
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Cofinanciering Regionale proeftuin “Cultuur om de 
hoek” 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

 Platformtaak volgens gemeente 
   

3. Regionaal belang De jeugd in de regio Holland Rijnland interesseren 
en in contact brengen met regionale culturele 
activiteiten, met speciale aandacht voor jongeren 
die weinig of geen toegang hebben tot kunst, 
cultuur, techniek, wetenschap. 
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5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van  het plan Proeftuin 
Cultuur om de Hoek (bijlage 1) onderdeel 
van het cultureel regioprofiel Leiden 
(bijlage 2);  

2. Het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland te adviseren om € 50.000,00 ter 
beschikking te stellen uit het 
cofinancieringsfonds ten behoeve van de 
proeftuin Cultuur om de Hoek. 
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De gemeente Leiden heeft voor de regio Holland 
Rijnland de proeftuin Cultuur om de hoek 
ingediend bij het ministerie van OCW. 
Het doel van “Cultuur om de hoek”  is om 
jongeren in de regio Holland Rijnland, met 
speciale aandacht voor jongeren die weinig of 
geen toegang hebben tot kunst, cultuur,  
techniek, wetenschap en duurzaamheid, op 
betekenisvolle wijze binnen en buiten school 
hiermee in aanraking te brengen en hen vanuit 
eigen nieuwsgierigheid en motivatie zelf creatief 
aan de slag te laten gaan.  
Dit gaat o.a. gebeuren door het 
verwonderpaspoort, dat nu in dienst staat van 
wetenschap, technologie en duurzaamheid, uit te 
breiden met cultuur en deze daarmee tevens uit te 
breiden naar de hele regio Holland Rijnland. 
De proeftuin is onderdeel van het Cultureel 
regioprofiel Leiden (Holland Rijnland) en wordt 
financieel mede mogelijk gemaakt door het 
Ministerie van OCW. 
Het voorstel is om regionale cofinanciering ter 
beschikking te stellen ten behoeve van deze 
regionale proeftuin. 

8. Inspraak Nee 
 Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 
 Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

 Structureel/incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Onderwerp: Cofinanciering Regionale proeftuin “Cultuur om de hoek”  
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van  het plan Proeftuin Cultuur om de Hoek (bijlage 1) 
onderdeel van het cultureel regioprofiel Leiden (bijlage 2);  

2. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om € 50.000,00 ter 
beschikking te stellen uit het cofinancieringsfonds ten behoeve van de proeftuin 
Cultuur om de Hoek. 
 

Inleiding: 

Leren doe je niet alleen op school, dat doe je overal en altijd, een leven lang. Het 
onderwijs legt een waardevolle basis: kennis en interesse met betrekking tot cultuur, 
natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid worden op school aangewakkerd. 
Echter, de aandacht die het Primair Onderwijs hieraan kan besteden is beperkt. 
Belevingen van cultuur op school en buiten school versterken elkaar. Wanneer deze 
ervaringen ook nog op elkaar en op de nieuwsgierigheid van het kind zijn afgestemd, 
creëren we een omgeving waarin blijvende interesse ontstaat. Dan kunnen kinderen 
daadwerkelijk een passie ontwikkelen die de basis kan vormen voor hun verdere leven. 
 
De gemeente Leiden wil daarom samen met de regiogemeenten in Holland Rijnland 
hiervoor een mogelijkheid creëren met de proeftuin: ‘Cultuur om de hoek’.  
 
Het doel van “Cultuur om de hoek”  is om jongeren in de regio Holland Rijnland, met 
speciale aandacht voor jongeren die weinig of geen toegang hebben tot kunst, cultuur, 
techniek, wetenschap en duurzaamheid, op betekenisvolle wijze binnen en buiten school 
hiermee in aanraking te brengen en hen vanuit eigen nieuwsgierigheid en motivatie zelf 
creatief aan de slag te laten gaan.  
 
Om dit te bereiken gaan we: 

➢ Het verwonderpaspoort, dat nu in dienst staat van wetenschap, technologie en 
duurzaamheid, uitbreiden met cultuur en deze daarmee tevens uitbreiden naar 
heel Holland Rijnland. In Leiden en Leidse regio is deze reeds beschikbaar voor 
de scholen maar dit zal worden uitgebreid naar de regio Holland Rijnland. Dit 
betekent dat scholen in de regio die aangeven hierin interesse te hebben de 
mogelijkheid geboden wordt om gebruik te maken van het verwonderpaspoort 
met het huidige aanbod aan partners. Daarnaast zullen de aanbieders op het 
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gebied van wetenschap, technologie en duurzaamheid van het 
verwonderpaspoort worden uitgebreid naar cultuur. Ook zullen cultuuraanbieders 
uit de regio een plek krijgen binnen het verwonderpaspoort.  
Door middel van het dit project worden de aanbieders hierbij ondersteund door 
een projectcoördinator.  
Het verwonderpaspoort is gericht op kinderen in de leeftijd van het primair 
onderwijs.  

