemeenten in Holland Rijnland. Dit 
vindt plaats in het Ambtelijk Overleg Cultuur. Dit is het netwerk waar ambtenaren Cultuur 
elkaar ontmoeten met als doel het verhogen van de cultuurparticipatie in het algemeen en de 
kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Het overleg biedt een platform, zodat de 
regionale activiteiten inzake de programma’s CMK en Cultuurparticipatie met elkaar afgestemd 
worden. Daarnaast is er individueel contact tussen penvoerder en gemeenten. Dit contact 
vindt plaats op verschillende niveaus: ambtenaren Cultuur, ambtenaren Onderwijs, wethouders 
Cultuur en wethouders Onderwijs. 
 
Tot slot dragen de activiteiten beschreven onder activiteit 1 en 2 nadrukkelijk bij aan deze 
derde activiteit. Soms direct door de uitvoering van de activiteit, bijvoorbeeld door deelname 
aan de gemengde cursus ICC, in andere gevallen doordat activiteiten worden ontwikkeld en 
geëvalueerd binnen (bestaande) netwerken.  
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Hoofdstuk 5: Samenwerking onderwijs, culturele instellingen, 
pabo’s en kunstvakonderwijs  
 

5.1 Samenwerkingsverband en taak- en rolverdeling  

Om cultuureducatie te verankeren is het vastleggen van afspraken met scholen en culturele 
instellingen belangrijk. Deze afspraken betreffen zowel de inhoud van cultuureducatie als 
randvoorwaarden zoals financiën.  

 

5.1.1 Samenwerking met scholen  

Met iedere school wordt een individueel ontwikkeltraject opgesteld. Daarnaast worden er 
Cultuurpakketten ontwikkeld. De pakketten bestaan bijvoorbeeld uit cultuurlessen, coaching en 
scholing. Er komen verschillende pakketten met elk een eigen prijs. Elke school, hoe groot of 
klein de ambitie ook is, kan zo meedoen aan het programma. De afspraken over het 
ontwikkeltraject en het gewenste pakket worden vastgelegd. In dit stadium zijn de pakketten 
nog niet verder uitgewerkt. Dit gebeurt zodra de CMK periode start. 
 

Ook aan schoolbesturen wordt betrokkenheid gevraagd. Voor het ontwikkeltraject is het 
belangrijk dat zij hun scholen de ruimte geven het traject te kunnen uitvoeren. Daarnaast 
kunnen besturen hun directeuren motiveren om icc’ers te laten opleiden onder het motto: “Elke 
school een gecertificeerde icc’er!”. Belangrijk is dat er vervolgens voldoende taakuren 
gereserveerd worden en mogelijk een LB functie. Afspraken, onder andere over investering in 
tijd en kosten, worden vastgelegd.  
 

Pas als scholen zelf in staat zijn om op basis van een visie en beleidsplan richting te geven aan 
cultuureducatie op hun school en daarvoor ook voldoende middelen beschikbaar zijn, is het 
programma CMK geslaagd.  
 

5.1.2 Samenwerking met culturele instellingen  

De prettige en intensieve samenwerking met de Leidse musea, lokale erfgoedinstellingen, 
BplusC, Kunstgebouw en Parkvilla wordt in de nieuwe subsidieperiode voortgezet. Wel zullen, 
in verband met de verzakelijking in de cultuursector, de afspraken over taakverdeling, 
ondersteuning, communicatie en prijs, beter worden vastgelegd.  
 

5.1.3 Samenwerking met Hogeschool Leiden 

De gezamenlijke scholingsactiviteiten worden geregeld besproken met de Manager Centrum 
onderwijs & innovatie en betreffende docenten van Hogeschool Leiden. De afspraken zijn 
schriftelijk vastgelegd.  

