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Bijlage A  bij nota Convenant Cultuur en primair onderwijs Haarlem, december 2014  

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014 – 2022 

 

1. Inleiding 
 

Waarom dit convenant:  

Sinds een aantal jaren maken Rijk, provincies en gemeenten afspraken over hun 

gezamenlijke inzet voor cultuureducatie1 in het onderwijs. Cultuureducatie is een 

verzamelnaam voor kunst- erfgoed- en media-educatie. In december vorig jaar tekende 

de Haarlemse wethouder van onderwijs het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. Hij 

deed dat samen met collega’s van 47 grote en middelgrote gemeenten, gedeputeerden 

van provincies en de minister en staatsecretaris van onderwijs en cultuur. In dit Kader 

spreken de partijen af dat zij zich zullen inzetten voor goede cultuureducatie1 in het 

onderwijs, te beginnen in het primair onderwijs2. Zij zullen daartoe met onderwijs en 

culturele instellingen lokale convenanten sluiten waarin concrete afspraken worden 

gemaakt over de inzet van tijd, ruimte en middelen. 

 

Waarom (verbetering kwaliteit) cultuureducatie:  

Het onderwijs heeft een brede, vormende opdracht en drie belangrijke functies: het 

draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van 

maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname 

aan de maatschappij. Van deze brede vormende opdracht zijn de overdracht van culturele 

verworvenheden en de ontwikkeling van creativiteit en historisch besef wezenlijke 

onderdelen. Dit is goed voor de individuele ontplooiing van de leerling, maar ook voor de 

samenleving als geheel.  
Het gemeentebestuur van Haarlem is overtuigd van het belang van cultuureducatie. In de 

Cultuurnota Haarlem 2013 – 2020 worden cultuureducatie en talentontwikkeling 

genoemd als speerpunten van beleid. Het onderwijs, vooral het primair onderwijs, is de 

plaats bij uitstek om goede cultuureducatie te bieden.  

 

Cultuureducatie met kwaliteit: 

 In de afgelopen jaren is veel bereikt. Veel scholen hebben hun cultuureducatie beleid 

vastgelegd en steeds meer scholen hebben een interne cultuurcoördinator(ICCer)1 

aangesteld. Toch moet er nog een kwaliteitsslag worden gemaakt naar meer samenhang, 

meer diepgang en inbedding van cultuureducatie in het curriculum van de scholen.  

 Veel initiatieven staan nu nog los van elkaar en de nadruk ligt op kennismaking van de 

leerling met kunst en cultuur. Scholen stellen zich veelal op als consument en dragen nog 
                                                           
1
 In de bijlage worden gehanteerde begrippen verklaard 

2
 Dit convenant beperkt zich, in navolging van het Bestuurlijk Kader tot het Primair (= basis en speciaal) 

onderwijs. De plaats van cultuureducatie in het Voortgezet Onderwijs is anders, en vraagt om een andere 
aanpak. Een convenant voor het voortgezet onderwijs kan een volgende stap zijn.  
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te weinig bij aan de ontwikkeling van programma’s voor cultuureducatie. Ook is een 

betere afstemming tussen vraag en aanbod gewenst. 

  

Partijen in dit convenant: 

 Schoolbesturen primair onderwijs in Haarlem 

 Gemeente Haarlem 

 Stichting Hart  

 Culturele instellingen.3 

 

Met de ondertekening van dit convenant willen partijen een fundament leggen voor 

cultuureducatie met kwaliteit. Cultuureducatie met kwaliteit heeft vijf kenmerken. Deze vijf 

kenmerken zijn essentieel voor verankering van cultuureducatie in het onderwijs. 

  

 • Vastgelegde visie  
 Hierbij gaat het om de visie van schoolbestuur en schoolleiding op de plaats van 

cultuur(educatie) in de ontwikkeling en het leren van de kinderen. De visie is vastgelegd 

in een beleidsdocument.  

 Schoolbesturen en de daarbij behorende scholen spreken zich in het beleidsdocument 

uit over de doelen die zij met cultuureducatie willen bereiken, hoe de verbindingen met 

andere leergebieden liggen en hoe de samenwerkingsrelaties met cultuuraanbieders1 

worden gerealiseerd.  

  
 • Samenhangend programma  

 Hierbij gaat het om de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen1  en de samenhang 

tussen de verschillende leergebieden.  

