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1. SAMENVATTING

Kinderen van nu zijn de vormgevers 
van de toekomst waarin ze creatief, 
innovatief en ondernemend moeten 
zijn in een samenleving met be-
roepen, technieken en problemen 
waarnaar wij alleen nog maar kun-
nen gissen. Wij kunnen ze daarop 
voorbereiden door de ontwikkeling 
van 21e-eeuwse vaardigheden te 
stimuleren. Kunst en cultuur ge-
ven tools om de ontwikkeling van 
creativiteit en goed burgerschap te 
stimuleren. 
In Eindhoven gaan we door op de 
weg die in 2013 ingeslagen zijn met 
de Regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Om te bereiken dat alle 
deelnemende scholen duurzaam 
cultuureducatie verankeren, blijven 
we inzetten op de implementatie 
van de doorlopende leerlijn De 
Culturele Ladekast binnen het 
beleidsplan en lesprogramma van 
scholen en in de activiteiten van 
instellingen.
Om ook de taal van de toekomst op 
een kunstzinnige manier te kunnen 
hanteren, zijn we onderdeel van 
een samenwerkingsverband om de 
doorlopende leerlijn creatief pro-
grammeren inhoud te geven. 

Deskundigheidsbevordering
We blijven het accent leggen op 
deskundigheidsbevordering van de 
leerkracht, die handelingsbekwaam 
moet zijn om de basale lessen te 
kunnen geven binnen de kunstdis-
ciplines. Pas dan kan hij zien welke 
activiteiten (receptief - actief - re-
flectief - samenhang met andere 
vakken) van de instellingen uit de 
culturele omgeving passend zijn.

Cultuur&ik
De afgelopen jaren hebben we in 
samenwerking met anderen ingezet 
op de ontwikkeling van Cultuur&ik. 
Dit is een training voor professionals 
rondom het kind waarin zij tools 

aangereikt krijgen om de creativi-
teit van kinderen van 0 tot 13 jaar 
te stimuleren en niet te sturen. 
De methode is gebaseerd op een 
pedagogische visie waarin de eigen, 
onderzoekende houding van kinde-
ren centraal staat. Cultuur&ik wordt 
in de komende jaren breed uitgezet 
door samenwerking op stedelijk 
niveau met partners uit het culture-
le en onderwijsveld. Het zal leiden 
tot de ontwikkeling van activiteiten 
op basis van een creatief ontwerp, 
waarin aanbieders en scholen 
samenwerken en een verbinding 
ontstaat tussen binnen- en buiten-
schools. Alle activiteiten zijn digitaal 
geborgd en beschikbaar voor de 
community.

Programmalijnen
Alle activiteiten vanuit de culturele 
omgeving zijn geborgd op een digi-
taal netwerk en gekoppeld aan  
4 programmalijnen: 
1. Activiteiten binnen het Kunst- 
 menu (niet opgenomen in CMK)
2. Activiteiten in de kunstdiscipli- 
 ne(s) Muziek, Drama en Dans*

3. Activiteiten in de kunstdiscipli- 
 ne(s) Beeldend , Design en  
 Digitale-/Mediakunst*

4. Activiteiten gelinkt aan het ge- 
 dachtegoed van Cultuur&ik

*Erfgoed- en literatuureducatie kunnen daarop 
aansluiten door locatie, bron of aanvulling. De 
school kan zich in de keuze ook richten op de 
verbinding met andere vakken of kunstdisciplines.

Scholen maken vanuit hun beleid 
een keuze. Ook scholen die niet 
deelnemen aan CMK worden daar-
in gestimuleerd door de externe 
cultuurcoördinatoren van Cultuur-
Station.
We verwachten dat op grond van de 
adviezen van het Platform Onder-
wijs2032, meer scholen de brede 
ontwikkeling van leerlingen centraal 
gaan stellen. Daardoor wordt de 
creatieve ontwikkeling van kinderen 
veel belangrijker binnen het onder-

wijs. Wij zien dat als een voorwaarde 
om leerlingen te laten opgroeien tot 
de ondernemende, initiatiefrijke en 
creatieve burgers die de 21e eeuw 
zo hard nodig heeft.
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2. INLEIDING

CultuurStation in Eindhoven bemid-
delt voor binnenschoolse cultuure-
ducatie tussen het culturele veld 
(ca. 80 aanbieders) en het onder-
wijs (o.a. 63 scholen in het primair 
onderwijs). Dat was voorheen vooral 
voor activiteiten op het gebied van 
kennismaking, bijvoorbeeld via 
het Kunstmenu. Door de Regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit is 
daar verandering in gekomen. In 
Eindhoven hebben we de kans die 
CMK bood, aangegrepen om scholen 
en leerkrachten te ondersteunen in 
de verankering van cultuuronder-
wijs en daarnaast instellingen uit te 
dagen daarbij aan te sluiten. We zijn 
in 2013 gestart met de implemen-
tatie van de doorlopende leerlijn De 
Culturele Ladekast op 10 scholen via 
een vast programma van activitei-
ten. Dit is uitgegroeid tot een deel-
name van 23 scholen in 2016.
Moesten we vier jaar geleden nog 
min of meer bewijzen dat cultuure-
ducatie noodzakelijk is, nu is het al 
veel meer vanzelfsprekend en past 
het naadloos in de strategische 
doelstellingen van de school(be-
sturen): het centraal stellen van de 
brede ontwikkeling van kinderen.
Maar we zijn er nog niet! Meer 
scholen willen cultuureducatie een 
serieuze plaats willen geven in de 
lesprogramma’s. En de verankering 
op scholen die al deelnemen, is nog 
niet stabiel en te afhankelijk van 
personen in plaats van beleidsvoor-
nemens. We willen verder met de 
Regeling om ervoor te zorgen dat 
structureel cultuuronderwijs op de 
deelnemende scholen vanzelfspre-
kend wordt en vanuit de ontwikke-
ling van creativiteit van kinderen, 
gelinkt is aan andere vakken. Wat 
zou het mooi zijn als over vier jaar 
alle scholen een eigen beleid inzet-
ten voor een structurele invulling 
van cultuureducatie en de ontwikke-
ling van creativiteit omarmen. 
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Ambitie Eindhoven 2017-2020
Het is de ambitie van Eindhoven om alle kinderen van 4 tot 18 jaar in 
aanraking te brengen met kunst en cultuur via het onderwijs waardoor 
ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit wil de Gemeente bereiken 
door:
• Alle activiteiten van instellingen* voor het onderwijs, zijn gere- 
 lateerd aan de doorlopende leerlijn ‘De Culturele Ladekast’ en  
 geven ruimte aan de eigen creativiteit van kinderen.
• Alle activiteiten* zijn gerelateerd aan een van de programmalijnen; 
 deze staan op de website van CultuurStation en vertonen onderlin- 
 ge samenhang.
• Alle scholen* hebben een visie ontwikkeld op de plaats van cul- 
 tuureducatie in hun school en lesprogramma.
• Alle scholen* maken een keuze (in overleg met een externe cultuur- 
 coördinator) uit deze activiteiten. 
• De nadruk binnen de activiteiten ligt op de ontwikkeling van de  
 eigen creativiteit van leerlingen.

*Dit betreft ook scholen en activiteiten van instellingen die niet deelnemen aan CMK.



