CULTUUREDUCATIE VERRIJKT JE KIJK!
Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland 2021-2025

Op 1 juli 2021 start de 3e periode van het landelijke subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeenten binnen regio Midden-Holland trekken
gezamenlijk op bij de uitvoering hiervan. Het grootste deel van de scholen in de regio is bekend met CmK, een
aantal daarvan heeft al gebruik gemaakt van coaching of projecten op school. De nieuwe periode heeft nieuwe
accenten en daarom laten we jullie graag weten op welke manier CmK ingezet kan worden op school.

Doelen CmK
Het doel van de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit is: kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs
waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is
waar we CmK voor inzetten omdat kinderen zich dankzij goed
cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische
volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.
In de derde subsidieperiode die loopt van 2021-2025 is
Cultuureducatiegroep penvoerder voor regio Midden-Holland. In de
gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard,
Waddinxveen en Zuidplas werken coördinatoren aan de uitvoering
van een plan om cultuureducatie meer kwaliteit te geven. Dit doen
we door:
Het organiseren van ICC-cursussen en inspiratiedagen voor het
onderwijs en het culturele veld
Cultuurcoaches te leveren ter ondersteuning van de
deskundigheid van de leerkrachten
Aanspreekpunt te zijn voor passend cultureel aanbod.
Deze activiteiten bekostigen wij vanuit de subsidieregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. De school ontvangt daarnaast zelf
middelen van het ministerie van OCW, via de Prestatiebox, bedoeld
voor het realiseren van cultuuronderwijs (€ 16,37 per leerling,
schooljaar 2020-2021).
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CmK IN DE REGIO MIDDEN-HOLLAND
Lees hieronder meer over wat wij scholen de komende periode kunnen bieden.
1. Professionalisering en coaching op scholen
We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie op scholen die reeds deelnemen aan
de regeling, door de samenwerking tussen scholen met de culturele omgeving. Daarnaast zetten we ons
extra in op scholen die nog niet meedoen aan de regeling. We ondersteunen leraren en culturele
aanbieders in het opdoen van kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om cultuuronderwijs met
meer kwaliteit te geven. Dit doen we bijvoorbeeld door coaching on the job en het organiseren van een
jaarlijkse inspiratiemiddag.

2. Het stimuleren van duurzame intensieve samenwerking tussen het
onderwijs en het culturele veld.
Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gegeven vanuit de culturele visie van de school en kan op maat worden
ontwikkeld in samenwerking met culturele partners uit de regio. Wanneer er op school nog geen visie op kunsten cultuureducatie is vastgelegd kan de school hierbij worden ondersteund door een cultuurcoach.

Daarnaast wordt er in de verschillende gemeenten, op basis van de lokale ambitie, gewerkt aan:

3. Integrale Cultuureducatie in verbinding met andere vakken
We begeleiden scholen in het leggen van verbindingen tussen integrale cultuureducatie en andere vakken
zoals wereldoriëntatie. Dit doen we door het bieden van trainingen en het implementeren van onder
andere procesgerichte didactiek.

4. Verbinding van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
We leggen een verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie door te werken met
aanbodsdoelen. Ook zoeken we de samenwerking op met BSO’s.

CmK Bij jullie op school?
Met vele scholen zijn we al in contact en werken we aan CmK. Een CmK-school kun je worden door actief aan de
slag te gaan met Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit doen we aan de hand van de volgende stappen:
Stap 1: We komen kennis maken, waarbij we de actualiteit en de behoeften van de school in kaart brengen.
Stap 2: Door middel van een teamtraining enthousiasmeren we het team.
Stap 3: Samen bekijken we welke onderdelen van jullie cultuuronderwijs een impuls nodig hebben, zodat
we daarmee aan de slag kunnen.
Stap 4: Uiteraard wordt er geëvalueerd en kijken we vooruit naar een kwaliteitsverbetering op het gebied van
cultuureducatie in de toekomst.
Stap 5: De aanpassingen worden opgenomen in jullie cultuurplan.

Contactpersonen per gemeente
Ben je nieuwsgierig of wil je ook CmK-school worden? Twijfel niet om contact op te nemen
met de coördinator uit jouw gemeente.
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Bodegraven-Reeuwijk
Suzanne van den Hondel
What the K*nst
suzanne@cultuureducatiebodegravenreeuwijk.nl

Gouda
Chantal Klerkx
Cultuurhuis Garenspinnerij
chantal@garenspinnerij.nl

Waddinxveen
Ingrid Ranftl
Stichting Vonk
ingridranftl@stichtingvonk.nl

Krimpenerwaard
Suzanne van den Hondel
What the k*nst
suzanne@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl

Pascale Knoops
Brede School Gouda
pascale.knoops@bsgouda.nl

Zuidplas
Heleen Vlietstra
Stichting Cultuurvijver
info@cultuurvijver.nl

