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‘Je hebt me uitgelegd dat 
inspiratie voortkomt uit 
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beweging.’ 
Isabel Allende 



  Cultuurkracht 023 | 3 

Inhoud 

1 Samenvatting Cultuurkracht 023 4 

2 Inleiding 5 

2.1 Sociale context 5 

2.2 De ontwikkeling van cultuureducatie binnen het onderwijs 7 

3 Reflectie op de stand van zaken Cultuureducatie met Kwaliteit 7 

3.1 Reflectie op doelstellingen en resultaten 8 

3.2 Aandachtspunten voor de nieuwe periode: 10 

4 Activiteiten 2021-2024 10 

4.1 Doelstellingen activiteitenprogramma 11 

5 De afbakening van het project 17 

6 Samenwerking penvoerder en partners 19 

7 Kennisdeling 20 

8 Monitoring en evaluatie 21 

9 Planning 21 

10 Begroting 21 

Bijlagen 22 

Bijlage 1 - Planning activiteitenprogramma 23 

Bijlage 2 - Begroting 25 

Bijlage 3 - Deelnemende scholen CmK3 26 

Bijlage 4 - Overzicht culturele instellingen 27 

 

 

file://///htfile01/data$/Cultuur/2.%20Cultuureducatie/02.%20Kenniscentrum%20Cultuuronderwijs/CMK/CMK%202021-2024/Aanvraag/Concept/Conceptplan%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit%202021-2024_13%20okt%202020.docx%23_Toc53582415


  Cultuurkracht 023 | 4 

 

1 Samenvatting Cultuurkracht 023 

 

Cultuur is in beweging. Nu de basis is gelegd gaan we verder bouwen aan Cultuureducatie met 

Kwaliteit in de Noord-Hollandse gemeenten Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De ontwikkeling van 

goed cultuuronderwijs heeft de afgelopen jaren vooral in de scholen plaatsgevonden. De tijd is nu rijp 

om de brug te slaan naar de culturele omgeving. De samenwerking tussen onderwijs en de culturele 

sector geven we een impuls door gezamenlijk aan ontwikkeling te werken en aanbod te maken dat 

creativiteit en vakoverstijgend werken bevordert. We kijken daarbij niet alleen binnen de schoolmuren 

maar ook daarbuiten, zodat ieder kind opgroeit in een rijke leefomgeving. De lokale partners voor 

cultuureducatie en –participatie zijn hierin onontbeerlijk: gemeenten, scholen, culturele instellingen, 

kunstenaars en organisaties in het sociaal domein.  

In deze nieuwe periode van Cultuureducatie met Kwaliteit richten we ons op die scholen waar de 

culturele ontwikkeling van de leerlingen minder vanzelfsprekend is. En waar de samenwerking tussen 

scholen en de culturele sector nog een impuls kan gebruiken om goed cultuuronderwijs te maken. Dit 

geldt voor leerlingen in het primair onderwijs maar ook voor leerlingen van vmbo- en praktijkscholen. 

Deze groep betrekken we daarom in dit nieuwe programma. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe de 

mbo-opleidingen betrokken kunnen worden.  

Naast de scholen die al deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit zal een grote groep nieuwe 

scholen, -basis-, speciaal-, vmbo- en praktijkscholen, individuele trajecten volgen om, vanuit hun eigen 

ambitie, cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. In proeftuinen werken scholen en cultuursector aan 

cultuureducatie binnen burgerschap, vakmanschap of beroepenoriëntatie. Dit zijn actuele thema’s 

binnen het onderwijs. Zo brengen we door verbinding, samenwerking en ontwikkeling cultuur in 

beweging. 

 

Hart is als  centrum voor kunst, kennis en cultuur in Haarlem, blij om opnieuw als penvoerder 

Cultuureducatie met Kwaliteit aan de slag te gaan in de gemeente Haarlem, Zandvoort en 

Heemstede. Voorafgaand aan dit plan zijn via vele Zoomsessies gesprekken gevoerd met directeuren 

van de basisscholen, vakdocenten van de voortgezet onderwijsscholen en culturele instellingen.  

Daarin hebben we gemerkt dat het draagvlak om mee te doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit 

inmiddels bijzonder stevig geworden is en wij voelen ons gesterkt door de steun voor het plan dat we 

hebben ontwikkeld.  Alleen met dit brede draagvlak en deze gezamenlijke inzet kunnen we zorgen 

dat kinderen hun culturele kracht ontwikkelen! 
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2 Inleiding 

2.1  Sociale context 

 

Als kind groei je in de regio Kennemerland op in een rijke culturele omgeving. Van 

amateurverenigingen tot musea in moderne kunst, van cultureel erfgoed tot CultuurMenu (iedere 

basisschoolleerling beleeft jaarlijks een culturele activiteit op school of bij een culturele instelling in de 

buurt). Door kinderen en jongeren vertrouwd te maken met de mogelijkheden die hun omgeving 

biedt en aan de slag te gaan met het actief maken en meemaken van kunst en cultuur wordt 

’culturele spierkracht’ ontwikkeld. Alhoewel alles in deze regio binnen handbereik lijkt om vanaf jonge 

leeftijd culturele kracht te ontwikkelen, doorloopt Ieder kind daarin echter een ander pad. Dat pad is 

afhankelijk van het gezin of de wijk waarin je opgroeit, de school waar je naartoe gaat en de keuzes 

die je zelf maakt. Culturele kracht ontwikkelen is dus afhankelijk van de situatie waarin je opgroeit en 

is niet voor ieder kind hetzelfde. De komende jaren gaat Hart zich als penvoerder van de regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit inzetten om ieder kind in Zuid-Kennemerland gelijke kansen te geven 

om zijn of haar culturele kracht te ontwikkelen. 

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vergroten van de kwaliteit van cultuureducatie op scholen 

en bij cultuurpartners. De betrokken gemeenten zetten zich actief in voor cultuureducatie. Hart heeft 

zich in die jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie met aandacht voor vraaggericht werken. 

Doordat Hart zich meer als partner is gaan opstellen is de relatie met scholen en cultuurpartners 

versterkt. Het cultureel aanbod is inzichtelijker geworden via de website en de bijeenkomsten zijn een 

vindplaats geworden voor nieuwe samenwerkingen in het primair- en voortgezet onderwijs. De 

sociale context waarbinnen dit gebeurd is aan het veranderen. Gemeenten staan voor nieuwe 

uitdagingen.  

De Gemeente Haarlem stimuleert gelijke kansen voor iedereen en besteedt daarbij speciale aandacht 

aan kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Daarbij staat de vraag centraal ‘hoe zorg je dat ieder 

kind gelijke kans heeft om te participeren in deze samenleving?’ Met de integrale jeugdnota ‘Samen 

voor jeugd’1 is de kansencirkel geïntroduceerd.  Hierin staan de elementen om kinderen en jongeren 

op te laten groeien tot gezonde evenwichtige volwassenen. Dit sluit aan bij “de wens van kinderen en 

jongeren in Haarlem om niet alleen naar hun problemen te kijken, maar vooral naar hun talenten, om 

gehoord te worden en om erbij te kunnen horen. De cirkel stimuleert alle betrokken partijen om naar 

het hele kind te kijken”. Cultuureducatie sluit met name goed aan bij de thema´s ´actief zijn´ en 

´kunnen ontwikkelen´ van de kansencirkel. In deze gebieden speelt cultuur een grote rol. Hier zien wij 

dan ook de noodzaak van cultuur  in het leven van elk kind. 