3. REFLECTIE OP DE STAND VAN  
 ZAKEN

Draagvlak
Als we analyseren wat er bereikt is, 
zien we een hoopgevend beeld. Het 
draagvlak voor cultuuronderwijs is 
enorm toegenomen bij alle partijen.
De politiek zet in Eindhoven in op 
goede cultuureducatie in het onder-
wijs, omdat dat aan alle kinderen de 
kansen biedt om hun creativiteit te 
ontwikkelen.
Juist in 2016 bereikten we voor het 
eerst ook de schoolbesturen en 
ervaren we dat de scholen zelf, wel-
iswaar voorzichtig, de brede ontwik-
keling van kinderen centraal gaan 
stellen. Daardoor stellen ze zich 
open voor cultuureducatie en willen 
ze werken aan de ontwikkeling van 
de creativiteit bij leerlingen.
We bereikten met CMK sinds 2013 
10 scholen en nu in 2016 doen 23 
scholen mee. Moesten ze in 2013 
nog kiezen tussen de kunstdiscipli-
ne muziek of beeldend, nu kiezen 
ze vanuit een eigen ambitie voor 
de invulling. Binnen de scholen die 
zijn gestart in 2013-2014, is mu-
ziekeducatie of beeldende vorming 
verankerd vanuit de doorlopende 
leerlijn De Culturele Ladekast. Door 
het accent te leggen op deskundig-
heidsbevordering van de leerkracht 
via individuele coaching on the job, 
kunnen de leerkrachten op deze 
scholen zelf de basislessen geven. 
Zij kunnen over het algemeen ook 
beter hun vraag naar aanvullende of 
verdiepende activiteiten van instel-
lingen vanuit de culturele competen-
ties formuleren.
Daarnaast zien we de vraag naar on-
dersteuning van de creativiteitsont-
wikkeling toenemen. Daarvoor is in 
de afgelopen jaren in samenwerking 
met Fontys HKE en de Koreingroep 
(BSO) Cultuur&ik ontwikkeld (voor 
de inhoud zie pagina 6).

Ook de 14 deelnemende instellin-
gen zijn beter op de hoogte van de 
mogelijkheden die scholen hebben 
om cultuureducatie vorm te geven. 
De meeste kunnen, gekoppeld aan 
de leerlijn, de vraag van scholen 
inhoud geven en krijgen makkelijker 
contact.

“Moet je zien wat we als instellin-
gen gewonnen hebben in de afge-
lopen jaren. We hebben veel meer 
contact met de scholen en spreken 
samen de taal van de doorlopen-
de leerlijn, waardoor we inhoud 
en afstemming beter voor elkaar 
krijgen.”

- Adeline van Campen
philharmonie zuidnederland

Reflectie op de resultaten 
We constateerden in 2012 dat 
binnen het onderwijs vele culturele 
activiteiten plaatsvonden met vele 
goede bedoelingen. Maar het bleek 
dat het onderwijs deze activiteiten 
over het algemeen niet koppelde 
aan de culturele ontwikkeling van 
de kinderen en het cultureel aan-
bod lang niet altijd aansloot op de 
competenties en leerdoelen van het 
onderwijs. Het was een versnipperd 
kennismakingsaanbod dat door 
scholen wel werd gewaardeerd, 
maar geen structurele plaats had 
in het onderwijsprogramma. We 

kunnen nu constateren dat er al veel 
gewonnen is, maar er nog meer kan! 

Reflectie - Doelstelling 1
2013-2016
De bureaus voor cultuuronderwijs 
in Breda, Den Bosch, Eindhoven 
(CultuurStation), Helmond en Tilburg  
(B5) hebben samen De Culturele 
Ladekast ontwikkeld in 2013-2014. 
Dit is een doorlopende leerlijn cul-
tuureducatie. Hieraan zijn leerlijnen 
voor verschillende kunstdisciplines 
gekoppeld die tot doel hebben de 
culturele vermogens van de leerlin-
gen te ontwikkelen: hun receptief, 
creërend, reflectief en analyserend 
vermogen. Ze beschrijven per leer-
jaar in concrete leerdoelen wat een 
leerling moet kennen en kunnen, 
zodat hun culturele ontwikkeling 
inzichtelijk en meetbaar wordt. 
Scholen kunnen aan de hand van 
de leerlijn een eigen lesprogramma 
ontwikkelen, opgebouwd uit activi-
teiten waarin de nadruk op bepaal-
de leerdoelen ligt. De leerlijnen en 
leeswijzers zijn te downloaden op 
de website van CultuurStation. 
Met de implementatie van deze 
leerlijn zijn we goed op weg, met 
name met de scholen die zijn gestart 
in 2013-2014. Dit is te zien aan de 
lesbeschrijvingen die geborgd zijn 
op het digitale netwerk.
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De Culturele Ladekast



In 2016 zijn we samen met partners 
MU, Kunstbalie, kunstenaars en vier 
scholen gestart met de ontwikkeling 
van een doorlopende leerlijn crea-
tief programmeren, om ook de taal 
van de toekomst op een kunstzinni-
ge manier te kunnen hanteren.

Reflectie - Doelstelling 2
Coaching in de klas
De grootste inzet en ook de beste 
resultaten hebben we geboekt bij de 
ontwikkeling van de deskundigheid 
van leerkrachten. Door een vakdo-
cent elke individuele leerkracht in 
de klas vanuit een individuele vraag 
te coachen, zijn de meesten nu in 
staat is de basale lessen vanuit de 
doorlopende leerlijn te geven en 
hebben ze de lessen geborgd op 
het netwerk van de school. Daar-
door kan de leerkracht zien wat de 
leerling mist in de leerlijn en beter 
een keuze maken uit de activiteiten 
van instellingen die aanvullend of 
verdiepend zijn.

Cultuur&ik
Vanuit de opvatting dat kinde-
ren van nature onderzoekend en 
nieuwsgierig zijn en met elkaar 
nieuwe invalshoeken en ideeën 

ontwikkelen, ontstond in Eindhoven 
Cultuur&ik, een samenwerkings-
verband tussen de Korein Groep, 
CultuurStation en Fontys HKE. 
Samen met Pieter Mols als schrijver, 
hebben we een trainingsprogram-
ma ontwikkeld voor professionals 
(leerkrachten, pedagogische me-
dewerkers in de BSO, educatieve 
medewerkers en vakdocenten) 
rondom het kind van 0 tot 13 jaar. 
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Creatieve code
“Programmeren trekt steeds 
meer aandacht, ook in het 
onderwijs. Maar programme-
ren alleen spreekt kinderen 
niet altijd aan. ‘De Creatieve 
Code’ is een leerlijn creatief 
programmeren die leerlingen 
(en docenten) bewust maakt 
van de code waaruit onze di-
gitale wereld is opgebouwd. 
Samen met kunstenaars 
worden programmeertalen 
ontdekt en toegepast, met 
kunstwerken als eindresul-
taat.”

- Vivian van Galen, MU

Reflectie - Doelstelling 3
We zijn gestart met een vast pro-
gramma van activiteiten voor de 
deelnemende scholen vanuit de 
discipline beeldend of muziek. Na 
twee jaar hebben we dit losgelaten, 
omdat vanuit de scholen vragen 
ontstonden die meer maatwerk 
verlangden. Dat betekende ook dat 
aan instellingen werd gevraagd om 
nieuwe producten te ontwikkelen in 

Dit programma geeft hen kennis en 
instrumenten om het stimuleren 
en begeleiden van de ontwikkeling 
van het creatieve vermogen van 
kinderen te verwerven. Waarom zou 
je creativiteit stimuleren? Wat moet 
je dan doen? Hoe moet je een rijke 
leeromgeving inrichten? Dit soort 
vragen komt aan bod in deze cursus. 
Vanuit CMK zijn we gericht op de 
basisschoolleeftijd.
De pilots op een brede school (Tru-
do), op de PABO en aan de educa-
tieve medewerkers van instellingen, 
zijn enthousiast ontvangen. Het 
zorgt voor een andere denkwijze, 
maar die moet onderhouden worden 
via terugkomdagen en een commu-
nity, want het is zo makkelijk een 
eindproduct centraal te stellen in 
plaats van de begeleiding van indivi-
duele processen.

samenwerking met de school. Alle 
activiteiten zijn als lesbeschrijvin-
gen zichtbaar op de site van Cul-
tuurStation, waardoor het duidelijk 
is welk cultureel vermogen centraal 
staat. Nu de scholen steeds meer 
zelf eigenaar worden, moeten we 
insteken op maatwerk voor elke 
school. De ambitie is helder gefor-
muleerd en vormt het uitgangspunt 
voor het activiteitenplan per school-
jaar. Het is overigens verbazingwek-
kend hoe makkelijk scholen een 
samenwerkingsverband met een 
instelling weggooien omdat ze iets 
‘nieuws’ willen.