 

5.2 Betrokkenheid partijen bij de planvorming  
Bij het schrijven van het projectplan is met het onderwijs (schoolbestuurders, schooldirecteuren 
en icc’ers), culturele instellingen, Hogeschool Leiden en gemeenten gesproken. De 
conceptversie is aan sleutelfiguren voorgelegd. Suggesties en feedback is verwerkt in het 
definitieve projectplan. 
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Hoofdstuk 6: Kennisdeling  
 
Cultuureducatiegroep en haar partners hebben in de afgelopen subsidieperiode de resultaten 
binnen CMK met zoveel mogelijk betrokken partijen gedeeld. Dit is op de volgende wijze 
gedaan: 

 Het verzenden van een periodieke nieuwsbrief; 

 Het opzetten van een website, met zowel generieke als schoolspecifieke informatie; 

 Het ontwikkelen van een Referentiekader Cultuureducatie; 

 Het coachen van de voorhoede- en klankbordscholen; 

 Het organiseren netwerkbijeenkomsten; 

 Het ontwikkelen van een scholingsprogramma; 

 Deelname aan landelijke bijeenkomsten van FVC, LCKA etc. 
 

Ook in de nieuwe subsidieperiode deelt Cultuureducatiegroep graag de bevindingen met de 
partners door middel van: 

 

 Bijeenkomst Netwerk Cultuureducatie Holland Rijnland 

Inspiratie en informatie met veel ruimte voor uitwisseling voor medewerkers uit het onderwijs en 
het culturele veld.  
 

 Maatjestraject 

Binnen de scholen blijkt grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen te zijn. Scholen 
worden desgewenst gekoppeld aan een andere school.  

 

 Digitale nieuwsbrief 

Via digitale nieuwsflitsen worden scholen, instellingen en gemeenten geïnformeerd over de 
voortgang van de activiteiten binnen het programma en over actuele ontwikkelingen op het 
gebied van cultuureducatie.   

 

 LinkedIn 

In de bestaande LinkedIn groep wordt direct met leden gecommuniceerd over de voortgang van 
de activiteiten en actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.   

 

 Scholingsactiviteiten  
Door deelname aan scholingstrajecten bouwen deelnemers aan hun netwerk en kunnen zij 
kennis delen met anderen die actief zijn in de cultuureducatie.  
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Hoofdstuk 7: Monitoring en evaluatie  
 
De monitoring en evaluatie vindt plaats op verschillende manieren. 
 

7.1 Huidige onderzoeken 
In het programma CMK 2013 – 2016 heeft Cultuureducatiegroep meerdere onderzoeken 
uitgevoerd c.q. laten uitvoeren: 

 Digitale evaluatie van de cultuurlessen door de scholen (in eigen beheer); 

 Analyse van de digitale evaluaties door Bureau Advies Research en Training (Bureau 
ART) inclusief adviesrapport; 

 Inventarisatie stand van zaken bij scholen m.b.t. cultuureducatie door bureau Hendrik 
Beerda; 

 Voortgangsgesprekken met culturele instellingen om de lessen te verbeteren; 

 Ad hoc onderzoeken voor specifieke vragen zowel digitaal als telefonisch. 
 
Door deze onderzoeken zijn wij in staat om de kwaliteit van de lessen te verbeteren en 
tegelijkertijd beter te kunnen inspelen op de wensen van scholen.  
 

7.2 Aansluiting bij het landelijke instrument voor monitoring en evaluatie  
Graag sluiten we aan bij het landelijke monitor- en evaluatie-instrument van Claudia de Graauw.   
Zeker wat betreft de vragen zodat onze eigen onderzoeksresultaten vergeleken kunnen worden 
resultaten uit het landelijk onderzoek.  
 

7.3 Nieuwe onderzoeken 
In de periode 2017 – 2020 worden de bestaande onderzoeken in verband met historische 
vergelijking voortgezet. Daarnaast worden er vanwege de nieuwe activiteiten nieuwe 
onderzoeken opgezet.  
 