 

                                                             
1 Integrale Jeugdnota “samen voor jeugd” door gemeente Haarlem 2019 



  Cultuurkracht 023 | 6 

 
 

Door deze ontwikkeling is de aandacht toegenomen voor de wijk en leefomgeving van kinderen.  In 

2019 zijn in dit kader bij Hart twee cultuurcoaches gestart. Zij werken aan het bereikbaar maken van 

cultuur met de school als schakel tot het kind. Door samen te werken met de partners die betrokken 

zijn bij het opgroeien van een kind kan daadwerkelijk gewerkt worden aan het ontwikkelen van 

gezonde evenwichtige volwassenen. De basis voor het welbevinden van een kind start dus daar waar 

het opgroeit, of dat nu in Zandvoort, Haarlem of Heemstede is. 

 

Cultuureducatie kan een specifieke bijdrage leveren aan het welbevinden van een kind. In Zandvoort 

brengt het leven in een toeristische badplaats culturele aspecten met zich mee die verankerd zijn in 

het DNA van de bewoners. Als kind is het van belang je eigen culturele achtergrond te leren kennen 

en te ontdekken welke betekenis dat heeft voor jouw leven nu. Haarlem heeft een rijke cultureel 

aanbod. Maar hoe bereikbaar of zichtbaar is dat voor kinderen en jongeren? Heemstedenaren zijn in 

de vrije tijd gericht op steden als Haarlem en Amsterdam. Hoe is dat als opgroeiende jongere? Waar 

vind je de mogelijkheden om jouw talenten te ontwikkelen? Op jonge leeftijd biedt het zelfbewustzijn 

van je talent juist in de pubertijd een belangrijk houvast en de mogelijkheid je daarin verder te 

ontwikkelen. De school vormt in de leefomgeving van de jongere een bepalende schakel. Juist daar 

ontmoeten kinderen met verschillende culturele achtergronden en economische status elkaar en 

wordt er samengeleefd en gewerkt, waardoor verschillen overbrugd kunnen worden. Dit proces zoals 

omschreven in de publicatie ‘Cultureel Vermogen’2, vindt binnen én buiten de school plaats en gaat 

niet meer over cultuureducatie en –participatie, maar welke mogelijkheden jij als kind krijgt om 

culturele kracht te ontwikkelen. 

 

Binnen deze sociale ontwikkeling hebben we momenteel te maken met grote maatschappelijke 

uitdagingen. De heersende Covid-19 pandemie heeft grote impact op de scholen en culturele sector 

met wie Hart samenwerkt. Sinds het voorjaar van 2020 zijn we geconfronteerd met een 1,5 meter 

samenleving waardoor het bezoek aan musea en podia terugloopt. Deze situatie leidt ertoe dat we 

versneld in een wereld zijn beland waarin we communiceren en leren via digitale middelen en 

contactmomenten op gepaste afstand beleven. Dat vraagt om creativiteit, innovatie en 

aanpassingsvermogen. 

Scholen kampen met een steeds groter wordend lerarentekort, en de verwachting is dat dit probleem 

door de coronacrisis groter zal worden. Binnen het lopende CmK-programma vertaalt zich dit in een 

                                                             
2 Cultureel Vermogen; Geert Drion, Utrecht 2018 
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verminderde belangstelling voor deskundigheidsbevordering. Tegelijkertijd biedt het ook 

mogelijkheden om de culturele sector te betrekken bij het opvangen van het lerarentekort.  

 

 

2.2 De ontwikkeling van cultuureducatie binnen het onderwijs 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de afgelopen 8 jaar een stevig fundament gelegd om op verder 

te bouwen. Basisscholen hebben structurele leerlijnen opgebouwd, voelen zich comfortabeler in het 

geven van een creatieve les en zijn zich bewuster van de plek die cultuureducatie binnen het 

onderwijsprogramma heeft. In de CmK periode 2017-2020 is gekozen voor een werkwijze waarin 

scholen zelf hun leervraag voor cultuureducatie formuleren. Veel scholen kozen voor de traditioneel 

bekende kunstvakken als muziek en beeldend. Het kind leert daarin vaardigheden en spelplezier. 

Maar welke mogelijkheden biedt dit om te participeren in de samenleving en creatieve 

samenwerkingen aan te gaan? Basisscholen geven aan dat onderwijskansen liggen in: 

 Optimale mogelijkheden bieden door hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Alles eruit halen wat 

er in zit.  

 Maatwerk bieden: ieder kind heeft een verschillend rugzakje. Het aanbod aanpassen aan het 

(individuele) kind. Individuele ontwikkeling mogelijk maken en kijken naar de potentie. 

 Talentontwikkeling. 

 Meer handvatten aanreiken om de wereld om zich heen te begrijpen. De samenleving dat zijn wij. 
 

Dat betekent dat cultuureducatie niet alleen gaat over vaardigheden leren maar veel breder over wat 

cultuur betekent voor jou als kind, hoe jij jouw talenten ontdekt en laat groeien en hoe je een netwerk 

bouwt waarin de brug geslagen wordt naar participatie in de samenleving.  

Met de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit willen we de beweging maken van 

kunsteducatie naar cultuureducatie in de breedte, met als doel om ieder kind de mogelijkheid te 

geven culturele kracht te ontwikkelen die tools geeft om de wereld om jou heen te begrijpen, je te 

kunnen uiten in verschillende talen en de samenleving mee-te-maken. 

 

In deze context van verschillende bewegingen willen wij met het motto ‘Beter zicht op jezelf en de 

wereld door het beleven van kunst en cultuur!’ aan de slag gaan met de nieuwe regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, die we in het vervolg van dit plan ‘CmK3’ daarin speelt 

noemen. 

 

3 Reflectie op de stand van zaken 
Cultuureducatie met Kwaliteit  

Cultuureducatie met Kwaliteit startte in 2013 op een klein aantal scholen en is inmiddels uitgegroeid 

tot een bekend begrip. Het convenant Primair Onderwijs & Cultuur, dat in Haarlem met de grote 

schoolbesturen en culturele instellingen is afgesloten in 2015, ligt ten grondslag aan de oprichting van 
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het Hart kenniscentrum cultuuronderwijs met een aanjagende functie in het versterken van 

cultuureducatie. Schooldirecteuren zien het belang in van cultuureducatie, waardoor het draagvlak 

ook binnen het team is toegenomen. Dat merken wij aan de wens van scholen om in deze nieuwe 

regeling te participeren. In de cultuursector is de aandacht in de afgelopen jaren verschoven van een 

paar cultuuraanbieders naar een veel breder en divers aanbod, uitgevoerd door zogenoemde 

cultuurpartners (culturele instellingen, kunstenaars, vakdocenten). Schoolbesturen zijn gaan 

nadenken over de plek die cultuureducatie heeft binnen het strategisch beleid en de rol die het 

bestuur daarin speelt. Cultuureducatie met Kwaliteit is van grote betekenis geweest in het 

ontwikkelen van een vraaggerichte aanpak van cultuureducatie. Scholen hebben leerlijnen 

geïntegreerd en leerkrachten maken zich de basisvaardigheden eigen in muziek en beeldend. 

Kunstenaars en culturele instellingen co-creëren met scholen passend aanbod waaruit een duurzame 

samenwerking ontstaat. Het bij de start gepresenteerde Synergiemodel is ontwikkeld om het 

eigenaarschap bij scholen en cultuurpartners te vergroten. Het model biedt houvast voor de 

succesfactoren die kwalitatief goed cultuuronderwijs mogelijk maakt. Scholen zijn vaardiger 

geworden in het contact zoeken met cultuuraanbieders, het maken van afspraken met die partners 

en het formuleren van de vraag. Zij zijn zich beter bewust van hun eigen rol: ze zien zichzelf meer als 

initiatiefnemer en niet alleen als afnemer van bestaand aanbod. De cultuurpartners op hun beurt 

hebben het onderwijs beter leren kennen en zien mogelijkheden om hun aanbod af te stemmen. 