  

 • Structurele samenwerking van scholen en cultuuraanbieders 

 Dit moet ertoe leiden dat het aanbod aan cultuureducatie van de instellingen aansluit bij 

de behoeften en mogelijkheden van het onderwijs, en dat een kwaliteitsslag wordt 

gemaakt als het gaat om programma’s en leerlijnen die relevant zijn voor het onderwijs 

en de kerndoelen. 

  

 Deskundigheid 

Om kwaliteit te kunnen leveren moeten scholen beschikken over deskundigheid binnen 

het team en cultuuraanbieders van cultuureducatie over deskundige (educatieve) 

medewerkers.  

                                                           
3
 Vier grote gesubsidieerde cultuurinstellingen in Haarlem die zelf een substantieel cultuureducatie-aanbod 

voor het primair onderwijs verzorgen zijn medeondertekenaars van dit convenant. Van kleinere organisaties en 
cultuuraanbieders kan niet worden verwacht dat zij zich op alle punten aan dit convenant kunnen 
committeren. Het merendeel van deze cultuuraanbieders in Haarlem stemt in met de ambitie van het 
convenant. 
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 • Draagvlak  
 Binnen het schoolteam dient het belang van cultuureducatie voldoende te worden 

gedragen. 

 

Monitoring en evaluatie: 

Het rijk heeft zich in het Bestuurlijk Kader verplicht om monitoring van bovenstaande 

punten op landelijk niveau op zich te nemen. 

Op lokaal niveau wordt geëvalueerd door middel van een checklist. (zie bijlage 2) 

 

Looptijd convenant: 

De looptijd van het convenant omvat twee raadsperiodes ( 2014-2018 en 2018 -2022) en 

loopt daarmee parallel aan het traject van de Lokale Educatieve Agenda(LEA).  

 

 

2. Uitgangssituatie 

 
 Haarlem heeft een rijk aanbod aan kunst, cultuur en erfgoed. Met het cultuuraanbod 

staat Haarlem in Nederland op de zevende plaats 4. Vooral de podiumkunsten, de 

monumenten en de musea zijn in de stad sterk vertegenwoordigd. Ook zijn er veel 

kunstenaars actief en heeft Haarlem veel ateliers, verschillende broedplaatsen, 

theatergezelschappen, interessante architectuur en een productiehuis voor toneel. Deze 

culturele rijkdom schept verplichtingen. 

 

 Haarlemse basisscholen vinden cultuureducatie belangrijk. Dat blijkt uit: 

96 % van de Haarlemse scholen doet mee aan het Cultuurmenu 

 85 % van de Haarlemse scholen heeft een interne cultuurcoördinator (ICCer). 

 Dit betreft zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde ICCers. 

 

 De drie partijen besteden jaarlijks in Haarlem de volgende bedragen aan 

cultuur(educatie): 

      

Scholen/schoolbesturen:  

- 10,90 uit de prestatie box x 13.697 leerlingen=  149.300, - 

- aanstelling ICCers en opleidingsbudget    PM 

 

Gemeente:  

- Instandhouding culturele infrastructuur. Jaarlijks besteedt de gemeente aan 

subsidies voor cultuur:  € 21.932.569, - 

                                                           
4
 Bron: Atlas Nederlandse gemeenten 2013 



4 
 

De subsidie aan Stichting Hart van € 1.700.000, - is hierbij inbegrepen. 
 (Bron: Cultuurnota Haarlem 2013-2020, cultuurbegroting 2013) 

- Subsidie combinatiefuncties, waarvan 4 voor cultuur:  149.500, - 

- School in de Wijk:  139.000, - 

 

Culturele instellingen:       PM 

 

 

3. Ambities 

 
Partijen onderkennen het belang van cultuureducatie in het onderwijs en voor de 

Haarlemse samenleving. Gemeente, schoolbesturen, Stichting Hart en culturele 

aanbieders streven naar extra aandacht voor cultuureducatie met kwaliteit in het 

onderwijs. Genoemde partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren 

hiervan.  

