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Vooraf
Dansactiviteit in
Leusden

In dit beleidsplan schetsen we de contouren van onze programma’s
voor de komende jaren op basis van externe signalen en zelfreflectie. Vanzelfsprekendheden in onze opvattingen en aanpak willen we
vermijden.
Kunst Centraal volgt actief de ontwikkelingen in het primair onderwijs en we mengen
ons in het maatschappelijke en politieke debat. We hebben daarnaast voor dit
beleidsplan de veranderingen in de kunst en de cultuursector op een rij gezet en
personen en partijen gericht bevraagd op hun opgaven voor de komende jaren, op
de waardering voor ons werk en op onze toegevoegde waarde. Op basis van deze
omgevingsanalyse bepaalden we de waarde en betekenis van kunst- en cultuureducatie en de profilering van Kunst Centraal. Doelen en focus bieden het fundament onder onze koers en onze rollen.
Er is geen aanleiding om het roer heftig om te gooien. Er is veel draagvlak voor onze
rol als adviseur, expert en verbinder en voor de programma’s Kunstmenu en
Cultuurprogramma. Daarnaast maakt de continuering van het landelijke programma
Cultuureducatie met Kwaliteit het mogelijk ook komende jaren met anderen te werken aan een krachtige plaats van kunst en cultuur in het onderwijs. Ons kernmotto
Kunst Centraal versterkt creatieve kracht en blijft leidend in al onze activiteiten.
De hoofdlijnen mogen dan overeind blijven, per programma zijn er accentverschuivingen en ontwikkelpunten. Daarnaast kiezen we drie speerpunten voor al
onze activiteiten: de continue inzet op mediakunst, de brede toepassing van de
mogelijkheden van digitalisering en nieuw in deze beleidsperiode, ruimte en aandacht voor de professionele kunst en kunstenaar binnen de cultuureducatie.
Voor ons als provinciale instelling is commitment van de provincie Utrecht cruciaal.
De keuze in het coalitieakkoord In Verbinding1 van mei 2015 voor onverminderde
Fotograaf: Henry Krul
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1 In Verbinding, 16 pp. Mei 2015.
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Vooraf
inzet op kunst- en cultuureducatie voor de jeugd is een grote steun in de rug om
met elkaar te blijven investeren in de culturele basisvaardigheden van de jeugd. In
april 2016 verscheen de cultuur- en erfgoednota Alles is NU2. Ons beleidsplan past in
de kaders van deze nota en is onze uitwerking van de daarin gevraagde plannen. Op
14 oktober 2016 hebben we, mede namens Landschap Erfgoed Utrecht en Het
Filiaal theatermakers, en met commitment van de provincie Utrecht en negen gemeenten de meerjarige aanvraag 2017-2020 voor het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit bij het Fonds voor Cultuurparticipatie ingediend. De daarin opgenomen
plannen zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan.
Ook komende periode organiseren we regelmatig presentatiemomenten om
betrokkenen en geïnteresseerden te laten ervaren wat er in de dagelijkse praktijk
gerealiseerd wordt. Die realiteit treft u ook aan in dit beleidsplan door praktijkbeschrijvingen, foto’s en illustraties.
Dit beleidsstuk sluit af met de plannen voor de interne organisatie en bedrijfsvoering
voor de komende jaren. De keuzes uit dit beleidsplan zijn vertaald in een meerjarenbegroting voor dezelfde periode 2017-2020.
Frank van der Hulst
Directeur bestuurder

Workshop
decor maken voor
leerkrachten

2 Alles is NU Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 provincie Utrecht, 102 pp. April 2016.
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Fotograaf
Theo van Delft
in de klas

Omgevingsanalyse
Kunst Centraal verbindt de wereld van het onderwijs met die van
de kunst en cultuur en andersom. De actuele ontwikkelingen in dit
speelveld hebben we in kaart gebracht.

Ontwikkelingen in het primair onderwijs
In november 2014 gaf staatssecretaris Dekker met Platform Onderwijs2032 het
startschot voor een maatschappelijke discussie over het onderwijs van de toekomst.
In januari 2016 bracht dit platform advies uit over wat leerlingen moeten kennen en
kunnen3:
Leerlingen doen kennis en vaardigheden op door creatief en nieuwsgierig te zijn
 Leerlingen vormen hun persoonlijkheid
 Leerlingen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en leren over
grenzen heen te kijken
 Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten
 Leerlingen krijgen betekenisvol onderwijs op maat
In aanloop naar een vervolg op de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) hebben Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht in maart 2016 een onafhankelijk
onderzoek laten doen door Jeska Aasman, onderwijskundig advies en educatief ontwerp. Ze vroeg directies en bestuurders naar ontwikkelingen en speerpunten in het
onderwijs en de bijdrage die cultuureducatie in hun ogen daaraan kan leveren4. De
hoofdconclusie luidt dat scholen aandacht wensen voor de brede ontwikkeling van
kinderen en dat ze een focus op taal en rekenen alleen te smal vinden: ‘De aandacht
voor de ontwikkeling van creativiteit in de breedte en cultuureducatie specifiek is
(weer) in beeld bij de betrokken schoolorganisaties. De directeuren en bestuurders
spreken ambities uit op dit vlak, staan open voor ondersteuning en zien allemaal het
belang in van de brede ontwikkeling van het kind.’

Fotograaf: Henry Krul
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3 www.onsonderwijs2032.nl.
4 Jeska Aasman, Van verdieping naar integratie, 21 pp. Maart 2016.
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1-2’tjes
van De Stilte
beleven

Omgevingsanalyse
Scholen besteden aandacht aan talentontwikkeling binnen de kunstzinnige disciplines, maar zijn zich ervan bewust dat ze daarvoor gekwalificeerd personeel ontberen
en dat opleiding en ontwikkeling noodzakelijk is. Scholen of de bovenschoolse
organisaties tonen zich, ongeacht de mate waarin ze vormgeven aan cultuureducatie, intrinsiek gemotiveerd om de expertise rondom de kunstzinnige disciplines
te ontwikkelen en te borgen. Ze zien mogelijkheden om cultuureducatie in te zetten
als middel (ter ondersteuning van andere vakken), maar zeker ook als doel op zich.
Alle geïnterviewden zijn blij met het aanbod van instellingen, maar zien graag meer
verbinding tussen de culturele activiteiten en het curriculum. Ze zien daarin vooral
een taak weggelegd voor Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht.
Het draagvlak voor de brede ontwikkeling van kinderen groeit. Dat klinkt niet alleen
door in Onderwijs2032, maar ook in adviezen van de Onderwijsraad zoals Een smalle
kijk op onderwijskwaliteit (2013) en De volle breedte van onderwijskwaliteit (2016). Het
onderwijs hecht steeds meer aan creatieve kracht. Rinda den Besten, voorzitter van
de PO-Raad, verwoordt het als volgt: ‘De laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe
belangrijk kunst en cultuur zijn voor het onderwijs. (…) Creatieve ontwikkeling heeft
een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het mooie is dat het
ook bijdraagt aan het leervermogen voor cognitieve vakken. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en door aandacht te geven aan creativiteit prikkel je die nieuwsgierigheid. (…) Ik juich het toe dat in Onderwijs2032 de kerndoelen voor cultuur verder zijn
aangescherpt. Het is positief dat er meer nadruk komt te liggen op de socialiserende
functie van onderwijs, op het ontwikkelen van creativiteit en op aandacht voor
cultuur.’ 5
Kunst Centraal heeft op diverse niveaus nauwe contacten met het onderwijs. We
spreken zowel bestuurders en directies als interne cultuurcoördinatoren en leerkrachten. Dat gebeurt onder meer in teamtrainingen, voortgangsgesprekken, in
commissies, bij presentaties, in overleggen en netwerken. Wij merken ook daar de
toegenomen interesse voor cultuurvakken.
5 Cultureel Kapitaal. LKCA, 6 juli 2016.
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Het Filiaal
speelt
‘Falling Dreams’