Musea ontdekken dat het niet voor ieder kind zo makkelijk is om een tentoonstelling te bezoeken en 

zijn de scholen meer gaan opzoeken. Podia leggen verbinding tussen een vakspecialist in de klas en 

het bezoeken van een voorstelling. Kunstenaars tenslotte hebben via scholing kennis gemaakt met 

het werken op school en zijn zo samenwerkingen aangegaan met scholen. 

 

Bij gemeenten is er meer aandacht gekomen voor cultuureducatie. Dit komt tot uiting in 

cultuurnota’s en de inspanning om mee te doen aan deze subsidieregeling. In Haarlem staat 

cultuuronderwijs opnieuw op de lokale educatieve agenda (=LEA) vermeld. Het is daarmee één van de 

prioriteiten voor de komende jaren van de samenwerkende schoolbesturen en de gemeente. De 

samenwerking tussen de beleidsvelden onderwijs en cultuur is bij de gemeente Haarlem aan het 

groeien, waardoor voor scholen de urgentie en verbanden duidelijker worden. 

 

Met deze ontwikkelingen is de basis verstevigd van waaruit we met Cultuureducatie met Kwaliteit 

gaan werken. 

 

3.1 Reflectie op doelstellingen en resultaten  

 

In Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 (CmK2) is gekozen voor een andere aanpak dan in de 

eerste periode. Het maatwerk en de individuele aanpak vanuit de vraag van de school wordt zeer 

gewaardeerd. Scholen voelen zich hierdoor gezien en zijn blij met de procesbegeleiding van Hart. De 

procesbegeleiding is zo opgezet dat verschillende fases van het creatief proces met de school 

doorlopen worden, waarbij de elementen uit het Synergiemodel in de praktijk worden gebracht. Deze 

aanpak heeft structuur gebracht en heeft, door de grote rol die de school hierin heeft, ook gezorgd 

voor eigenaarschap.  
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Synergiemodel 

 
 

Gaandeweg het proces blijkt dat een schoolteam soms eerst cultuur moet beleven en meemaken om 

te kunnen nadenken over hun ambitie voor cultuureducatie. De leervraag als uitgangspunt voor het 

maatwerkprogramma blijkt in de planvorming steeds meer een doel op zich te worden. Dit haalt de 

energie weg bij zowel de cultuurcoördinatoren in de school als de adviseur. De samenhang met 

andere culturele activiteiten binnen het schoolprogramma en de terugkoppeling naar het 

(cultuur)beleid raakt zo op de achtergrond. 

De focus in het activiteitenprogramma CmK2 ligt sterk op deskundigheidsbevordering van 

leerkrachten. De leervragen richten zich met name op het versterken van muziek- en beeldend 

onderwijs. Met voorbeeldlessen, coaching van leerkrachten gekoppeld aan het gebruik van een 

methode, wordt de leerlijn opgebouwd. Door de intensieve samenwerking met vakdocenten is een 

structuur neergezet waarmee de vakspecifieke lijn geborgd wordt. Leerkrachten voelen zich 

comfortabeler in het geven van een creatieve les. Scholen zijn enthousiast maar plaatsen ook een 

kanttekening.  De kwaliteit van de vakdocenten maakt soms de drempel voor leerkrachten om zelf les 

te geven te groot. Dit sluit aan bij de vraag die vanuit het onderwijs steeds terugkeert en sterker wordt 

bij een groeiend lerarentekort: in hoeverre moet een groepsleerkracht zich bekwamen in een 

kunstvak? De tendens om experts van buiten de school te halen groeit. De leervragen gaan bij steeds 

meer scholen over koppeling van cultuureducatie aan thema´s of methodes als VierKeerWijzer. In 

CmK2 zijn daar de eerste stappen in gezet. Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging: hoe zorg je voor 

duurzaamheid bij het koppelen van vakgebieden? Dit is één van de onderwerpen in CmK3. 

Scholen hebben in CmK2  cultuur in de eigen omgeving nog beter leren kennen. Dat vinden de 

scholen verrijkend. Gedurende het programma is er meer diversiteit in culturele activiteiten voor de 

leerlingen ontstaan door de inzet van vakspecialisten en kunstenaars in de school. De co-creatie 

projecten zorgen dat scholen en cultuurpartners écht in gesprek gaan.  Zo is er vooruitgang geboekt 

in het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en sluiten activiteiten beter aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen. Voor culturele instellingen is het leveren van maatwerk lastiger 

dan voor  individuele kunstenaars. Om die reden is een apart traject ingezet waarin de samenwerking 

met scholen centraal staat. In de volgende periode zullen de culturele instellingen meer betrokken 

worden door deelname aan de proeftuinen.  
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Hart heeft deze periode een ontwikkeling doorgemaakt in het begeleiden van scholen om van 

vraagformulering naar uitvoering te komen. Daarnaast zijn we als organisatie meer partner geworden 

in de culturele sector en hebben we de netwerkfunctie meer dan voorheen opgepakt.  

 

3.2 Aandachtspunten voor de nieuwe periode: 

 

Met de opgedane ervaringen in CmK 2017-2020 zien we de volgende aandachtspunten voor de 

nieuwe periode: 

 Het kind of de jongere steeds centraal stellen. 

 Aanpak richt zich op ontwikkelen van hele cultuurprogramma als onderdeel van het 

onderwijsbeleid. 

 Een uitdaging blijft om de schoolvisie en ambitie gemeenschappelijk te maken - dus voor het 

hele schoolteam.  

 Minder richten op deskundigheidsbevordering van leerkrachten in vakspecifieke richting, meer 

op leren door samenwerking met culturele sector.  

 De borging van cultuureducatie, zowel in het curriculum als in de onderwijsorganisatie: hoe gaan 

we ervoor zorgen dat cultuureducatie onder de aandacht blijft? Hoe gaan we ervoor zorgen dat 

de deskundigheden van de leerkrachten binnen de school blijven? Hoe zorgen we ervoor dat de 

benodigde randvoorwaarden er zijn?  

 Meer experimenteren door aan de slag te gaan, cultuur te beleven en van daaruit na te denken 

over de onderliggende visie en inbedding.  

 Het toerusten van leerkrachten om vakintegratie en procesmatig werken meer eigen te maken. 

 Professionalisering kunstenaars: vakdidactisch, pedagogisch, breed inzetbaar.  

 Het verder ontwikkelen van verbinding binnen- en buitenschools aanbod. 

 

Deze aandachtspunten zijn van belang bij de beweging die we inzetten om cultuureducatie meer 

onderdeel te laten zijn van het schoolbeleid en zo te werken aan goed cultuuronderwijs, waardoor 

kinderen zich ontwikkelen tot creatieve- en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen 

van de 21e eeuw. 

 

4 Activiteiten 2021-2024  

Hart wil met Cultuureducatie met Kwaliteit een beweging in gang zetten waarbij het samenwerken 

en duurzaam maken van cultuureducatie als vanzelfsprekend wordt ervaren door het onderwijs en de 

culturele sector. Het doel is om ‘Kinderen en jongeren van 0-23 jaar te laten kennismaken met de 

verscheidenheid aan cultuur, zich persoonlijk te ontwikkelen door bewustwording van de eigen 

culturele kracht en de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen’.  

