Cultuureducatie met KwaliteitDat doe je samen!
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het
lesprogramma op basisscholen. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) heeft als doel om kinderen te
laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.
De uitvoering van het subsidieprogramma, is ondergebracht bij het Fonds voor Cultuurparticipatie:
www.cultuurparticipatie.nl

Ramsey Nasr

Subsidie
In de periode 2017-2020 is Parkvilla penvoerder van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de gemeenten Alphen
aan de Rijn, Nieuwkoop en de regio Midden-Holland. Cultuurhuis
Garenspinnerij (voorheen Kunstpuntgouda) verzorgt de coördinatie
voor Midden Hollanden werkt samen met Brede School Gouda,
Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, Stichting Vonk en Regio
Midden-Holland. Vanuit onze gezamenlijke visie op cultuureducatie
richten wij ons op het verbreden, verankeren en implementeren van
cultuuronderwijs in het basisonderwijs. Wij organiseren ICC-cursussen
en inspiratiedagen voor het onderwijs en het culturele veld,
wij leveren vakdocenten ter ondersteuning van de deskundigheid
van je leerkrachten en wij zijn je aanspreekpunt voor passende
cultureel aanbod. Deze activiteiten bekostigen wij vanuit de
subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De school ontvangt
zelf middelen van het ministerie van OCW, via de Prestatiebox,
bedoeld voor het realiseren van cultuuronderwijs (€ 11,78 per
leerling, schooljaar 2017-2018).

Ramsey Nasr schreef in zijn betoog
‘Kunstonderwijs - een vaccin tegen de waarheid!’:
“Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst,
kan ervaren dat er een breder palet is dan de drie
basiskleuren van zijn bestaan en dat de wereld niet
stopt aan de voordeur. In een globaliserende wereld
die steeds complexer wordt voor komende generaties,
zijn zulke ervaringen noodzakelijk.”

Onze 3 speerpunten
Via Cultuureducatie met Kwaliteit werken wij graag met jullie aan:
•
•
•

Implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie, met het doel doorgaande
leerlijnen te verankeren in het onderwijs.
Inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie.
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.

Hoe word je een ‘CmK-school’?
Een ‘CmK-school’ willen worden, betekent een bewuste stap
zetten naar een duurzame verankering van de lessen kunst en cultuur.
De deskundige leerkrachten verzorgen de lessen zélf maar krijgen
ondersteuning in de praktijk van onze vakdocenten. De vakdocenten
gaan als coach, op afspraak, zowel onder lestijd als buiten lestijd aan
de slag.
Daarvoor is nodig:
•
•

Betrokkenheid van alle teamleden en directie.
Extra inzet van de ICC-er (dus naast de normale uren) die o.a. het cultuureducatieplan
beheert en zorgt voor verankering in het schoolplan.

Cultuur
Met het begrip ‘cultuur’ bevinden we ons in
het Leergebied Kunstzinnige Oriëntatie met
daar binnen de disciplines: beeldende kunst,
dans, nieuwe media, drama, literatuur en film,
cultureel erfgoed en muziek.
Door in de cultuurlessen aandacht te besteden
aan deze diversiteit binnen het begrip cultuur
geef je de leerlingen een betekenisvol leerdoel
mee. Niet alleen in technische zin (bijvoorbeeld
een zuiver lied zingen), maar vooral ook in overdrachtelijke zin: leren luisteren. Een
portret tekenen is bijvoorbeeld ook
leren kijken.

•
•
•
•

Beschikbaarheid van de docent tijdens de cultuureducatielessen (vanwege coaching on the job).
Beschikbaarheid van het team voor gezamenlijke training (1 dagdeel) en een inspiratiemiddag (1 dagdeel).
Het uitnodigen van culturele partners voor gastlessen of excursies, passend bij de doorgaande leerlijn Cultuureducatie.
Een financiële bijdrage aan de scholing die naar eigen invulling
geïnvesteerd wordt aan culturele activiteiten.

In vijf stappen naar een helder omschreven einddoel
Verankerd cultuuronderwijs met een doordachte leerlijn
voor cultuureducatie heb je niet in twee weken voor elkaar.
Daar gaat meer tijd in zitten. Met een effectief ontwikkeld
stappenplan is ‘eindeloos vergaderen’ niet nodig. Deze vijf
stappen maken het makkelijker. Wij helpen je graag!
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Kerndoelen
Kunstzinnige Oriëntatie
Natuurlijk is er nog veel meer te doen in het
basisonderwijs dan alleen de lessen cultuur!

In de relatief beperkte tijd is het daarom zaak zo
effectief en efficiënt mogelijk naar een concreet
einddoel toe te werken. De Kerndoelen Kunstzinnige
Oriëntatie zijn daarbij ons richtsnoer. Met een
doordachte leerlijn, voor de groepen 1 tot en met 8,
voldoe je hier aan. Dat is verantwoord lesgeven! Onze
lesaanbod is afgestemd op deze doelstelling.

Wij maken kennis met elkaar, verkennen de actualiteit én de behoeften
van de school.
Wij verzorgen een teamtraining op de school.
Wij bekijken samen welke onderdelen van jullie cultuuronderwijs een impuls
nodig hebben zodat we daarmee aan de slag kunnen.
De verankering van hetgeen we doen, leggen we vast in het schoolplan.
Tot slot kijken we terug op de resultaten en bepalen we hoe we samen verder gaan.

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande stappen in één schooljaar kunnen worden afgerond.
Verlenging is echter mogelijk. Wij nemen dit graag in een persoonlijk gesprek met je door
zodat de invulling van het stappenplan overeenkomt met de situatie op jouw school.
Contactpersoon: Chantal Klerkx
Bereikbaar via: chantal@garenspinnerij.nl
Voor meer info: www.cultuureducatiegouda.nl

Cultureel aanbod
In Midden-Holland zijn diverse grote culturele organisaties actief
zoals de Bibliotheek Gouda, het Jeugdtheaterhuis, het Filmhuis,
Groene Hart Archieven, Museum Gouda, de Goudse Schouwburg.
Cultuurhuis Garenspinnerij, de Kunstuitleen Gouda Regio, het
Verzetsmuseum, Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, Stichting
Vonk en het Evertshuis. De Brede School Gouda heeft een breed
aanbod voor de Goudse scholen. Daarnaast zijn er diverse andere
organisaties actief. Zowel voor de kunst-les als voor de erfgoed-les
zijn ze niet te missen!
Cultuurhuis Garenspinnerij en haar partners in Midden-Holland
begeleiden culturele organisaties om tot een zo goed mogelijk
‘passend’ aanbod voor het basisonderwijs te komen. Zo proberen
wij jullie vraag en hún aanbod op elkaar af te stemmen.