Omgevingsanalyse
Er is zelden discussie over de waarde en betekenis ervan, de gesprekken richten zich
op vragen als ‘Hoe houden we dit op de agenda?’ Wie doet wat?’ en ‘Hoe brengen we
lijn in wat kinderen ervaren en leren?’. Ook in onze gesprekken eind 2015 en
begin 2016 met de gemeenten, over continuering van een collectieve variant van
het CMK-programma, horen we die geluiden terug. Hoe verschillend het programma
lokaal ook vorm krijgt, er is een gemeenschappelijk gevoel dat we met elkaar op de
goede weg zijn en een grote bereidheid van alle partijen om geld, tijd en energie te
blijven investeren.

Kunst- en cultuursector
Eind juni 2016 presenteerden Cultureel Jongerenpaspoort (CJP), Kunsten ‘92, het
Fonds voor Cultuurparticipatie, het Jeugdcultuurfonds, de Cultuurconnectie en het
LKCA een manifest waarin zij pleiten voor een betere verankering van cultuuronderwijs in het schoolcurriculum. Ze schrijven: ‘Het onderwijs staat voor een
formidabele opdracht om in het licht van alle veranderingen ervoor te zorgen dat
onze jongeren zich maximaal ontwikkelen. Daarbij vragen we het onderwijs ook
een antwoord te vinden op hoe we de jongeren tot volwaardige burgers kunnen
laten opgroeien die in verbinding staan met elkaar. Deze opdracht lukt alleen als
we het onderwijs met maatschappelijke, culturele en sportieve instellingen weten te
verbinden. Cultuureducatie is daarin een sterke bondgenoot. In alle vakken helpt de
verbeelding om leerstof inzichtelijk te maken en van context te voorzien. De grote
verhalen van het land waar je woont, erachter komen wie je bent en waar je bij hoort
zijn het cement van een samenleving. Je verplaatsen in een ander, iets totaal nieuws
verzinnen en onderzoeken trainen je om in een ingewikkelde situatie een oplossing
te bedenken.’6

Fotograaf: Marieke Duijsters
6 Manifest Cultuureducatie, zie www.lkca.nl
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Omgevingsanalyse
Landelijk beleid

Het
Lichtlab, een
workshop voor
leerkrachten

Minister Bussemaker benoemt cultuureducatie als een van de speerpunten in haar
beleid voor de periode 2017-2020:7 ‘De creativiteit en kritische houding van kinderen
en jongeren worden aangewakkerd door cultuureducatie.
Cultuureducatie is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van kinderen en
jongeren: voor nu en in de toekomst. Door cultuureducatie op school maken kinderen en jongeren kennis met schoonheid en kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen. Ook draagt cultuureducatie draagt bij aan historisch besef. Dankzij cultuureducatie komen alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, in aanraking
met kunst en cultuur. Onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen. Cultuureducatie is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van de brede vormende opdracht van het
onderwijs. De PO-Raad, provinciale, gemeentelijke overheden en de staatssecretaris
en ik hebben eind 2013 in het bestuurlijk kader cultuur en onderwijs gezamenlijk de
ambitie vastgelegd: we spannen ons voor langere tijd in voor goede cultuureducatie.
Hiermee staat onze gezamenlijke ambitie voor de komende tien jaar vast.’

Provinciaal beleid
In april 2016 verscheen de provinciale erfgoed- en cultuurnota van de provincie
Utrecht.8 De provincie schetst daarin het belang van cultuureducatie: ‘Cultuur leert
ons om te gaan met het verschil tussen toen en nu, tussen wij en zij, tussen het bekende en het onbekende. Dat vermogen wordt alleen maar belangrijker in een wereld als de onze, die onvoorspelbaar en onvoorstelbaar transformeert en waarin we
nu nog niet weten waar we ons en onze kinderen op voor moeten bereiden. De
culturele basisvaardigheden - onderzoeken, reflectie, creativiteit en samenwerken zijn strategieën die mensen in staat stellen om te gaan met verschillen en veranderingen.
7 Ruimte voor cultuur, Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020, 2015.
8 Alles is NU, Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 provincie Utrecht, 102 pp. April 2016
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Instrumentencircuit met
Belèn Kerkhoven

Omgevingsanalyse
Ze zijn nodig om de dynamiek van onze digitale eeuw niet alleen het hoofd te
kunnen bieden, maar ook te kunnen benutten. ( ...) . Wij vinden dat kinderen de
culturele basisvaardigheden niet vroeg genoeg kunnen leren en dat iedereen daarover moet beschikken, ook diegenen die cultuur niet van huis uit mee (kunnen)
krijgen. Daarom schept de provincie de voorwaarden om ieder kind via de basisschool cultuur te laten beleven en ervaren en zichzelf daartoe te laten verhouden.
Het zijn de scholen die handen en voeten moeten geven aan cultuureducatie. Het
zijn de gemeenten die hen daartoe in staat moeten stellen. En het is de provincie
die de condities schept waaronder deze spelers die verantwoordelijkheden waar
kunnen maken.’
De provincie vraagt van Kunst Centraal dat we advies geven en producten en programma’s aan scholen en gemeenten voor kunsteducatie. Het streven is dat 75%
van de basisscholen producten en diensten afneemt. Tot slot verwacht de provincie
dat Kunst Centraal in 2019 een klanttevredenheid heeft van minimaal 7,5.

