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Leeswijzer
In Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK III) staat het thema ‘Leren van elkaar’
centraal. Stichting Kunst & Cultuur (K&C) bouwt samen met het onderwijs en het
culturele veld voort op de kennis en kunde die we de afgelopen jaren hebben
opgebouwd. In dit projectplan laten wij zien hoe wij in de periode 2021-2024 willen
invullen in Groningen. Het document is als volgt opgebouwd:





In het eerste hoofdstuk geven wij onze visie op ‘Leren van elkaar’;
Daarna volgt een omschrijving van de huidige situatie;
Vervolgens richten wij onze blik op de periode 2021-2024;
In de laatste hoofdstukken omschrijven wij hoe we de monitoring en evaluatie
aanpakken;
 De genummerde hoofdstukken komen overeen met de posten in de begroting;
 Een woordenlijst met de omschrijving van gebruikte termen vindt u in bijlage 1.
CMK III in één oogopslag
 We verdiepen de samenwerking met po-scholen met hulp van
overeenkomsten;
 We schrappen de aanvraagprocedure uit eerdere periodes;
 We breiden de samenwerking uit richting onderbouw vo via co-creatiesessies;
 We besteden meer aandacht aan kansengelijkheid;
 We gaan verder met Leergemeenschappen Cultuureducatie en bieden de
mogelijkheid tot Productontwikkeling;
 We ontwikkelen EVI 2.0 en EVI vo verder door.
Samenstelling plan
In verschillende rondes hebben we dit projectplan voorgelegd aan diverse
klankbordgroepen: Planadviescommissie CMK Groningen, Beleidsadviesgroep CMK
Groningen, beleidsmedewerkers Cultuur van gemeente en provincie Groningen,
beleidsmedewerkers Cultuur binnen de Vereniging Groninger Gemeenten, makers
van cultuureducatieve producten, directeuren, cultuurcoördinatoren en vakdocenten
uit het primair en voortgezet onderwijs, directieleden van kinderopvangorganisaties
en aan de Groningse kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen en
Hanzehogeschool (kenniscentrum kunst en samenleving, PABO, master
kunsteducatie en post-HBO cultuurbegeleider).
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CMK III: Leren van elkaar
Binnen cultuuronderwijs is het proces belangrijker dan het eindproduct. Het gaat er
niet om hoe vaardig kinderen een appel natekenen, maar wel om wat er in hun
hoofden en harten gebeurt als kinderen met kunst en cultuur in aanraking komen.
Cultuur vormt en toont identiteit, maakt communicatie mogelijk, stuurt de waarneming
en beleving van de wereld. Het is daarom van groot belang dat we van jongs af aan
kennismaken met cultuur, het leren begrijpen en hanteren.
Kennis delen met elkaar
Nog steeds zijn er drempels om cultuuronderwijs stevig in het schoolcurriculum op te
nemen. De Interne Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) op bijna alle basisscholen in
Groningen vormen een goede basis. De implementatie van het nieuwe curriculum,
waarbinnen cultuuronderwijs een stevige plek gaat innemen, loopt synchroon met
CMK, maar vraagt nog veel werk en aandacht. Cultuureducatie met Kwaliteit heeft in
de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in deskundigheid. In de komende jaren streeft
K&C ernaar om vanuit die basisdeskundigheid de deuren naar elkaar toe te openen.
CMK stimuleert kennisdeling door beginnende ICC’ers te laten coachen door
gevorderde ICC’ers. Deze kennisdeling vindt ook plaats in de cultuureducatieve
netwerken en in de bovenschoolse werkgroepen cultuuronderwijs. Daarnaast leren
leerkrachten en docenten van externen op basis van
samenwerkingsovereenkomsten, om zo de kwaliteit van het cultuuronderwijs te
verbeteren. Tot slot leert men zelf onderzoek te doen, bijvoorbeeld in de
Leergemeenschappen Cultuureducatie en in co-creatiesessies in het voortgezet
onderwijs.
Scholen en culturele instellingen werken binnen CMK samen als gelijkwaardige
partners. Men ontwikkelt nieuwe cultuureducatieve producten en doet
praktijkonderzoek.
De verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie is een belangrijke
nieuwe doelstelling van CMK III. Er komen steeds meer integrale kindcentra in
Groningen en we willen hen de mogelijkheid geven om de gezamenlijke ontwikkeling
van cultuureducatie met de culturele omgeving, binnen- en buitenschools, op te
pakken.
De kleuters van acht jaar geleden gaan nu naar de brugklas. Zij hebben de
ontwikkeling van cultuuronderwijs binnen CMK ervaren. Om de stijgende lijn in
kwaliteit en samenhang voort te zetten, wil CMK III de deuren naar het voortgezet
onderwijs (vo) openen. De onderbouw van het vo wordt een nieuwe doelgroep.
Samen met CKV-docenten gaan we scenario’s ontwikkelen om de kwaliteit planmatig
te verbeteren en af te stemmen op het primair onderwijs.
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 wil dat:
- alle Groningse kinderen van 2 tot 15 jaar vakmatige vaardigheden leren die bij
de verschillende kunstdisciplines horen;
- kinderen hun eigen artistiek-creatieve vermogens ontwikkelen;
- kinderen leren reflecteren;
- kinderen uiteindelijk leren hun waardering te uiten voor kunst en cultuur.
Het onderwijs is aan zet en CMK helpt. Scholen kennen de ontwikkeling van hun
kinderen en weten wat nodig is om de volgende stap te zetten. Samenwerking met
kunst- en erfgoedprofessionals is onontbeerlijk vanwege hun deskundigheid, hun
netwerken en creativiteit. CMK Groningen zet in op een sterke en gelijkwaardige
samenwerking.
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Huidige Situatie
Terugblik CMK Groningen
K&C is sinds 2015 penvoerder van de regeling CMK Groningen. In dat jaar
introduceerde K&C een vraaggerichte werkwijze, waarbij de school de centrale
speler is. De school formuleerde zelf haar plannen, benoemde de didactische
waarde ervan, stelde praktische randvoorwaarden en bepaalde de leerdoelen. De
vier ambitiescenario’s van CMK Groningen boden hierbij ondersteuning. In bijlage 1
is een overzicht van de scenario’s opgenomen. Bij het realiseren van de ambities,
stelden scholen hun eigen beleidsplannen op, werkte men aan het ontwikkelen van
doorlopende leerlijnen, aan deskundigheidsbevordering van leerkrachten en leidde
men ICC’ers op. De ontwikkeling van cultuuronderwijs gebeurde in samenwerking
met de culturele omgeving van de school.
Een goed werkend evaluatie-instrument (EVI) droeg structureel bij aan het cultureel
bewustzijn van de scholen. Dankzij EVI hadden scholen zelf grip op de
kwaliteitsontwikkeling van hun cultuuronderwijs. De evaluatie bood inzicht in
knelpunten, ontwikkelwensen en ondersteuningsmogelijkheden. Relevant voor ons
en voor overheden, omdat we hiermee het programma konden verbeteren en het
culturele veld beter en meer konden betrekken.
De regeling CMK Groningen stimuleerde het culturele veld om zich meer op het
onderwijs te richten. Er kwamen nieuwe cultuureducatieproducten die inspeelden op
de vraag van scholen. Projecten dienden overdraagbaar te zijn, zodat het
cultuureducatiepakket goed gevuld werd en scholen hier blijvend uit konden putten.
Resultaten CMK 2017-2020
Onderwerp

Startsituatie 2017

Resultaat 2018

Resultaat 2019

Participatie
scholen

68%

76%

72%1

Cultureel
ondernemers

26 ontwikkelde
producten i.s.m. 174
scholen

51 ontwikkelde
producten i.s.m.
230 scholen

74 ontwikkelde
producten i.s.m. 282
scholen

Leergemeenschappen
Cultuuronderwijs

0
leergemeenschappen

2 leergemeenschappen

10 leergemeenschappen cultuuronderwijs

Portfolio’s

Nog niet bekend

Ruim de helft maakt
op enige wijze
gebruik van een
portfolio

Ruim de helft maakt
op enige wijze gebruik
van een portfolio

Deskundigheidsbevordering
culturele
aanbieders

19 culturele
aanbieders

19 culturele
aanbieders

30 culturele
aanbieders

1

In 2019 moesten alle scholen een nieuwe aanvraag doen en daarom is er een kleine terugval in
percentage.
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Scenario’s

Monitoring en
evaluatie

63% van de scholen
heeft als ambitie
Scenario 3 of hoger
gesteld. Dit percentage
is voor de stad en de
provincie Groningen
hetzelfde.

Het gemiddeld
bereikte scenario is
2.3. (EVI 2018)

De meerderheid van
de scholen heeft een
ambitie gesteld van
Scenario 3 of hoger.

In januari 2017 werd
het EVI rapport over
CMK I gepresenteerd.
100% cultureel
aanbieders legt
verantwoording af.

98% van de
Nog niet bekend.
deelnemende
scholen gebruikt EVI;
100% cultureel
aanbieders legt
verantwoording af.