In dit convenant verbinden de partijen zich om de volgende resultaten te behalen: 

 Aan het einde van de 1e periode (2014-2018) beschikt 70 %van de scholen over een 

gecertificeerde ICCer 

 Aan het einde van de 2e periode (2018-2022) beschikt 95% van de scholen over 

tenminste één gecertificeerde ICCer 

 Aan het einde van de 1e periode (2014-2018) beschikt 50 % van de scholen over een 

actueel beleidsplan en een doorlopende leerlijn1 cultuureducatie 

 Aan het einde van de 2e periode (2018-2022) beschikt 75 % van de scholen over een 

actueel beleidsplan en een doorlopende leerlijn cultuureducatie 

 Stichting Hart onderhoudt structurele contacten met alle scholen voor primair onderwijs  

 Stichting Hart ontwikkelt zich tot inhoudelijk kenniscentrum en biedt tevens 

ondersteuning op het terrein van logistiek, organisatie en netwerken 

 Scholen dragen actief bij aan de ontwikkeling van cultuureducatieve programma’s van de 

cultuuraanbieders en verplichten zich tot afname van die programma’s 

 In het beleidsplan van de scholen wordt een relatie gelegd tussen culturele activiteiten 

passend in het curriculum en voor zover mogelijk de naschoolse activiteiten 

 95% van de scholen voor primair onderwijs en de cultuuraanbieders zijn tevreden over 

de samenwerking, zowel inhoudelijk als organisatorisch 

 

Jaarlijks worden ontwikkelingen aan de hand van een checklist5 geëvalueerd. De checklist 

heeft vooral tot doel om beweging (bij voorkeur vooruitgang) met betrekking tot de hier 

genoemde ambities te meten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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4. Taken en verantwoordelijkheden  

 

De partijen hebben in de uitwerking en de uitvoering van dit convenant verschillende taken 

en verantwoordelijkheden: 

Schoolbesturen: 

Dragen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) het onderwijs en cultuureducatie als 

onderdeel daarvan door: 

 deskundigheid in brede zin op gebied van cultuureducatie van het team te 

bevorderen 

 op elke school minimaal 1 gecertificeerde ICCer aan te stellen 

 te bevorderen dat scholen samenwerken met cultuuraanbieders 

 te zorgen voor bestuurlijk (overheid en schoolbesturen) draagvlak via de Lokaal 

Educatieve Agenda (LEA) 

 voldoende middelen beschikbaar te stellen voor cultuureducatie (minimaal de  

€ 10.90 per leerling uit de prestatie box) 

 

Gemeente: 

Draagt verantwoordelijkheid voor de culturele infrastructuur in Haarlem: 

 subsidieert culturele instellingen en maakt met de instellingen afspraken over hun 

inzet voor cultuureducatie in het onderwijs 

 maakt prestatieafspraken met Stichting  Hart over hun rol als bemiddelaar, 

kenniscentrum en aanbieder van activiteiten 

 zorgt voor bestuurlijk (overheid en schoolbesturen) draagvlak via de Lokaal 

Educatieve Agenda (LEA) 

 onderhoudt contact over dit onderwerp met andere overheden (provincie Noord-

Holland en Rijk) 

 coördineert evaluatie van het beleid. 

 

Culturele instellingen:  

De instellingen zijn verantwoordelijk voor interessant en uitdagend cultureel aanbod. 

Specifiek op het terrein van cultuureducatie:  

 maken zij hun aanbod in samenwerking met de scholen geschikt voor en inpasbaar in 

het onderwijs 

 leveren zij kennis en deskundigheid op het terrein van cultuureducatie 

 helpen zij bij vraagarticulatie van de scholen 

 dragen zij bij aan een goede afstemming tussen aanbod en vraag, met bijzondere 

aandacht voor de doorlopende leerlijnen. 
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Stichting Hart:  

Naast de taken en verantwoordelijkheden die gelden voor alle instellingen heeft 

Stichting Hart als instelling voor cultuureducatie meer taken in de (organisatie van de) 

uitvoering van het convenant. Daarom is de rol van Hart meer uitgebreid dan die van de 

andere culturele aanbieders. 

Stichting Hart: 

 bemiddelt aanbod (cultuurmenu) 

 is kenniscentrum; adviseert en begeleidt scholen en cultuuraanbieders 

 zorgt samen met cultuuraanbieders voor goede evaluatie 

 

 

5. Randvoorwaarden 

 

 Beleid op de lange termijn: Om goede cultuureducatie in het primair onderwijs 

te realiseren, moeten partijen bereid zijn om plannen voor een langere tijdsduur te 

maken (8 jaar). 

 Rol van Stichting Hart: Er moet een organisatorische scheiding komen tussen de 

verschillende rollen van Hart: aanbieder van activiteiten, bemiddelaar van aanbod, 

en bevorderaar van informatie uitwisseling (o.a. via netwerken) en kwaliteit. 

 Convenantbewaker: Gemeente en schoolbesturen dragen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Convenant, zij zijn immers 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de LEA. Het Bestuurlijk Overleg Primair 

Onderwijs Haarlem (BOPOH) is het platform waar voortgang en knelpunten kunnen 

worden besproken.  

