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1. Inleiding 

Eind 2013 heeft de Minister van OCW met de 47 grote en middelgrote gemeenten en de 

provincies afspraken gemaakt om de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te 

versterken. De afspraken voor de periode 2013 – 2023 zijn vastgelegd in een zogenaamd 

Bestuurlijk Kader, dat op 16 december 2013 door de partijen is ondertekend. 

De portefeuillehouder Onderwijs en Jeugd heeft namens het College van B&W van Haarlem 

het Bestuurlijk Kader ondertekend. (bijlage A)  

Om de afspraken uit het Bestuurlijk kader te concretiseren is in januari 2014 gestart met het 

opstellen van een ‘Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014-2022’ (bijlage B).  

 Aan de totstandkoming van het convenant is gewerkt door schooldirecteuren, 

schoolbestuurders, medewerkers van culturele instellingen en de gemeente Haarlem. Het 

opstellen van een ‘Convenant Cultuur en Voortgezet Onderwijs’ volgt in de loop van 2015.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stemt in met de inhoud van het ‘Convenant Cultuur en Primair Onderwijs 

Haarlem 2014 – 2022’. 

2. Het college mandateert de portefeuillehouders Cultuur en Onderwijs/Jeugd om het 

convenant te ondertekenen. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Betrokkenen worden over het collegebesluit geïnformeerd.  

5. Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissies Ontwikkeling en 

Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Langlopende afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en culturele instellingen over hun 

inzet voor de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Met de uitvoering van 

deze afspraken zullen de kwaliteit en de intensiteit van het cultuuronderwijs in het primair 

onderwijs verbeteren. Kwalitatief goed cultuuronderwijs draagt bij aan een veelzijdige 

ontwikkeling van leerlingen. 

 

4. Argumenten 

De ondertekening van het convenant levert een bijdrage aan programma 1.1:  

Meer ontwikkelkansen voor de jeugd. 

 

Cultuurnota Haarlem 2013 – 2020 

In deze cultuurnota worden cultuureducatie en talentontwikkeling speerpunten van beleid 

genoemd. 

 

Met de ondertekening van het convenant wordt inhoud gegeven aan de afspraken die zijn 

vastgelegd in het Bestuurlijk Kader. 

In het Bestuurlijk Kader hebben de drie overheden eind 2013 afgesproken dat zij zich, elk 

vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, inzetten voor goede cultuureducatie in het onderwijs.  

De Gemeenten richten zich op het sluiten van lokale convenanten met scholen, 

schoolbesturen en culturele instellingen, waarin met partijen afspraken worden gemaakt over 

de inzet van tijd, ruimte en middelen  
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Het Rijk verbindt zich ertoe om afspraken te maken met de Primair Onderwijs Raad en de 

Onderwijsinspectie en monitort de ontwikkelingen in het onderwijs de komende jaren. 

Daarnaast continueert het Rijk de bijdrage voor cultuureducatie van €10,90 per leerling per 

jaar aan scholen. 

De Provincies bevorderen dat in zoveel mogelijk kleinere gemeenten overeenkomsten 

cultuur en onderwijs tot stand komen. 

 

Uitvoering van de afspraken uit het convenant leidt tot een verbetering van de kwaliteit van 

het cultuuronderwijs. 

De vraag van het onderwijs en het aanbod van de culturele instellingen zal beter op elkaar 

worden afgestemd. Scholen en hun besturen zullen ervoor zorgen dat cultuureducatie een vast 

onderdeel gaat uitmaken van de bestuurs- en schoolplannen. Stichting Hart zal in de 

uitvoering van het Convenant een verbindende en adviserende rol spelen waarmee de 

kwaliteit geborgd is.  

 

Cultuureducatie is als agendapunt opgenomen op de Lokale Educatieve Agenda III ( L.E.A.-

III).  

Hiermee ontstaat een verbinding met de overige afspraken die de schoolbesturen met elkaar 

en met het gemeentebestuur maken voor de periode 2015-2019.  

 
Financieel 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van de afspraken uit het convenant budgettair neutraal 

plaatsvindt, binnen de budgetten die de verschillende partijen nu en in de nabije toekomst 

beschikbaar hebben voor cultuureducatie.  

Dit betekent dat de bestaande budgetten het financiële kader vormen voor de uitvoering van 

het convenant.  

Bestaand budget is het geld dat scholen voor dit doel krijgen van het Rijk (onder meer de  

€ 10,90 euro per leerling per jaar) of uit daarvoor bestemde gemeentelijke regelingen (School 

in de Wijk, Combinatiefunctionarissen).  Het is aan de schoolbesturen of zij eventueel nog 

extra budget voor dit doel beschikbaar willen stellen.  

De (gesubsidieerde) cultuur instellingen maken binnen hun budget ruimte voor educatie. 

Het gemeentelijk subsidie aan Hart wordt helemaal ingezet voor cultuureducatie. Door een 

koerswijziging door te voeren bij Hart zal in de komende jaren minder subsidiegeld worden 

besteed aan cursusaanbod in de vrije tijd, waardoor meer geld ingezet kan worden voor 

ondersteuning van cultuureducatie in het onderwijs en daarmee aan de uitvoering van de 

afspraken uit het convenant. 

 

Communicatie 

Het ‘Convenant Cultuur in het primair onderwijs Haarlem 2014-2022’ is voorbereid door een 

werkgroep met vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, zowel op directie- als op 

bestuurlijk niveau en met vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen en Stichting 

Hart. Schoolbesturen en culturele instellingen die niet rechtstreeks bij de totstandkoming van 

het Convenant waren betrokken zijn mondeling en schriftelijk geïnformeerd en hebben 

desgevraagd aangegeven in te stemmen met doel en uitvoering van het Convenant. 

 

  

5. Risico’s en kanttekeningen 

Cultuureducatie met kwaliteit vraagt veel inzet van de scholen. Ondersteuning hierbij zal in 

de komende periode onmisbaar zijn, zowel op het gebied van deskundigheid als in de 
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coördinatie van vraag en aanbod. In deze ondersteuning speelt Stichting Hart een belangrijke 

rol. Voorwaarde om deze ondersteuning te kunnen bieden is het doorvoeren van een 

geleidelijke koerswijziging bij Stichting Hart met ingang van 2015. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming in het College van B&W volgt de ondertekening van het Convenant door 

de rechtstreeks betrokken partijen. Vervolgens zal het Convenant onderdeel worden van de 

Lokale Educatieve Agenda-III die begin 2015 wordt vastgesteld.  

Een werkgroep – als onderdeel van de L.E.A.III - werkt de afspraken uit het convenant uit en 

legt deze ter besluitvorming voor aan het Bestuurlijk Overleg Onderwijs. 

Naar voorbeeld van het inrichten van een convenant voor het primair onderwijs wordt een 

werkgroep geformeerd om te komen tot een convenant voor het voortgezet onderwijs.  

 

Na de eerste periode (2015 – 2019) volgt een evaluatie. Afhankelijk van de bereikte 

resultaten en de tevredenheid daarover bij de lokale partners volgt een tweede periode van 

vier jaar. 

 

 

7. Bijlagen 

 

A. Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014-2022. 

B. Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