De fases in educatief ontwerp



Wat kan beter?
Wat beter kan de komende jaren, 
is de inhoudelijke samenwerking 
en afstemming tussen scholen en 
instellingen. De activiteiten kwamen 
soms de school in zonder dat de 
leerkracht van de desbetreffende 
klas zich betrokken voelde of de 
instelling verloor de doorlopende  
leerlijn uit het zicht.
De instellingen hebben aangegeven 
dat ze de onderlinge samenwerking 
misten - daar moet meer aandacht 
naar uitgaan. Waarbinnen ook de 
verbinding met buitenschools een 
plek krijgt.
We constateren dat de leerlijnen 
bekend zijn, maar dat het nog 
wisselend is of en hoe die concreet 
geïmplementeerd zijn in de lespro-
gramma’s en in de activiteiten van 
instellingen.
We zijn in de eerste jaren te vrijblij-
vend  geweest t.a.v. de opbrengsten  
en samenwerking per school. De 
leerkracht  was soms niet geïnfor-
meerd of betrokken. Het bleef dan 
iets extra’s ipv een leerproces voor 
de leerlingen. Daarnaast zorgden 
niet alle directies  voor voldoende 
commitment van het gehele team.
Ook de ambitie van de school moet 
helder zijn en blijven. Als penvoer-
der moet je daar kritisch op zijn, 
want een nieuwe directeur, ICC’er of 
gewoon de waan van de dag, zorg-
den soms voor ad hoc beslissingen 
en veranderingen van activiteiten-
plannen. 
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Resultaten Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 in Eindhoven 

Doelstelling 1:
• Ontwikkeling (met de partners uit de 5 steden in Brabant) van doorlopende  
 leerlijn De Culturele Ladekast.
• Implementatie van De Culturele Ladekast voor een kunstdiscipline op de scholen  
 gestart in 2013.
• Ontwikkeling (met Fontys HKE en Korein Groep) van de training Cultuur&ik.
• Start ontwikkeling (samen met MU, Kunstbalie, kunstenaars en scholen) van een  
 doorlopende leerlijn creatief programmeren.
Doelstelling 2:
• Leerkrachten van de 12 scholen gestart in 2013-2014 kunnen basale lessen  
 muziek of beeldend geven, de andere 11 scholen zijn op weg. Door:
 - Coaching on the job: ondersteuning individuele leerkrachten in de klas in  
  muziek en beeldend en na 2015 ook dans en drama.
 -  Teamscholing doorlopende leerlijn scholen.
 -  Nascholing in vakvaardigheden voor individuele leerkrachten na schooltijd.
• Ontwikkeling van de training Cultuur&ik en uitvoering op brede school Trudo,  
 PABO en een groep educatieve medewerkers.
• Scholing in de toepassing van de Culturele Ladekast aan educatieve medewer- 
 kers van de deelnemende instellingen.
Doelstelling 3:
• Ontwikkeling en uitvoering van activiteiten binnen De Culturele Ladekast door  
 14 instellingen binnen beeldend en muziek.
• Afstemming met de deelnemende scholen t.a.v. de inhoud, thema’s en planning  
 van activiteiten.
• Plaatsing op de elektronische leeromgeving (ELO) van alle activiteiten van de  
 instellingen gekoppeld, aan leerlijn.



4. ACTIVITEITEN 2017-2020

A. Projectdoelstellingen en  
 resultaten over 2 en over 4 jaar

Doelstellingen
CMK in Eindhoven heeft tot doel 
structureel de kunstzinnige en 
culturele ontwikkeling van basis-
schoolleerlingen te bevorderen met 
het accent op de ontwikkeling van 
de creativiteit. Dit komt tot stand 
door de duurzame verankering van 
kwalitatief goede cultuureducatie op 
de school. Hoe gaan we dat doen? 
Vanuit de resultaten van de vorige 
periode zetten we de huidige invul-
ling van de doelstellingen voort. 

We richten ons enerzijds op de 
verdieping van cultuureducatie op 
de 12 scholen die in 2013-2014 zijn 
ingestapt. Dat kan zijn door:
- De gekozen kunstdiscipline uit te  
 diepen of te verbinden aan ande- 
 re vakken. 
- Een andere kunstdiscipline er- 
 naast te kiezen 
- Het stimuleren van de creati- 
 viteitsontwikkeling te bevorde- 
 ren door Cultuur& ik in de school  
 te implementeren. 

Anderzijds willen we verbreding 
door het vergroten van het aantal 
scholen dat deelneemt. Wij ne-
men daarin mee de scholen die in 
2015-2016 (6 scholen) en in 2016-
2017 (5 scholen) zijn ingestapt. 
Zij zijn nog niet aan verdieping toe 
en zetten de eerste stappen in hun 
beleid. In 2017-2018 is plaats voor 
nog 2 tot 3 scholen, afhankelijk van 
het aantal leerlingen. Het streven 
is een totale deelname van ca. 25 
Eindhovense basisscholen, dat zijn 
ca. 8.000 leerlingen. Dat is de helft 
van alle schoolgaande leerlingen in 
het primair onderwijs in Eindhoven. 
Meer lijkt ons niet verantwoord om 
de kwaliteit van alle activiteiten te 
kunnen waarborgen. 

In 2018 willen we zien dat:
• De scholen vanuit de verdieping  
 eigenaar zijn van de structurele  
 inzet van cultuuronderwijs en dat  
 heeft verankerd in de school.
• De Culturele Ladekast is geëvalu- 
 eerd en eventueel aangepast.
• De leerlijn creatief programmeren  
 is ontwikkeld.
• De implementatie van de doorlo- 
 pende leerlijn (De Culturele La- 
 dekast) heeft plaatsgevonden in  
 de scholen vanuit de verdieping.
• De doorlopende leerlijn bekend  
 is en toegepast wordt op scholen  
 vanuit de verbreding.
• De leerkrachten (verdieping)  
 deskundig en vaardig zijn in het  
 geven van alle basislessen, die  
 zijn geborgd op het eigen net- 
 werk.
• De leerkrachten (verbreding) zelf  
 vaardiger zijn in het geven van  
 de basislessen en 6 lessen heb-
 ben ontwikkeld die zijn geborgd  
 op het eigen netwerk.
• De denkwijze en visie van Cul- 
 tuur&ik bij 30% van de scholen  
 en instellingen is geland.
• De school activiteiten van in- 
 stellingen inzet die aanvullend of  
 verdiepend zijn.
• Instellingen activiteiten binnen  
 CMK ontwikkelen en uitvoeren  
 die gelinkt zijn aan de doorlopen- 
 de leerlijn binnen de programma-
 lijnen.

In 2020 willen we zien dat:
• Alle deelnemende scholen eige- 
 naar zijn van de structurele inzet  
 van cultuuronderwijs en dat heeft  
 verankerd in de school.
• Er een structurele samenwerking  
 is tussen primair onderwijs en de  
 culturele omgeving.
• Er een structurele samenwerking  
 is tussen de instellingen onder- 
 ling.
• De leerkrachten de leerlijn  
 cultuureducatie in het algemeen  
 toepassen en in het bijzonder de  

 doorlopende leerlijn van de  
 gekozen kunstdiscipline(s) in  
 hun lesprogramma.
• De leerkrachten de basisvaardig- 
 heden bezitten voor het geven  
 van de basale lessen binnen  
 de gekozen kunstdiscipline(s) en  
 de lessen hebben geborgd op  
 hun digitaal netwerk.
• De educatieve medewerkers  
 geschoold zijn in de toepassing  
 van De Culturele Ladekast.
• Instellingen alle activiteiten die  
 ze hebben ontwikkeld, linken  
 aan de doorlopende leerlijn  
 binnen de programmalijnen en  
 ze hebben geborgd op het digita- 
 le netwerk.
• Cultuur&ik naast de training en  
 vervolgmomenten, heeft geleid  
 tot een samenwerking binnen  
 activiteiten met alle partners en  
 een verbinding heeft met buiten- 
 schools.
• De denkwijze en visie van Cul- 
 tuur&ik bij 70% van de deelne- 
 mende scholen en instellingen is  
 geland.
• Scholen en instellingen die  
 (ook) inzetten op ontwikkeling  
 van de creativiteit van de kinde- 
 ren zijn geschoold via de training  
 Cultuur&ik. Ze weten hoe ze een  
 creatief ontwerp maken en het  
 proces bij de leerlingen in gang  
 kunnen zetten en begeleiden.
• Kinderen de krijgen kans om door  
 te stromen naar passend aanbod  
 buitenschools.