 
➢ Tevens starten we op enkele (pilot) scholen en/of in wijken met Cultuur (Museum) 

om de hoek. Dit doen we met een groot aantal onderwijs- en cultuurpartners uit 
de regio Holland Rijnland. 

 
In 2020 wordt geïnventariseerd en uitgewerkt hoe Cultuur om de Hoek structureel 
ingebed kan worden binnen de regio Holland Rijnland in het licht van cultureel beleid, en 
of (en hoe) dit geïntegreerd kan worden binnen de Cultuur Educatie met Kwaliteit regeling 
waar de meerderheid van de gemeenten in de regio nu al aan deelnemen. De 
cultuureducatiegroep Leiden en Parkvilla die nu het CMK uitvoeren worden nauw 
betrokken zijn bij deze proeftuin.  
 
De proeftuin is onderdeel van het Cultureel regioprofiel Leiden (Holland Rijnland) en 
wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. 
De minister van OCW heeft in 2018 steden en regio's uitgenodigd om te komen met een 
cultureel regioprofiel. De gemeente Leiden heeft hiervoor het bijgevoegde regionale 
cultuurprofiel opgesteld. Hierin zijn de regionale thema’s Kennis en Cultuur het 
uitgangspunt voor de regio en de proeftuin ‘Cultuur om de hoek’ sluit hier bij aan, doordat 
het wetenschap, technologie, duurzaamheid en cultuur met elkaar verbindt. 
 
Het PHO wordt gevraagd om het DB van Holland Rijnland te adviseren om cofinanciering 
vanuit het regionaal cofinancieringsfond voor deze proeftuin in te zetten. 
 
Beoogd effect: 
Kinderen in de regio betrokken en nieuwsgierig maken naar de wereld van cultuur, 
wetenschap en duurzaamheid is van belang om te kunnen participeren in de huidige en 
toekomstige samenleving. 
 
Argumenten:  
1.1 De proeftuin stimuleert interesse en betrokkenheid bij cultuur, wetenschap en 

duurzaamheid. 
Kinderen betrokken en nieuwsgierig maken naar de wereld van cultuur, wetenschap en 
duurzaamheid is van belang om te kunnen participeren in de huidige en toekomstige 
samenleving. Hierbij hoort (juist) een creatieve en ontdekkende houding, die kinderen 
wendbaarder en weerbaarder maakt. Dit bereik je door de 21e-eeuwse vaardigheden, 
zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen, te ontwikkelen. 
Dit project verbindt  wetenschap, technologie, duurzaamheid en cultuur met elkaar. Het 
stelt kinderen in de regio Holland Rijnland in staat om op betekenisvolle wijze binnen en 
buiten school hiermee in aanraking te komen en hen vanuit eigen nieuwsgierigheid en 
motivatie zelf creatief aan de slag te laten gaan. Dit geldt des te meer voor kinderen die 
weinig of geen toegang hebben tot kunst, cultuur, techniek, wetenschap en 
duurzaamheid. 
 
 
 
 



 

1.2 De proeftuin stelt de regio in staat om input te leveren op het landelijke cultuurbeleid 
Doordat de regio Holland Rijnland in staat wordt gesteld deze proeftuin uit te voeren, kan 
de regio belangrijke input leveren voor landelijk beleid. OCW kijkt met belangstelling naar 
de uitkomsten van alle regionale proeftuinen en zal deze betrekken bij toekomstig 
landelijk beleid.  
 
2.1 De proeftuin Cultuur om de hoek past binnen het kader van de beheerverordening  
Holland Rijnland kent het cofinancieringsfonds omdat ze het belangrijk vindt om flexibel in 
te kunnen springen op innovaties en kansen die zich voordoen. Een initiatief moet 
aansluiten bij de doelstellingen van de regio Holland Rijnland op de domeinen 
maatschappij, economie en samenleving.  
Cultuur om de hoek is een regionaal project dat deze doelstellingen dient. Het zorgt 
ervoor dat kinderen zich gaan interesseren voor belangrijke onderwerpen in onze regio 
op het gebied van cultuur, wetenschap en duurzaamheid. Hiermee heeft het ook een 
grote economische waarde voor de regio, omdat voor de laatste twee thema’s in de 
toekomst op de arbeidsmarkt grote tekorten worden verwacht. Met cultuur kan 
wetenschap en duurzaamheid op een op een aantrekkelijke en toegankelijke wijze 
worden gediend. 
Het deel van het benodigde budget dat wordt gefinancierd door Holland Rijnland dient als 
multiplier om meer externe gelden aan te trekken.  
 