 

In deze periode Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we voor ogen dat: 

Kinderen hun culturele kracht versterken doordat zij: 
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 aansluiting vinden bij de wijk en stad als culturele leeromgeving; 

 hun talenten ontdekken en de mogelijkheid hebben zich daarin te ontwikkelen; 

 kunstbeoefening beleven en het beroepsperspectief leren kennen; 

 samen met anderen cultuur maken. 

 

Dit bereiken we door: 

 met primair onderwijs (=PO) en voortgezet onderwijs (=VO) scholen te werken aan een 

integrale aanpak van cultuureducatie; 

 scholen te begeleiden in de visie- en planvorming en het implementeren van cultuureducatie; 

 cultuurpartners te begeleiden in een professionele samenwerking met scholen; 

 een infrastructuur op te bouwen waarin scholen en cultuurpartners gezamenlijk innoveren; 

 onderlinge samenwerking tussen cultuurpartners en sociaal domeinpartners te stimuleren en 

opbouwen van structurele samenwerking met scholen in de leefomgeving van het kind en de 

jongere. 

 

 

 

4.1 Doelstellingen activiteitenprogramma 

 

Het activiteitenprogramma richt zich op scholen die voor het eerst deelnemen aan het programma 

Cultuureducatie met Kwaliteit en scholen die in de periode 2017-2020 hebben deelgenomen. In het 

tweesporenbeleid verdelen we de deelnemende groepen scholen in nieuwe en ervaren scholen. 

 

Onder nieuwe scholen verstaan we: 

1) Basisscholen die aan het begin staan van een kwaliteitsverbeteringstraject: er is weinig of geen 

cultuurbeleid of samenhang in de culturele activiteiten die de school uitvoert. De school 

kenmerkt zich door een (gedeeltelijke) leerlingenpopulatie voor wie de toegang tot cultuur 

minder vanzelfsprekend is. Het gaat hier om basisscholen met kinderen met een te verwachten 

onderwijsachterstand, volgens de weging van de Rijksoverheid én scholen die ondersteuning 

kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van cultuureducatie. De meeste scholen in deze categorie 

doen voor het eerst mee. Een aantal scholen is gestart aan het eind van CmK2 en zij staan, mede 

door de Covid-19 pandemie, nog aan het begin van het traject. Daarnaast zijn het de speciaal 

(basis)onderwijs scholen die voor het eerst deelnemen. Al deze groepen scholen werken aan de 

hierna beschreven doelstellingen 1, 5 en 6. Doelstelling 2 is uiteraard ook van toepassing maar 

hangt samen met de voortgang bij de andere doelstellingen.  

2) Vmbo/scholen en -afdelingen en praktijkscholen doen voor het eerst mee aan deze regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze scholen werken we aan doelstellingen 3 en 6. 

3) MBO-opleidingen maken voor het eerst deel uit van deze regeling. Voor Hart is dit een nieuwe 

doelgroep om mee samen te werken. Met doelstelling 4 werken we aan het opbouwen van die 

relatie, de aandacht voor cultuureducatie en waar mogelijk de verbinding met het vmbo. 

‘Ervaren’ scholen zijn: 

4) Basisscholen die een CmK-traject doorlopen hebben en de focus leggen op verankering van het 

eigen cultuureducatie programma. Deze scholen hebben in CmK2 gewerkt aan visievorming, 
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deskundigheidsbevordering en de opbouw van het cultuurprogramma. In CmK3 wordt gewerkt 

aan verder implementatie en verankering van het programma met de doelstellingen 2, 5 en 6. 

 

In bijlage 3 staat een  overzicht van de deelnemende scholen. 

 

 

Doelstelling 1 

Scholen in het primair onderwijs ontwikkelen een duurzaam eigen programma cultuureducatie, 

passend binnen de visie en mogelijkheden van de school. 

 

De scholen in het primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs die voor het eerst meedoen met 

Cultuureducatie met Kwaliteit worden begeleid in een individueel traject. Aan de hand van de 

ambitie van de school voor cultuureducatie en onderwijsvisie wordt bepaald welke stap er gezet gaat 

worden. Inspiratiesessies met het team of workshops kunnen hier onderdeel van uitmaken. 

Gedurende het traject werkt de school aan visievorming zodat er beleid voor cultuureducatie 

ontwikkeld wordt. Daarbij kan gekozen worden om verbinding te leggen met de voorschoolse 

educatie.  

 

Resultaten 

Het proces van cultuur beleven, visievorming en keuzes maken zorgt dat scholen meer eigenaarschap 

verwerven en cultuureducatie zien als onderdeel van het schoolprogramma. Dit vormt de basis om 

cultuureducatie structureel in het curriculum op te gaan nemen. Scholen  experimenteren en 

ontdekken in dit traject met welke cultuurpartner zij een duurzaam eigen programma willen 

ontwikkelen. Door het maatwerk sluit cultuureducatie aan bij de plannen die scholen ontwikkeld 

hebben in het kader van onderwijskansenbeleid. 

Over twee jaar: 

 40% van de nieuwe scholen heeft hun ambitie helder en voeren een deel van het voorgenomen 

eigen programma uit. 

Over vier jaar heeft: 

 95% van de nieuwe scholen heeft haar ambitie helder en voeren een deel van het voorgenomen 

eigen programma uit. 

 75% van  nieuwe scholen hebben cultuurbeleid gemaakt en dit vertaald naar een duurzaam 

eigen programma dat in de komende jaren uitgevoerd gaat worden. 

 75 % van de (nieuwe) scholen met achterstandscore meer samenhang tussen 

onderwijskansenbeleid en de rol die cultuureducatie daarin speelt. 

 

Doelstelling 2 

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. 

 

De scholen die in CmK2 meededen zijn al een samenwerking aangegaan met een cultuurpartner. 

Hun wens is om dat wat is opgezet in de afgelopen jaren een vaste plek te geven binnen het 
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curriculum. Er is een basis gelegd van waaruit nu gewerkt kan worden aan meer samenhang tussen 

de verschillende culturele activiteiten.  

 

 scholen werken aan de borging van activiteiten die in CmK2 ontwikkeld zijn met 

procesbegeleiding van Hart. 

 scholen versterken hun ambitie cultuureducatie niet alleen vanuit de leervraag in CmK2, maar 

vanuit de culturele ontwikkeling van kinderen op- en, zo nodig, buiten school. 

 scholen werken aan samenhang tussen de verschillende culturele programma´s en koppeling aan 

andere vakgebieden. 

 

Resultaten 

Er zullen meer structurele samenwerkingen ontstaan tussen scholen en cultuurpartners. De kwaliteit 

van de programma’s is toegenomen doordat er een betere aansluiting is bij de leerlingenpopulatie en 

onderwijsvisie van de school.  

Over vier jaar hebben: 

 100% van de ervaren scholen in samenwerking met de culturele omgeving een samenhangend 

programma voor cultuureducatie geïmplementeerd en geïntegreerd in het curriculum en 

verankerd in het schoolbeleid. 

 

Doelstelling 3 

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

school, een duurzaam eigen cultuureducatieprogramma ontwikkeld met kwaliteit. 

 

Hart heeft met het voortgezet onderwijs een relatie opgebouwd via bijeenkomsten en de organisatie 

van het HIT (Haarlems Interscolair Toernooi),  een creatieve talentenwedstrijd voor jongeren. We 

kiezen voor vmbo- en praktijkscholen omdat in het kader van kansengelijkheid op deze scholen een 

slag te slaan is. Op een vmbo-school is het jaarlijks aantal uren cultuureducatie maar een derde van 

dat op de havo en een kwart van dat op het vwo. Scholen geven aan dat vmbo-leerlingen van huis uit 

vaak minder culturele bagage meekrijgen of gebruik maken van de culturele omgeving. 