Per onderdeel:
Deskundigheid: 2.6;
Visie: 2.4;
Doorgaande leerlijn:
2.1
Relatie met netwerk:
2.5

Wat ging goed en wat kan beter?
Deelname scholen
De ambities van CMK Groningen 2017-2020 waren groot. K&C streefde een bereik
na van 95% deelnemende scholen en wilde hen naar scenario 3 of hoger brengen.
De realisatie van deze doelen vergt meer tijd. De doelstellingen zijn in 2018
bijgesteld naar een bereik van 80%. Kwalitatief streven we nog steeds naar scenario
3. Met zo’n 72% deelname van het primair onderwijs was ons doel nog niet bereikt.
In de komende CMK periode wil K&C ook de ontbrekende scholen betrekken. Omdat
scholen de aanvraagprocedure ingewikkeld vinden, willen we die in de nieuwe
periode aanpassen.
Deelname Culturele ondernemers
Culturele ondernemers wisten de regeling heel goed te vinden en hun producten
sluiten goed aan op de schoolbehoeften. Een verbeterpunt is de digitale
vindbaarheid van de ontwikkelde producten.
Leergemeenschappen Cultuureducatie
Na een trage start, nam de vraag van leergemeenschappen snel toe. Ze moesten
wennen aan de open werkwijze zonder duidelijke richtlijnen; culturele partners
zochten naar hun rol maar waren wel direct geïnteresseerd. Na aanvankelijk wat
koudwatervrees, is de voorlopige bevinding dat de leergemeenschappen (in potentie)
ruimte scheppen. Voor bijvoorbeeld het experiment, de dialoog over het lesgeven in
cultuureducatie, de relatie tussen partner en school, voor stagnatie of conflict zonder
er direct op afgerekend te worden. In alle leergemeenschappen klinkt waardering
voor de geboden ruimte.
Resultaten van leergemeenschappen worden het liefst uitgedrukt in de waarde die
het voor de partners heeft, zoals de invloed op eigen docentschap, lespraktijk,
professionele contacten, persoonlijke ontwikkeling. Dit blijkt uit individuele uitspraken
en de wens deze werkwijze voort te zetten.
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Scholen en culturele partners moeten nog steeds wennen aan de werkwijze. Zo blijft
het experimenteren nog achter, net als de focus op het lesgeven. En veel
leergemeenschappen kunnen meer ruimte bieden aan kinderen. Daarom ontwikkelen
onderzoekers een hulpmiddel waarmee leergemeenschappen inzicht krijgen in de
mogelijkheden die ze hebben en hoe ze die het beste benutten. Ook bekijkt men hoe
leergemeenschappen collectief ondersteund kunnen worden, zodat ze van elkaar
leren en ook actief kunnen participeren in het grotere project met de
steuninstellingen.
Portfolio’s
Scholen die investeren in de kwaliteit van cultuuronderwijs, willen weten wat de
opbrengsten zijn bij hun leerlingen. Ruim de helft van de scholen gebruikt hiervoor
portfolio’s, zo bleek uit EVI. Extra inzet is daarom niet meer nodig in de nieuwe
periode. Het onderzoek naar de leeropbrengsten van de leerlijn Cultuur in de Spiegel
willen we wel continueren.
Deskundigheid culturele veld
Door de nadruk op deskundigheidsbevordering binnen CMK nam de vraag naar
goede coaching en teamscholing van culturele spelers sterk toe. In het Groningse
basisonderwijs is een tekort aan goede kunstvakdocenten. Tegelijkertijd zijn
vakdocenten - ondanks de vraag - niet altijd goed toegerust om leerkrachten te
coachen. De training ‘Zingen langs de Lijn’ die hiervoor ontwikkeld is, zetten we de
komende periode voort. Daarnaast continueren we ‘Handen & Voeten’, zodat
kunstprofessionals leren vraaggericht te werken.
Ook het speciaal (basis)onderwijs vindt dat het aantal kunstvakdocenten dat kan
werken met specifieke doelgroepen, beperkt is. Ook is er enige aarzeling binnen het
culturele veld om met specifieke doelgroepen te werken, omdat tijd en ervaring
ontbreken. In CMK III ontwikkelen we een nascholing waarin we het S(B)O en
culturele ondernemers aan elkaar koppelen.
Scenario’s
Met de binnen CMK opgestelde scenario’s kunnen scholen planmatig hun
cultuuronderwijs verbeteren. Het model past goed bij de werkwijze van de scholen.
K&C voegt het vocabulaire van Curriculum.nu toe aan de scenario’s.
In de afgelopen periode was er groei te zien richting Scenario 3. Wel bleek dat bij de
organisatie van cultuurlessen in samenhang met andere vakken, de inhoudelijke
doelen van cultuuronderwijs vaak onvoldoende geborgd zijn. Passend bij
Curriculum.nu wil K&C scholen in de komende vier jaar begeleiden om horizontaal
én verticaal samenhang te realiseren in het cultuuronderwijs: cumulatief in artistieke
en creatieve vaardigheden, in verbinding met andere vakken en qua aanpak en
onderwerp passend bij de leefwereld van kinderen. K&C biedt scholen een publicatie
aan over de ontwikkeling van samenhangend cultuuronderwijs.
Om aan de wens van het onderwijsveld tegemoet te komen, gaan we scholen die
Scenario 3 gepasseerd zijn, de mogelijkheid bieden om minder ver gevorderde
scholen te coachen. Er is door stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen een
leerlijn cultuuronderwijs ontwikkeld voor acht voorloperscholen. De projectleiders
willen CMK gebruiken om de leerlijn in de praktijk te brengen.
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EVI
CMK Groningen-deelnemers maken gebruik van het evaluatie-instrument EVI. De
scholen worden bevraagd op deskundigheid, visie, doorlopende leerlijnen en
netwerk. Dit geeft hen de mogelijkheid ‘aan het roer’ te staan van het eigen
cultuuronderwijs. EVI monitort de ontwikkeling als losse onderdelen, terwijl het
benaderingen zijn van één proces: het structureel onderbrengen van cultuur in de
klas. Scholen, penvoerders, beleidsmakers en bestuurders in Groningen waren
positief over EVI. Toch zag K&C verbetermogelijkheden: niet alle onderdelen die in
EVI bevraagd worden hingen onderling samen en scholen hoefden ook niet op die
samenhang te reflecteren. In 2020 wordt EVI hierop aangepast. Ook het vocabulaire
van Curriculum.nu krijgt een plek in EVI 2.0.
K&C wil in de nieuwe CMK periode EVI 2.0 inzetten en het gebruik van EVI 2.0 door
andere penvoerders in Nederland stimuleren. In de nieuwe periode wordt ook het vo
betrokken bij CMK Groningen. Daarom worden er scenario’s opgesteld voor de
onderbouw van het vo en wordt EVI 2.0 doorontwikkeld voor deze scholen.
Rol steunfunctie naast rol penvoerder
De provincie en de gemeente Groningen hebben K&C gevraagd om naast het
penvoerderschap CMK ook de steunfunctie cultuuronderwijs in te vullen. Terwijl CMK
de financiële en praktische randvoorwaarden schept voor scholen en cultureel
ondernemers om hun plannen te verwezenlijken, biedt de steunfunctie advies,
deskundigheidsbevordering en netwerken om die extra kwaliteit te realiseren.
Scholen en culturele ondernemers zijn enthousiast over de bereikbaarheid van het
loket CMK Groningen en de goede wisselwerking tussen de steunfunctie en CMK.
Aan de kant van de planontwikkeling verwijst CMK naar de adviseurs en in EVI
kunnen scholen rechtstreeks een hulpvraag stellen aan de K&C-adviseur uit de eigen
regio. Vragen worden direct opgepakt, waardoor trends en ontwikkelingen snel
worden gesignaleerd. In de samenwerking met scholen wordt zoveel mogelijk
afgestemd met de gemeentelijk gesubsidieerde instanties zoals bijvoorbeeld IVAK,
VRIJDAG en Muziekschool Hunsingo.
De werkwijze van CMK biedt veel mogelijkheden tot contact tussen scholen, culturele
ondernemers en adviseurs van K&C. In de eerste plaats biedt onze aanpak scholen
zelf, maar vervolgens ook aan andere CMK-betrokkenen (1) zicht en grip op het
proces van kwaliteitsverbetering van cultuureducatie, (2) inzicht in de stappen die zijn
gezet, in knelpunten, ontwikkelbehoeften en ondersteuningsvragen, en (3)
ontwikkelruimte om van elkaar te leren (kennisbijeenkomsten,
deskundigheidsbevordering, Leergemeenschappen Cultuureducatie). Met een
analyse van de voortgang van CMK in Groningen (EVI-rapport) door de RUG, zijn de
resultaten lokaal en landelijk zichtbaar.
Tegelijkertijd is meer efficiency mogelijk. We winnen tijd door de plannen van scholen
en cultureel ondernemers niet door de PAC te laten beoordelen. Tijd die we
gebruikten voor de uitleg van procedures en het redigeren van aanvragen, zetten we
in voor inhoudelijke adviezen.
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Actuele ontwikkelingen
Door het relatief grote aantal kinderen dat in Groningen opgroeit in armoede, de
grote afstanden tussen school en culturele instellingen en de
aardbevingsproblematiek is kansengelijkheid een grote uitdaging. Tegelijkertijd zien
we dat Groningen een goede culturele basisinfrastructuur bezit met kunstencentra in
alle gemeenten en culturele BIS-instellingen met een opdracht voor het hele
Noorden. In Appingedam wordt kunst en cultuuronderwijs ingezet om de
aardbevingsproblematiek bespreekbaar te maken. Een project als Culturele
Mobiliteit, dat het vervoer regelt tussen scholen en musea, voorziet in een duidelijke
behoefte. Door middel van samenwerkingsovereenkomsten lokale partners als
kunstencentra en bibliotheken wil K&C maatwerk stimuleren om kansen voor alle
kinderen te vergroten.
Curriculum.nu
De komende jaren worden de uitgangspunten van Curriculum.nu verder uitgewerkt
tot een curriculum voor de scholen. Het leerdomein Kunst & Cultuur heeft een grote
samenhang met de andere domeinen in het nieuwe curriculum. CMK Groningen wil
doorlopende lijnen verder stimuleren. We motiveren scholen om cultuureducatie in
samenhang met andere vakken aan te bieden. We bieden daarvoor financiële
mogelijkheden en expertise. De verwachting is dat ‘samenhang tussen vakken’ veel
aandacht krijgt in CMK III en dat er behoefte is aan vakoverstijgende teamtrainingen
op maat.
Leerlijn Cultuur in de Spiegel
Cultuur in de Spiegel (CIS) definieert cultuur als een proces van denken en doen; de
manier waarop mensen informatie verwerken over hun omgeving. Cultuur wordt
opgevat als een proces waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen
inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende ervaring. 2
CIS is ontwikkeld door de RUG. Op basis van CIS ontwikkelt Openbaar Onderwijs
Groningen in de stad Groningen een leerlijn die deze theorie vertaalt naar de praktijk
in de klas. De komende jaren blijft deze theorie erg belangrijk en K&C denkt dat die
meer en meer zijn weg zal vinden naar de lespraktijk.
Corona
Cultuur leer je niet uit een boekje, maar beleef je met elkaar. De ontmoeting met
professionele uitingsvormen van kunst en cultuur is zelfs onderdeel van het nieuwe
curriculum. Het Coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen,
beperken echter die ‘live’ ontmoeting.
Er bestaan momenteel geen zekerheden en het is nog niet bekend wanneer
maatregelen worden versoepeld. Goed overleg met de scholen en culturele
ondernemers is daarom belangrijk. Telkens zullen we ons moeten aanpassen aan
het ‘nieuwe normaal’. Tegelijkertijd werken we aan meerdere uitvoeringsscenario’s.
Waar nodig is K&C coulant in prestatieafspraken of worden tussentijds
samenwerkingsovereenkomsten bijgesteld. Digitale en andere innovatieve
oplossingen worden ingezet waar mogelijk.

