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Kernboodschap  De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit loopt van 2021-2024 en heeft als doel 

cultuureducatie duurzaam te versterken voor elk kind. Stichting Hart doet de 

subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor deze regeling en 

zal het CmK-programma, net als de twee voorgaande perioden, voor Haarlem 

gaan coördineren en uitvoeren. De gemeente matcht het subsidiebedrag van 

het Rijk. De matching wordt gevonden binnen de reguliere subsidie aan Hart. 

Met de adhesieverklaring van de gemeente Haarlem kan de CmK-aanvraag 

compleet gemaakt worden. 
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N.v.t. (publicatie op de b&w besluitenlijst) 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 

Besluit College  

d.d. 27 oktober 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Een adhesieverklaring af te geven voor de aanvraag van de regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
In 2013 lanceerde het Rijk het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2012-2023, welke Haarlem 

(mede) ondertekende. Dit Bestuurlijk Kader bevat afspraken over de manier waarop het Rijk, 

provincies en gemeenten zich gezamenlijk inspannen om de kwaliteit van cultuureducatie in het 
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onderwijs te versterken. Op basis van dit bestuurlijk kader ontwierp het Fonds voor 

Cultuurparticipatie (FCP) in opdracht van de minister de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 

(CmK) 2013-2016, en vervolgens de regeling CmK 2017-2020. De landelijke regeling verstrekt 

meerjarige stimuleringssubsidies en heeft als doel het duurzaam versterken van de kwaliteit van 

cultuureducatie en goed cultuuronderwijs voor elk kind. De huidige regeling bouwt voort op de twee 

eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017/. Deze periode is er extra ruimte voor 

kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod 

en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. 

 

De gemeente Haarlem doet sinds de start in 2013 mee aan het CmK-programma, in samenwerking 

met penvoerder Stichting Hart. Ook in de komende derde periode, 2021-2024, doet Stichting Hart de 

aanvraag en de uitvoering van de activiteiten, zoals zij dat ook in de afgelopen twee perioden heeft 

gedaan. Omdat de regeling een matchingsregeling is, vraagt het ministerie van OCW de deelnemers, 

c.q. de gemeente Haarlem, om een adhesieverklaring (format in Bijlage) af te geven voor de plannen 

van de penvoerder/aanvrager.  

 

Kleinere gemeenten in de provincie kunnen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit via de provincie Noord-Holland of door aansluiting bij een grotere gemeente. In de 

komende periode doen gemeente Zandvoort en gemeente Heemstede mee met het CmK-

programma van Haarlem. Zij zullen een eigen matchingsbijdrage inleggen en ook een 

adhesieverklaring afgeven.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Een adhesieverklaring af te geven voor de aanvraag van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 

2021-2024.  

3. Beoogd resultaat 

Door dit besluit wordt deelname aan de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’ van het 

Fonds voor Cultuurparticipatie mogelijk. Na dit besluit en het ondertekenen van de adhesieverklaring 

kan penvoerder Stichting Hart de aanvraag voor CmK gereed maken en voor 1 november opsturen 

naar het FCP.  

 

4. Argumenten 

1.  Het besluit past in het ingezet beleid 
Het besluit past binnen programma 4.2: Economie, Toerisme en Cultuur, beleidsveld Cultuur.  

Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 past in onderstaande 

beleidsvoornemens en eerder gemaakte afspraken.  

 Convenant 'Cultuur en primair onderwijs in Haarlem' 2014-2022 
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De regeling CmK 2021-2024 sluit aan bij de afspraken die door schoolbesturen, culturele 

instellingen en de gemeente Haarlem zijn vastgelegd in het Convenant en zal daarmee in niet 

geringe mate een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van deze afspraken. 

 Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023. 

Het Bestuurlijk Kader dat in 2013 werd ondertekend door het Rijk en bestuurders van 

provincies en grote en middelgrote gemeenten, waaronder de Haarlem, bevat afspraken 

over de manier waarop de drie overheidslagen zich gedurende deze periode zullen 

inspannen om de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te versterken. 

 Cultuurnota Haarlem 2013 – 2020. 

In de cultuurnota worden cultuureducatie en talentontwikkeling speerpunten van beleid 

genoemd. Ook in het Cultuurplan 2022-2028 dat momenteel in voorbereiding is, zal 

cultuureducatie als speerpunt benoemd worden. In de recente Startnotitie ‘Cultuurplan 

2022-2028’ spreekt het college de ambitie uit om cultuureducatie verder te versterken.  