Het programma voor VO-scholen is tweeledig. De groep vmbo-scholen en praktijkscholen gaat 

enerzijds een individueel traject volgen, waarin de samenwerking met het culturele veld wordt 

gezocht en duurzame samenwerkingen worden opgebouwd. De scholen worden gestimuleerd om, 

vakoverstijgend en in directe samenwerking met cultuurpartners, cultuureducatie een stevigere 

positie binnen school te geven. Anderzijds is er een overkoepelend programma voor alle VO-scholen, 

waarbij kennisdeling en bijvoorbeeld het verstevigen van de community ’s van kunstvakdocenten 

centraal staat. De nadruk ligt de komende jaren op de beweging die ontstaat. Om beweging te 

veroorzaken zal de nadruk liggen op het uitvoeren van activiteiten en het leggen van verbindingen. 

 

De vmbo- en praktijkscholen in Haarlem, Heemstede en Zandvoort: 

 volgen een individueel traject om vanuit de kunstvakken een stevigere positie binnen het 

schoolprogramma te krijgen;  

 geven in samenwerking met cultuurpartners vakoverstijgend werken vorm. 

 

 



  Cultuurkracht 023 | 14 

Resultaten 

Over twee jaar heeft 

 75% van de scholen een programma ontwikkeld passend bij de visie van de school; 

 60%  van de scholen hebben samen met cultuurpartners pilots gedaan met vakoverstijgend 

werken.  

Over vier jaar: 

 85% van de  scholen een duurzaam eigen programma ontwikkeld passend bij de visie van de 

school; 

 bij 30 % van de scholen is vakoverstijgend werken onderdeel geworden van het eigen 

programma. 

 

Doelstelling 4 

 

In de periode CMK3 wordt de verbinding gelegd met het mbo. Binnen veel mbo-opleidingen is 

momenteel geen aandacht voor cultuuronderwijs. Alleen opleidingen die daar zelf voor kiezen bieden 

cultuureducatie aan. We zien graag dat ook jongeren die een praktische opleiding volgen de kans 

krijgen om hun eigen culturele identiteit vorm te geven en hun talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. De overgang van het vmbo naar het mbo wordt versoepeld wanneer scholen de 

verbinding aangaan en leerlingen samenbrengen. In het kader van beroepsoriëntatie kan de 

verbinding tussen mbo studenten, vmbo-leerlingen en het culturele veld plaatsvinden. Hart gaat 

hierbij de samenwerking aan met stichting Mocca, het expertisecentrum cultuureducatie in 

Amsterdam die een vergelijkbare stap willen zetten. 

 

Over twee jaar: 

 netwerk van mbo-opleidingen in de regio is in kaart gebracht; 

 een bijeenkomst met mbo docenten en vmbo docenten is georganiseerd, met als doel het 

bespreken van kansen om de aansluiting op gebied van cultuureducatie te versterken.  

Over vier jaar: 

 2 mbo-opleidingen hebben cultuureducatie opgenomen in het lesprogramma; 

 2 mbo-opleidingen zijn duurzaam verbonden aan een vmbo-school en hebben een activiteit 

ondernomen in samenwerking met het culturele veld. 

 

Doelstelling 5 

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

leerling te brengen.  

 

In Haarlem werken scholen in een aantal wijken samen met de domeinen cultuur, sport en welzijn 

aan het binnen- en buitenschools programma ‘School in de Wijk’. In 2019 zijn cultuurcoaches in 

Haarlem-Noord en Schalkwijk gestart om meer cultureel aanbod voor kinderen op te zetten in 

samenwerking met scholen. Dat proces is nog in volle gang. Met de nieuwe scholen die in deze wijken 

en Haarlem Oost gaan deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit zal de mogelijkheid van het 

verbinden van binnen- en buitenschools cultuurprogramma onderdeel van de ambitiegesprekken 

zijn.  Hart wil een afspiegeling van de samenleving zijn en zet zich daar voor in. We leveren extra 

inspanningen om mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Dat doen we door actief aan de slag te 
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gaan in de kansenwijken Schalkwijk, Haarlem Noord en Haarlem Oost, in samenwerking met partners 

in het sociaal domein. 

 

In Zandvoort is minder cultureel aanbod dan omliggende gemeenten waar kinderen gebruik van 

kunnen maken en is het voor hen soms lastig de weg te vinden. De komende jaren zal daarom met 

Cultuureducatie met Kwaliteit worden ingezet op het in beeld brengen van cultuurpartners, 

bevorderen van de samenwerking onderling en die met de scholen. Daarbij zijn jaarlijks terugkerende 

evenementen in Zandvoort als de kinderkunstlijn en monumentendagen interessant om te verbinden 

aan het cultuurprogramma van de scholen.  

 

In Heemstede speelt binnen- en buitenschools een rol daar waar het gaat om in de directe omgeving 

van kinderen een aantrekkelijk breed cultuuraanbod aan te bieden. Over het algemeen wordt de weg 

naar muziek- en danslessen goed gevonden, maar een centrale plek waarbij aandacht is voor 

creativiteit kan een aanvulling zijn. Daarom willen we de mogelijkheid onderzoeken om hierin samen 

met de bibliotheek en andere (cultuur)partners een maakplaats op te zetten.  

 

Doelstelling 6 

Professionalisering van leerkrachten, docenten en cultuurpartners 

 

Professionalisering zien we als een breed begrip waarin geleerd wordt, vaak van en met anderen. In 

CmK3 gaat het dan om: 

- proeftuinen rond thema’s voor scholen, cultuurpartners en andere experts; 

- bijeenkomsten rondom muziek, beeldend of drama, aansluitend op de leerlijnen die in CmK2 

door de scholen gekozen zijn; 

- scholing Interne Cultuurcoördinator; 

- scholing van cultuurpartners op gebied van vakdidactiek, procesgerichte didactiek en 

ondernemerschap; 

- teamtraining en coaching on the job op schoolniveau; 

- studiemiddag 10-14 jaar voor leerkrachten en docenten 

- inspiratiessessies door het gezamenlijk bezoek aan een voorstelling, tentoonstelling of lezing. 

- training pedagogisch medewerkers Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

 

Met deze activiteiten denken we de volgende doelstellingen te bereiken: 

 Het versterken van de samenwerking onderling en tussen onderwijs en de cultuursector. 

 Het vergroten van kwalitatief aanbod dat aansluit bij de leerlingen en schoolprogramma’s. 

 Leren hoe vakoverstijgend werken binnen de culturele omgeving vorm kan krijgen. 

 Het versterken van de culturele bagage van (aankomende) leerkrachten en docenten door 

inspirerende lezingen en bijeenkomsten in samenwerking met cultuurpartners te organiseren. 

 Facultatief en op maat: deskundigheidsbevordering van de leerkracht door middel van 

teamtraining of coaching. 
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De proeftuinen richten zich op verschillende doelgroepen: 

 

De culturele kookpot: proeftuin voor scholen primair onderwijs & culturele partners. 

In een serie bijeenkomsten werken scholen en cultuurpartners samen binnen één van de thema’s 

burgerschapsvorming, meesterschap/ vakmanschap, taal en kunst, wetenschap en techniek. Door het 

bijeenbrengen van verschillende expertises worden gezamenlijk nieuwe samenwerkingen en 

producten ontwikkeld. Scholen zien mogelijkheden om niet het wiel te hoeven uitvinden en culturele 

instellingen kansen voor interdisciplinaire samenwerkingen. Het ontdekken, onderzoeken en 

ontwikkelen is onderdeel van het proces. Hiermee werken we aan de integrale verbinding van 

cultuureducatie. 