B. Afbakening en samenhang met  
 andere activiteiten voor cultuur- 
 educatie
Alle scholen in Eindhoven worden 
door CultuurStation begeleid in hun 
beleid en activiteiten rondom cul-
tuureducatie. Dit is voor de scholen 
binnen CMK een intensiever traject. 
Immers, nu de scholen steeds meer 
zelf eigenaar worden, zullen we 
meer moeten insteken op maat-
werk voor elke school. De ambitie 
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en daarvan afgeleid de beleids- en 
activiteitenplannen, moeten duide-
lijk zijn.
Een aantal andere scholen in 
Eindhoven is opgenomen in het 
traject rondom de Cultuurcoach. 
Dat betekent dat een vakdocent les 
geeft in alle klassen en leerkrachten 
begeleidt gedurende 12 weken per 
jaar. Scholen die deelnamen aan de 
Impuls Muziekonderwijs doorlopen 
weer een ander traject en nemen 
niet deel aan CMK.
Het is de bedoeling dat in de ko-
mende jaren 4 programmalijnen (zie 
pagina 11) ontstaan, waaraan de 
aanbieders hun activiteiten koppe-
len. Het doel is dat we in 2020 niet 
alleen vanuit CMK, maar alle activi-
teiten van instellingen voor scholen 
hieraan verbonden hebben.

Voor Cultuur&ik ontstond dit najaar 
(2016) in Eindhoven grote interesse 
vanuit verschillende instellingen, 
onderwijsinstellingen en de BSO. 
Zij hebben samen het Stedelijk 
Programma Creativiteit opgericht. 
Hier liggen mogelijkheden om naast 
CMK met meerdere partners het 
pedagogische gedachtengoed van 
Cultuur&ik vanuit een didactisch 
model te verspreiden en implemen-
teren. Vanuit CMK werken we hier 
aan mee voor de kinderen van 4 tot 
13 jaar binnen de schoolgebonden 

tijd en maken een verbinding met de 
naschoolse activiteiten voor leerlin-
gen tussen 4 en 13 jaar.

C. Omschrijving activiteiten en  
 subdoelen

1. De implementatie, verdieping  
 en ontwikkeling van het curri- 
 culum voor het leergebied  
 kunstzinnige oriëntatie
We gaan door met de implementatie 
van De Culturele Ladekast. De daar-
aan gelinkte doorlopende leerlijnen 
voor de verschillende kunstvakken 
hebben tot doel om de culturele 
vermogens van de leerlingen te ont-
wikkelen: hun receptief, creërend, 
reflectief en analyserend vermogen 
(zie pagina 5). Scholen kunnen aan 
de hand van de leerlijn een eigen 
lesprogramma ontwikkelen. Binnen 
het digitale systeem van CultuurSta-
tion is de samenhang zichtbaar met 
de activiteiten vanuit de school en 
de culturele omgeving. 
In de komende jaren evalueren we 
De Culturele Ladekast. Hiervoor ge-
bruiken we de netwerken die er zijn 
vanuit het onderwijs en de instellin-
gen in een rondetafelgesprek. In de 
samenwerking met de bureaus in de 
B5 verwerken we dat in eventuele 
aanpassingen en/of uitbreidingen.

In 2016 zijn we gestart met de 

mede-ontwikkeling van een leerlijn 
creatief programmeren (zie pagina 
6), daar gaan we mee door. 

Activiteiten 2017-2020
• Doorontwikkeling van De Culture- 
 le Ladekast door evaluatie en  
 aanpassingen bestaande leerlij- 
 nen.
• Ontwikkeling van een leerlijn  
 creatief programmeren in samen- 
 werking met MU, Kunstbalie,  
 kunstenaars en een aantal scho- 
 len.
• Ontwikkeling van een curriculum  
 rondom creativiteit dat ge-
 baseerd is op Cultuur& ik. Hierin  
 zoeken we samenwerking met  
 het Stedelijk Programma Creativi- 
 teit (zie kader).

2. Inhoudelijke deskundigheid  
 versterken 
In Eindhoven hebben we het accent 
gelegd op de deskundigheidsbe-
vordering binnen de scholen. We 
kozen ervoor om op de werkvloer 
de individuele leerkracht te onder-
steunen in de vakvaardigheden 
en het maken van lessen gekop-
peld aan de leerlijn. Immers, als je 
handelingsbekwaam bent, nemen 
je zelfvertrouwen en het gemak van 
uitvoering toe. We willen dit continu-
eren. Vakdocenten die blijk hebben 
gegeven van hun expertise door 
aantoonbare ervaring in het werken 
met volwassenen, gaan naar een 
school waar ze minimaal vijf keer 
per schooljaar de leerkracht van elke 
klas begeleiden. Voor de scholen die 
instappen, is dat traject intensiever 
dan voor de scholen in verdieping; 
daar houden we een vinger aan de 
pols. De meeste van deze scholen 
starten echter met een andere disci-
pline ernaast en krijgen dan wel een 
intensiever traject.
De meeste educatieve medewerkers 
zijn in 2013-2016 reeds geschoold, 
zij worden ondersteund in een aan-
tal bijeenkomsten.
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Stedelijk Programma Creativiteit
De leden van het Stedelijk Programma Creativiteit zijn de instellingen Eindho-
ven Museum, Parktheater, Openbare Bibliotheek Eindhoven, Van Abbemuse-
um, CKE, CultuurStation en de BSO-instellingen PSKC en Korein. In het najaar 
2016 uitgebreid met de schoolbesturen van SKPO, Salto en Fontys HKE.
Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de ontwikkeling van de creativiteit 
van kinderen van 0 tot 13 jaar te stimuleren en sluit aan op de pedagogische 
infrastructuur in Eindhoven, georganiseerd in spilcentra. Dat biedt mogelijk-
heden voor een zowel voorschools, binnenschools als naschools aanbod. 
Het programma voorziet in:
• Cultuur&ik-trainingen voor alle professionals rondom het kind.
• Digitaal platform t.b.v. activiteiten, onderlinge uitwisseling,  
 community.
• Individueel digitaal portfolio voor elk kind t.b.v. optimaliseren  
 ouderbetrokkenheid.
• Een netwerk van diverse leercontexten bij de diverse culturele  
 instellingen.



Het speerpunt wordt Cultuur&ik. We 
willen de training mogelijk maken 
voor alle spilcentra en instellingen 
die hierin geïnteresseerd zijn.

“Waarom wij op onze school 
creativiteit zo belangrijk vinden? 
Kinderen ontwikkelen zichzelf door 
te ontdekken en de durf om dit te 
doen. Hierbij krijgen en voelen zij 
de vrijheid en de ruimte om hun 
eigenheid in te zetten.”