Anderen over ons

Fotograaf: Elsemieke Nederkoorn
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Half juni 2016 organiseerde Kunst Centraal een bijeenkomst met zestien critical
friends, mensen uit ons netwerk die ons werk in de breedte kennen, geïnteresseerd
zijn, beleidsmatig kunnen denken en vanuit een blik die hun dagelijkse werk overstijgt, kunnen kijken en reageren. Ze waren afkomstig uit lokale centra voor de
kunsten, provinciale collega-organisaties, het kunstenveld en het vrije veld van
kunsteducatoren. ‘Vriend’ genoeg om ons en ons werk het beste te gunnen, ‘kritisch’
genoeg om zich in klein gezelschap uit te spreken. Ze typeren ons als klantgericht,
deskundig en inspirerend en gericht op continuïteit. Volgens hen worden scholen,
mede door onze programma’s, kritischer en zoeken deze daardoor ook bij activiteiten binnen Kunstmenu en Cultuurprogramma steeds meer verbinding met de
rest van hun onderwijs. Ze adviseren ons om de ingezette lijn waarbij het onderwijs
meedenkt met programma’s en betrokken is bij scouting en innovatie door te trekken. Ze steunen ons voornemen om leerkracht en leerling uit te nodigen en uit te
dagen tot onderzoek, om hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht

Omgevingsanalyse
En raden ons aan ruimte te houden en te creëren voor experimenten en innovatie.
We voelden ons in deze bijeenkomst ook gesterkt om de kunst in de cultuureducatie
niet te vergeten. De focus binnen cultuureducatie in het basisonderwijs ligt de
laatste jaren sterk op leerlijnen, deskundigheidsbevordering en de relatie tussen
school en (directe) culturele omgeving. Daarmee kan het beleven van professionele
kunst door kinderen zomaar van het podium vallen. We hebben behoefte aan
onderwijs dat de creativiteit en de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt. Wel, het
is nu juist de kunst en de kunstenaar die verwondering brengen, vragen stellen,
ontroeren, de blik verruimen en het onzegbare tonen.

Opening van
de kinderboekenweek

Fotograaf: Theo Naessens
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5 focusgebieden Kunst Centraal
CULTURELE
ONTWIKKELING

BETEKENIS
GEVEN aan
de wereld

VERSTERKEN
CREATIEVE
KRACHT

OVERSTIJGENDE
VAARDIGHEDEN

TOEGANKELIJK
voor ALLE
KINDEREN
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Focus en rollen Kunst Centraal
Kunst Centraal ziet in de signalen uit onderwijs, kunstsector en politiek de bevestiging en onderbouwing van de unieke betekenis van
kunst- en cultuureducatie voor het onderwijs. Dat is de basis voor
onze koers en keuzes.

Onze focus
Kunst- en cultuureducatie in het onderwijs
 leveren een unieke bijdrage aan het versterken van de creatieve kracht van kinderen. Creatieve kracht is essentieel om kinderen te leren functioneren in een
complexe, pluriforme en snel veranderende maatschappij;
 brengen het kind via kunst in dialoog met de wereld. Kunst (beleven en maken)
biedt kinderen specifieke mogelijkheden om betekenis te geven aan de wereld
en hun plek daarin;
 leggen een fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen; van kennismaking met kunst en cultuur tot het ontwikkelen van eigen kunstzinnige talenten;
 zorgen dat kunst en cultuur toegankelijk voor alle leerlingen is, ook voor hen die
dit van huis uit niet meekrijgen;
 dragen bij aan de ontwikkeling van overstijgende vaardigheden die te maken
hebben met denken, voelen en doen, zoals kritisch denken, inleven en creëren.

ator
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Focus en rollen Kunst Centraal

Onze rollen
Als provinciale organisatie kiezen we rollen die ons passen tussen lokale en landelijke
schaal.
Kunst Centraal
 is expert in het versterken van de creatieve kracht in het primair onderwijs;
 is inspirator en deelt kennis in kunst- en cultuureducatie;
 is verbinder en brengt de werelden van het onderwijs en de kunst- en cultuureducatie in de regio bij elkaar;
 is organisator, we creëren en realiseren met vele anderen op efficiënte wijze
innovatieve kwaliteitsprogramma’s;
 is innovator, waarbij we stimuleren wat lokaal kan en activeren wat bovenlokaal
meerwaarde oplevert.

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht

Resultaten Kunst Centraal
We willen tijdens en over vier jaar bereiken dat scholen en culturele partners:
 herkennen en erkennen dat onze activiteiten bijdragen aan het versterken van creatieve kracht;
 ons karakteriseren als deskundig en inspirerend;
 ons ervaren als een organisatie die kunst- en cultuureducatie op de agenda zet en houdt bij scholen, culturele partijen en overheden en die staat
voor een structurele en samenhangende inzet van betrokken partijen op
kunst- en cultuureducatie;
 ons ervaren als een organisatie die staat voor inhoudelijke en organisatorische kwaliteit;
 ons ervaren als een organisatie die innoveert en daarbij de juiste partners
weet te vinden;
 ons ervaren als een organisatie die verbindend en versterkend werkt op
wat lokaal is en kan.
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Door het Kunstmenu leren basisschoolleerlingen van kunstenaars
over kunst. Ze nodigen en dagen kinderen uit door de ogen van de
kunst(enaar) te kijken naar zichzelf en de wereld om hen heen.
Meer dan 55.000 kinderen van zo’n 300 scholen ervaren elk jaar
kunst in de klas, op school, in het theater of museum.

Palet van professionele kunst

12

294 scholen

6

Het Kunstmenu laat kinderen in de loop van de acht jaar dat ze op de basisschool
zitten kennismaken met het hele palet van kunstdisciplines: theater en dans,
literatuur en beeldende kunst, film, muziek en mediakunst. Het uitgangspunt voor
activiteiten in het Kunstmenu is altijd professionele kunst. Of het nu een theatervoorstelling, film of installatie is, we selecteren altijd op vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht. Bij het scouten hebben kunstenaars en kunstinitiatieven uit de provincie Utrecht onze speciale aandacht. We selecteren daarnaast uit het
landelijk aanbod. Bij de selectie is een klankbordgroep uit het onderwijs betrokken.

(74% van het totaal aantal in ons werkgebied)

Educatie

57.297 leerlingen

Achtergrondinformatie, helder beschreven opdrachten en handige lessuggesties
plaatsen de kunstactiviteit in een onderwijskundige context. Kijken naar kunst en het
meemaken en erop reflecteren zorgen voor stof tot nadenken. De educatie richt zich
op een breder kunstidioom bij kinderen: hoe meer idioom hoe beter je je kunt
uitdrukken. Daarnaast stimuleren we dat kinderen zich verhouden tot de thematiek
van de voorstelling en deze verbinden met hun eigen leven. Tot slot streven we ernaar dat leerlingen hun eigen creatieve proces ontdekken en ontwikkelen en dat de
kunstervaring hen activeert. Kunst Centraal zorgt ervoor dat bij iedere activiteit online lesmateriaal beschikbaar is voor de leerkracht en soms ook speciaal voor de kinderen. Een van onze consulenten ontwikkelt dat materiaal, waarbij we steeds meer
samenwerken met de betrokken kunstenaars. We zorgen voor lesmateriaal

22 gemeenten
Peildatum: 1 augustus 2016
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Kunstmenu
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Kunstmenu
dat aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de kinderen en goed is in te
passen in het dagelijkse onderwijs.