 

Cultureel speciaal: voor scholen speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs. 

Deze proeftuin is erop gericht om een betere afstemming te krijgen van aanbod, gericht op de 

kinderen binnen het speciaal (basis)onderwijs. De ervaringen met ‘Partnerschap in cultuur’ waarin het 

Teylersmuseum heeft samengewerkt met drie scholen om een rondleiding toegankelijker te maken is 

hierin een voorbeeld. Onderdeel van dit netwerk zal ook het samenwerkingsverband zijn van 

CultuurMenu en een drietal speciaal onderwijsscholen bij het samenstellen van aanbod.  

In Haarlem zijn dit met name cluster 3 en 4 scholen. Speciaal basisonderwijsscholen vallen niet onder 

speciaal onderwijs maar zijn een aparte groep. Toch willen we in eerste instantie starten met de 

gehele groep om vervolgens op basis van behoefte de cultuureducatievraag verder uit te werken. 

 

Cultuur023: voor Vmbo- en praktijkscholen. 

In een proeftuin gaan de vmbo, praktijkscholen en cultuurpartners aan de slag rondom meesterschap 

en beroepsoriëntatie.  Welke beroepen vind je zoal in het theater? Wat is er nodig om een productie te 

maken? Hoe ziet het leven van een kunstenaar er in de praktijk uit? Gezamenlijk wordt onderzocht 

hoe er een meesterschap route ontwikkeld kan worden, waarin leerlingen van het Vmbo deze 

verschillende aspecten van kunstberoepen gaan meemaken en de drempel verlaagd wordt om 

binnen te stappen bij een culturele instelling. Voor jongeren van de praktijkscholen is belangrijk dat zij 

de culturele omgeving beter leren kennen en dat culturele instellingen laagdrempelig worden. 

 

Professionalisering cultuurpartners 

Cultuurpartners zijn deelnemers aan de proeftuinen en ze worden zo meer vertrouwd in de 

samenwerking met scholen. Lokaal zal ingezet worden op het aanbieden van een meer professioneel 

educatief programma door culturele instellingen en amateurkunstorganisaties. De samenwerking 

met grootstedelijke organisaties zal aangehaald worden om de drempel naar hedendaagse kunst 

voor met name scholen in het primair onderwijs te verlagen. En kunstenaars worden gestimuleerd om 

meer vanuit hun vakmanschap de samenwerking met scholen aan te gaan en minder vanuit hun 

specialisatie, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het werken vanuit een creatief proces. 

 

Professionalisering penvoerder 

De ontwikkeling van geïntegreerd cultuureducatie en vakoverstijgend werken is voor de 

procesbegeleiders ook een leerproces. Met name hoe je kunt verbinding en ook kan verdiepen in de 

koppeling met andere vakgebieden is een punt van aandacht. Daarnaast gaat Hart zich ook laten 
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informeren over Curriculum.nu. De bouwstenen nemen we mee in de proeftuinen en de ontwikkeling 

van de op maat cultuurprogramma’s. Dit zal een voortschrijdend proces zijn gedurende CmK3. 

 

Resultaten 

Het samenwerkingsproces van de proeftuinen zorgt voor beter afgestemde- en nieuwe producten die 

relevant zijn voor de scholen. Cultuurpartners weten beter aan te sluiten bij de schoolvisie en het 

cultuurprogramma. Er is een infrastructuur ontstaan waarin scholen en cultuurpartners onderling 

makkelijker met elkaar samenwerken. Maar bovenal zal de beweging die hiermee ontstaat ertoe 

leiden dat scholen en cultuurpartners elkaar inspireren en de aanwezige expertise structureel 

inzetten. 

 

Over twee jaar: 

 Heeft 50% van de scholen deelgenomen aan een netwerk. 

 Hebben 15 cultuurpartners deelgenomen aan een netwerk. 

Over vier jaar: 

 Hebben 95% van de scholen een keer deelgenomen aan een netwerk. 

 Zijn leerkrachten door scholing beter in staat het cultuurprogramma vorm te geven en te 

verbinden. 

 Zijn kunstenaars door scholing beter toegerust om les te geven op een basis- of voortgezet 

onderwijs school. 

 

 

5 De afbakening van het project  

Hart kenniscentrum cultuuronderwijs heeft als doel om scholen en cultuurpartners te begeleiden in 

een kwaliteitsslag van cultuureducatie waarbij de onderlinge samenwerking centraal staat. De 

afgelopen jaren is gewerkt aan het inzichtelijk maken van het lokale aanbod voor scholen. Met de 

regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is intensieve begeleiding van scholen tot stand gekomen en 

hebben we bereikt dat de consumerende houding bij scholen is verschoven naar een bewuste- en 

meer vraaggerichte houding. Het kenniscentrum zal zich in de nieuwe periode richten op 

aanvullende activiteiten die het CmK programma versterken. Zo zal in het kader van kansengelijkheid 

gewerkt worden aan het betrekken van ouders bij cultuurprogramma’s. En willen we het 

kunstenaarspotentieel meer kunnen benutten in de samenwerking met scholen. Een deel van de PO- 

en VO-scholen kan niet deelnemen aan het CmK3 programma, omdat de schoolbesturen vanuit 

kansengelijkheid andere beleidskeuzes hebben gemaakt. Deze groep scholen zullen we vanuit het 

kenniscentrum ondersteunen en ook regelmatig laten kennisdelen met de deelnemers van CmK3.  

 

Bij Cultuureducatie met Kwaliteit ligt de nadruk op het werken met leerkrachten, docenten en 

cultuurpartners aan goed cultuuronderwijs. Dit proces wordt begeleid door adviseurs die scholen stap 

voor stap begeleiden. De cultuurcoaches, die gefinancierd worden vanuit de regeling Brede 

Combinatiefunctie Gemeente Haarlem, hebben daarnaast een andere rol. Zij werken in die wijken 
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waar gelijke onderwijskansen op de scholen een grote rol speelt. Door buitenschools het 

cultuuraanbod te versterken kan de verbinding met binnenschoolse cultuureducatie gelegd worden 

en vice versa. Daarbij kunnen de cultuurcoaches een rol spelen om de voorschoolse educatie te 

ondersteunen bij de invulling van cultuureducatie van het jonge kind. Hart zal de komende jaren extra 

inspanningen leveren om mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Dat doen we door actief aan 

de slag te gaan in de wijken Schalkwijk, Haarlem Noord en Haarlem Oost. 

 

Het CultuurMenu is een basisvoorziening waaraan vrijwel alle scholen in Haarlem, Zandvoort en 

Heemstede deelnemen. Scholen bezoeken voorstellingen en tentoonstellingen of voeren workshops 

uit. In de proeftuinen ontstaan producten die mogelijk kunnen worden opgenomen in het 

CultuurMenu. 

 

 

Risicoanalyse 

 
Risico Gevolg Wat doen we ermee? 

   

Scholen nemen niet deel aan 
de proeftuinen 

Er komen geen gezamenlijk 
ontwikkelde producten 

Meer co-creatie op individueel 
niveau. School met 
cultuurpartners die werken 
aan product dat voor 
meerdere scholen interessant 
is 

Het lukt scholen niet om het 
programma te borgen 

Cultuureducatie wordt niet 
geïntegreerd en kan zelfs weer 
uit het programma verdwijnen 
 

Steeds bespreekbaar maken 
en realistisch programma 
maken met de scholen. 

Lerarentekort  Er is geen ruimte om te 
werken aan cultuureducatie of 
deel te nemen aan 
activiteiten. Project kan stil 
komen te liggen. 