- leerkracht Theresiaschool

Activiteiten scholen: verbreding
• Met scholen die instappen in  
 2016-2017 starten we een traject  
 met de ICC’er, zodat er een be- 
 leidsplan ligt voor 2017-2020  
 met de ambities en de voorne- 
 mens over de implementatie van  
 de doorlopende leerlijn.
• Op basis van de plannen maakt  
 CultuurStation met de school af- 
 spraken hoe we de deskundig- 
 heidsbevordering van alle leer- 
 krachten gaan inzetten. Dat zal in  
 de meeste gevallen de ontwik- 
 keling van de vaardigheden en  
 de toepassing van de doorlopen- 
 de leerlijn zijn binnen een kunst- 
 discipline.
• We beleggen bijeenkomsten met  
 het schoolteam over de concrete  
 toepassing en implementatie van  
 de leerlijnen in de lesprogram- 
 ma’s. De insteek moet zijn dat de  
 leerkrachten het zelf kunnen  
 uitvoeren. 
• We verbinden een vakdocent (bij- 
 voorbeeld van de Effenaar, CKE of  
 een zzp’er) aan een school die de  
 leerkrachten ondersteunt bij het  
 geven en maken van de eigen  
 lessen en de borging in het  
 schoolnetwerk. Dit door voor- 
 beeldlessen en coachingstrajec- 
 ten.

Activiteiten scholen: verdieping
• Met deze scholen hebben we  
 verdiepende ICC-bijeenkomst(en)   

 waarin het maken van een nieuw  
 beleidsplan voor 2017-2020 en  
 kennisdelen centraal staan. We  
 vertrekken vanuit de vraag: wat  
 heeft je school bereikt in 2016,  
 wat zijn de ambities en hoe borg  
 je die?
• Op basis van de plannen maakt  
 CultuurStation met de school af- 
 spraken hoe we de deskundig- 
 heidsbevordering van alle leer- 
 krachten gaan inzetten. Dat is  
 afhankelijk van de ontwikkeling  
 van de afgelopen jaren. We on- 
 derhouden de opgebouwde  
 expertise in de gekozen kunst- 
 discipline. Daarnaast is er ruimte  
 voor ondersteuning van een  
 andere discipline. Met andere  
 woorden: we vullen andere lades  
 in De Culturele Ladekast. 
• Bijeenkomsten met het school- 
 team over het vervolgtraject, met  
 name de borging.
• We verbinden een vakdocent (bij- 
 voorbeeld van de Effenaar, CKE of  
 een zzp’er) aan een school die  
 de leerkrachten ondersteunt bij  
 het geven en maken van de eigen  
 lessen en de borging in het  
 schoolnetwerk. Dit door voor- 
 beeldlessen en coachingstrajec- 
 ten.

Keuzetrajecten voor verdieping en 
verbreding
• Het volgen van de training Cul- 
 tuur&ik. Een school of spilcen- 
 trum die/dat inzet op de ontwik- 
 keling van de creativiteit van de  
 leerlingen, schoolt zijn leerkrach- 
 ten via het traject van Cultuur&ik  
 en laat in het beleidsplan zien  
 hoe dat in de school geïmple- 
 menteerd gaat worden. 
• Avondworkshops voor leerkrach- 
 ten waar de ontwikkeling van de  
 vaardigheden binnen een kunst- 
 discipline/kunstvorm centraal  
 staat.

Activiteiten instellingen

• Bijeenkomsten voor educatieve  
 medewerkers van de deelnemen-
 de instellingen waar scholing en  
 kennisdeling plaatsvinden rond- 
 om de doorlopende leerlijn (cul- 
 turele vermogens en leerdoelen),  
 de samenwerking met de scholen  
 en de instellingen onderling.
• Het volgen van de training  
 Cultuur&ik.

3. Relatie school en omgeving
We versterken de relatie van de 
school met de culturele en sociale 
omgeving, met het doel de kunstzin-
nige en culturele ontwikkeling van 
leerlingen te bevorderen.
Nu de scholen steeds meer zelf eige-
naar worden, steken we in op maat-
werk op elke school. In samenhang 
met de ambitie en het beleidsplan 
maken we samen met de school een 
activiteitenplan per jaar. Eindhoven 
kiest voor een breed aanbod van 
activiteiten. Instellingen die deelne-
men, bespreken de samenhang en 
aansluiting op de leerlijn. Scholen 
bedden de gekozen activiteiten in, 
in hun lesprogramma.
We ontwikkelen vier programmalij-
nen waarbinnen de activiteiten van 
de culturele omgeving zijn opgeno-
men. Uiteraard is het mogelijk dat 
een of twee instellingen structureel 
samenwerken met een school en 
gezamenlijk een totaalprogramma 
maken. Daarin is er samenhang tus-
sen de deskundigheidsbevordering 
en activiteiten voor de leerlingen.
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Toelichting programmalijnen

1. Kunstmenu
Het Kunstmenu houdt in dat per 
leerjaar een activiteit per kunstdis-
cipline uitgevoerd wordt door lokale 
instellingen. Tijdens acht jaar basis-
school zijn alle kunstdisciplines aan 
bod geweest en heeft een leerling 
vele instellingen bezocht. De ac-
tiviteiten binnen het Kunstmenu 
hebben weliswaar de doorlopende 
leerlijn als uitgangspunt, maar heb-
ben geen flexibele inhoud en vallen 
niet onder CMK.

2. Activiteiten in de kunstdiscipli- 
 ne(s) muziek, drama en dans*

3.  Activiteiten in de kunstdiscipli- 
 ne(s) beeldend, design en digi- 
 tale-/mediakunst*

*Toelichting bij 2 en 3: Erfgoed- en literatuuredu-
catie kunnen daarop aansluiten door locatie, bron 
of aanvulling. De school kan zich in de keuze ook 
richten op de verbinding met andere vakken of 

kunstdisciplines.

Verbreding: deze scholen kiezen 
voor een bepaalde kunstdiscipline 
en dus voor activiteiten in die kunst-
discipline. Er zijn mogelijkheden om 
de activiteiten aan te passen aan de 
vraag van de school, bijvoorbeeld 
voor wat betreft thema of leerdoe-
len.
Verdieping: deze scholen waar 
de implementatie al (gedeeltelijk) 
plaatsvindt, is er een bewuste 
eigen keuze voor de inzet van de 

activiteiten. Dat kan een andere 
kunstdiscipline zijn of een activiteit 
zijn. De school werkt hier nadruk-
kelijk vanuit de eigen ambities en 
de samenwerking met instellingen. 
Een verbinding met buitenschoolse 
activiteiten is een optie. 

4. Activiteiten gelinkt aan het  
 gedachtegoed van Cultuur&ik
Steeds meer scholen zetten de 
brede ontwikkeling van kinderen 
centraal en zoeken naar een goe-
de invulling om de creativiteit van 
kinderen te stimuleren. Kunst/
cultuur biedt daarvoor een goede 
invalshoek. Spilcentra en educa-
tieve medewerkers die de training 
Cultuur &ik hebben gevolgd, hebben 
de instrumenten voor het maken van 
een creatief ontwerp. Zij werken sa-
men om een rijke leeromgeving in te 
richten met activiteiten waarbinnen 
de kinderen zich creatief kunnen 
ontwikkelen. 

Instellingen
Per kunstdiscipline (of een kop-
peling daarvan), richten we werk-
groepen op van medewerkers van 
de instellingen om met elkaar de 
doorlopende leerlijn te bewaken, op 
elkaar af te stemmen en te evalue-
ren. Er is een werkgroepleider die 
daarvoor het aanspreekpunt is. Ook 
de input van de scholen wordt hierin 
meegenomen.