 
2. Het besluit levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van cultuureducatie in het 

primair en voortgezet onderwijs 
In het projectplan van Hart, Cultuurkracht023 (Bijlage 1), staat de verbinding tussen scholen en de 

culturele omgeving centraal. Onderwijs en culturele sector gaan samen bouwen aan goed 

cultuuronderwijs. Er wordt samengewerkt met verschillende partners in het onderwijsveld, cultuur 

en welzijn, met als doel kinderen een rijke culturele leefomgeving te bieden. De nadruk ligt op het 

betrekken van nieuwe scholen (die nog niet eerder hebben meegedaan met CmK), en dan met name 

die scholen met leerlingen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. Hierbij wordt 

een verbinding gelegd met het Onderwijskansenbeleid van de gemeente en het stimuleren van 

kansengelijkheid.  Zoals door de nieuwe de CmK-regeling mogelijk wordt gemaakt, zal ook het VMBO 

en het MBO worden betrokken.  

Met het CmK-programma Cultuurkracht 023 worden de volgende doelen gerealiseerd:  

 

- Scholen in het primair onderwijs ontwikkelen een duurzaam eigen programma 

cultuureducatie, passend binnen de visie en mogelijkheden van de school. 

- Scholen in het primair onderwijs hebben in samenwerking met de culturele omgeving een 

samenhangend programma voor cultuureducatie geïmplementeerd en geïntegreerd in het 

curriculum en verankerd in het schoolbeleid 

- Scholen in het voortgezet onderwijs hebben, passend binnen de visie en mogelijkheden van 

de school, een duurzaam eigen cultuureducatieprogramma ontwikkeld met kwaliteit. 

- Het verbinden van cultuureducatie en het MBO 

- Het verbinden van binnen- en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij 

de leerling te brengen.  

- Professionalisering van leerkrachten, docenten en cultuurpartners. 

 



 Kenmerk: 2020/1000125 4/4 

 

3. De gemeentelijke matching van CmK 2021-2024 past binnen bestaande middelen en heeft 
derhalve geen financiële consequenties  

Voor projecten en programma’s die voldoen aan de criteria van de regeling CmK 2021-2024 stelt het 

Rijk een bedrag beschikbaar van € 0,79 per inwoner (peildatum 1 januari 2019). Het geld wordt 

beschikbaar gesteld op voorwaarde dat de gemeente de middelen matcht met een gelijk bedrag. Het 

bedrag dat beschikbaar wordt gesteld per inwoner komt voor Haarlem neer op een totaalbedrag van 

€ 127.399,- per jaar. De gemeente Haarlem matcht deze middelen met een gelijk bedrag. Met het 

ministerie van OCW is overeengekomen dat de door de gemeenten en provincies te leveren 

matchingsbijdrage niet hoeft te bestaan uit ‘nieuw’ geld. Middelen die al door de overheden 

beschikbaar worden gesteld voor doelen die parallel lopen aan de regeling kunnen opgevoerd 

worden als matchingsbijdrage. In de Haarlemse situatie kan (een deel van) de reguliere subsidie aan 

Stichting Hart voor dit doel worden bestemd, dat wil zeggen dat Hart het project meefinanciert uit 

eigen middelen. Het besluit heeft derhalve geen financiële consequenties.  

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Gemeenteraad moet jaarlijks bij de begroting de benodigde middelen beschikbaar stellen  

De CmK-aanvraag omvat een periode van vier jaar. De gemeenteraad heeft budgetrecht, en stelt elk 

jaar opnieuw de begroting vast. Daarom is in de adhesieverklaring het voorbehoud opgenomen dat 

de gemeenteraad jaarlijks de benodigde middelen ter beschikking stelt. 

 

2. Het Fonds voor Cultuurparticipatie moet de CmK-aanvraag van penvoerder Hart honoreren 

De plannen van Hart moeten eerst worden goedgekeurd door het FCP. Het FCP geeft voor februari 

2021 schriftelijk uitslag over besluit op de aanvraag. 

 

6. Uitvoering 

Na het collegebesluit machtigt de burgemeester de wethouder cultuur om de adhesieverklaring te 

ondertekenen. Daarna wordt deze verstuurd naar Hart. Met de adhesieverklaring kan Hart de CmK-

aanvraag compleet maken en verzenden naar het FCP. Uiterlijk 1 februari 2021 informeert het FCP 

de penvoerder schriftelijk over het besluit op de aanvraag. Na toewijzing van de aanvraag door het 

FCP zal uitvoering van de plannen gemonitord worden door het FCP, in een halfjaarlijks overleg met 

Hart en de gemeente. 

 

7. Bijlagen 

1. Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 Cultuurkracht023 

2. Begroting bij projectplan Cultuurkracht 023 

3. Concept Adhesieverklaring aanvraag CmK Haarlem 

 

 

 