 Nulmeting van de scholen inclusief doelstellingen voor 2 en 4 jaar  
Uit de ontwikkelgesprekken met de scholen volgt een overzicht van de huidige situatie 
en de gewenste situatie voor vier jaar op het gebied van Visie & Beleid, Budget, 
Samenhang en Draagvlak. Per gemeente worden de resultaten van de scholen 
verwerkt in een overzicht. Jaarlijks wordt onderzocht hoe de stand van zaken is en 
welke acties nodig zijn.    

 

 Monitoring coaching traject 
Jaarlijks wordt er een meting uitgevoerd om de vordering van de school in het 
ontwikkeltraject te monitoren en evalueren.  
 

 Evaluatie CMK activiteiten 
Gedurende de subsidieperiode zal de waardering van scholen voor de nieuwe CMK 
activiteiten voortdurend gemeten worden. Dit zal op basis van kleinschalige 
onderzoeken ad hoc worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 8: Planning  
 

1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019 2e helft 2019 1e helft 2020 2e helft 2020 

Ontwikkelgesprek 50% Ontwikkelgesprek 100%       

Analyse 
ontwikkelgesprek 50% 

Analyse 
ontwikkelgesprek 100% 

      

Opstellen 
ontwikkeltraject 25% 

Opstellen 
ontwikkeltraject 75% 

Opstellen 
ontwikkeltraject 100% 

     

 Coaching van scholen 
25% 

Coaching van scholen 
75% 

Coaching van scholen 
100% 

Coaching van scholen 
100% 

Coaching van scholen 
100% 

Coaching van scholen 
100% 

Coaching van scholen 
100% 

 Evaluatie 
ontwikkeltraject 25%   

Evaluatie 
ontwikkeltraject 75%   

Evaluatie 
ontwikkeltraject 100%   

Evaluatie 
ontwikkeltraject 100%   

Evaluatie 
ontwikkeltraject 100%   

Evaluatie 
ontwikkeltraject 100%   

Evaluatie 
ontwikkeltraject 100%   

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Deelname cultuurlessen 
100% 

Ontwikkeling 
schoolpagina 

Start pilot schoolpagina Evaluatie pilot 
schoolpagina + evt. 
aanpassen 

Schoolpagina in gebruik  Schoolpagina in gebruik Schoolpagina in gebruik Schoolpagina in gebruik Schoolpagina in gebruik 

     5 doelen behaald 25% 5 doelen behaald 50% 5 doelen behaald 100% 

Doorontwikkeling loket 
functie 

Doorontwikkeling loket 
functie 

Doorontwikkeling loket 
functie 

1 loket functie in gebruik 1 loket functie in gebruik 1 loket functie in gebruik 1 loket functie in gebruik 1 loket functie in gebruik 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

Kwaliteitsbewaking 
lessen culturele 
instellingen 100% 

   4 medialessen gereed    8 medialessen gereed 

   6 nieuwe lessen dans, 
muziek en/of drama 
gereed 

   12 nieuwe lessen dans, 
muziek en/of drama 
gereed 

   4 lessen voor 
buitenschools aanbod 
gereed 

   8 lessen voor 
buitenschools aanbod 
gereed 

   Voorbereidings- en 
verwerkingsles bij elke 
les 

    

Inventarisatie scholing  Start scholingstrajecten Inventarisatie + 
uitvoering scholing  

Inventarisatie + 
uitvoering scholing 

Inventarisatie + 
uitvoering scholing  

Inventarisatie + 
uitvoering scholing 

Inventarisatie + 
uitvoering scholing  

Inventarisatie + 
uitvoering scholing 

Activiteiten kennisdeling  Activiteiten kennisdeling Activiteiten kennisdeling Activiteiten kennisdeling Activiteiten kennisdeling Activiteiten kennisdeling Activiteiten kennisdeling Activiteiten kennisdeling 

% = procentuele bereik van totaal aantal scholen of instellingen 
 

 Activiteiten gericht op scholen  Activiteiten gericht op culturele instellingen  Activiteiten gericht op scholen en culturele instellingen 
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Hoofdstuk 9: Begroting  
 

Baten 
De baten bestaan uit de matchingsbijdragen van de gemeenten en de bijdrage van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. De bijdragen van de gemeenten zijn iets hoger, omdat 
Cultuureducatiegroep aanvullende diensten verricht. 
 
