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Cultuureducatie met Kwaliteit Barendrecht  
Toelichting bijdrage aan pilots ‘CultuurProef’ en de procedure.  
  
Cultuureducatie met Kwaliteit  
Het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit, CMK, heeft als doel om kwalitatief 
goede cultuureducatie te verankeren in de scholen. Voor de verankering worden drie 
instrumenten ingezet: het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, de 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten en de borging van cultuureducatie in de 
organisatie. Gemeente Barendrecht doet mee met de regeling CMK met een matching van 
het rijk.  
 
CultuurProef; cultuureducatie primair onderwijs in Barendrecht  
Gemeente Barendrecht ondersteunt daarmee het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit om 
cultuuronderwijs te verdiepen en te verankeren in de school. Scholen - en hun partners- die 
hiertoe een pilot willen ontwikkelen, kunnen vanuit budget CMK een bijdrage ontvangen.  Zij 
kunnen een plan voor een CultuurProef indienen bij KCR. Deze plannen worden beoordeeld 
door een commissie.  
 
Doel van de CultuurProef:  

1. Het ontwikkelen van een doorlopende lijn in een of meerdere kunstdisciplines  
2. Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten in een of meerdere kunstdisciplines  

 
Binnen deze twee doelen wordt bij voorkeur samengewerkt met de culturele omgeving, de 
culturele instellingen in Barendrecht.  
 
Een voorwaarde bij het aanvragen van een CultuurProef is dat de school 
cultuureducatie inhoudelijk en organisatorisch borgt in de school. Dit kan door de 
aanwezigheid van een interne cultuur coördinator en een cultuureducatiebeleidsplan waarin 
richting wordt gegeven aan cultuureducatie op school. KCR kan hierbij ondersteunen. 
 
Periode & financiën   
De school kan in de periode 2018-2020 de CultuurProef aanvragen, een stimuleringsbijdrage 
bestaande uit vier fasen. Vanuit de regeling CMK draagt KCR 50% bij met een maximum van 
€ 1.500,- per fase.  Een commissie beoordeelt de aanvragen.  
 
Fasering  
De school kan de CultuurProef aanvragen met de volgende fasering: 
   
Fase 1: Inspiratie en kennismaking met de instelling(en):   
Centraal staat de kennismaking van de school en de culturele instelling in relatie tot de visie 
van de school, de ambitie en de doelstelling van de CultuurProef. In dialoog kan de opzet, 
werkwijze en resultaat van de Cultuurproef worden verfijnd.  
In deze fase ervaren leraren en leerlingen het aanbod van de culturele instelling en maken zij 
kennis met de kunstdicipline(s) en vaardigheden.  
Bijvoorbeeld: lessen aan de leerlingen waarbij de leraar aanwezig is, bezoeken van een 
culturele instelling, overleg leraar en vakdocent over samenhang en opbouw, etc. etc.   
  
Fase 2: Deskundigheidsbevordering: vaardigheden  
Centraal staat de ontwikkeling van de culturele en discipline specifieke vaardigheden van de 
leraren. In deze fase wordt de kennis van de leraar vergroot tbv de kunstdicipline(s) en 
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vaardigheden; en wordt de rolverdeling tussen de leraren en de culturele instellingen 
concreet gemaakt. 
Bijvoorbeeld: scholing, teamtrainingen, bezoeken aan de culturele instelling.  
  
Fase 3: Deskundigheidsbevordering: aan de slag in de klas  
Centraal staat de uitvoering van de cultuureducatielessen. Met het toepassen van de 
vaardigheden in de klas door de leraar ism de culturele instelling. 
In deze fase wordt uitvoering gegeven aan de cultuureducatielessen en wordt de opzet, 
werkwijze, resultaat en samenwerking verfijnd. 
Bijvoorbeeld: coaching on the job, voorbeeldlessen, kijkwijzer, inspiratie/leren door direct 
contact tussen vakdocenten en leerkrachten.   
  
Fase 4: Het ontwikkelen van lesmateriaal, voorbeeldlessen etc.   
Centraal staat het vastleggen van de werkwijze voor opvolging in de school en met de 
culturele instelling. 
In deze fase ligt de focus op het vastleggen van de cultuureducatie lessen en het 
organiseren van opvolging. 
Bijvoorbeeld: verder uitbouwen van fase drie en het ontwikkelen van (overdraagbaar) 
lesmateriaal.  
 