Bomen tekenen
met Mark van
Praagh

Laagdrempelig
Het Kunstmenu richt zich op de collectieve vraag van zoveel mogelijk basisscholen in
één gemeente. Dit maakt het mogelijk om efficiënt om te gaan met de beschikbare
middelen en zoveel mogelijk kinderen in de provincie deze jaarlijkse kunstbeleving te
geven. We werken voor de scholen met een vaste prijs per leerling; de school komt
zo niet voor verrassingen te staan. Kunst Centraal regelt organisatorische zaken,
zoals het maken van een rooster, het contractbeheer met kunstenaars, het regelen
van accommodaties en financiële zaken. De leerkracht kan zich hierdoor concentreren op zijn professie, het begeleiden van het leerproces van kinderen.
In de jaarlijkse culturele commissies evalueren we het programma, inspireren we
de aanwezigen om het maximale uit hun deelname te halen en bespreken we de
komende programmering.
De provincie Utrecht financiert dat wat het beste bovenlokaal gedaan kan worden,
zoals scouting, de ontwikkeling van lesmateriaal, bovenlokale coördinatie en communicatie. Scholen en gemeenten financieren de feitelijke realisatie: de uitkoopsommen van voorstellingen, het inhuren van kunstenaars, de huur van ruimtes en
de lokale uitvoering.

Periode 2017-2020
De Kunstmenu-formule is een begrip bij scholen, kunstaanbieders en gemeenten.
Scholen waarderen het hoog (80% score goed tot uitmuntend van organisatie tot en
met inhoud). Om de formule onderscheidend, actueel en relevant te houden benoemen we voor de komende jaren de volgende ontwikkelpunten.
Fotograaf: Marieke Duijsters

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht
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Kunstmenu
Focus


Plaatselijke figuren
375 leerlingen uit groep 6 van de scholen uit Nieuwegein
doken in hun stadsarchief en maakten samen met
fotografe Marije van der Hoeven zelfportretten.
In het archief van de Historische
kring in Nieuwegein zitten allemaal portretten van vroeger. In
het project ‘Plaatselijke figuren’
hebben de leerlingen deze portretten bestudeerd en vergeleken
met portretten van nu. Ze luisterden naar een verhaal over een
bezoek aan een fotostudio 100
jaar geleden. Onder leiding van
fotografe Marije van der Hoeven
hebben de leerlingen vervolgens

zelf een eigen groepsportret
ontworpen. Al deze groepsportretten zijn tentoongesteld in
het gemeentehuis van Nieuwegein. Tijdens de opening legden
zij de wethouder cultuur van de
gemeente, Martijn Stekelenburg,
uit wat zij gedaan hadden. Hij
wilde zelf ook wel op de foto.
De leerlingen wisten inmiddels
precies hoe dat moest!
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CREATIEVE
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We stimuleren het eigen onderzoek door leerlingen. De educatie richt
zich van oudsher op de leerkracht als begeleider van het leerproces. We gaan ons directer richten op de kinderen via uitdagend lesmateriaal waarin onderzoekend leren centraal staat. Kinderen kunnen
zich hiermee zelfstandig of in groepjes verdiepen in het werk van de
kunstenaar, het onderwerp of de voorstelling en vanuit hun eigen
vragen op onderzoek gaan. We werken met activerende online tools
die de creativiteit ontwikkelen.
Kinderen in de provincie maken veel ‘kunst’ tijdens deelname aan het
Kunstmenu. Dit is onderdeel van het leerproces en verdient meer
aandacht. Reflectie op het resultaat en behoud van gemaakte werken
draagt bij aan de betekenisgeving van het werk en het leerproces.
Hiertoe richten we een expositiewebsite in.
We blijven inzetten op mediakunst. Jaarlijks voegen we minimaal één
nieuw mediakunstproject toe aan het Kunstmenu. Mediakunst is en
blijft voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar.
Bij het scouten zoeken we uitdrukkelijk naar culturele diversiteit in het
aanbod.
We verbinden schooldirecties en -besturen, beleidsmedewerkers en
wethouders, kunstaanbieders en de provincie aan de doelstellingen en
de formule van het Kunstmenu. We benadrukken de structurele opzet
en de noodzaak samen kunstbeleving voor veel kinderen mogelijk te
blijven maken. We luisteren naar alle partijen en doen maximaal recht
aan ieders wensen en inbreng zolang de kunstervaring centraal blijft
staan.
Jaarlijks bezoekt een groot aantal leerlingen uit de provincie TivoliVredenburg en een van de kunstmusea in de stad Utrecht. We zoeken
met de betrokken partners naar een oplossing voor het vervoer van
en naar de stad.

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht
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Centrale introducties zijn arbeidsintensief en de aanwezigheid van
leerkrachten loopt terug. Er is behoefte aan nog effectievere informatieoverdracht, onder meer online. We gaan daarom, waar mogelijk,
instructiefilmpjes aan het lesmateriaal toevoegen. Deze vervangen op
termijn de centrale introducties.
Vooral scholen die thematisch werken, willen een zo goed mogelijke
verbinding tussen hun activiteiten in het Kunstmenu en de rest van het
curriculum. In de culturele commissies en via aparte bijeenkomsten,
teamtrainingen en handreikingen gaan we met hen op zoek naar de
beste manier om dat te realiseren.
We blijven een beroep doen op bijdragen van diverse cultuurfondsen
voor onder meer de inzet van kunstenaars bij het ontwikkelen van
nieuwe Kunstmenu-projecten. Bij minstens één Kunstmenu-project
per jaar doen we een fondsaanvraag.

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht

Resultaten Kunstmenu
Tijdens en over vier jaar willen we bereiken dat:
 jaarlijks 75% van de basisscholen uit ons werkgebied deelneemt
aan het Kunstmenu;
 minimaal 30% van de leerkrachten een waarderingsformulier
invult;
 de waardering voor de kunst(activiteit), het lesmateriaal en de
organisatie gemiddeld minimaal ruim voldoende is;
 de projecten in het Kunstmenu ieder jaar alle kunstdisciplines
vertegenwoordigen en ook culturele diversiteit bieden;
 er elk jaar een nieuw mediakunstproject is ontwikkeld;
 reflectie en onderzoek onderdeel van het Kunstmenu zijn;
 de opzet en uitvoering van het Kunstmenu nog meer uitnodigt tot
verankering in het curriculum van cultuureducatie op school via
‘vrijer’ lesmateriaal;
 centrale introducties aan leerkrachten gedigitaliseerd zijn, zodat
informatie continue beschikbaar en toegankelijk is;
 al het educatieve materiaal via onze website beschikbaar is en
‘responsive’ gemaakt voor de mobiele telefoon;
 de gezamenlijke financiële bijdrage van scholen en gemeenten op
het huidige niveau blijft;
 fondsen innovatie van het Kunstmenu mogelijk blijven maken.
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244 scholen

(56% van het totaal aantal in ons werkgebied)

46.108 leerlingen
15 gemeenten

Door deelname aan het Cultuurprogramma ervaren kinderen elk
jaar één aspect van hun culturele omgeving. Jaarlijks krijgen circa
45.000 leerlingen van zo’n 240 scholen meer kijk op de plek waar
ze wonen.

Dichtbij en kleurrijk
De leerlingen brengen een bezoek aan de molen of dorpskerk, ze vloggen of doen
flasmobs, ze krijgen een theatrale rondleiding op een buitenplaats of fort, ze ontdekken waar in hun stad sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn, ze schilderen iets
kenmerkends uit hun landschap, ze nemen een kijkje achter de schermen van het
theater of doen mee in een orkestproject. Allemaal voorbeelden uit het Cultuurprogramma. De belevingswereld van het kind staat daarbij centraal en leerlingen
leren om betekenis te geven aan de opgedane ervaring.

