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Onderwerp: Adhesieverklaring aanvraag regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

 

 
Geachte heer Funnekotter, 

 

Hierbij verklaar ik, wethouder Meijs van de gemeente Haarlem, dat de gemeente het projectplan 

Cultuurkracht023 in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 inhoudelijk positief 

heeft beoordeeld. Het projectplan past binnen de ambities die de gemeente Haarlem heeft 

opgesteld voor cultuureducatie. Deze ambities werden in mei 2015 bekrachtigd met het 

ondertekenen van het convenant Cultuur en Primair Onderwijs door verschillende Haarlemse 

schoolbesturen, culturele instellingen en gemeente.  

 

Daarnaast verklaar ik dat de jaarlijkse subsidie ter hoogte van € 127.399,- die penvoerder Stichting 

Hart over 2021-2024 van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangt in het kader van de 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 wordt gematcht met een jaarlijks bedrag van € 127.399,-. 

Dit is onder het voorbehoud dat de gemeenteraad jaarlijks voldoende budget beschikbaar stelt. Het 

gematchte bedrag is niet afkomstig uit de onderwijsmiddelen die scholen van het rijk ontvangen en 

ook niet van de middelen die verbonden zijn aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. De matching 

vanuit de gemeente komt tot stand via directe matching.  

 

De gemeenten Zandvoort en Heemstede sluiten zich aan bij het CmK-programma van penvoerder 

Hart en zullen separate adhesieverklaringen voor de subsidiebedragen toevoegen.  

 

Met de middelen worden de volgende doelen en activiteiten 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 
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- 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. 

 

Tevens verklaar ik dat iedere (onverwachte) wijziging ten aanzien van deze afspraak eerst met alle 

betrokken partijen wordt besproken en afgestemd. 

 

Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Marie-Thérèse Meijs, wethouder Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Wonen en Cultuur 

 

 

 

 