2

https://www.leraar24.nl/50451/cultuur-in-de-spiegel-biedt-basis-voor-cultuuronderwijs/
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Doelen Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Contouren CMK 2021-2024
In de uitgangspuntenbrief van december 2019 schreef de minister dat er een vervolg
komt op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is grote tevredenheid over
hoe de CMK-regeling in Nederland wordt uitgevoerd. Het advies is: bouw voort op
wat er is, zet een stap extra voor scholen die nu niet bereikt worden. In de nieuwe
regeling is er nadrukkelijk aandacht voor kansengelijkheid. Daarnaast biedt het de
mogelijkheid om ook het voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang te
betrekken bij de CMK regeling.
De CMK-doelen voor de periode 2021-2024 zijn3:
1. Het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie, mede door
middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector,
met aandacht voor het vergroten van kansengelijkheid. De samenwerking is
gestoeld op een onderwijskundige visie op cultuureducatie en dient de
culturele ontwikkeling van het kind centraal te stellen. We realiseren dit door
middel van:
a) samenwerking tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en speciaal onderwijs met de culturele omgeving.
Aansluiting bij de voorstellen, conceptdoelen en voorbeeldmaterialen die al
ontwikkeld zijn (worden) in het kader van de curriculum vernieuwingen en
eventuele nieuwe materialen die nog ontwikkeld worden binnen het
leergebied Kunst en Cultuur zijn hierbij voorwaardelijk;
b) het vergroten van de professionalisering van leerkrachten, docenten,
culturele partners en penvoerders ten aanzien van cultuureducatie.
2. Subdoelen en daarmee facultatief na te streven doelen zijn:
a. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie van
primair naar voortgezet onderwijs.
b. Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere
vakken.
Het verbinden van binnen- en buitenschools om daarmee de culturele
omgeving dichter bij de leerling te brengen.
Vertaling landelijke doelen naar CMK Groningen
De landelijke doelen vinden als volgt hun lokale vertaling in Groningen:
1. Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs door
visieontwikkeling, deskundigheidsbevordering, leerlijnontwikkeling en
samenwerking met de culturele omgeving.
In Groningen hebben we de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd waarop
scholen en culturele instellingen de komende jaren kunnen voortbouwen. Zowel
scholen als de culturele omgeving zien de kwaliteit van cultuuronderwijs als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. In Groningen neemt de school de regie. CMK III
werkt vanuit de vraag van scholen. De samenwerking met de culturele omgeving
krijgt inhoudelijk vorm vanuit de onderwijskundige visie. Het implementeren van het
nieuwe curriculum met de doelen en opdrachten van het negende domein ‘Kunst en
Cultuur’ is een specifieke doelstelling van CMK III in Groningen.
3

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, Artikel 3.2. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0043546/202005-19)
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Kwalitatief: in 2024 bevinden deelnemende scholen zich in Scenario 3; alle leerlingen
van 4 tot 15 jaar leren kunst (mee)maken en leren betekenis geven aan kunst en
erfgoed vanuit een samenhangend aanbod ‘op maat’.
2. Tweesporenbeleid: onderhouden van relatie met deelnemende scholen en
nieuwe scholen bereiken.
In Groningen doet driekwart van de basisscholen mee aan de CMK-regeling. K&C
spant zich in om ook de overige basisscholen te betrekken. Om de drempel voor
deelname te verlagen, wordt CMK Groningen een samenwerkingspartner voor
scholen in plaats van een subsidieloket. In het voortgezet onderwijs is nog geen
bekendheid met CMK Groningen, maar wel behoefte om deel te nemen. De scholen
willen de komende jaren onder meer inzetten op versterking van doorgaande
leerlijnen en vakkenintegratie. De samenwerking met culturele ondernemers wordt
uitgebouwd, vooral waar het gaat om het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van
een samenhangend programma dat leerlingen mogelijkheden biedt om hun talenten
optimaal te ontwikkelen.
Kwantitatief: in de periode 2021-2024 groeien we naar een bereik van 87%
deelnemende basisscholen (inclusief speciaal onderwijs).
Kwantitatief: K&C wil 30% van de middelbare scholen bereiken in 2021, groeiend
naar 70% in 2024 (inclusief speciaal voortgezet onderwijs).
3. Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en
penvoerders
De regeling CMK III wil cultuureducatie een stevige plek geven in het curriculum van
scholen. Leerkrachten, docenten en schoolleiders, schoolbesturen, penvoerders en
culturele partners werken aan deze ambitie. De steunfunctie van K&C stemt haar
nascholingsaanbod af op de vraag. Voor de verdieping van het reguliere aanbod van
K&C met ICC-cursussen, teamtrainingen en visietrajecten, biedt CMK III:
- het professionaliseringstraject schoolleiders en bestuurders;
- een coaching-traject voor ICC’ers;
- coaching on the job voor zzp’ers;
- nascholing Werken in het speciaal onderwijs;
- de nieuwe maakplaats Cultuureducatie met deskundigheidsbevordering van jonge
makers.
Daarnaast zet CMK III nog sterker dan voorheen in op kennisdelen: er komen meer
netwerkbijeenkomsten om best practices en lessons learned te delen. We betrekken
beleidsmedewerkers van gemeenten en de provincie bij de kennisdeling, omdat de
inzichten kunnen leiden tot het aanscherpen van het cultuurbeleid.
Dankzij Evi worden scholen bewust van hun knelpunten, zoals het benoemen van
ontwikkelwensen voor deskundigheid. Adviseurs helpen scholen hun vraag scherper
te formuleren en mogelijkheden te vinden. Is er geen aanbod, dan zoeken we
samenwerking met nabije hogescholen of zzp’ers om iets op maat te ontwikkelen.
In CMK III investeert K&C ook in de professionaliteit van de adviseurs binnen
KRAAK. Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met de penvoerders van
Friesland en Drenthe.
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Kwantitatief: 100 % van de deelnemers aan CMK III (leerkrachten, docenten,
culturele partners en adviseurs) gebruikt de regeling om te werken aan de eigen
professionaliteit.
4. Het verbinden van voor- en naschoolse cultuureducatie met het
binnenschoolse cultuuronderwijs. Het gaat hier nadrukkelijk om het realiseren
en versterken van duurzame relaties.
We willen bestaande relaties tussen primair onderwijs, kinderopvang en
peuteropvang inhoudelijk versterken met cultuureducatie. Daarom kiezen we ervoor
om kinderopvangorganisaties te betrekken die binnen integrale kindcentra (IKC) een
structurele samenwerking hebben met het primair onderwijs. Het gaat nadrukkelijk
om de verbinding vanuit het binnenschoolse. Daarom kiezen we voor de groepen 2
tot 4-jarigen en 4 tot 12-jarigen.
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in deskundigheid binnen het primair
onderwijs. Dit biedt een solide basis om cultuuronderwijs verder uit te bouwen naar
het voor- en naschoolse. In CMK III stimuleren wij het veld om elkaar op te zoeken
en gezamenlijk te investeren in deskundigheid.
Kwantitatief: in 2024 heeft 30% van de basisscholen in een IKC een samenwerking
op het gebied van cultuureducatie met de betrokken kinderopvangorganisaties.
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Vormgeving CMK Groningen 2021-2024
Continueren huidige regeling
In het najaar van 2019 hebben we CMK geëvalueerd, samen met het onderwijs en
culturele ondernemers. Ruim 150 scholen en culturele ondernemers hebben tijdens
drie bijeenkomsten hun feedback gegeven. Dat leidde tot een adviesrapport waarin
staat: ‘Ga door met het programma CMK, want dit wordt zeer gewaardeerd door
zowel scholen, culturele instellingen als door kinderen!4’ Deze positieve reacties
sterken K&C in het voortzetten van haar huidige werkwijze. Wel vragen de scholen
en culturele ondernemers om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen.
Aanpassing procedure primair onderwijs
Om aanspraak te maken op een bijdrage moesten scholen in CMK II een plan
opstellen, die vanuit de onderwijsvisie onderbouwd was. Vooral de vertaling van de
plannen in een aanvraagformulier en het opstellen van een aansluitende begroting
vond men ingewikkeld. Daarnaast werden er bezwaren geuit door het Fonds voor
Cultuurparticipatie om de huidige werkwijze te continueren.
In plaats van aanvraagprocedures wil K&C nu gaan werken met samenwerkingsovereenkomsten. Hierin staan de activiteiten omschreven die een school wil
ondernemen om een volgende stap te zetten in cultuuronderwijs. De school kiest
haar eigen route en culturele partner(s). Waar nodig en gewenst, adviseert K&C. De
meeste basisscholen hebben hun cultuuronderwijs goed in kaart gebracht met hulp
van EVI. Dit vormt een goede basis voor de samenwerkingsovereenkomst. In de
overeenkomst wordt vervolgens omschreven welke concrete activiteiten de school
vanuit de CMK-regeling wil gaan uitvoeren. In het format voor de
samenwerkingsovereenkomst voegen we een productenboek toe met de
mogelijkheden binnen CMK Groningen.
1. Begeleiding en advisering van activiteiten
Binnen de nieuwe structuur vervalt de externe beoordelingscommissie. Vandaar dat
de rollen tussen projectleider en adviseur binnen de organisatie zijn gesplitst. Een
overzicht van de nieuwe rolverdeling:
Nieuwe situatie: Samenwerkingsovereenkomst tussen K&C en scholen
Adviseur denkt mee over planvorming op school
Advies over de mogelijkheden binnen CMK
De school brengt zelf de ontwikkeling van cultuuronderwijs in beeld, bijvoorbeeld
met hulp van EVI. In de samenwerkingsovereenkomst staat beschreven welke
concrete activiteiten ondernomen worden om de volgende stap te
bewerkstellingen, inclusief een passende begroting.
Projectleider bekijkt de overeenkomsten en toetst de begroting. Bij vragen wordt
de adviseur geraadpleegd. Indien een CMK-plan niet akkoord is, neemt de
adviseur contact op met de school.
De school is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de CMK-plannen.
Desgewenst ondersteunt de adviseur in het proces en stimuleert hij/zij het
leerproces van scholen onderling, door resultaten van CMK-plannen te delen in
netwerken en bekendheid te geven aan good practices.
Monitoring vindt plaats via EVI 2.0.