Efficiënt en toch maatwerk
Het Cultuurprogramma voorziet in vier programmaonderdelen per school, voor
elke twee leerjaren één. We werken met prototypes van programmaonderdelen.
Een prototype focust op een element van de culturele omgeving dat in veel plaatsen
voorkomt; zoals de muziekvereniging, de kerk, het landschap, monumenten, een
theater of een historische vereniging. Op dit moment hebben we zo’n 53 prototypes,
waarvan 20 met een erfgoedcomponent. Jaarlijks actualiseren we ze en ontwikkelen
we in overleg met een klankbordgroep uit het onderwijs nieuwe. In overleg met de
lokale partner maken we het prototype vervolgens per (kern van een) gemeente op
maat. Dat is efficiënt, effectief en verhoogt de kwaliteit. Binnen de culturele commissies bespreken en evalueren we met de scholen (de input voor) de programma’s
en partners. We streven naar een breed palet van invalshoeken en disciplines per
gemeente; erfgoedprojecten maken gemiddeld 30% uit van het programma.

Peildatum: 1 augustus 2016
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Cultuurprogramma

Levende geschiedenis

In grotere gemeenten verdelen we de scholen in twee clusters met ieder een eigen
programma, zo blijft het ook voor kleinere culturele partners mogelijk om hun bijdrage te leveren.

Educatie
Achtergrondinformatie, helder beschreven opdrachten, gastlessen en handige lessuggesties plaatsen de activiteit in een onderwijskundige context. We laten kinderen
met nieuwe ogen kijken naar de wereld om hen heen en spreken daarbij nadrukkelijk hun eigen verbeelding aan. Beleving van de omgeving gebeurt altijd via een
kunstdiscipline of erfgoed. De educatie richt zich op diverse doelen: meer kennis van
hun eigen culturele omgeving, zich leren verhouden tot zichzelf en de wereld
en betere basisvaardigheden om dat te kunnen, zoals voelen en doen, kritisch
denken, inleven en creëren.

Samen sterk
De provincie Utrecht financiert dat wat het beste bovenlokaal gedaan kan worden,
zoals ontwikkelen van nieuwe prototypen, bovenlokale coördinatie en communicatie.
Scholen en gemeenten financieren de feitelijke realisatie: de lokale varianten van de
prototypen en het inhuren van lokale partners, de huur van ruimtes en alle organisatiekracht die nodig is.

Periode 2017-2020
Het Cultuurprogramma is uniek in Nederland. We willen die formule onderscheidend, actueel en relevant houden. In schooljaar 2007-2008 is het Cultuurprogramma
in tien gemeenten gestart, schooljaar 2016-2017 vindt het plaats in vijftien gemeenten. Najaar 2017 willen we met alle betrokkenen markeren wat de actualiteit en
urgentie van dit programma tien jaar later is.

Leerlingen van groep 7-8 van alle scholen in Vianen
beleefden de tweede wereldoorlog via de voorstelling
‘Oorlogsgeheimen’ en door een stadswandeling.
Eerst bekeken de leerlingen de
voorstelling in het Stadshoftheater. Ze werden meegenomen
naar 1943 in het leven van kinderen in oorlogstijd. Aansluitend
aan de voorstelling wandelen de
leerlingen door hun stad en bezoeken plaatsen die herinneren
aan de 2e wereldoorlog. Ze doen
dat onder begeleiding van Hans
en Margreet Kluit, vrijwilligers en
rondleiders met een enorme historische kennis. Zij geven de twee
Stolpersteine in de Hoofdstraat
waar de leerlingen dagelijks

voorbij komen betekenis. Deze
‘struikelstenen’ zijn een project
van de kunstenaar Gunter
Demnig. Het zijn gedenktekens
voor oorlogsslachtoffers. De
voorstelling en rondleiding verbinden kunst met de omgeving
en versterken de ervaring.

Fotograaf: Andy Doornhein
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Cultuurprogramma
Focus


Resultaten Cultuurprogramma
Tijdens en over vier jaar willen we bereiken dat:
 jaarlijks minimaal 50% van de scholen deelneemt aan het Cultuurprogramma;
 30% van de programmaonderdelen een erfgoedcomponent heeft;
 minimaal 30% van de leerkrachten een waarderingsformulier invult;
 de waardering voor het programma, het lesmateriaal en de organisatie gemiddeld minimaal ruim voldoende is;
 reflectie en onderzoek onderdeel van het Cultuurprogramma zijn:
leerkrachten en leerlingen ervaren hun culturele omgeving na een
Cultuurprogrammaproject nooit meer hetzelfde;
 er een voortdurende actualisering van prototypes is, met minimaal
twee nieuwe per jaar;
 centrale introducties aan leerkrachten grotendeels gedigitaliseerd
zijn, zodat informatie continue beschikbaar en toegankelijk is;
 het lesmateriaal ruimte biedt voor thematisch werken en inzet op
betere basisvaardigheden van leerlingen;

VERSTERKEN
CREATIEVE
KRACHT
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We stimuleren het eigen onderzoek door leerlingen. We richten ons
directer en vaker op de kinderen zelf en ontwikkelen uitdagend lesmateriaal met leerlingenpagina’s waarin onderzoekend leren centraal
staat. Kinderen kunnen zich hiermee zelfstandig of in groepjes verdiepen in de lokale culturele omgeving.
We ontwikkelen jaarlijks minimaal twee nieuwe prototypes in samenspraak met het onderwijs en met inzet van externe deskundigen. Deze
prototypes dagen leerlingen uit om te reflecteren op hun culturele
omgeving en hun plaats daarin. De leerkrachten en icc’ers uit de
klankbordgroep zijn belangrijke critical friends in dit ontwikkeltraject.
Kinderen ontdekken via dit programma in de loop der jaren wat er
in hun wijk, dorp of stad aan cultuur beschikbaar is. De drempel tot
deelname buiten schooltijd aan een vereniging of dansschool, of
voor een bezoek aan een museum, theater of fort wordt zo verlaagd.
Wij nodigen onze lokale partners uit daar binnen onze programma’s
actief op in te spelen.
We willen dat via het Cultuurprogramma zoveel mogelijk kinderen in
de provincie hun culturele omgeving leren kennen en beleven. Via een
herkenbare en inmiddels vertrouwde formule maken we het aantrekkelijk voor scholen en culturele partijen om mee te doen.
We verbinden schooldirecties en -besturen, beleidsmedewerkers en
wethouders, lokale partijen en de provincie aan de doelstellingen en
de formule van het Cultuurprogramma. We benadrukken de structurele opzet en de noodzaak samen dat programma mogelijk te blijven
maken. We luisteren naar alle partijen en doen maximaal recht aan
ieders wensen en inbreng.
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Vooral scholen die thematisch werken, willen een zo goed mogelijke
verbinding tussen hun activiteiten in het Cultuurprogramma en de rest
van hun curriculum. In de culturele commissies en via aparte bijeenkomsten, teamtrainingen en handreikingen gaan we met hen samen
op zoek naar de beste manier.
Centrale introducties van programmaonderdelen zijn arbeidsintensief
en de aanwezigheid van leerkrachten loopt terug. Er is behoefte aan
effectievere informatieoverdracht. We gaan daarom, waar mogelijk,
instructiefilmpjes aan het lesmateriaal toevoegen. Deze vervangen op
termijn de centrale introducties.
We optimaliseren lokaal maatwerk door maximaal gebruik te maken
van lokale initiatieven en partners en aan te sluiten bij wat er in de
gemeente leeft (zoals eerder gedaan bij bijvoorbeeld 750 jaar Oudewater, 900 jaar De Bilt en het Brederodejaar in Vianen en Vorstelijk
Baarn).
We zoeken daarbij, samen met lokale partijen, naar aanvullende
middelen vanuit bijvoorbeeld lokale fondsen of de Rotary.