 Werkgroep: Er wordt een werkgroep ingesteld, aangehaakt bij de LEA, waarin alle 

partijen zijn vertegenwoordigd. De werkgroep volgt de ontwikkelingen in dit proces 

nauwlettend en doet, indien noodzakelijk, aanbevelingen om het proces bij te 

stellen. De werkgroep zal ook een voorstel doen voor de organisatorische scheiding 

van rollen en taken van Stichting Hart. 

 Diversiteit: Elke school bepaalt zelf wat het best past bij de school, haar publiek en 

de omgeving. Deze visie wordt vastgelegd in een beleidsplan. Verschillende visies 

leiden tot verschillen in de intensiteit en de kwantiteit van het de cultuureducatie op 

verschillende scholen. 
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De ondertekenaars stemmen in met het Convenant cultuur en (primair)onderwijs Haarlem 

2014 – 2022 

Jack van der Hoek, wethouder cultuur van de gemeente Haarlem 

Merijn Snoek, wethouder onderwijs van de gemeente Haarlem 

De heer Ben Custers, bestuurder Salomo, Stichting voor christelijk primair onderwijs, Zuid- 

Kennemerland. 

Mevrouw Marcella Engbrenghof, bestuurder Stichting Spaarnesant voor openbaar basis- en 

speciaal onderwijs in Haarlem. 

De heer Ronald de Groot, bestuurder Stichting Sint Bavo voor interconfessioneel 

basisonderwijs. 

De heer Maurits Haenen, interim directeur/bestuurder Stichting Hart, centrum voor kunst en 

cultuur. 

Mevrouw Ann Demeester, directeur/bestuurder Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem 

Mevrouw Marjan Scharloo, directeur/bestuurder Teylers Museum 

Mevrouw Erica Vos-Meijer, interim directeur/bestuurder Bibliotheek Zuid Kennemerland 

 

. 
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Bijlage 1 

Gehanteerde begrippen:  

Cultuureducatie  
Alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. 
Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur. Deze omschrijvingen sluiten puur 
instrumenteel gebruik van cultuur, zoals het versterken van sociale cohesie, niet uit. Meestal 
is echter sprake van cultuur gerelateerde doelstellingen: kennismaking met of verdieping in 
kunst, cultureel erfgoed en/of media. Ook het genieten, leren beoordelen, en zelf beoefenen 
hoort daarbij.  
Cultuureducatie is ook de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-
educatie. 
  
Cultuuronderwijs 

Letterlijk: onderwijs op het gebied van cultuur. Het verschil tussen educatie en onderwijs is 
dat het laatste sterker is gerelateerd aan het formele onderwijs, terwijl educatie doorgaans 
breder wordt opgevat. Cultuureducatie verwijst namelijk naar zowel binnen- als 
buitenschools. 
 
Cultuur aanbieders 
Het cultuureducatief aanbod komt van grote en kleine culturele instellingen, van Stichting 
Erfgoededucatie Haarlem, maar ook van individuen, meestal kunstenaars. Zij zijn evenals de 
kleine culturele instellingen geen partij in het convenant, maar niet weg te denken uit het 
aanbod. Samen noemen we ze cultuuraanbieders. 
 
Goede cultuureducatie: 
Uit de literatuur (Bradford, Monza, Oberon) blijkt dat er een aantal voorwaarden is voor 
goede cultuureducatie 
1. Het hebben van een visie op de plaats van cultuur in de ontwikkeling en het leren van 

kinderen. 
2. De uitwerking van de kerndoelen: wat moet het kind kennen en kunnen aan het eind 

van de schoolperiode? 
3. De aanwezigheid van een doorgaande leerlijn:  

a. uitwerking per leerjaar van wat een kind moet kennen en kunnen aan het eind 
van de schoolperiode  

b. de plaats van cultuur in andere dan de cultuurvakken 
c. aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs 
d. aansluiting tussen binnenschools en buitenschools 

4. Goed opgeleid personeel: leraren moeten bevoegd zijn en de mogelijkheid hebben zich 
bij te scholen; ditzelfde geldt voor (educatief) medewerkers van culturele instellingen en 
cultuuraanbieders. 