4

Adviesrapport Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) ten behoeve van beleidsperiode 2021-2024,
Bureau Statement. (p 15).
14

Het is niet altijd nodig dat scholen een adviseur uitnodigen om een
samenwerkingsovereenkomst op te stellen. We onderscheiden drie soorten scholen:
-

Ervaren scholen (met name scenario 3/4) zijn in staat zelfstandig
hoogwaardige plannen te maken, uit te voeren en te evalueren. Er is
regelmatig contact via de verschillende netwerken of projecten. Deze scholen
doen rechtstreeks hun voorstellen bij de projectleider.

-

Scholen die om ondersteuning vragen worden door de adviseur geholpen
met de planvorming. Tijdens het adviesgesprek wordt een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld die de projectleider krijgt voorgelegd.

-

Onervaren scholen die niet om hulp vragen bij de planvorming. Juist deze
scholen worden in de komende periode actief opgezocht en geholpen om een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Met de intrede van samenwerkingsovereenkomsten ontstaat er een spanningsveld
tussen de onafhankelijkheid van K&C en haar rol als penvoerder. De betrokkenheid
van de adviseur kan kwaliteit toevoegen aan de CMK-plannen van scholen, maar het
is niet wenselijk dat de adviseur een bepalende rol krijgt. De visie van de school is
leidend. Een potentieel risico is dat ‘wie betaalt, bepaalt’. K&C voorkomt dit door:
 vooraf scherpe kaders te stellen over wat wel en niet mogelijk is binnen CMK
Groningen;
 een scherpe interne rolverdeling tussen projectleider en adviseur;
 een advies van de BAG over de koers en de uitvoering van de CMK-regeling;
 een expertfocusgroep kijkt steekproefsgewijs naar de
samenwerkingsovereenkomsten en adviseert K&C.
2. Budget voor scholen primair onderwijs
Het primair onderwijs is kerndoelgroep van de regeling in Groningen. Voor elke
school is ontwikkelbudget beschikbaar voor cultuureducatie. Een school ontvangt de
bijdrage op basis van de samenwerkingsovereenkomst inclusief begroting. Doordat
K&C als partner betrokken is in de samenwerkingsovereenkomst hoeft er geen
toetsing plaats te vinden via een adviescommissie.
EVI helpt scholen de stand van cultuureducatie in kaart te brengen en na te denken
over volgende stappen. Hierdoor is de meeste informatie voor het opstellen van een
samenwerkingsovereenkomst al ingevuld. In CMK III bieden we daarom de
mogelijkheid om het EVI-dossier als basis te nemen voor een
samenwerkingsovereenkomst. Scholen die geen (actueel) EVI-dossier hebben,
begeleiden we stapsgewijs in het format van de overeenkomst. Met hulp van het
productenboek benoemen we concrete activiteiten (inclusief geraamde kosten). Het
aanvraagformulier en de begroting worden dus vervangen door het EVI-rapport en
het productenboek.
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Het vast aan te vragen bedrag (van € 9,-) per leerling verdwijnt. In plaats daarvan
werken we met maximaal aan te vragen bedragen op basis van de grootte van de
school.
Schoolgrootte

Beschikbaar bedrag bij CMK
deskundigheid en leerlijn activiteiten
Tussen 23-100 leerlingen
€ 74.240
Tussen 100-200 leerlingen € 113.120
Tussen 200-350 leerlingen € 75.600
Meer dan 350 leerlingen
€ 61.600
Totaal
€ 324.560
Op basis bereik 80% scholen in 2021, oplopend tot 87% in 2024.
Het voordeel van deze werkwijze is de mogelijkheid tot differentiatie: een school kan
breed inzetten op deskundigheidsbevordering of op een innovatietraject binnen een
Leergemeenschap Cultuureducatie. Maar het is ook mogelijk om één keer een
teamtraining te organiseren omdat dit beter past bij de ontwikkeling of situatie van de
school. De CMK-bijdrage sluit hierdoor beter aan op de omvang van de
ontwikkelvraag.
Kansengelijkheid
In Groningen zijn maar weinig scholen die niet eerder deelnamen aan de regeling
(7%). Wel zijn er scholen die niet ieder jaar deelnemen. Vaak zijn het scholen met
een klein team of met leerlingen uit een sociaaleconomisch zwakkere wijk/plaats. De
prioriteit bij deze scholen ligt vaak niet bij cultuuronderwijs, terwijl hier juist zoveel
kansen liggen om met kunst en cultuur te werken aan taalachterstanden, sociale en
culturele vorming.
Het thema kansengelijkheid is breed besproken met de klankbordgroepen. Het
advies luidt: differentieer niet in het bedrag waarop scholen aanspraak kunnen
maken in de samenwerkingsovereenkomsten, maar zoek ruimte binnen de
bestaande structuur. Die is gevonden.
Extra begeleiding
 In de begeleiding vanuit de steunfunctie zet K&C nadrukkelijk in op het
bereiken van scholen uit scenario 1 en 2;
 ICC’ers van scholen uit scenario 1 en 2 missen vaak een back-up. Ervaren
ICC’ers van andere scholen kunnen ondersteuning en begeleiding bieden.
CMK Groningen organiseert hiervoor een train-de-trainerstraject op maat (zie
§ 6.1).
Aansluiting bij taalontwikkeling
 Veel educatieprojecten verbinden cultuur met taal/lezen. Ze worden
gebundeld en zichtbaar gemaakt op de website van de KultuurCentrale;
 Er wordt verbinding gezocht met lokale financieringsregelingen, voor
(aanvullende) uitvoeringsgelden van taal-/cultuurprojecten. Voor de
ontwikkeling van nieuwe projecten blijft er de mogelijkheid om een product te
ontwikkelen of een leergemeenschap te starten, samen met een culturele
speler;
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 De samenwerking met Biblionet en Forum wordt geïntensiveerd. Jaarlijks
wordt in september een gezamenlijke inspiratiebijeenkomst georganiseerd
n.a.v. de Kinderboekenweek. Taal- en cultuurcoördinatoren komen hier samen
en werken aan een gemeenschappelijke aanpak;
 Het jaarlijkse symposium cultuureducatie wordt eenmaal georganiseerd rond
het thema taal-cultuur.
Speciaal onderwijs
Cultuureducatie in het speciaal onderwijs vraagt om maatwerk. De onbekendheid
met deze doelgroepen vraagt om een grote investering van zowel het onderwijs als
de cultureel ondernemer. CMK Groningen organiseert hiervoor een scholingstraject.
(zie § 6.3.3)
Culturele Mobiliteit
In de provincie Groningen zijn de afstanden groot tussen scholen en culturele
instellingen. Dit zorgt voor kansenongelijkheid in cultuurarme regio’s. Bereikbaarheid
en vervoer is een uitdaging voor scholen en musea in de provincie, maar óók in de
buitenwijken van de stad. Het project Culturele Mobiliteit speelt hierop in door het
busvervoer te organiseren tussen scholen en musea.
3. Verbinding met buitenschoolse cultuureducatie
Leerkrachten kijken naar de individuele ontwikkeling van het kind, maar de tijd in de
klas is beperkt. Om kinderen ook buiten de school verdieping te bieden, wil CMK de
samenwerking bevorderen tussen primair onderwijs en de buitenschoolse opvang en
de voor- en vroegschoolse educatie.
De ontwikkelingen van het wijkgericht werken en de zogenoemde Integrale
Kindcentra (IKC) bieden kansen, net als samenwerking met muziekscholen en
kunstencentra, regelingen vanuit het sociaal domein of taalachterstandenbeleid,
gemeentelijke initiatieven zoals Toefkes of de Cultuurhopper of samenwerking met
de combinatiefunctionarissen.
Een kwartiermaker van K&C gaat het primair onderwijs benaderen om - vanuit eigen
budget en mogelijkheden - verbinding te zoeken met de kinderopvang op het gebied
van cultuureducatie. De kwartiermaker werkt nadrukkelijk samen met lokale en
regionale cultuurcoaches om de lokale mogelijkheden in kaart te brengen en te
adviseren in het vormgeven van de verbindingen. Ook biedt de kwartiermaker op
provinciale schaal de nascholingsmogelijkheden voor medewerkers uit de
kinderopvang.
4. Uitbreiding van CMK naar de onderbouw van het VO
De kinderen die nu naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs gaan,
profiteerden de afgelopen acht jaren van CMK. Daar doen de kunstvakdocenten en
de taal- en geschiedenisdocenten in het vo hun voordeel mee.
We zien dat veel docenten in het vo positief zijn over hun visie op cultuuronderwijs,
over de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs
teweeg brengt bij hun leerlingen. Toch is er nog ruimte voor ontwikkeling.
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We nemen de volgende analyses mee voor de ontwikkeling van een CMK-regeling
voor het vo:
- CMK wil het vo stimuleren om, net als in het primair onderwijs,
vakoverstijgende projecten te ontwikkelen die passen bij de schoolvisie en de
doelen van cultuuronderwijs;
- Uit onderzoek van Sardes uit 20175 blijkt dat in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs vaker sprake is van een samenhangend en structureel
programma dan in de onderbouw. CMK wil mogelijkheden bieden om vorm te
geven aan een leerlijn cultuuronderwijs voor de onderbouw, mogelijk in
aansluiting op het primair onderwijs in de omgeving en mogelijk in aansluiting
op de bovenbouw;
- Samenwerking met musea, theaters, kunstencentra, gezelschappen en
bibliotheken leidt volgens vakdocenten tot kwalitatief beter cultuuronderwijs op
school, meer kennis en vaardigheden bij leerlingen, meer kennis bij docenten,
bij culturele instellingen en meer samenhang in het programma.
De conclusie van de cultuureducatie monitor van Sardes uit 2017 is: “De
meerderheid van de vo-scholen wil hun cultuuronderwijs de komende jaren
versterken. Met name door leerlijnen te ontwikkelen of uit te bouwen, door
vakoverstijgend te gaan werken, door de samenwerking met de culturele omgeving
te versterken en door de deskundigheid van docenten te bevorderen”.
De vraag naar deskundigheidsbevordering en coaching on the job is in het vo minder
urgent. Kunstvakdocenten hebben ruime ervaring in het onderwijs en volgen jaarlijks
nascholingsdagen vanuit eigen budget. In de klankbordgroepen geeft het vo aan dat
de uitdagingen liggen op de thema’s (a) Visie en Samenhang en (b)
Vakoverstijgende samenwerking binnen de kunstensecties en met andere domeinen.
Op dit laatste thema wil K&C het onderwijs en culturele veld samenbrengen middels
co-creatiesessies. Beide werkvelden zeggen hier baat bij te hebben. CMK biedt
hiervoor financiële mogelijkheden. K&C organiseert co-creatie-cafés. Tijdens deze
informele bijeenkomsten zetten we het proces van co-creatie centraal en dagen we
culturele partners en scholen uit om bewuste processtappen te zetten.
Inspelend op het thema Visie en Samenhang, ontwikkelt K&C samen met de RUG
scenario’s voor het VO, die de stappen om te groeien in kwaliteit zichtbaar maken.
Cultuurcoördinatoren kunnen de scenario’s gebruiken voor gesprekken met collega’s
uit andere secties. De doelen en opdrachten zoals geformuleerd in Curriculum.nu
vormen hiervoor het uitgangspunt. De scenario’s zijn onderdeel van de
doorontwikkeling EVI vo.
De landelijk erkende ICC-cursus is doorontwikkeld voor vo. Ze biedt
cultuurcoördinatoren relevante kennis en vaardigheden om de inhoudelijke,
operationele en relationele kwaliteit van cultuureducatie/cultuuronderwijs op school te
vergroten. Door de ICC-cursus in het CMK programma op te nemen, kunnen vodocenten dit traject kosteloos volgen. Dit motiveert scholen een cultuurcoördinator
aan te stellen en op te leiden. K&C biedt deze cursus vanaf 2021 aan.