Na elke fase van de CultuurProef wordt geëvalueerd en wordt een beslismoment ingelast 
waarin gekeken wordt welke volgende stappen nodig zijn. Daarop wordt een vervolg 
geformuleerd dat voorgelegd wordt aan de commissie voor vervolg. 
 
Rolverdeling 

School 
De school is de aanvrager. De directie/Interne Cultuur Coördinator formuleert zijn vraag en 
behoeftes m.b.t. de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn en/of 
deskundigheidsbevordering en maakt hiervoor een plan voor een CultuurProef. Binnen een 
CultuurProef zijn zij opdrachtgever aan de culturele instelling, waarmee zij een dialoog 
aangaan om tot een passende opdrachtformulering te komen. De school deelt zijn opgedane 
ervaringen binnen netwerkbijeenkomsten, blogs etc. met andere scholen en instellingen in 
Barendrecht.  

Culturele instelling 
De culturele instelling wordt op verzoek van de school bij een CultuurProef betrokken. De 
culturele instelling denkt mee met de school over de invulling van een CultuurProef. Binnen 
een CultuurProef is de culturele instelling opdrachtnemer van de school. De inzet binnen 
Cultuureducatie met Kwaliteit is een duurzame samenwerking met de culturele instelling.  

KCR  
De consulent van KCR monitort de CultuurProef waarin scholen en culturele partners werken 
aan deskundigheidsbevordering en/of leerlijnen cultuureducatie. Om tot een plan te komen 
kan KCR de school adviseren over de vraag van de school, aansluiting bij de visie en het 
onderwijs van de school, borging op langere termijn en oriëntatie op een geschikte 
samenwerkingspartner.  
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Ze ondersteunt de culturele instellingen bij het ontwikkelen van producten vanuit het 
perspectief van dialooggestuurd werken. Ook evalueert de begeleider de CultuurProef met 
de betrokken school en culturele instelling aan de hand van de beoogde doelstellingen en 
het plan van aanpak. Indien wenselijk adviseert de begeleider bij de beoordeling van de 
plannen.  

De commissie beoordeelt de plannen van de Cultuurproef aan de hand van de criteria en 
communiceert hierover naar de betreffende scholen.  

Procedure indienen plan 
Voor de CultuurProef dient de school een plan in bij het KCR. Het plan is minimaal 2 a4/max 
3 a4. In het plan zijn de volgende punten opgenomen: 

- Gekozen doel in relatie tot visie en het curriculum van de school 
- Gekozen doel in relatie tot visie en reeds bestaande cultuureducatie op school 
- Gekozen doel in relatie tot gekozen kunstdicipline(s) 
- Gekozen doel in relatie tot de culturele partner 
- De wijze waarop het team betrokken is en voldoende beschikbare tijd en ruimte krijgt 

tbv uitvoering. 
- Planning 
- Begroting 
- Beoogd bereik (aantal leerkrachten/groepen/aantal leerlingen/contacturen) 

Het plan moet vier weken voor aanvang van de CultuurProef worden ingediend bij KCR. De 
school ontvangt binnen vier weken uitsluitsel of het plan goed gekeurd wordt. Of er worden 
adviezen gegeven voor ombuigingen in het plan om wel in aanmerking te komen voor de 
stimuleringsbijdrage. 

Indienen van Cultuurproef Pilots kunnen worden ingediend bij het KCR tav Femke van de 
Wiel bij: Josien de Geus, j.de.geus@kc-r.nl 

  

Criteria voor de beoordeling 

1. Het plan voldoet aan de punten zoals boven vernoemd en is minimaal 4 weken voor 
aanvang van de CultuurProef ingediend, 

2. De aanvraag wordt gedaan door een school primair onderwijs uit Barendrecht, 
3. De looptijd van een fase van de CultuurProef is maximaal een schooljaar, 
4. De uitvoering met afwikkeling van een CultuurProef loopt tot uiterlijk 31 december 

2020, 
5. In het project wordt de fasering zoals in dit document besproken in acht genomen, 
6. De resultaten van het project, alsmede de kennis die wordt opgedaan, worden 

gedeeld door de school, de culturele instelling en in op te zetten kenniskring Cultuur 
Proef door KCR. De kenniskring komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar.   

Wat wordt niet ondersteund binnen een CultuurProef: 
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- Cultuureducatieve activiteiten die zich alleen richten op leerlingen. 
- Structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te 

schrijven zijn aan het project. 