5. Het aantal uren en middelen voor cultuurvakken in het onderwijs en binnen de culturele 
instellingen. 

Het centrale concept is de doorgaande leerlijn: de visie en de uitwerking van de kerndoelen 
zijn nodig voor het opstellen van een doorgaande leerlijn; goed opgeleide docenten en 
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(educatief) medewerkers met voldoende uren en middelen zijn nodig voor de uitvoering van 
een doorgaande leerlijn. (Uit: Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit. Ministerie OCW, ) 

 
Interne Cultuurcoördinator (ICCer) 
Een Interne Cultuurcoördinator zorgt ervoor dat kunstzinnige en culturele activiteiten een 
vaste plek krijgen binnen het primair onderwijs. De Interne Cultuurcoördinator formuleert 
het cultuurbeleid en is contactpersoon en aanjager voor het organiseren van culturele 
activiteiten binnen de school. Ook onderhoudt de cultuurcoördinator contacten met 
cultuuraanbieders.  
 
 
Kerndoelen zijn doelen die door de rijksoverheid worden gesteld over het onderwijs op 
basisscholen. In de kerndoelen staat per leergebied beschreven wat leerlingen aan het eind 
van het basisonderwijs moeten kunnen en weten. 
De leergebieden waarvoor kerndoelen zijn opgesteld zijn onderverdeeld in Nederlands, 
Engels, Fries (voor Friese scholen), rekenen en wiskunde, oriëntatie op zichzelf en de wereld, 
kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Voor al deze leergebieden mag een school 
zelf bepalen hoe het de leerlingen tot het door de overheid gewenste niveau brengt.  
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Dit leergebied omvat drie 
kerndoelen: 

 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed 

 
Leerlijnen en tussendoelen 
Leerlijnen en tussendoelen zijn bedoeld om scholen te helpen bij de vertaling van 
kerndoelen naar onderwijs. Leerlijnen geven per leergebied het traject van een leerling aan 
van het begin van het onderwijs tot het behalen van het kerndoel. Tussendoelen zijn 
bepaalde momenten op deze leerlijnen. 
Op deze manier hebben docenten een hulpmiddel om de ontwikkeling van leerlingen te 
volgen. Daarnaast heeft de overheid een methode om de ontwikkeling op verschillende 
scholen te kunnen vergelijken.  
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Bijlage 2: 

 Checklist  

Stand van zaken uitvoering convenant Cultuur en Onderwijs Haarlem. 
Scholen: 

 1. Er is voor de school een actueel beleidsplan. 
 
 2. In het beleidsplan is de visie op de plaats van cultuureducatie op de school beschreven. 
 
 3. In het beleidsplan zijn de doelen voor cultuureducatie beschreven. 
 
  4. In het beleidsplan is beschreven hoe de verbindingen met andere leergebieden tot stand 

komen. 
 
  5. In het beleidsplan zijn de doorlopende leerlijnen cultuureducatie beschreven. 

 
 6. In het beleidsplan is beschreven welke samenwerkingsrelaties er tussen de school en de 

culturele aanbieder(s) er zijn en hoe deze worden ingevuld. 
 
 7. In het beleidsplan is beschreven welke relaties er zijn tussen cultuureducatie onder 

schooltijd en naschoolse activiteiten. 

 8. In de school is … (gecertificeerde) ICCer werkzaam. 

 9. Voor de ICCer(s) zijn per week ….. taakuren beschikbaar. 

 10. Er is in de school … vakdocent(en) cultuureducatie werkzaam. 

 11. De vakdocenten cultuureducatie geven ….. uur per week les. 

 12. Voor het team is per jaar ……. uur beschikbaar voor scholing op het gebied van 
cultuureducatie, inclusief bezoek aan congressen, beurzen, informatiebijeenkomsten. 

 
 13. De school is tevreden over de advisering van Stichting Hart bij de totstandkoming en de 

uitvoering van het beleidsplan cultuureducatie. 
 
 14.De school is tevreden over de door Stichting Hart aangereikte netwerk faciliteiten. 

 15. De school is tevreden over het activiteitenaanbod van de culturele aanbieders. 

 16. De school is tevreden over de mate waarin zij betrokken is bij de totstandkoming van het 
aanbod. 

 
 16. Het geld bestemd voor cultuureducatie uit de prestatiebox (€ 10,90 per leerling) is in 

schooljaar ……… geheel aan cultuureducatie activiteiten besteed. 
Culturele aanbieders: 

 17. Gesubsidieerde cultuuraanbieders besteden minimaal % van de exploitatiesubsidie aan 
cultuureducatie. 

 
 18. De cultuuraanbieder is tevreden over de samenwerking met de scholen bij de 

totstandkoming van het aanbod. 