5

https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=1733 (p. 9)
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K&C wil voor het vo een bedrag van € 9,- per leerling beschikbaar stellen binnen
CMK. We denken in vier jaar tijd uiteindelijk 70% van de scholen te kunnen bereiken,
waarbij we ons richten op de onderbouw. Dit betekent 15.404 leerlingen x € 9,- x
55% = €76.249,80,- (eerste jaar 30% bereik, tweede jaar 50% bereik, laatste twee
jaren 70% bereik = gemiddeld 55%). We kiezen in het vo voor deze aanpak, omdat
dit voor het primair onderwijs goed werkte.
5. Aanpassing procedure cultureel ondernemers
De nieuwe werkwijze met samenwerkingsovereenkomsten vraagt ook om een
aanpassing van de procedures rondom het ontwikkelen van culturele producten. De
aanpak in het verleden zorgde ervoor dat culturele spelers vraaggerichter gingen
werken. Deze meerwaarde behouden we in CMK III, doordat cultureel ondernemers
en scholen beiden betrokken worden bij het opstellen van een
samenwerkingsovereenkomst voor productontwikkeling. De uitbreiding richting het vo
betekent ook een uitbreiding van mogelijkheden.
Nieuwe situatie: Samenwerkingsovereenkomst tussen K&C, cultureel
ondernemers en scholen
Adviseur denkt mee over planvorming
Advies over de mogelijkheden binnen CMK
Een cultureel ondernemer wil een product ontwikkelen met een school, waarvoor
budget nodig is. De adviseurs stellen samen met de ondernemer en de
school/scholen een samenwerkingsovereenkomst op, waarin de kaders van de
productontwikkeling worden bepaald.
Projectleider bekijkt de overeenkomsten en toetst de begroting. Bij vragen over de
overeenkomst, wordt de adviseur geraadpleegd. Indien een CMK-plan niet akkoord
is, neemt de adviseur contact op met de cultureel ondernemer.
Betrokkenheid bij uitvoering CMK plannen door het bezoeken van projecten of door
intervisie binnen cultuurnetwerken. De cultureel ondernemer zorgt voor een goede
planning, budgetbewaking en uitvoering. De adviseur ondersteunt in het proces
waar gewenst.
In het advies m.b.t. de productontwikkelingen sturen we aan op een vernieuwend
product dat past in een leerlijn. Het budget per ontwikkeling betreft maximaal €
5.000,-.
Vooral onder ZZP’ers is de vraag naar deskundigheidsbevordering toegenomen.
Omdat de eerder ontwikkelde trajecten ‘Zingen Langs de Lijn’ en ‘Handen & Voeten’
positief zijn beoordeeld, worden die in CMK III gecontinueerd.
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6. Nieuw te ontwikkelen producten en projecten binnen CMK
Binnen CMK III willen we nog nadrukkelijker de kwaliteit van het cultuuronderwijs
borgen. Vanuit de evaluaties met scholen zijn hiervoor een aantal suggesties gedaan
die allemaal te maken hebben met gedeeld eigenaarschap.
Ten eerste noemden scholen de wens om gecoacht te worden door een andere
school binnen dezelfde stichting of dorp/wijk. Het opleiden van coaches past goed
binnen CMK III (‘‘Leren van elkaar’’) en draagt bij aan het verduurzamen van CMKresultaten.
Ten tweede willen scholen via bovenschoolse netwerken meer kennis met elkaar
delen en van elkaar en van experts leren. CMK initieert bovenschoolse netwerken.
6.1. Coachen door ervaren ICC-ers
Steeds vaker ondersteunen ervaren ICC’ers (Scenario 4) hun beginnende collega’s
(Scenario 1/2). Dit moedigen we aan. In CMK III wil K&C de ervaren ICC’ers met
kennis ondersteunen. Met de PABO en de Post-HBO cultuurbegeleider wordt een
train-de-trainerstraject opgezet.
6.2 Bovenschoolse werkgroepen
Cultuureducatie staat steeds vaker op de agenda van bovenschoolse stichtingen. In
Groningen investeert een aantal scholenkoepels in een cultuurwerkgroep bestaande
uit ICC-ers en schoolleiders. K&C juicht deze ontwikkeling toe en wil deze netwerken
ondersteunen met kennis. Daarom stellen we binnen CMK II een budget beschikbaar
om experts van buiten in te huren voor deskundigheidsbevordering.
6.3 Culturele Mobiliteit
Het project Culturele Mobiliteit zorgt dat scholen culturele plekken kunnen bezoeken
die locatiegebonden zijn. De Erfgoedbus reist naar bijzondere historische plekken en
met de Kunstbus kunnen scholen het Groninger Museum bezoeken. Ook scholen
met kinderen die culturele plekken van huis uit niet bezoeken, doen hieraan mee.
Bovendien ervaren (met name jonge) leerkrachten het bezoek aan het museum
binnen Culturele Mobiliteit als eigen deskundigheidsbevordering. Een bijdrage vanuit
CMK maakt het mogelijk om jaarlijks minimaal 6.000 leerlingen te vervoeren tussen
school en culturele instelling. De vervoerskosten zijn opgenomen in de begroting.
6.4 Deskundigheidsbevordering zzp’ers
De nadruk van CMK III ligt op het borgen van de kwaliteitsverbetering van het
cultuuronderwijs. Dit doen we door de deskundigheid van leerkrachten en docenten
te bevorderen. Dit zorgt er o.a. voor dat de vraag aan culturele instellingen en zzp’ers
om producten te ontwikkelen steeds explicieter wordt. CMK III kiest er daarom voor
een stevige impuls te geven aan de deskundigheid van het culturele werkveld.
Hiervoor worden ingezet:
6.4.1: Maakplaats cultuureducatie
In samenwerking met Station Noord, de kunstvakopleidingen in Noord-Nederland en
de noordelijke gezelschappen wil K&C een impuls geven aan jonge makers die
cultuureducatieve producten willen ontwikkelen. CMK financiert drie jonge makers
die de Maakplaats Cultuureducatie gaan vormgeven. Hen wordt geleerd vraaggericht
te werken. Leren staat centraal.
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6.4.2: Nascholing coaching
K&C biedt in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium, NHL Stenden en
Bureau Meesterschap twee nascholingen aan voor zzp’ers die aan de slag willen
voor het onderwijs. De opleiding ‘Met Handen & Voeten met Hoofd & Hart’ leert
zzp’ers o.a. vraaggericht te werken en zichzelf te presenteren. ‘Zingen Langs de Lijn’
leert zzp’ers hoe ze leerkrachten en docenten kunnen coachen. Deze
activiteitenkosten zijn in de begroting van CMK meegenomen.
6.4.3: Nascholing werken in het speciaal onderwijs
Culturele instellingen en zzp-kunstdocenten hebben behoefte aan vaardigheden om
beter te kunnen aansluiten op het speciaal onderwijs. Binnen CMK III wordt een korte
cursus ontwikkeld vanuit de kennis die is opgedaan in CMK II met een uitgebreide
training van zzp-kunstdocenten die in het speciaal onderwijs werken. Zij delen hun
ervaringen in de cursus.
6.5 Nascholing directies
Omdat veel ICC’ers aangaven dat het de directie ontbreekt aan kennis om goed
leiding te geven aan het kwaliteitsverbeteringsproces van cultuuronderwijs, startte
K&C in 2018 i.s.m. NHL Stenden het professionaliseringsproject ‘Visie, Verbinding,
Verbeelding’. Hierin worden schooldirecteuren en bestuurders gecoacht bij de
ontwikkeling van een integrale visie op cultuuronderwijs. Ze leren cultuuronderwijs
duurzaam en structureel te borgen. Sprekers in het scholingstraject zijn experts als
Barend van Heusden en de Inspecteur van het primair onderwijs. De kosten van de
gastsprekers en van NHL Stenden worden meegenomen in de begroting van CMK
III.
6.5 Kraak: alternatieven voor deskundigheidsbevordering van adviseurs
Als vervolg op het idee van een Noordelijke Cultuuracademie voor kennisdeling en
verdieping, is KRAAK ontstaan. Tijdens KRAAK-sessies, die op festivals
plaatsvinden, ontmoeten adviseurs die kunst-, cultuur- en educatie verbinden en
vormgeven elkaar. Iedere sessie heeft een eigen thema. K&C wil de KRAAK-sessie
binnen CMK III blijven organiseren, samen met Compenta, Keunstwurk en
Kunstkade. Hiermee wordt geïnvesteerd in de deskundigheid van de penvoerders en
van het culturele veld. Er wordt hiervoor geen aparte aanvraag gedaan bij We the
North.
7. Leergemeenschappen Cultuureducatie
Een leergemeenschap is een meerjarige samenwerking tussen één of meer scholen,
één of meer culturele partners en eventueel andere partners zoals bijvoorbeeld een
kinderopvangorganisatie. Het doel is de culturele lespraktijk van leerkrachten,
docenten of pedagogisch medewerkers en de culturele partner te vernieuwen.
Centraal staan het leren van elkaar, de onderlinge dialoog en die met de leerlingen,
het ontwikkelen en reflecteren en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
leerling. Ook de doorwerking op de leerling en dit inzichtelijk maken, is een
onderdeel. Verduurzaming van de samenwerking is een belangrijk doel.
In een leergemeenschap wordt samen bepaald welke rol(len) de leerkracht en de
culturele partner hebben in de uitvoering en hoe dat past in de gedeelde visie op