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht

Resultaten Cultuurprogramma (vervolg)






de gezamenlijke financiële bijdrage van scholen en gemeenten op
het huidige niveau blijft.
dat daarnaast fondsen innovatie van het Cultuurprogramma mogelijk blijven maken;
we jaarlijks met een bijdrage van een lokaal fonds een (toevoeging
aan een) lokaal project realiseren in minimaal twee gemeenten;
de lesmaterialenwebsite technisch, inhoudelijk en qua vormgeving
vernieuwd is;
er in elke deelnemende gemeente elk schooljaar een presentatiemoment is voor wethouder, eventueel raadsleden, beleidsmedewerker, lokale partijen, het onderwijs en de lokale pers.
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Publicatie vier
jaar ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’

Cultuureducatie met Kwaliteit
Deelnemende scholen zetten stappen in visievorming, ze versterken
hun deskundigheid en werken structureler samen met culturele partijen. We streven naar meerjarige deelname van 80 scholen via het
individuele programma en circa 195 scholen via lokale programma’s
in negen gemeenten.
In de periode 2013-2016 waren Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Het
Filiaal theatermakers in de provincie Utrecht penvoerders van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling is verlengd voor de
periode 2017-2020 en richt zich op verdieping van wat al in gang is gezet en op meer
deelnemende basisscholen. De provincie stelt ons ook de komende periode in staat
dit programma vorm te geven. Het werkgebied is de hele provincie Utrecht, met
uitzondering van de steden Utrecht en Amersfoort. Kunst Centraal diende namens
de provincie en haar partners in oktober 2016 een aanvraag in bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

Periode 2013-2016
We hebben een goede start kunnen maken. Individuele scholen konden conform
de CMK-speerpunten kiezen voor een focus op integratie van cultuureducatie in het
curriculum (Cultuur in het hart; 31 scholen), op deskundigheidsbevordering van leerkrachten (Scholen in talenten, 28 scholen) of op een betere verbinding tussen school
en lokale culturele omgeving (School in de wijk, 7 scholen). We streefden daarbij naar
maatwerk binnen gezamenlijkheid. Maatwerk omdat we in de intake- en resultaatgesprekken de wensen en ontwikkeldoelen per school in kaart brachten en daar de
activiteiten zoveel mogelijk op afstemden. Gezamenlijkheid omdat per pijler deelnemende scholen een ontwikkelnetwerk vormden waarbinnen ze kennis en
ervaringen uitwisselden. Vast onderdeel in alle pijlers was het versterken van het
creatief vermogen van de leerlingen.
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Workshop
bij voorstelling
Mevrouw Ophelia

Cultuureducatie met Kwaliteit
De gemeenten Bunschoten, Houten, Leusden, Nieuwegein, Soest, Veenendaal,
Woerden en Zeist verbonden zich in meerjarige collectieve programma’s door
co-matching aan de doelstellingen van CMK. Daarbij legden we de regierol bij het
lokale centrum voor de kunsten, zodat goed aangesloten kon worden bij lokale
(basis)programma’s en activiteiten.

Clusteren op ontwikkelrichting
Scholen met elkaar verbinden op basis van eenzelfde ontwikkelrichting bleek goed
te werken. Het maakt efficiënt werken (gebundelde vraag) en onderlinge kennisuitwisseling mogelijk. Het concept maatwerk in gezamenlijkheid handhaven we dus.
Wel willen we scholen de komende periode meer ruimte bieden om binnen een
gezamenlijke ontwikkelrichting hun eigen tempo en ambities te bepalen. Dat maakt
het ook gemakkelijker voor niet-voorloperscholen om in te stappen. De ontwikkelrichting moet geworteld zijn in de eigen schoolvisie. We hebben in gesprekken met
scholen voortdurend benadrukt dat het niet gaat om geïsoleerd cultuuronderwijs,
maar om de vraag hoe cultuuronderwijs bijdraagt aan het hele curriculum en de
doelen van de school. Scholen stappen niet op een rijdende trein, maar bepalen zelf,
met begeleiding van ons, hun bestemming en snelheid. Ook hierin willen we meer
flexibiliteit inbouwen. Binnen elke pijler kunnen scholen straks kiezen of ze vooral
werken aan leerlijnen, deskundigheidsbevordering of een goede organisatie binnen
de school. Er komt dus meer ruimte binnen een pijler voor een eigen aanpak.

Culturele omgeving
Binnen de pijler School in de wijk hebben alle scholen de vorige CMK-periode hard
gewerkt aan het betrekken van hun culturele omgeving bij hun onderwijs. We merkten dat hun keuzes in de concrete uitwerking lagen bij geïntegreerd cultuuronderwijs
of talentontwikkeling en disciplinegericht werken, ofwel de ontwikkeldoelen van de
andere twee pijlers.
Fotograaf: Remke Spijkers

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht

23

Zachte atlas
gemeente Rhenen

Cultuureducatie met Kwaliteit
Tegelijkertijd heeft School in de wijk werkwijzen en kennis opgeleverd over samenwerking tussen school en (culturele) omgeving die ook voor de andere deelnemers
waardevol zijn. We constateerden dat veel scholen in de eerste CMK-jaren vooral
bezig waren met interne processen, maar nu zover zijn dat ze zich bewuster op hun
omgeving gaan richten. Daarom hebben we besloten om lokale samenwerking niet
als aparte pijler te handhaven, maar als een onderlegger, iets waar alle CMK-scholen
aan zouden moeten werken, ieder op eigen wijze.

Versterken creatieve kracht
Een ander fundament voor alle pijlers was en blijft het versterken van creatieve
kracht van leerkrachten en leerlingen. We hebben onze eigen deskundigheid en
visie op dit vlak gevormd en op basis daarvan materiaal voor scholen ontwikkeld, zoals teamtrainingen en de quickscan creativiteit. Het blijkt te voorzien in een behoefte.
Scholen noemen desgevraagd de brede ontwikkeling van kinderen als speerpunt:
naast de cognitieve ontwikkeling moet er ruimte zijn voor de creatieve ontwikkeling.

Periode 2017-2020
Onze doelstellingen van de komende periode liggen in het verlengde van die van de
voorafgaande vier jaar en in lijn met de landelijke CMK-doelen:
 Implementatie en verdieping van het curriculum voor het leergebied kunstzinnig
oriëntatie, met het doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs;
 Versterking van de inhoudelijke deskundigheid in cultuureducatie van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers;
 Versterking van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving.