Activiteiten 2017-2020
• Er zijn 4 programmalijnen waar- 
 aan de activiteiten gekoppeld  
 zijn.
• Scholen zetten bewust activitei- 
 ten in, die aanvullend of verdie- 
 pend zijn op de eigen lespro- 
 gramma’s en de invulling van de  
 leerlijn.
• Instellingen ontwikkelen activitei- 
 ten binnen een programmalijn  
 met als uitgangspunt: wat kun- 
 nen wij bijdragen om de scholen  
 te helpen cultuureducatie te  
 verankeren ?
• Per kunstdiscipline (of een kop- 
 peling daarvan), richten we  
 werkgroepen op vanuit de instel- 
 lingen om met elkaar de samen- 
 hang te bewaken en af te stem- 
 men.
• Scholen en instellingen werken  
 samen om de activiteiten aan te  
 laten sluiten aan het lesprogram- 
 ma (bijv. aansluiting aan thema’s  
 of accent op bepaalde vermo- 
 gens/leerdoelen).
• Vanuit Cultuur&ik: scholen en  
 instellingen werken samen bin- 
 nen activiteiten om binnen de  
 doorlopende leerlijn het creatie- 
 ve proces centraal te stellen in  
 een educatief ontwerp.

Samenhang
Er is een grote samenhang tussen 
de doelstellingen van CMK . Er zijn 
steeds meer scholen die, dankzij 
CMK, wat langer ervaring hebben 
met bewust cultuuronderwijs en 
daar is meer aandacht voor borging 
en verankering van kennis en erva-
ringen via de doorlopende leerlijn. 
Door samenwerking met vakdocen-
ten vindt een duurzame verankering 
plaats van de vaardigheden van het 
hele team. Daarnaast zorgen de ac-
tiviteiten van de instellingen voor de 
verdieping van de culturele ontwik-
keling van de leerlingen. Er komt (in 
de loop van de jaren) een duidelijke 
koppeling van de deskundigheid 
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De 4 programmalijnen:
1. Activiteiten binnen het Kunstmenu (niet opgenomen in CMK)
2. Activiteiten in de kunstdiscipline(s) Muziek, Drama en Dans*

3. Activiteiten in de kunstdiscipline(s) Beeldend, Design en Digitale-/ 
 mediakunst*

4. Activiteiten gelinkt aan het gedachtegoed van Cultuur&ik

*Erfgoed- en literatuureducatie kunnen daarop aansluiten door locatie, bron of aanvulling. De 
school kan zich in de keuze ook richten op de verbinding met andere vakken of kunstdisciplines.



van leerkrachten aan de keuze voor 
aanvullende of verdiepende activi-
teiten van instellingen. De Culturele 
Ladekast zorgt voor een taal om de 
ontwikkeling van de culturele vermo-
gens te benoemen en er structureel 
op in te zetten.

Waarin de samenhang zich ook laat 
zien, is in het programma rondom 
Cultuur&ik. We hopen dat we in 
de komende vier jaar samen met 
scholen en instellingen de deskun-
digheid ontwikkelen om samen 
passende activiteiten te ontwerpen 
en te koppelen aan de doorlopende 
leerlijnen en aan buitenschoolse 
cultuureducatie.

D. De randvoorwaarden om de  
 doelstellingen en resultaten te  
 bereiken
In Eindhoven kennen we een goede 
infrastructuur waarbinnen kunst en 
cultuur geborgd zijn in de BIS-func-
ties. Er is ook aandacht voor urban 
culture en design. Het netwerk voor 
cultuuronderwijs is in de afgelo-
pen periode verbeterd door o.a. de 
noodzaak voor instellingen met sub-
sidie om aantoonbaar te investeren 
in cultuureducatie binnenschools en 
uiteraard de regeling CMK.
In het onderwijsveld is de aandacht 
toegenomen binnen de schoolbestu-
ren door o.a. het centraal stellen van 
de brede ontwikkeling van kinderen. 
Gelukkig beïnvloeden de scholen 
die deelnemen de andere scholen 
met hun enthousiasme. 

De gemeente, vertegenwoordigd 
door Stichting Cultuur Eindhoven 
(SCE) is betrokken in de aanvraag, 
net zoals de instellingen en scholen.  
In het voortraject hebben we met 
alle schooldirecteuren en ICC’ers 
gesproken over de voortgang. Zij zijn 
positief over de behaalde resulta-
ten en hebben input geleverd voor 
het vervolg. Daarnaast melden zich 
genoeg scholen die willen deelne-

men. We leggen de grens bij 8.000 
leerlingen.
Voor instellingen bespraken we 
tijdens twee bijeenkomsten de aan-
vraag. Zestien instellingen  hebben 
zich al aangemeld, ook al zijn de fi-
nanciële condities daarvoor minder 
dan de voorafgaand periode. 
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5. SAMENWERKING ONDERWIJS,  
 CULTURELE INSTELLINGEN,  
 PABO’S EN KUNSTVAKONDER- 
 WIJS

Een van de goede dingen van de 
afgelopen periode is de uitdaging 
om met anderen samenwerkingsver-
banden te vormen die gelijkwaardig 
zijn. We zijn dat aangegaan voor 
de ontwikkeling en uitvoering van 
Cultuur&ik. Dit samenwerkings-
verband met Fontys HKE en Korein 
heeft in 2016 geleid tot een intentie-
verklaring voor een breder stedelijk 
programma van bestuurders van 
culturele, BSO- en onderwijsinstel-
lingen. We gaan ervan uit dat dit zal 
leiden tot een samenwerking tussen 
het basisonderwijs, het culturele 
veld, BSO en Fontys HKE.

Voor de evaluatie en verdieping van 
de doorlopende leerlijn gebruiken 
we de netwerken die er zijn vanuit 
het onderwijs en de instellingen in 
een rondetafelgesprek. In de samen-
werking met de bureaus in de B5 
verwerken we dat in eventuele aan-
passingen en/of uitbreidingen. Het 
provinciale samenwerkingsverband 
vanuit de steden is uitgebreid met 
Kunstbalie, waardoor Brabantbreed 
een goed netwerk ontstaat. 

Voor de komende periode zal met 
name met de scholen in de verdie-
ping meer samenwerking mogelijk 
zijn. Daarnaast starten we met 
netwerkgroepen van ICC’ers. Hierin 
is kennisdelen een speerpunt, maar 
ook verdiepende modules van de 
ICC-training.

In 2016 hebben we contact gekre-
gen met SKPO, Eindhovens grootste 
schoolbestuur (34 scholen) en zijn 
er intenties om samen op te trekken.

Instellingen en scholen werken 
samen in de uitwerking van de 
activiteiten. Soms intensief, vaak 

alleen in de afstemming van inhoud. 
Bij deskundigheidsbevordering 
(met name coaching on the job) is 
een intensieve relatie tussen een 
leerkracht en de vakdocent nood-
zakelijk, wil de begeleiding succes 
hebben. Het blijft vaak wel lastig 
voor CultuurStation en de instellin-
gen om echt met de scholen samen 
te werken. Door allerlei vaak valide 
redenen staat op een aantal scholen 
de deur niet wijd open.

Instellingen willen meer onderling 
samenwerken, dit is in afgelopen 
jaren verzand. We maken dat nu 
concreter door werkgroepen te 
installeren, waarin kennisdelen en 
uitwisselen rondom curriculum, des-
kundigheid en relatie met het onder-
wijs gespreksonderwerpen zijn.
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6. KENNISDELING 

CultuurStation neemt als penvoer-
der van de regeling CMK ca. twee 
maal per jaar deel aan de landelijk 
georganiseerde leergemeenschap-
pen.

In Brabant bestaat het Brabant 
Platform Kenniscentra Cultuuronder-
wijs, bestaande uit de bureaus van 
de vijf grote steden (B5), Kunstbalie 
en Erfgoed Brabant. We vormen een 
provinciale leergemeenschap voor 
kennisdeling en kennisontwikkeling 
die ca. drie keer per jaar samen-
komt. Mogelijke onderwerpen zijn:
- actuele thema’s;
- deskundigheidsbevordering/ 
 aanbieden van ICC-modules;
- samenwerking tussen kunstvak- 
 opleidingen en pabo’s.
We bekijken per onderwerp wie ver-
der uitgenodigd kan worden en wat 
de vorm zal zijn. Bijvoorbeeld een 
rondetafelgesprek met kunstvakop-
leidingen en/of de pabo’s.