cultuureducatie. Alle partners stemmen hun activiteiten op elkaar af en delen de
pedagogische verantwoordelijkheid voor de leerling. Dit draagt bij aan het inzicht in
de doorvertaling van het onderwijs op het individuele kind.
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De Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Kunst en samenleving) doet onderzoek
naar de leergemeenschap. Adviseurs van K&C informeren scholen over de
mogelijkheden van leergemeenschappen.
Het succes van de leergemeenschappen van CMK II willen we meenemen naar CMK
III. We verlagen het maximale budget per jaar per leergemeenschap van 10.000,naar € 8.000,-. Er zijn in 2020 zes leergemeenschappen die in 2021 een tweede jaar
ingaan (6 x 10.000,- = 60.000,-). Daarnaast verwachten we zes nieuwe in 2021 (6 x
8.000,- = 48.000,-). In het overgangsjaar 2021 zijn de totale kosten 108.000,-. Ieder
jaar komen er tot en met 2023 zes nieuwe bij (12 x 8000,- in 2022 en 2023).
De mogelijkheden voor deelname aan leergemeenschappen willen we ook uitbreiden
naar vo en kinderopvangorganisaties. De huidige deelnemers geven aan vaker
kennis te willen delen met andere leergemeenschappen. We willen jaarlijks
gezamenlijke kick-off meetings organiseren en tussentijdse inspiratiesessies.
8. Bijeenkomsten met veld
CMK organiseert jaarlijks één symposium met sprekers en workshops. Het ene jaar
voor leerkrachten van het primair onderwijs (t/m groep 6) en pedagogisch
medewerkers van kinderopvangorganisaties, het andere jaar voor leerkrachten van
de bovenbouw van het primair onderwijs en docenten van het voortgezet onderwijs.
We werken hierin samen met de RUG, de Hanzehogeschool, NHL Stenden en het
LKCA en stemmen de inhoud van de symposia gezamenlijk met elkaar af. Voor het
geven van de workshops nodigen we leerkrachten, docenten en culturele
ondernemers uit. Deelnemers worden verzocht contactgegevens met elkaar uit te
wisselen zodat men elkaar ook later kan opzoeken. Hieruit voortvloeiende
coachingstrajecten zijn vervolgens op te nemen in de plannen.
Kennisinstellingen
Zowel via de nascholingen als het onderzoek zijn de noordelijke en landelijke
kennisinstellingen betrokken bij CMK.
1. De RUG zal jaarlijks het EVI 2.0 onderzoek uitvoeren. Als haar onderzoek naar
leeropbrengsten van de leerlijn cultuuronderwijs van de Openbaar Onderwijs Groep
Groningen in 2021 zal zijn afgerond, willen we het instrument in de jaren 2022-2024
inzetten op andere scholen.
2. De Hanze Hogeschool (PABO en Prins Claus Conservatorium) is actief betrokken
bij de nascholingen ‘Zingen langs de lijn’ en ‘Coaching door ervaren ICC’ers’. Het
Lectoraat Kunst en Samenleving doet onderzoek naar de leergemeenschappen.
3. Er is samenwerking met de Schoolleidersopleiding van NHL Stenden binnen de
scholing ‘Visie, Verbinding, Verbeelding’.
4. K&C gaat samenwerken met het LKCA om de landelijke uitrol van EVI 2.0 te
coördineren en een kennisinfrastructuur op te zetten met minimaal zes universiteiten
die de analyse van EVI 2.0 gaan uitvoeren in andere regio’s.
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9. Monitoring en evaluatie
Mocht CMK III de laatste periode zijn dat het cultuuronderwijs een extra financiële
impuls krijgt, dan is het zeer belangrijk om de resultaten goed te monitoren. We
maken jaarlijks voor een brede doelgroep een kleine publicatie met de best practices
en bereikcijfers van CMK. Daarmee worden ook de zichtbaarheid van de Groningse
aanpak en resultaten landelijk vergroot.
Monitoren van kwaliteit via EVI
EVI is een voor CMK ontwikkeld digitaal instrument waarmee scholen hun doelen
voor cultuuronderwijs evalueren en nieuwe doelen kunnen stellen.
EVI is sinds de start van CMK Groningen
in gebruik genomen door alle scholen. Na
vier jaar ontdekten we dat de samenhang
tussen visie, deskundigheid, leerlijn en
samenwerking met culturele partners,
onvoldoende werd geëvalueerd. Daar
kwam bij dat we de nieuwe terminologie
van Curriculum.nu wilden toevoegen aan
het instrument.
Toen K&C met LKCA in gesprek raakte
over een mogelijke doorontwikkeling bleek
dat meer penvoerders behoefte hadden
aan een dergelijk instrument. Er is een
werkgroep opgestart waar ook KCR, Plein
C, de VCPS-PO en Titia Lefers
(ontwikkelaar van de Cultuureducatiescan)
Figuur 1: De school aan het roer.
bij aansloten. Mocca, Kunst Centraal,
CultuurOost, het FCP en Barend van Heusden (RUG) dachten mee vanuit een
klankbordgroep. De ontwikkelgroep is aan de slag gegaan om een pilotversie van
EVI 2.0 te ontwerpen. Die is begin 2020 op verschillende scholen in Nederland
getest. De positieve evaluaties bevestigden dat EVI 2.0 definitief ontwikkeld moet
worden. Hiervoor deed K&C een aparte aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie.
EVI 2.0 is bij de start van de derde CMK periode gereed.
EVI VO
We willen graag een nieuwe EVI voor het vo ontwikkelen. Deze wens delen we met
de penvoerders uit Rotterdam en Gelderland. In overleg met de RUG ontwikkelen we
een plan om EVI-VO in 2021 te ontwikkelen en in 2022 en 2024 uit te voeren.
Onderzoek naar leeropbrengsten
Theisje van Dorsten (RUG) onderzocht de afgelopen jaren de leeropbrengsten van
de leerlijn cultuuronderwijs. Dit deed ze van zes scholen van de Openbaar Onderwijs
Groep Groningen. Ze ontwikkelde een survey voor leerlingen op drie niveaus (4-7; 811; 12-14 jaar), een instrument voor leerkrachten dat de lespraktijk in kaart brengt,
en een observatie-instrument om leerlingen in de klas te volgen. Dit onderzoek willen
we uitbreiden naar andere scholen in de provincie.
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Draagvlak
CMK Groningen is een grootschalig project, waarin het merendeel van het primair
onderwijs en vele culturele instellingen samenwerken. Daarom houdt K&C intensief
contact met alle belanghebbenden. De belangrijkste doelgroepen zijn scholen en
culturele instellingen. De adviseurs toetsen op maat of de regeling goed aansluit bij
de behoeften. De bevindingen deelt K&C intern en waar mogelijk voeren we in
overleg met onze financiers gewenste aanpassingen door.
De Beleidsadviesgroep (BAG) van CMK Groningen bestaat uit vertegenwoordigers
van Groningse schoolbesturen en culturele instellingen. De BAG heeft als
belangrijkste taak advies te geven aan K&C over de uitvoering van CMK Groningen.
Men evalueert, kijkt vooruit, overlegt over de koers van de regeling en signaleert
belangrijke trends en ontwikkelingen. De BAG komt minimaal vijf keer per jaar bijeen.
Er is intensief overleg met de belangrijkste financiers van CMK: Het Fonds
Cultuurparticipatie (FCP), de gemeente en de provincie Groningen. Regelmatig zijn
er tussentijdse overleggen om de voortgang van de regeling te bespreken. Twee
keer per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen K&C, FCP en de overheden.
De gemeenten worden geïnformeerd over de CMK-regeling tijdens het gezamenlijke
cultuuroverleg van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) en het netwerk van
cultuurcoaches. Daarnaast wordt iedere gemeente afzonderlijk bij de regeling
betrokken via de lokale cultuureducatieve netwerken. Verder organiseert K&C om het
jaar voor alle cultuurwethouders, beleidsmedewerkers en cultuurcoaches een update
van CMK door de EVI-resultaten te presenteren en te bespreken.
Tot slot stelt K&C een expertfocusgroep (EFG) in vanuit de verschillende
klankbordgroepen van betrokkenen die hebben meegedacht over CMK III. De groep
kijkt steekproefsgewijs naar de samenwerkingsovereenkomsten en adviseert K&C
over haar rol en positie.
10. Rol steunfunctie naast rol penvoerder CMK 2021-2024
K&C biedt ondersteuning om de basiskwaliteit cultuuronderwijs te verbeteren. Omdat
K&C medeverantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de plannen van scholen en
cultureel ondernemers, is urenuitbreiding van adviseurs noodzakelijk. Bovendien
komen het voortgezet onderwijs en kinderopvang er als doelgroepen bij.
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In de onderstaande tabel verduidelijken we waarvoor we de CMK-gelden de
komende jaren willen inzetten en welke diensten K&C levert om de regeling tot een
succes te maken.
CMK III biedt
1. Samenwerkingsovereenkomsten met
budget voor scholen primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en
kinderopvangorganisaties voor
deskundigheidsbevordering en
leerlijnactiviteiten die de kwaliteit van het
cultuuronderwijs duurzaam verbeteren
(en communicatie via site).
2. Scenario’s (ontwikkelperspectief) voor
scholen (po en vo)