Nieuwe scholen de 
mogelijkheid bieden om 
gedurende de gehele looptijd 
van het project deel te kunnen 
nemen. 

Kunstdocenten met kwaliteit 
zijn moeilijk te vinden 

Scholen zijn teleurgesteld 
omdat kwaliteit niet voldoet 
aan de verwachtingen 

Met andere penvoerders in 
Noord-Holland uitwisselen van 
ervaren kunstdocenten. 
Scholing aanbieden, mogelijk 
binnen samenwerking MRA of 
op provinciaal niveau. 

Kunstenaars en vakdocenten 
met coachingsvaardigheden 
zijn dun gezaaid 

Minder professionalisering op 
de werkvloer  

Het organiseren van 
studiemiddagen met 
aandacht voor 
professionalisering. 

Covid-19 pandemie Beperkende maatregelen of 
en nieuwe lockdown 
waardoor er geen activiteiten 
kunnen worden uitgevoerd 
 

Kijken hoe we online 
aantrekkelijke online 
programmering kunnen 
neerzetten. 

Bezuinigingen bij culturele 
organisaties als gevolg van 
Covid-19 pandemie 

Culturele organisaties kunnen 
niet meer deelnemen wegens 
bezuinigingen op personeel 

Een worse-case scenario waar 
we beperkt invloed op 
hebben. Krachtenbundeling 
en effectieve samenwerking. 
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6 Samenwerking penvoerder en partners 

Een belangrijke doelgroep om Cultuureducatie met Kwaliteit tot een succes te maken in het primair 

onderwijs zijn de schooldirecteuren. Zij zijn de beslissers en verantwoordelijk voor het draagvlak 

binnen het team. Cultuurcoördinatoren hebben de steun van de directeur nodig en zijn de aanjagers 

en enthousiastelingen van de ontwikkeling van cultuureducatie in hun school. In deze CmK-periode 

zullen we ons dus regelmatig tot de directeuren richten om hen betrokken te houden bij het proces. 

Bij VO-scholen werken vakdocenten binnen een sectie en is de schoolleider meer op afstand. Daarbij 

wordt er nog weinig vakoverstijgend gewerkt. Om die reden gaan we vaksecties begeleiden bij de 

communicatie in de school, zodat ook daar het draagvlak vergroot wordt. 

 

De samenwerking met schoolbesturen in het primair onderwijs wordt verder voortgezet of opgestart. 

Schoolbesturen hebben een rol om vanuit hun strategisch beleid de kwaliteitsverbetering van 

cultuureducatie aan te jagen. Wij stimuleren dat er binnen de grotere schoolbesturen een 

aanspreekpunt is voor cultuureducatie. Met de kwaliteitsmanager gaan we onderzoeken hoe 

cultuureducatie onderdeel van kwaliteitszorg kan worden. Gezamenlijk wordt bekeken hoe we 

binnen de verschillende academies scholingen kunnen organiseren, daarbij gebruik makend van de 

bestaande netwerkstructuur. Daarnaast zoekt Hart de samenwerking op daar waar het gaat om 

werkdrukverlaging en vervanging leerkrachten. De VO-schoolbesturen zijn nieuw terrein voor Hart. We 

gaan onderzoeken op welke manier een samenwerking zinvol is. Vanuit de werkgroep 

cultuureducatie binnen de Lokaal Educatieve agenda zullen aandachtspunten voor het bovenschools 

overleg van primair en voortgezet onderwijs (Bopoh/Bovoh-overleg) geagendeerd worden. 

 

De grotere culturele instellingen zijn in Haarlem verenigd in een structureel overleg. Eén daarvan 

wordt vanuit het Hart kenniscentrum cultuuronderwijs georganiseerd. De wens is om hier de 

komende jaren een meer actief samenwerkingsverband van te maken. In Zandvoort en Heemstede 

zal gewerkt worden aan het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende culturele 

organisaties, waarbij we ook nadrukkelijk de bibliotheek gaan betrekken. De culturele instellingen zijn 

naast ontwikkelaars en uitvoerders, ook partner in het verduurzamen van cultuureducatie in het 

onderwijs, zeker omdat zij onderdeel uitmaken van de culturele infrastructuur. 

 

Met de Pabo van InHolland Haarlem wordt gekeken hoe culturele vorming meer onderdeel kan 

worden van het onderwijsprogramma voor studenten. In de huidige opleiding worden vakken als 

muziek, beeldend en drama gegeven, maar is er weinig aandacht voor de rol van cultuuroverdrager 

van de aankomend leerkracht. De studenten gaan we daar waar mogelijk betrekken bij scholingen en 

inspiratiesessies. Samen met leerkrachten, zodat de kruisbestuiving van beginnend en ervaren voor 

een nieuwe dynamiek zorgt.  
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Hart zal als naast haar taak als penvoerder opnieuw de procesbegeleiding op de scholen op zich 

nemen. Daarnaast ook die van mede-ontwikkelaar in de proeftuinen, verbinder bij het stimuleren van 

de samenwerking tussen scholen en culturele sector en organisator van activiteiten.  

 

 

7 Kennisdeling  

De kennisdeling doen we op verschillende manieren: 

 Digitale kennisdeling: via een nieuwsbrief en social media delen we interessante good practices 

en relevante ontwikkelingen. Via de website maken we meer zichtbaar wat met Cultuureducatie 

met Kwaliteit gebeurt. 

 Voor cultuurcoördinatoren organiseren we 2 tot 3 keer per jaar een bijeenkomst waarin wordt 

uitgewisseld rond onderwerpen die door de deelnemers worden aangedragen. De netwerken 

vinden op verschillende culturele locaties of op school plaats. De netwerken zijn er in Zandvoort, 

Haarlem en Heemstede (samen met Bloemendaal).  Bij schoolbestuur Spaarnesant gaat het 

daarin specifiek om een leernetwerk cultuurcoördinatoren. 

 Met de vmbo-scholen wordt een online community opgestart voor kunstvakdocenten. 

Uitwisseling, inspiratie en kennisdeling staan centraal. Vanuit deze groep docenten kunnen 

onderwerpen naar voren komen waarover samen met cultuurpartners gesproken kan worden 

tijdens netwerkbijeenkomsten, online en fysiek.  Aan deze community’ s kunnen ook andere VO-

scholen deelnemen. 

 Voor cultuurpartners, scholen en andere betrokkenen is de wens om jaarlijks een Maand van 

Cultuuronderwijs te organiseren. Het ene jaar zal dit uit reeds geplande activiteiten bestaan, het 

andere jaar uit speciaal voor deze maand georganiseerde activiteiten. Het doel is om te inspireren, 

cultuur samen te beleven en good practices te delen.  

 Met de penvoerders van de grote gemeenten in Noord-Holland (buiten Amsterdam) willen wij 

structureel een samenwerking aangaan om kennis te delen en te verdiepen. Plein C heeft hierin 

afgelopen jaren het voortouw genomen. Hart zal deelnemen aan de bijeenkomsten die Plein C 

organiseert voor penvoerders in Noord-Holland. Daarnaast zal waar mogelijk met Plein C worden 

opgetrokken en afgestemd, zoals bijvoorbeeld in de ontwikkeling en uitvoering van trainingen 

voor leerkrachten en vakdocenten, de benadering van hogescholen/Pabo ’s en monitoring van 

scholen. 

 Binnen de werkgroep cultuureducatie van Metropool Amsterdam (MRA) kennis delen over 

voortgang cultuureducatie en daaruit gemeenschappelijk onderwerpen onderdeel van de 

samenwerking te maken.  