Cultuurstation organiseert op lokaal 
niveau de kennisdeling. Dit in de 
vorm van (netwerk)bijeenkomsten  
(twee keer per jaar) voor de in-
stellingen waarin kennisdelen en 
ontwikkelingen rondom curriculum, 
deskundigheid en relatie met het 
onderwijs gespreksonderwerpen 
zijn.
Ook voor ICC’ers organiseren we 
deze bijeenkomsten; deels voor 
kennisdelen en deels voor kennis-
ontwikkeling, o.a. door verdiepende 
modules uit de ICC-opleiding.

We organiseren  jaarlijks een ken-
nis- en netwerkdag  voor scholen en 
instellingen in het voorjaar, startend 
in 2018. De opzet is om door en met 
elkaar te leren.

We zetten de blogs en nieuwsbrie-
ven over CMK voort die we sinds 
2014 op onze site zetten. Ook de 

leerlijnen en lesbrieven van de 
activiteiten zijn op de website terug 
te vinden. Dit delen we niet alleen 
meer met de deelnemende scholen 
en instellingen, maar met iedereen. 
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7. MONITORING EN EVALUATIE

Er komt een landelijk traject rondom 
de MONEVA (monitoring en evalua-
tie) waaraan we deelnemen. Hieraan 
kunnen ook lokale vragen worden 
gekoppeld om een objectief beeld te 
krijgen van de implementatie.
Afhankelijk van de ontwikkeling van 
dit instrument bekijken we of en hoe 
we een onafhankelijke evaluatie uit-
voeren na 2 en 4 jaar. De monitoring 
vindt vooral plaats in de gesprekken 
en de bijeenkomsten, waarin ook 
aandacht is voor een procesevalua-
tie.

De ijkpunten voor de evaluatie van 
de resultaten zullen zijn:
• Zet de school bewust activiteiten  
 van instellingen in die aanvul- 
 lend of verdiepend zijn?
• Hebben instellingen alle activi- 
 teiten die ze hebben ontwikkeld,  
 gelinkt aan de doorlopende leer- 
 lijn en binnen de programmalij- 
 nen?
• Hoe staat het met de implemen- 
 tatie op ca. 25 scholen. Dit is  
 zichtbaar in:
 - het beleidsplan;
 - de lesroosters;
 - de koppeling van activiteiten 
  binnen de school aan de  
  vermogens/kerndoelen;
 - de onderlinge afstemming  
  binnen het lesprogramma;
 - de digitale borging op het  
  eigen netwerk;
 - de deskundigheid van de  
  leerkrachten;
 - de duurzame relaties van  
  de school met de culturele  
  omgeving;
 - de duidelijke vraagformu- 
  lering van de school richting  
  het culturele veld;
 - passende activiteiten van de  
  instellingen bij de vraag.

Toelichting:

Deelnemende scholen (einddoelen 
zie paragraaf 1)
CultuurStation begeleidt het maken 
van het beleidsplan 2017-2020. 
Scholen kiezen op basis van de ei-
gen ambitie hoe zij cultuureducatie 
implementeren. Daarin is expliciet 
aandacht voor de implementatie 
van de leerlijn gekoppeld aan de 
activiteiten zowel deskundigheids-
bevordering als de relatie met de 
omgeving. We bewaken het proces 
door netwerkbijeenkomsten en 
gesprekken per school:
• Ligt het plan op koers?
• Sluiten de activiteiten inhoude- 
 lijk aan op de leerlijn?
De volgende vragen geven richting: 
- Welke vermogens/leerdoelen  
 staan in welk leerjaar centraal?
- Wat doet de school zelf?  
 (inventarisatie en invulling)
- Hoe zet de school de deskundig- 
 heidsbevordering in?
- Hoe neemt de school het op in  
 de lesprogramma’s? (inhoud en  
 praktijk)
- Hoe zet de school activiteiten  
 van instellingen in? (inhoud en  
 praktijk)

Deelnemende culturele instellin-
gen (einddoelen zie paragraaf 1)
De instellingen ontwikkelen activi-
teiten bij de programmalijnen 2 en 
3 in samenspraak de andere deel-
nemende instellingen. De kwaliteit 
en samenhang van de activiteit is 
zichtbaar door de publicatie van 
de lesbeschrijving op de site van 
CultuurStation. We bewaken het 
proces door netwerkbijeenkomsten, 
gesprekken, lesbezoeken en zelfe-
valuaties.
De volgende vragen geven richting:
- Welke vermogens/leerdoelen  
 staan in welk leerjaar centraal?
- Wat is het didactisch ontwerp?
- Heeft het een meerwaarde voor  
 de leerlingen naast de basisles-

 sen door de leerkracht?
- Is het geborgd op het digitale  
 netwerk van CultuurStation?
- Zijn de educatieve medewerkers/ 
 docenten geschoold/of in staat  
 de klas goed les te geven?

Deskundigheidsbevordering
De vakdocent maakt een program-
ma op maat. Elk half jaar is er een 
gesprek met de ICC’er en de vakdo-
cent op basis van een schriftelijke 
evaluatie onder de leerkrachten. Het 
eindgesprek per schooljaar vindt 
met allen plaats. De lessen van de 
leerkrachten zijn geborgd op het 
eigen netwerk.

“Alle kinderen zouden de ruimte 
moeten krijgen om in aanraking 
te komen met kunst en cultuur. Bij 
de verwerking mogen kinderen de 
ruimte krijgen om het eigen te ma-
ken, zodat het kind eigen inbreng 
en fantasie mag gebruiken.”

- leerkracht Theresiaschool

Cultuur&ik
Met de scholen en instellingen die 
kiezen voor de implementatie van 
Cultuur&ik, organiseren we terug-
kommiddagen. De activiteiten uit 
programmalijn 4 zullen meer in 
samenwerking worden ontwikkeld. 
Dit is nog niet vastgelegd in een 
traject omdat de trainingen alleen 
nog maar als pilot hebben plaats-
gevonden. Voorlopig monitoren en 
evalueren we door gesprekken en 
lesbezoeken. Samen met de samen-
werkingspartners formuleren we in 
2017 de doelen met betrekking tot 
de resultaten. 

De bureaus in de B5
De vijf Brabantse bureaus voor cul-
tuuronderwijs hebben een structu-
reel overleg (iedere zes weken) over 
de stand van zaken. We bespreken 
o.a. de gesignaleerde problemen 
(via monitoring en evaluatie) en het 
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bijstellen of ontwikkelen van geza-
menlijke (eind)producten.

De gemeente Eindhoven en het 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
CultuurStation heeft ieder half jaar 
een overleg met de gemeente en het 
Fonds voor Cultuurparticipatie over 
het proces en de stand van zaken. 
Eventuele bijstellingen worden 
samen besproken. Bij belangrijke 
netwerkbijeenkomsten of studie-
middagen is de SCE (gemeente) 
aanwezig. 
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8. LOKALE PLANNING CMK IN  
 EINDHOVEN

Dls = doelstelling

Voorjaar 2017
- Dls 1 en 2: Bijeenkomsten ICC’ers  
 verbreding en verdieping o.a.  
 voor het maken van beleidsplan
- Dls 1: Voortgang leerlijn creatief  
 programmeren
- Dls 2: Werkgroep instellingen  
 rondom programmalijn 2 en 3  
 m.n. samenhang activiteiten
- Dls 2: Deskundigheidsbevorde- 
 ring educatieve medewerkers
- Dls 2: Voortgang deskundig- 
 heidsbevordering 2016/2017:  
 coaching on the job
- Dls 2: Voortgang training  
 Cultuur&ik 
- Dls 3: Voortgang activiteiten dls 3  
  2016/2017
- Gesprekken met alle scholen  
 over het beleidsplan 2017-2020  
 en het activiteitenplan  
 2017/2018

