CMK GRONINGEN
VOORTGEZET ONDERWIJS
CMK Groningen wil dat cultuuronderwijs een volwaardig onderdeel uitmaakt van het
schoolcurriculum. Met de CMK-regeling is er in de periode 2021-2024 geld
beschikbaar om het cultuuronderwijs op de school te verbreden, verdiepen en
borgen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen jaarlijks een bijdrage van CMK
ontvangen, door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met K&C,
penvoerder van de regeling. Als school kies je zelf op welk vlak je wilt ontwikkelen en
welke culturele partner je bij deze ontwikkeling betrekt.
De samenwerkingsovereenkomst vul je in via het formulier op de website van CMK
Groningen. Je start met het stellen van een ambitie: wat wil jouw school bereiken?
Om je te helpen zijn de CMK-scenario’s voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Na
het stellen van een startscenario, kies je een scenario dat het beste aansluit bij de
ambities van jouw school. Dit ambitiescenario is altijd gelijk of hoger aan het
startscenario. De ingevulde en ondertekende overeenkomst stuur je per mail naar
info@cmkgroningen.nl.
Bedragen
Om de plannen te realiseren, is een bedrag beschikbaar van €9,- per leerling,
gebaseerd op het aantal leerlingen met de teldatum 1 oktober zoals geregistreerd in
BRON.
K&C hanteert hiervoor de volgende voorwaarden voor de
samenwerkingsovereenkomsten:
Operationeel
• De CMK-gelden worden ingezet ten gunste van de verbreding, verdieping
en/of borging van het cultuuronderwijs op jouw school;
• De plannen in de samenwerkingsovereenkomst leiden tot het beschreven
ambitiescenario;
• De plannen laten een ontwikkeling van cultuuronderwijs zien, eventueel
binnen hetzelfde scenario;
• De plannen binnen CMK zijn vanuit de schoolvisie vormgegeven en sluiten
aan bij een of meerdere pijlers;
• De beschreven plannen ondersteunen het cultuuronderwijs op de school, ook
op de lange termijn;
• De plannen zijn helder, consistent en samenhangend. Inzet van materialen en
culturele activiteiten is ondersteunend voor het totaalplan.

Financieel
• De school neemt deel aan de CJP cultuurkaart met een bijdrage van de
school en zet deze gelden in voor culturele activiteiten voor leerlingen;
• De plannen worden binnen de afgesproken periode uitgevoerd;
• Financieel overschot of het niet realiseren van plannen wordt gemeld bij de
projectleider CMK Groningen;
• De CMK-gelden mogen niet worden ingezet voor de aanschaf van de CJP
cultuurkaart.
• De gelden mogen worden ingezet voor visieontwikkeling, deskundigheid,
programmaontwikkeling, aansluiting bij de leerling en samenwerking met de
culturele omgeving.
• De CMK-gelden mogen niet worden ingezet voor programma’s die reeds door
CMK worden gefinancierd (VMBGO! en Culturele Mobiliteit).
Evaluatie
• De school heeft de inspanningsverplichting om deel te nemen aan Evi VO,
het evaluatieonderzoek van CMK Groningen;
• De school draagt bij aan kennisdeling binnen CMK (bijvoorbeeld door
deelname aan netwerken of inspiratiecafés).