Kunstenares: Marijke van Rijnsoever
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Bij het eerste doel kiezen we, net als de voorgaande periode, bewust niet voor het
centraal ontwikkelen van leerlijnen. We willen niet bij voorbaat aanbod ontwikkelen
voor scholen, maar hen juist stimuleren en begeleiden om zelf na te denken over
samenhang in hun cultuuronderwijs.
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Cultuureducatie met Kwaliteit
Alleen zo sluit cultuuronderwijs naadloos aan bij wat de school wil en kan.
Ontwikkeltijd zit wel in andere onderdelen, zoals het ontwikkelen van teamtrainingen
en workshops.
Scholen kiezen bij de start (intake) voor een van de twee pijlers - Cultuur in het hart
of Scholen in talenten - en kiezen daarbinnen voor een focus op leerlijnen, deskundigheidsbevordering of organisatie van cultuureducatie in de school. Daarnaast
werken alle scholen aan het meer en beter gebruik maken van hun lokale culturele
omgeving en aan versterking van de creatieve kracht van leerkrachten en leerlingen.
Op basis van de door de school geformuleerde keuzes en doelen maken we afspraken over één jaarlijkse teamtraining, begeleiding bij werkgroepen binnen de school,
specifieke scholing op onderwerpen en inzet van Het Filiaal theatermakers. Scholen
kunnen dit desgewenst uitbreiden met extra activiteiten, zoals het implementeren
van een portfolio, co-teaching in de klas of een voorbereiding op lidmaatschap van
de Vereniging voor Cultuurprofielscholen. Dat leidt per school tot een overeenkomst
voor drie jaar met vaste en flexibele elementen. De eerste vallen in elk geval binnen
de CMK-financiering, eventuele extra activiteiten zullen deels voor eigen rekening
van de school komen. We gaan nog een maximum bepalen voor het aantal uren en
middelen dat vanuit CMK voor aanvullende keuzes beschikbaar is. Om te stimuleren
dat icc’ers de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider volgen, bieden we coördinatoren
van CMK-scholen daarvoor een financiële bijdrage aan.

Cultuurprogramma plus
In Soest heeft IDEA elk cultuurprogrammaproject uitgebreid
met een verdiepingsactiviteit. De focus lag op leesbevordering.
Uitgangspunt was dat het nieuwe
programma voor scholen niet het
effect heeft dat er iets bij komt. De
opzet is dat het programma verdiepend werkt op wat ze al doen.
Een voorbeeld is het project ‘Het
mysterie van…’. Leerlingen uit de
middenbouw schrijven verhalen
aan de hand van een vreemd voorval in hun eigen omgeving. Een
striptekenaar van IDEA hielp hen
in de klas geweest om hun verhaal

om te zetten naar een stripverhaal.
Voor het project ‘Ik en mijn hobby’
stelde de bibliotheek een boekenpakket samen over verschillende
hobby’s. Tijdens het project is dit
boekenpakket in de klas te leen.
Na afloop bezoeken de leerlingen
een voorstelling in het theater van
IDEA. De voorstelling laat zien wat
er gebeurt als je van je hobby je
werk maakt zoals verteller Jacques
Vriens heeft gedaan.

Oude en nieuwe scholen
Van de basisscholen uit de huidige CMK-periode continueren in ieder geval 33 hun
deelname. Zij bepalen in schooljaar 2016-2017 samen met ons hun doelen en
activiteiten. Met de scholen die stoppen, voeren we in schooljaar 2016-2017 afsluitende gesprekken. We zetten in op circa 20 nieuwe scholen voor het individuele
CMK-programma. Daarnaast komen er 25 nieuwe deelnemers vanuit scholengroep
Trinamiek.
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Cultuureducatie met Kwaliteit
Trinamiek
Stichting Trinamiek is van plan met alle aangesloten basisscholen deel te nemen aan
het CMK-programma. Zo kan de scholengroep zich gaan profileren met cultuuronderwijs. Onder de stichting vallen 25 basisscholen in IJsselstein, Vianen, Lopik, Culemborg, Nieuwegein en Woerden. De uitdrukkelijke wens van de stichting is dat de Trinamiek-scholen een leergemeenschap vormen waarbinnen collega’s van elkaar leren
en onderling kennis uitwisselen. Een andere wens is dat niet elke school van meet af
aan even intensief hoeft in te zetten op cultuureducatie. Op verzoek van het stichtingsbestuur stellen we daarom drie varianten samen (light, medium en intensief).

Collectieve lokale programma’s

31 leerkrachten
werden
specialist drama

Met negen gemeenten sloten we in het najaar van 2016 co-matchingsovereenkomsten. In samenspraak met de scholen, de lokale culturele partners en de gemeente
stellen we programma’s op om de cultuureducatie te versterken. Elke gemeente
kiest daarbij binnen de kaders van het CMK-programma haar eigen doelen en
speerpunten voor de periode 2017-2020 (zie tabel pagina 28).
Houten kiest voor het inzetten van leerlijnen voor de vakgebieden circus en dans.
Scholen maken zelf de keuze tussen een van beide. De deskundigheid van de leerkrachten, educatief medewerkers en de leerlingen wordt vergroot.
In Leusden is Kunstgebouw Leusden in overleg met de scholen over de invulling van
het programma. Het doel is verdieping van de leerlijnen door jaarlijks per discipline
zowel de activiteiten in de klas als de deskundigheidsbevordering van de leerkracht
te vergroten.

Fotograaf: Susanne Slings
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Op verzoek van de scholen in Nieuwegein doet de KOM per schoolbestuur een aanbod voor de precieze invulling. Deze kan liggen op het gebied van curriculum en leerlijnen voor kunstdisciplines en/of inhoudelijke deskundigheid van de leerkrachten.
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Cultuureducatie met Kwaliteit
Idea Soest ontwikkelt een verdiepend programma bij het lokale cultuurprogramma.
Er worden verschillende kunstdisciplines ingezet, met de nadruk nieuwe media. Doel
is meer deskundigheid van de leerkrachten, educatief medewerkers en leerlingen.
Veenendaal zet in op verbetering van de bestaande leerlijnen (onder meer erfgoed)
en de ontwikkeling van een nieuwe medialijn. Verdere doelen zijn meer betrokkenheid bij en deskundigheid in cultuureducatie van leerkrachten en de educatief
medewerkers.
In Woerden werkt het Kuvo aan een sterkere culturele omgeving en de verdieping
en implementatie van de bestaande programma’s door deskundigheid van de leerkrachten en de educatief medewerkers te vergroten. De samenwerking met Het
Klooster wordt voortgezet en uitgebreid met nieuwe partners. Nieuwe media krijgen
een duidelijkere rol in het programma.