De bijdragen van de scholen nemen de komende jaren toe. Enerzijds omdat zij meer activiteiten 
gaan afnemen. Tegelijkertijd zal vanaf schooljaar 2017 – 2018 voor museumlessen van de 
Leidse musea betaald moeten worden. Cultuureducatiegroep ontwikkelt met het oog hierop 
Cultuurpakketten met verschillende prijzen. Voor elke school blijft het daarom interessant om 
aan het programma CMK deel te nemen. 
 
Scholen laten met hun toenemende eigen bijdragen zien dat ze cultuureducatie belangrijk 
vinden. Een belangrijke indicator hiervoor is immers het bestede bedrag voor cultuureducatie. 
  
De baten ten behoeve van BplusC en Kunstgebouw zijn, in tegenstelling tot de vorige 
subsidieaanvraag, niet in de begroting meegenomen. De accountant van de penvoerder kon 
hier geen accountantscontrole op toepassen, omdat het baten van andere organisaties betrof. 
Wel zal in de ontwikkelplannen van de scholen inzichtelijk gemaakt worden aan welke 
cultuureducatieve activiteiten de school geld besteedt. 
 

Lasten 
De meeste uitgaven zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie, zowel bij 
de scholen als bij de culturele instellingen. Cultuureducatiegroep speelt hier een coördinerende 
en stimulerende rol in. Dat doen wij met een zeer kleine groep medewerkers (3FTE) zodat het 
grootste deel van het budget besteed kan worden ten behoeve van de scholen. Er is 1FTE 
gericht op inhoud / coaching, 1 FTE voor de uitvoering van de activiteiten en 1 FTE voor 
directietaken. De overige functies zoals administratie, communicatie, HRM, coaching en 
cursussen, worden extern ingehuurd. 
 
Voor de verdeling van de personeelskosten wordt in de projectperiode 2017 – 2020 uitgegaan 
van de volgende uurtarieven:   

 intern tarief: 60 Euro per uur 

 extern tarief: 95 Euro per uur 
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0 BATEN 2017 2018 2019 2020

1 Subsidie FCP

Aangevraagde subsidie FCP 208.817 208.817 208.817 208.817

2 Matchingsbijdrage

Matching gemeenten 223.498 223.498 223.498 223.498

2.1 Hillegom 11.599 11.599 11.599 11.599

2.2. Kaag en Braassem 14.359 14.359 14.359 14.359

2.3 Leiden 67.437 67.437 67.437 67.437

2.4 Leiderdorp 14.688 14.688 14.688 14.688

2.5 Lisse 12.433 12.433 12.433 12.433

2.6 Noordwijk 28.868 28.868 28.868 28.868

2.7 Noordwijkerhout 8.877 8.877 8.877 8.877

2.8 Oegstgeest 12.765 12.765 12.765 12.765

2.9 Teylingen 19.907 19.907 19.907 19.907

2.10 Voorschoten 13.866 13.866 13.866 13.866

2.11 Wassenaar 14.234 14.234 14.234 14.234

2.12 Zoeterwoude 4465 4465 4465 4465

3 Opbrengsten 55.500 78.700 102.900 126.000

3.1 Bijdrage van scholen in contanten 48.000 66.200 85.400 103.500

3.1.1 Bijdrage cultuurlessen 38.000 48.200 58.400 68.500

3.1.2 Bijdrage cursussen 0 5000 10.000 15.000

3.1.3 Bijdrage deskundigheidsbevordering 0 3000 7000 10000

3.1.4 Bijdrage voortgezet onderwijs 10000 10000 10000 10000

3.2 Bijdrage Culturele instellingen 7500 12500 17500 22500

3.2.1 Bijdrage cultuurlessen 7500 12500 17500 22500

Totale Baten (1+2+3) 487.815 511.015 535.215 558.315
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LASTEN 2017 2018 2019 2020