3. EVI 2.0 voor po en nieuwe EVI voor
vo: zowel monitoring als ‘hulpmiddel’ bij
de ontwikkeling van cultuuronderwijs.
Coördinatie van het
monitoringsonderzoek.
4. Samenwerkingsovereenkomsten met
budget voor culturele ondernemers om
producten voor het onderwijs te
ontwikkelen en voor
deskundigheidsbevordering (en
communicatie via site).
5. Kennisdeling over CMK
(bijeenkomsten en vergroten digitale
zichtbaarheid projecten).
6. Leergemeenschappen
cultuuronderwijs inclusief
deskundigheidsbevordering (lerende
netwerken), samenwerking met
hogescholen en begeleiding.
7. Projecten
- Deskundigheidsbevordering
schoolbesturen, coaching ICC’ers,
Culturele Mobiliteit, bovenschoolse
werkgroepen,
deskundigheidsbevordering adviseurs en
cultureel ondernemers.

Steunfunctie K&C biedt
Advies, begeleiding culturele
programma’s en netwerken.

Deskundigheidsbevordering:
adviestrajecten; visievorming/leerlijnen;
teamscholingen; expertmeetings
cultuurportfolio’s; netwerkbijeenkomsten
(provinciaal en gemeentelijk);
ICC-cursus en modules (gevalideerd);
bemiddeling van projecten, workshops
en lessen; bemiddeling tussen scholen
en/of culturele ondernemers.
Advies; bijeenkomsten; netwerken.

Deskundigheidsbevordering;
bemiddeling; informatievoorziening.

Informatievoorziening; bijeenkomsten;
delen best practices.
Advies, kennisdeling.

Implementatie van ontwikkelde
professionaliseringstrajecten.
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Bijlagen
Bijlage 1: Definities
Penvoerder Een culturele instelling die door de gemeente en/of provincie wordt
aangewezen om een plan voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in te
dienen. De penvoerder werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen,
pabo’s en kunstvakonderwijs.
Projectleider Medewerker van K&C die zorg draagt voor de dagelijkse uitvoering
van CMK Groningen.
Adviseur Medewerker van K&C. Elke gemeente in Groningen heeft een eigen regioadviseur waar scholen, gemeenten en culturele ondernemers terecht kunnen voor
advies en begeleiding op het gebied van cultuureducatie.
Cultureel ondernemer is een speler in het cultuur(educatieve) werkveld. Dit kan een
zelfstandig ondernemer betreffen, maar ook bijv. een stichting, museum, theater,
muziekvereniging, bibliotheek etc.
Kunstvakdocenten Vakspecialisten uit alle disciplines (kunst, media, erfgoed) met
een lesbevoegdheid, werkzaam in het onderwijs.
Samenwerkingsovereenkomst Overeenkomst tussen K&C en een school, mogelijk
aangevuld met een cultureel ondernemer. In de overeenkomst staan de plannen
omschreven om een ontwikkeling in cultuureducatie te bewerkstelligen.
Leergemeenschap Cultuureducatie Binnen een leergemeenschap werken één of
meerdere scholen samen met één of meerdere culturele partners, bijvoorbeeld
kunstenaars, kunstencentra, theatergezelschappen, musea, cultuuraanbieders, etc.
Binnen de leergemeenschap wordt bepaald welke rollen de leerkracht en de culturele
partner hebben in de uitvoering en hoe dat past in een gedeelde visie op
cultuureducatie. Het uitgangspunt is kennisdeling van alle partijen. In
leergemeenschappen wordt door het uitwisselen van expertise nieuwe vormen van
cultuureducatie ontwikkeld en wordt samengewerkt in de uitvoering hiervan. Deze
nieuwe vormen worden vervolgens uitgeprobeerd binnen de school en er wordt
binnen de leergemeenschap door alle partijen op gereflecteerd.
Kansengelijkheid Bij de bevordering van kansengelijkheid gaat het erom dat
kinderen en jongeren in staat worden gesteld – en worden gemotiveerd en waar
nodig ondersteund – om hun talenten te ontwikkelen. Het schoolsucces van kinderen
zou enkel afhankelijk moeten zijn van hun capaciteiten en inzet en niet van het
inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders. In het kader van Cultuureducatie
met Kwaliteit speelt daarnaast nog een ander element van kansenongelijkheid, te
weten: de culturele infrastructuur van de omgeving van de school en het kind. Een
culturele achterstandspositie door het ontbreken van culturele infrastructuur in de
omgeving zorgt ervoor dat scholen minder mogelijkheden hebben om op eenvoudige
wijze aan te sluiten bij het culturele veld6.

6

(bron: regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, Fonds voor Cultuurparticipatie)
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Artistiek-creatief vermogen Door artistiek werk te maken, kunst mee te maken en
betekenis te geven, ontwikkelen leerlingen een artistiek-creatief vermogen. Dit
vermogen stelt leerlingen in staat om in maak- en denkstrategieën
verbeeldingskracht te gebruiken. Binnen denkstrategieën leren leerlingen artistieke
uitingen te bevragen, onderzoeken, betekenis te geven en te waarderen. Bij
maakstrategieën geven leerlingen uitdrukking aan ervaringen, gevoelens, gedachten
en ideeën. Maak- en denkstrategieën dragen bij aan de ontwikkeling van de leerling,
het functioneren als persoon en als persoon in de samenleving. Het ontwikkelen van
artistiek-creatief vermogen is de basis voor alle grote opdrachten van het leergebied
Kunst & Cultuur van Curriculum.nu.
Kinderopvang een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om jonge
kinderen (0-12 jaar) buiten schooltijd in een georganiseerd verband een
ontwikkelingsgericht aanbod te bieden. Er zijn diverse vormen zoals
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder of buitenschoolse opvang.
Integrale Kindcentra Voorziening waarin organisaties, zoals onderwijs,
kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen (ten minste 0-12 jaar) zijn
samengevoegd.
Binnenschools binnen schooltijd
Buitenschools buiten schooltijd
ICC’er De Interne Cultuurcoördinator is een gecertificeerde leerkracht of directeur die
op een school het cultuurbeleid ontwikkelt en (mede) uitvoert.
Cultuurbegeleider is een cultuurcoördinator met een uitgebreide inhoudelijke kennis
op het gebied van cultuuronderwijs, die in staat is leerlijnen te ontwikkelen en het
team te begeleiden bij het verzorgen van cultuuronderwijs. De cultuurbegeleider
heeft een afgeronde opleiding Post-HBO Cultuurbegeleider.
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Bijlage 2: Productenboeken
Primair Onderwijs
Product
Teamtraining

Coaching

Soort
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Discipline vaardigheden
Leerlijnontwikkeling
Vakoverstijgend werken
Creatief proces
Methode implementatie
Samenwerking binnen-buitenschools
Samenwerking kinderopvang / po / vo
Visieontwikkeling
Overig, namelijk:
Discipline vaardigheden
Leerlijnontwikkeling
Vakoverstijgend werken
Creatief proces
Methode implementatie
Samenwerking binnen-buitenschools
Samenwerking KDV / po / vo
Overig, namelijk…

Aanvullende eisen
Aansluiting op
cultuurvisie van de
school en
curriculum.nu

Leergemeenschap
Cultuureducatie
Individuele
nascholing

Overig

o
o
o
o
o
o
o

ICC-cursus
Post-HBO Cultuurbegeleider
Post-HBO Vakspecialist muziek
Erfgoeddocent
Master-Kunsteducatie
Nascholing directeuren (VVV)
Symposia / congres
Overig, namelijk….
Bijvoorbeeld activiteiten of middelen
die bijdragen aan de
leerlijnontwikkeling.

Aansluiting op
cultuurvisie van de
school en
curriculum.nu
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Voortgezet onderwijs
Product

Soort

Aanvullende
eisen

Nieuwe activiteiten
voor de ontwikkeling
van een nieuwe
leerlijn

o Co-creatie

Leergemeenschap
Cultuureducatie

o Vernieuwing lespraktijk
cultuuronderwijs in
samenwerking met culturele
omgeving
o ICC-cursus vo
o Overig, namelijk…

Individuele
nascholing

Culturele Ondernemers
Product
Productontwikkeling

Deskundigheid

Soort
o Leerlijnontwikkeling
o Doorontwikkeling
bestaand product
o Samenwerking
culturele omgeving

Aanvullende eisen
-De vraag van de school of scholen (po /
vo) staat centraal.
-Het culturele product is voldoende
vernieuwend in vergelijking met bestaande
methodes of producten.
-Er worden relaties gelegd met een
(mogelijke) doorlopende leerlijn:
verbinding met andere vakken (horizontale
leerlijn) of activiteiten die voortbouwen op
opgedane kennis en ervaring in eerder
leerjaren (verticale leerlijn).

o Handen & Voeten
o Zingen Langs de
Lijn
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Bijlage 3: Risico-inventarisatie
Risico
Het nieuwe Curriculum.nu is
nog niet door de regering
vastgesteld.

Uitbreiding vo binnen CMK,
wordt niet ondersteund door
een uitbreiding op de
steunfunctie.