Schooljaar 2017-2018 
- Dls 1: Pilots creatief programme- 
 ren
- Dls 1: Bijeenkomsten evaluatie  
 De Culturele Ladekast
- Dls 2: Deskundigheidsbevorde- 
 ring educatieve medewerkers
- Dls 2: Deskundigheidsbevorde- 
 ring via teamteaching/coaching  
 on the job
- Dls2: Voortgang training  
 Cultuur&ik 
- Dls 3: Ontwikkeling en uitvoering  
 activiteiten programmalijn 2 en 3  
 door instellingen in samenwer- 
 king met de school
- Dls 3: Ontwikkeling en uitvoering  
 activiteiten programmalijn 4 door  
 instellingen samen in samenwer- 
 king met de school
- Kennisdelen: Eindhovense ken- 
 nisdag voor scholen en instellin- 
 gen
- Kennisdelen: bijeenkomsten van  

 scholen en instellingen 
- MONEVA: voorjaar 2018 gesprek- 
 ken scholen en instellingen: 
 evaluatie 2017-2018 en plannen  
 2018/2019, evt. gekoppeld aan  
 landelijk traject MONEVA
- MONEVA: plaatsen van blogs en  
 nieuwsbrieven CMK op de site

Schooljaar 2018-2019 
- Dls 1: Eventuele aanpassingen  
 De Culturele Ladekast 
- Dls 2: Deskundigheidsbevorde- 
 ring via teamteaching/coaching  
 on the job
- Dls 2: Voortgang training  
 Cultuur&ik 
- Dls 3: Ontwikkeling en uitvoering  
 activiteiten programmalijn 2 en 3   
 door instellingen in samenwer- 
 king met de school
- Dls 3: Ontwikkeling en uitvoering  
 activiteiten programmalijn 4 door  
 instellingen samen in samenwer- 
 king met de school
- Kennisdelen: Eindhovense ken- 
 nisdag voor scholen en instellin- 
 gen
- Kennisdelen: bijeenkomsten van  
 scholen en instellingen 
- MONEVA: voorjaar 2019 gesprek- 
 ken scholen en instellingen:  
 evaluatie 2018-2019 en plannen  
 2019-2020, evt. gekoppeld aan  
 landelijk traject MONEVA
- MONEVA: plaatsen van blogs en  
 nieuwsbrieven CMK op de site 
- MONEVA: deelname landelijke  
 enquête aangevuld met lokale  
 vragen

Schooljaar 2019-2020
- Dls 1: Eventuele aanpassingen  
 De Culturele ladekast 
- Dls 2: Deskundigheidsbevorde- 
 ring via teamteaching/coaching  
 on the job
- Dls 2: Voortgang training  
 Cultuur&ik 
- Dls 3: Ontwikkeling en uitvoering  
 activiteiten programmalijn 2 en 3  
 door instellingen in samenwer- 

 king met de school
- Dls 3: Ontwikkeling en uitvoering  
 activiteiten programmalijn 4 door  
 instellingen samen in samenwer- 
 king met de school
- Kennisdelen: Eindhovense ken- 
 nisdag voor scholen en instellin- 
 gen
- Kennisdelen: bijeenkomsten van  
 scholen en instellingen 
- MONEVA: voorjaar 2020 gesprek- 
 ken scholen: evaluatie 2019- 
 2020 en plannen eerste helft  
 2020-2021, eventueel gekoppeld  
 aan landelijk traject MONEVA
- MONEVA: plaatsen van blogs en  
 nieuwsbrieven CMK op de site 
- MONEVA: eindgesprekken scho- 
 len en instellingen evt. gekop- 
 peld aan landelijk traject MO- 
 NEVA
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9. BEGROTING CMK 2017-2020

Uitgangspunt 2016-2017:
24 scholen: 8.000 leerlingen
16 instellingen 
   2017 2018 2019 2020
BATEN

FCP  177.587 177.587 177.587 177.587
Gemeente Eindhoven  177.587 177.587 177.587 177.587
Scholen per leerling € 6 48.000 48.000 48.000 48.000
Bijdrage Cultuur&ik schatting 5.000 5.000 2.500 0

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale opbrengsten  408.174 408.174 405.674 403.174

KOSTEN

Coördinatiekosten 7% van totale lasten 28.572 28.572 28.397 28.222

Overige kosten accountant 3.000 3.000 4.000 4.000

Kennisdeling  5.000 5.000 5.000 5.000

Activiteitskosten

Doelstelling 1  6.000 6.000 6.000 6.000
Implementatie  3.000 4.000 3.000 3.000
Verdieping  1.000 1.000 2.000 2.000
Ontwikkeling  2.000 1.000 1.000 1.000

Doelstelling 2  170.000 170.000 170.000 170.000
Vakdocenten en  
educatieve medewerkers  10.000 10.000 10.000 10.000
Leerkrachten  per leerling € 20 160.000 160.000 160.000 160.000

Doelstelling 3  187.202 187.202 184.177 181.852
Ontwikkeling  27.102 27.102 24.177 21.852
Uitvoering per leerling € 20 160.000 160.000 160.000 160.000

Totaal activiteitkosten  363.202 363.202 360.177 357.852
     
Monevakosten 2% van activiteitskosten 8.400 8.400 8.100 8.100
     
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totale kosten  408.174 408.174 405.674 403.174



 leerling  van € 20 (incl. btw).
 De activiteiten binnen doelstel- 
 ling 3 moeten in principe ook als  
 er geen subsiedie meer is, be- 
 taalbaar zijn voor de school.

Instellingen
Alle aanbieders uit Eindhoven 
konden in principe deelnemen. In 
september 2016 hadden zich al 16 
instellingen gemeld.
Er is een tegemoetkoming t.a.v. de 
ontwikkelingskosten voor de activi-
teiten van 30%, met een maximum 
van € 1.000 (incl. btw).
De vergoeding van de uitvoerings-
kosten is gebaseerd op een uurprijs 
(incl. btw) van € 60 per lesuur en 
€ 40 per taakuur. Materiaalkosten 
en reiskosten kunnen opgevoerd 
worden, maar mogen het budget per 
leerling niet overschrijden. Organi-
satiekosten zijn voor de instelling 
zelf.
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Toelichting op de begroting:

Algemeen
Om de kwaliteit te kunnen waar-
borgen en ook de verbreding in te 
zetten, gaan we uit van een bereik 
van maximaal 8.000 leerlingen. Dat 
zijn 320 klassen van gemiddeld 25 
leerlingen en ongeveer 25 scholen.
Scholen krijgen een budget per 
schooljaar op basis van het aantal 
klassen voor de realisatie van acti-
viteiten rondom deskundigheids-
bevordering en een budget voor 
de relatie tussen de school en de 
culturele omgeving.
De uurprijzen (incl. btw) die gehan-
teerd worden voor alle activiteiten 
van de deelnemende instellingen 
zijn maximaal € 60 voor een lesuur 
en € 40 voor een taakuur.

Inkomsten
De inkomsten bestaan, naast de gel-
den uit de Regeling, uit de bijdrage 
van de scholen. Dit is een bedrag 
van € 6 per leerling. Voor deelname 
aan Cultuur&ik en vaardigheidstrai-
ning voor individuele leerkrachten 
vragen we een financiële bijdrage.
We gaan we uit van de inzet van 
minimaal 7 personele uren van de 
scholen en de instellingen voor 
bijeenkomsten en deskundigheids-
bevordering. Deze zijn niet gekapita-
liseerd in de begroting.

Kosten doelstelling 2 en 3 
Het budget is gekoppeld aan het 
aantal deelnemende scholen/klas-
sen/leerlingen en kan per school-
jaar worden bijgesteld. In principe 
is dat voor alle scholen hetzelfde, 
maar het zou in de loop der jaren 
per school kunnen gaan verschillen 
afhankelijk van de reeds gerealiseer-
de verankering van cultuureducatie. 
Het budget per schooljaar is nu 
vastgesteld op:
- Doelstelling 2: een budget per  
 leerling van € 20 (incl. btw).
- Doelstelling 3: een budget per  