Activiteitenkosten

1. ACTIVITEIT 1  : implementatie, verdieping, ontwikkeling

1.1. Uitvoeringskosten IMPLEMENTATIE 185.000 195.000 205.000 215.000

Uitvoeringskosten Erfgoed 65.000 75.000 85.000 95.000

Uitvoeringskosten Lokaal Erfgoed 40.000 40.000 40.000 40.000

Uitvoeringskosten Kunst en Media 50.000 50.000 50.000 50.000

Algemene uitvoeringskosten 30.000 30.000 30.000 30.000

1.2. Uitvoeringskosten VERDIEPING 74.434 83.634 92.834 105.934

Individueel ontwikkeltraject per school 55.434 68.634 82.834 95.934

Coaching van scholen 20.000 20.000 20.000 20.000

1.3. Uitvoeringskosten ONTWIKKELING 11.000 15.000 15.000 15.000

Versterken van het aanbod cultuurlijnen 10.000 10.000 10.000 10.000

2. ACTIVITEIT 2 : inhoudelijke deskundigheid 84.000 84.000 84.000 84.000

2.1. Inhoudelijke deskundigheid LEERKRACHTEN 54.000 54.000 54.000 54.000

Scholing leerkrachten i.s.m. PABO etc. 54.000 54.000 54.000 54.000

2.2. Inhoudelijke deskundigheid VAKDOCENTEN 20.000 20.000 20.000 20.000

Samenwerking Kunstvakopleiding 10.000 10.000 10.000 10.000

Samenwerking met de PABO 10.000 10.000 10.000 10.000

2.3. Inhoudelijke deskundigheid EDUCATIEF MEDEWERKERS 10.000 10.000 10.000 10.000

Scholing leerkrachten educatief medewerkers ism PABO 10.000 10.000 10.000 10.000

3. ACTIVITEIT 3: relatie school / culturele en sociale omg. 47.000 47.000 47.000 47.000

3.1. Gezamenlijke activiteiten scholen/culturele instellingen 22.000 22.000 22.000 22.000

Nog te ontwikkelen activiteiten 22.000 22.000 22.000 22.000

3.2 KENNISDELING 25.000 25.000 25.000 25.000

1 Netwerkbijeenkomsten 10.000 10.000 10.000 10.000

2 Samenwerken met schoolbesturen 10.000 10.000 10.000 10.000

3 Oprichten landelijk platform intermediairs 5000 5000 5000 5000

4. Communicatie (stelpost 6%) 25.000 25.000 25.000 25.000

Website 10.000 10.000 10.000 10.000

Eigen digitale schoolpagina per school 10.000 5.000 5.000 5.000

Folders 5.000 10.000 10.000 10.000

5. Coordinatiekosten   max 7% 29.000 29.000 29.000 29.000

Diverse kosten 29.000 29.000 29.000 29.000

6. Monitoring en evaluatie  > 2% 8400 8400 8400 8400

6.1 Onderzoek bureau BART 5000 5000

6.2 Onderzoek Hendrik Beerda 4000 4000

6.3 Kleine onderzoeken op schoolniveau 2400 2400 2400 2400

6.4 Evaluaties van bestaande producten 2000 1000 2000 1000

7. Overige kosten 24.000 24.000 29.000 29.000

Accountant 15.000 15.000 15.000 15.000

Activiteiten in Voortgezet Onderwijs 9.000 9.000 9.000 9.000

Totale Lasten (1 t/m 6) 487.815 511.015 535.215 558.315