Belangrijke observatie
- De uitgangspunten voor het nieuwe
curriculum zijn wel bekend, maar de
uitwerking moet nog plaatsvinden.
- Scholen in CMK III worden begeleid richting
zelfstandigheid in de uitvoering van hun
cultuurbeleid. Daarbij hoort de voorbereiding
op het nieuwe curriculum, ook al is de
precieze uitwerking nog niet bekend.
- Steunfunctie Groningen en penvoerderschap
CMK versterken elkaar.
- Er komt in ‘21-‘24 geen uitbreiding op de
steunfunctie voor vo.

Onbekendheid vo met CMK.

- Het vo maakte niet eerder gebruik van CMK.
De onbekendheid met de regeling is groot.

Culturele Mobiliteit is
financieel niet geborgd na
CMK III.

- Culturele Mobiliteit vraagt om structurele
financiering voor de realisatie van busvervoer
tussen school en culturele instelling.
- In de periode CMK III is de uitvoering
financieel gedekt. Na 2024 is er nog geen
borging.

Beheersmaatregelen
- K&C voegt het vocabulaire van Curriculum.nu
toe aan de scenario’s en EVI 2.0. (8, 9)
- K&C houdt vanuit de steunfunctie de
ontwikkelingen op het gebied van curriculum.nu
nauwgezet in de gaten.

- K&C pleit bij overheden voor uitbreiding
steunfunctie.
- Extra financiering wordt gezocht.
- Het risico wordt geaccepteerd. Het vo wordt
ondersteund binnen de mogelijkheden.
- Informatiebijeenkomsten (digitaal) worden
georganiseerd om de mogelijkheden binnen
CMK toe te lichten.
- Goede (digitale) informatievoorziening.
- Intensieve samenwerking met lokale partijen
zoals gemeentelijk gesubsidieerde instellingen.
(9)
- Vier jaar CMK biedt de mogelijkheid om voor
Culturele Mobiliteit andere
financieringsmogelijkheden te zoeken. Een
sponsorplan is opgesteld, samen met de
partnerinstellingen in het project. Dit plan krijgt
in de komende jaren verder handen en voeten.
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Spanningsveld tussen
onafhankelijkheid
steunfunctie en uitvoering
CMK.

- Potentieel risico ‘wie betaalt, bepaalt.’ Met
de intrede van de
samenwerkingsovereenkomsten ontstaat er
een spanningsveld tussen de
onafhankelijkheid van K&C en haar rol als
penvoerder. De betrokkenheid van de
adviseur kan kwaliteit toevoegen aan de
CMK-plannen van scholen, maar het is niet
wenselijk dat de adviseur een bepalende rol
krijgt. De visie van de school is leidend.

Hoge ambitie: 87% bereik po.

- K&C wil dat zoveel mogelijk scholen aan
CMK deelnemen.
- Groei naar 87% deelname scholen bleek in
de afgelopen jaren te ambitieus.

- Duidelijke interne rolverdeling: adviseur geeft
onafhankelijk advies aan de school, de
projectleider beslist over de overeenkomsten en
toetst de begroting. (15)
- Vooraf scherpe kaders over wat binnen de
regeling CMK mogelijk is. (15)
- Een expertfocusgroep kijkt steekproefsgewijs
naar de samenwerkingsovereenkomsten en
adviseert K&C. BAG met daarin een
afvaardiging van het culturele veld adviseert
K&C (15)
- Laagdrempeliger deelname CMK door
samenwerkingsovereenkomsten.
- Aansluiten bij vakintegratie, waaronder bij
taalonderwijs. (12, 16)
- Extra aandacht en begeleiding voor scholen
die niet meededen in CMK II. (12)
- In 2020 onderzoek naar scholen die niet
eerder meededen en scholen die gaandeweg
afhaakten, om meer maatwerk te kunnen
bieden binnen CMK.
- Intensieve samenwerking met lokale partijen
zoals gemeentelijk gesubsidieerde instellingen.
(9)
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Onbekendheid po met nieuwe
werkwijze CMK.

- Scholen po zijn in de afgelopen zes jaar
gewend geraakt aan de huidige werkwijze met
aanvragen.
- Wens om aanvraagprocedure te
vereenvoudigen is uitgesproken tijdens
evaluatiebijeenkomsten CMK II.
- Het werken met
samenwerkingsovereenkomsten is – naast de
gewenste vereenvoudiging – een geheel
nieuwe manier van werken.

- Samenwerkingsovereenkomsten moeten de
procedure voor een CMK-bijdrage
vereenvoudigen. (14)
- Overeenkomsten worden opgesteld i.s.m. met
een communicatiebureau, zodat vraagstelling
helder is.
- Informatiebijeenkomsten (digitaal) worden
georganiseerd om nieuwe werkwijze toe te
lichten.
- Goede (digitale) informatievoorziening.
- Intensieve samenwerking met lokale partijen
zoals gemeentelijk gesubsidieerde instellingen.
(9)

Onzekerheid over verloop
COVID-19 virus.

- Er is onduidelijkheid over de toekomstige
ontwikkelingen rondom het Coronavirus en
mogelijke aanscherping van maatregelen.
- De PO-raad verwacht dat in de herfst- en
wintermaanden leerkrachten thuis moeten
blijven bij lichte verkoudheidsklachten. Voor
deze leerkrachten is geen vervanging door
het leerkrachtentekort. Projecten lopen
hierdoor mogelijk vertraging op.
- Bij culturele ontmoetingen is de ‘live’
ontmoeting veelal onontbeerlijk. De
mogelijkheden daartoe zijn door
Coronamaatregelen beperkt.

- Goed overleg met de scholen en culturele
ondernemers Waar nodig is K&C coulant in
prestatieafspraken of worden tussentijds
samenwerkingsovereenkomsten bijgesteld. (10)
- Digitale mogelijkheden worden ingezet waar
mogelijk. (vb. Cultuursymposium K&C 2020 dat
digitaal werd georganiseerd). (10)

 NB: getallen bij beheersmaatregelen verwijzen naar paginanummer projectplan.
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Bijlage 4: Scenario’s
Scenario 1: Komen en gaan
De school kiest uit een divers aanbod van verschillende culturele aanbieders.
Projecten zijn kortdurend en wisselen elkaar steeds af. De school heeft geen eigen
visie op cultuuronderwijs, maar biedt wel verschillende culturele activiteiten aan. Er is
geen samenhang tussen de activiteiten. Er is ook geen opgeleide icc-er (interne
cultuurcoördinator) aanwezig in het team.
In scenario 1 maakt de leerling incidenteel kennis met een willekeurig aanbod
van kunstzinnige en culturele activiteiten.
Scenario 2 - Vragen en aanbieden
De school heeft een eigen visie op cultuuronderwijs vastgelegd in een cultuurplan.
Die visie sluit aan op de leerlingpopulatie, de pedagogisch-didactische
uitgangspunten en omgeving van de school. Vanuit haar visie biedt de school
structureel verschillende culturele activiteiten, lessen en/of workshops aan,
bijvoorbeeld in de vorm van een cultuurmenu. De taak om cultuureducatie te
coördineren is belegd bij een opgeleide icc-er, die daarvoor voldoende taakuren
heeft gekregen (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40 taakuren, minder dan 80
leerlingen > minimaal 20 taakuren per jaar). Het budget voor cultuureducatie is
geoormerkt.. Het cultuurplan en de evaluatie ervan worden jaarlijks in een
teamoverleg besproken.
In scenario 2 maakt de leerling structureel kennis met een beredeneerd aanbod
van kunstzinnige en culturele activiteiten.
Scenario 3 - Leren & initiëren
De school werkt vanuit haar eigen cultuurbeleid en in samenwerking met (culturele)
partners uit haar omgeving aan cultuuronderwijs. De school heeft de rol van
opdrachtgever: ze kiest gericht uit cultureel en kunstzinnig aanbod, initieert nieuwe
projecten en laat bestaand aanbod aanpassen aan de behoefte van de school. De
school gaat voor aanbod ‘op maat’. Productgerichte samenwerking staat centraal.
Ook de deskundigheid van het team wordt benut. De kunstzinnige en culturele
activiteiten laten een opbouw zien van groep 1 t/m 8 (leerlijn) of hangen samen met
andere vakken (vakintegratie). De icc-er of cultuurbegeleider speelt een centrale rol
bij de vormgeving van het cultuuronderwijs op de school, met duidelijke en
structurele ondersteuning van directie, collega’s en eventueel bestuur. Er wordt
jaarlijks aandacht besteed aan professionalisering en kennisdeling, bijvoorbeeld via
netwerken en/of leergemeenschappen.
In scenario 3 leren leerlingen kunst maken, meemaken en betekenis geven aan
kunst vanuit een samenhangend aanbod ‘op maat’.
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Scenario 4 - Eigenaarschap & integratie
De school heeft cultuuronderwijs in de haarvaten van haar curriculum verweven - niet
als losstaand vak, maar geïntegreerd en in samenhang met andere leergebieden. De
culturele en kunstzinnige activiteiten laten daarbij een opbouw zien van groep 1 t/m 8
(leerlijn). Leerkrachten ontwerpen onderwijs vanuit de visie van de school en de
behoeften, mogelijkheden en interesses van de leerlingen. De brede ontwikkeling
van de leerling is het uitgangspunt en wordt nauw gevolgd, bijvoorbeeld via een
portfolio. De school werkt vanuit gedeeld eigenaarschap samen met partners
(waaronder bijvoorbeeld ook BSO) aan onderwijsvernieuwing, zoals via
leergemeenschappen en co-creatietrajecten. Er is voortdurend aandacht voor
professionalisering en ontwikkeling van het team, waaronder de icc-er of
cultuurbegeleider, en er is structurele ondersteuning van directie en het bestuur. De
schoolvisie en de visie op cultuuronderwijs zijn geïntegreerd.
In scenario 4 leren leerlingen kunst maken, meemaken en betekenis geven aan
kunst in brede samenhang met andere leergebieden, en ontwikkelen zij
vakoverstijgende vaardigheden.
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Bijlage 5: Stappenplan Doorlopende Leerlijn
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