 Deelname aan landelijke Cmk3 kennisdeling bijeenkomsten Fonds voor Cultuurparticipatie en 

LKCA. 
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8 Monitoring en evaluatie  

De monitoring en evaluatie gaat uitgevoerd worden op verschillende niveaus. 

 

 Tussentijdse evaluatie: jaarlijks met de deelnemende scholen. Evaluatie gaat over uitgevoerde 

activiteiten, samenwerking culturele omgeving en integratie en implementatie van programma 

volgens het voorgenomen plan. Hieruit komt naar voren wat de school nodig heeft om haar 

ambitie verder te realiseren. Mogelijk dat hier het Evi 2.0 instrument, het zelfevaluatie-instrument 

cultuureducatie voor basisscholen, ingezet gaat worden. Dit zal ook met schoolbesturen overlegd 

worden. 

 De wens is om leerlingen actief te betrekken bij het cultuurprogramma op een school. De tool 

‘Cultuur! Stemmen? ontwikkeld door CultuurSchakel vinden we een aantrekkelijk voorbeeld. 

 Twee jaarlijks worden rondetafelgesprekken gevoerd met scholen (nieuw gestart en scholen die 

eerder mee hebben gedaan), cultuurpartners en Hart om te horen of het ingezette programma op 

de goede weg is of dat er bijgesteld moet worden. Hiervoor wordt een externe partij ingehuurd. 

 Binnen de LEA-stuurgroep en het BoPo/BoVo overleg zal de monitoring van CmK3 besproken 

worden. 

  

9 Planning  

Zie hiervoor bijlage 1. 

 

 

10 Begroting  

Zie hiervoor bijlage 2. 
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  Bijlagen 
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Bijlage 1 - Planning activiteitenprogramma 

2021 2022 2023 2024 
Primair onderwijs & cultuurpartners: kwaliteitsverbetering, borging & professionalisering 
 
Individuele trajecten 
kwaliteitsverbetering 
nieuwe scholen, incl. 
speciaal onderwijs 

x x x 

Individuele trajecten 
kwaliteitsverbetering 
beginnende scholen 

Individuele trajecten 
kwaliteitsverbetering 
beginnende scholen 

Individuele trajecten 
kwaliteitsverbetering 
beginnende scholen 
 

Nazorg 

Proeftuin Haarlem (2) 
Incl. speciaal onderwijs 

Proeftuin Haarlem (3) Proeftuin Haarlem (4) 
Incl. speciaal onderwijs 
 

Proeftuin Haarlem (3) 

Proeftuin Zandvoort (1) x x X 
 

 Maakplaats Heemstede x X 
 

Borging CmK2 scholen Borging CmK2 scholen Nazorg 
 

 

Themamiddag muziek Themamiddag 
beeldend 

Themamiddag muziek Themamiddag 
beeldend 
 

Voortgezet onderwijs & cultuurpartners: kwaliteitsverbetering & professionalisering 
 
Individuele trajecten 
kwaliteitsverbetering & 
vakoverstijgend werken 
 

x x x 

Proeftuin Haarlem (1) x x X 
 

Middelbaar beroepsonderwijs & cultuurpartners 
 
In kaart brengen, 
contacten leggen 

Bijeenkomst 
verbinding vmbo-mbo 

Ontwikkeling & 
samenwerking 
cultuureducatie n 
programma Mbo 

Ontwikkeling & 
samenwerking 
cultuureducatie n 
programma Mbo 
 

Kennisdeling 
 

   

Netwerk icc-ers: 
 (2 x per jaar per 
gemeente) 
 

 x x x 

Netwerk bi-bu 
cultuurpartners 
Zandvoort (2x) 

x x x 

Opstarten online 
community  
 

   

 Dag of Maand voor 
Cultuuronderwijs 
 

 Dag of Maand voor 
Cultuuronderwijs 

Overige activiteiten worden nog ingepland 
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Vervolg planning activiteiten 

 
2021 2022 2023 2024 
Evaluatie 
 
Intake nieuwe scholen 
(maart) 

Tussentijdse evaluatie 
april/mei op 
individuele nieuwe 
scholen 
 

Tussentijdse evaluatie 
mei/juni op individuele 
nieuwe scholen 

Eindevaluatie 
november/december 
op individuele nieuwe 
scholen 

Intake (april) op 
individuele 
beginnende scholen 
 

Tussentijdse evaluatie 
(april/mei) op 
individuele 
beginnende scholen 

Eindevaluatie mei/juni 
op individuele 
beginnende scholen 

Eindevaluatie 
november/december 
op individuele 
beginnende scholen 
 

Tussentijdse evaluatie 
op individuele CmK2 
scholen 
 

Tussentijdse evaluatie 
op individuele CmK2 
scholen 

Eindevaluatie mei/juni 
op individuele CmK2 
scholen 

 

Monitoring    
 Oktober/november 

rondetafelgesprekken 
door externe partner 
alle scholen en 
cultuurpartners 

 Oktober/november 
rondetafelgesprekken 
door externe partner 
nieuwe en beginnende 
scholen en 
cultuurpartners 
 

 Prestatiegegevens & 
financiële 
verantwoording 2021 
Voor 1 juni 

Prestatiegegevens, 
inhoudelijk verslag & 
financiële 
verantwoording 2022 
Voor 1 juni 
 

Prestatiegegevens, 
financiële 
verantwoording 2023 
Voor 1 juni 

Overige activiteiten gaan nog ingepland worden. In 2025 is nog verantwoording prestatiegegevens, 

inhoudelijk verslag en financiële verantwoording.  
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Bijlage 2 - Begroting 

[Tussenkop] 

[tekst] 
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Bijlage 3 - Deelnemende scholen CmK3 
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Bijlage 4 - Overzicht culturele instellingen 

Onderstaande culturele instellingen zijn onze partners in Cultuureducatie met Kwaliteit 

 
Culturele instelling Subsidie 
37 PK 
 

Subsidie gemeente Haarlem 

ABC Architectuurcentrum Haarlem 
 

Subsidie gemeente Haarlem 

Archeologisch Museum Haarlem 
 

Subsidie gemeente Haarlem 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland Subsidie gemeente Haarlem, Heemstede, 
Zandvoort 
 

Frans Halsmuseum Alleen exploitatiesubsidie Gemeente Haarlem, 
voor de rest eenmalige bijdragen voor 
aankopen kunstwerken, restauraties etc. 

HDMZ, museum Zandvoort  
 

 

Museum van de geest, het Dolhuys 
 

 

Museum Haarlem 
 

 

Muziekschool New Wave, Zandvoort 
 

Subsidie gemeente Zandvoort 

Noord-Hollands Archief 
 

 

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 
 

Subsidie gemeente Haarlem 

Teylers Museum  Subsidie Ministerie van OCW/Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed 
 

Toneel & Filmschuur 
 

Subsidie gemeente Haarlem 

Verhalenhuis Haarlem 
 

 

Vishal Haarlem, kunstenaarsvereniging 
 

 

Wereldmuziekschool Haarlem 
 

 

Zandvoorts Museum 
 

Subsidie gemeente Zandvoort 

 

De culturele instellingen die blauw gekleurd zijn hebben op het moment van indienen van de 

aanvraag nog niet aangegeven te participeren in Cultuureducatie met Kwaliteit maar zien wij graag 

als partners. 

 

Naast bovenstaande culturele organisaties zijn er nog veel kleinere culturele organisaties en 

freelancers die partner zijn in Cultuureducatie met Kwaliteit, afhankelijk van de wensen en behoeften 

van het onderwijs. 

 

 