2.2 Gevraagde bedrag past binnen het maximale bedrag genoemd in de verordening 
De gemeente vraagt, namens de gemeenten in de regio Holland Rijnland eenmalig een 
bedrag van € 50.000,- (incl. BTW) aan bij Holland Rijnland. De totale begroting van het 
project bedraagt € 460.000,- (incl. BTW). De bijdrage uit het cofinancieringsfonds van 
Holland Rijnland is 11 % van het totale projectbudget.  
 
2.3  In de beheerverordening staat dat het juiste portefeuillehouderoverleg om advies 

gevraagd moet worden, voordat het DB definitief besluit. 
In dit geval valt het onderwerp zowel onder Cultuur als Onderwijs. Het voorstel wordt 
daarom voor advies geagendeerd op het portefeuillehouderoverleg Maatschappij. 
Daarna kan het DB van Holland Rijnland een definitief besluit nemen over deze 
aanvraag. 
 

Financiën:  
De gevraagde financiering van € 50.000,00 wordt gedekt uit het cofinancieringsfonds. In 
2019 zal hier een reservering voor worden gemaakt. Dit past binnen de beschikbare 
middelen in het fonds.  
De gemeente Leiden en andere partners in de proeftuin stellen € 180.000,00 
beschikbaar. Samen met de middelen uit het cofinancieringsfonds wordt het beschikbare 
bedrag van OCW (€ 230.000,00) volledig gematched. 
 

Planning:  
Hieronder wordt een planning gegeven van de proeftuin: 
maart - juni 2019: Uitwerken plan Cultuur om de Hoek met partners, incl. 

gemeenten regio Leiden Werving locaties Museum om de Hoek 
(als onderdeel van Cultuur om de hoek )Opstellen evaluatieplan 
Start inbedding Verwonderpaspoort  

juni - augustus 2019: Voorbereiding Museum om de Hoek  



 

september 2019; Start Museum om de Hoek fase 1  
sept 2019 - juli 2020: Activiteiten Museum om de Hoek, culminerend in 

buurttentoonstellingen Uitvoering inbedding Verwonderpaspoort 
(gereed maart 2020) Opzetten en Uitvoeren evaluatie en 
onderzoek  

jan 2020: Start Museum om de Hoek fase 2  
sept - december 2020:Analyse resultaten evaluatie, resulterend in rapportage Opstellen 

plan Cultuur om de Hoek 2021 - 2024 Organisatie bijeenkomst 
Cultuur om de Hoek voor partners en geïnteresseerden binnen 
en buiten de regio 

Communicatie: 

De relevante ambtelijke en bestuurlijke overleggen worden periodiek geïnformeerd over 
de verschillende resultaten tijdens het project.  
Na definitieve besluitvorming zal hierover actief naar buiten worden gecommuniceerd. 
Daarnaast wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd in haar eerstvolgende vergadering.  
 

Evaluatie: 

Gedurende de proeftuinperiode monitort de projectleider de voortgang op twee manieren. 
Deze monitor wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de 
Universiteit Leiden. 
 
Ten eerste worden in samenwerking met zowel Hogeschool Leiden als Universiteit 
Leiden activiteiten binnen Cultuur om de Hoek geëvalueerd. Focus zal hierbij liggen op 
kwaliteit en effectiviteit van de activiteiten. Hiervoor wordt een evaluatieplan opgesteld. 
Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de halfjaarlijkse rapportages van het 
Verwonderpaspoort waarbij kengetallen per periode vergeleken kunnen worden (o.a. 
aantal pasjes, activiteit in de online wereld, boekingen, etc.) 
 
Ten tweede wordt er in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan aan 
leerecosystemen. Hierbij gaat een onderzoeker een praktijkgericht onderzoek opzetten 
en uitvoeren waar onderzoeksvragen over deelname aan een leerecosysteem en/of 
identiteit van de deelnemers onderzocht gaan worden. 
De resultaten van deze activiteiten worden verwerkt in een rapport en resulteren 
vervolgens in een plan voor Cultuur om de Hoek 2021 - 2024. Hiervoor zal in 2020 
geïnventariseerd en uitgewerkt worden hoe Cultuur om de Hoek structureel ingebed kan 
worden binnen de regio in het licht van cultureel beleid, en gesprekken met gemeenten, 
fondsen, partners, bedrijven e.a. 
 

Bijlagen: 

1. Plan Proeftuin Cultuur om de Hoek 
2. Regionaal cultuurprofiel 

 