Achter de
schermen in het
theater

Zeist werkte de afgelopen jaren aan een modulair programma waaruit de scholen
konden kiezen. Leerlingen kregen binnen de module afwisselend een gastles van
een professional en van hun eigen leerkracht. Er zijn modules ontwikkeld voor alle
kunstdisciplines en erfgoed. Dit programma wordt aangescherpt en daarnaast
zoeken de lokale penvoerders naar mogelijkheden om scholen die een stap extra
willen maken in cultuureducatie te bedienen.
In Stichtse Vecht biedt het leerorkest alle scholen een teamtraining aan over de
mogelijkheden van een leerorkest. Daarnaast krijgen alle leerlingen van groep 5-6
een les waarin ze kennis maken met de muziekinstrumenten van het orkest.
Het programma in De Bilt sluit aan op de wens van de scholen voor meer deskundigheid van de leerkrachten in cultuureducatie. Hierbij gaat het over zowel visieontwikkeling als vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Dat laatste wordt gekoppeld aan
extra activiteiten voor leerlingen in aansluiting op het lokale Kunstmenu en Cultuurprogramma.
Fotograaf: Ton van Cooten
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Geen werkgebied
Collectief programma

Cultuureducatie met Kwaliteit
Kennisdeling
Het uitwisselen van kennis en ervaringen hebben we als structureel onderdeel ingebouwd in ons CMK-programma. Collectief leren staat daarbij voorop: collega’s
leren niet alleen van deskundigen, maar vooral ook van elkaar. Het programma kent
naast teamtrainingen en workshops kennisdeling voor leerkrachten, penvoerders
en cultuuraanbieders.

Monitoring en evaluatie

Elke gemeente heeft een eigen accent
Hoe donkerder de kleur, hoe meer accent de gemeente op dit onderdeel legt.

Curriculum en
Leerlijnen
Houten
Leusden
Nieuwegein
Soest
Veenendaal
Woerden

inhoudelijke
deskundigheid

versterken culturele omgeving

We voeren jaarlijks resultaatgesprekken met de deelnemende scholen binnen het
individuele programma en met de negen penvoerders van de collectieve programma’s. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we bijsturen waar nodig.
Bij de individuele deelnemers nemen we ook in 2017-2020 jaarlijks vragenlijsten af
over de inhoud en organisatie van en de randvoorwaarden voor cultuureducatie
op hun school. Ook binnen het collectieve programma willen we toe naar deze jaarlijkse vragenlijsten. Dat zal via de lokale penvoerder lopen. Indien tijdig beschikbaar
gebruiken we voor deze jaarlijkse monitoring en evaluatie bij voorkeur het landelijke
instrument dat momenteel in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
wordt ontwikkeld.
We willen niet alleen anderen de maat nemen, maar ook kritisch kijken naar ons
eigen functioneren. We zijn al gewend scholen jaarlijks om feedback op onze aanpak
te vragen. Daarnaast richten we een externe klankbordgroep op om als critical friend
te fungeren. En we bouwen planmatig reflectiemomenten voor onszelf in om op
inhoud en proces te kunnen (bij)sturen.

Zeist
De Bilt
Stichtse Vecht
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dans zijn opgeleid

Cultuureducatie met Kwaliteit
Focus


VERSTERKEN
CREATIEVE
KRACHT




OVERSTIJGENDE
VAARDIGHEDEN

Alle activiteiten komen voort uit onze onderliggende visie over het
belang van meer creatieve kracht van leerlingen en leerkrachten.
We vertalen dit gedachtegoed ook naar handvatten en trainingen voor
het onderwijs.
We verzorgen voor alle inhoudelijke medewerkers in het programma
nascholing in het overbrengen van en werken vanuit het creatief vermogen.
Afgelopen periode leverde Het Filiaal theatermakers op vele manieren een bijdrage aan het programma: voorstellingen, workshops voor
leerlingen en teamtrainingen voor leerkrachten. De betovering van
het theater is daarmee ons CMK-programma binnengedrongen. Die
betovering vasthoudend willen we komende periode tegelijkertijd
kijken naar nog explicietere integratie van het kunstenaarschap en de
leervragen van het onderwijs. Wij zien daar vooral verdere inspiratie
voor het versterken van creatieve kracht.
De discussie vanuit Onderwijs2032 over de toekomst van ons funderend onderwijs is nog niet afgerond, maar dat er gewerkt zal worden
aan een aantal leergebied overstijgende vaardigheden staat niet
ter discussie. Wij leveren een bijdrage aan vaardigheden als kritisch
denken, inleven en creëren. Verder versterken we de digitale basisvaardigheden, waar het kan in samenwerking met BiSC, de serviceorganisatie voor bibliotheken in de provincie Utrecht.

Fotograaf: Susanne Slings
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Cultuureducatie met Kwaliteit
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insp

Tijdens en over vier jaar willen we bereiken dat:
 33 van de huidige 64 scholen hun deelname aan CMK continueren;
 tussen 30 en 50 nieuwe scholen deelnemen aan het individuele
programma, waarvan 25 via een samenwerkingsverband met Stichting Trinamiek;
 negen gemeenten via co-matching investeren in een lokaal collectief programma CMK voor in totaal minimaal 195 scholen;
 deelnemers aan het individuele programma in 2020 een duidelijke
en onderbouwde visie hebben op de plaats van cultuureducatie in
hun onderwijs en deze hebben vertaald naar een samenhangend
programma voor cultuureducatie door acht leerjaren en vastgelegd
in hun schoolplan;
 deze leerlijnen in de schoolpraktijk leiden tot activiteiten die de
creatieve kracht van leerlingen vergroten;
 leerkrachten laten weten beter dan voorheen in staat te zijn om
vorm en inhoud te geven aan deze activiteiten;
 scholen meer gebruik maken van hun culturele omgeving en structureel samenwerken met één of meer culturele partners;
 de negen lokale penvoerders hun programma’s realiseren conform
planning, in samenspraak met onderwijs en culturele veld en binnen de begroting;

ver

Resultaten
Cultuureducatie met Kwaliteit
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Creatieve kracht zit in ieder mens, de kunst is om die naar boven te halen en te benutten. In alle begeleiding staan vragen
centraal als: Wat kun jij doen om de creatieve kracht van leerkracht en leerling te versterken? Hoe zet je dat in? Waar blijkt
dat uit?. We leggen de vorderingen hierin met de school vast.



We zijn in de loop van het huidige traject gestart met modulegewijze training van cultuuraanbieders in het Utrechts College
Cultuuronderwijs. Er zijn modules voor ontwikkelaars van educatieve programma’s en modules voor medewerkers die leerlingen begeleiden. We hebben bij de inrichting van dit college
profijt gehad van ervaringen opgedaan in andere provincies.
Komende periode bouwen we dit stapsgewijs verder uit.



Kunst Centraal zal de komende periode gesprekken voeren
over commitment en continuïteit op cultuureducatie ook na de
CMK-periode 2017-2020. Daarbij doen we zowel een beroep op
de individuele scholen (implementatie van leerlijnen, deskundigheid) en culturele partijen (inzet deskundigheid) als op Rijk,
partijen en gemeenten voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor continuïteit.
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We hebben in Utrecht een unieke constructie waarin we individuele
vragen van scholen bundelen. Deze combinatie van gezamenlijkheid
en maatwerk maakt CMK in Utrecht betaalbaar en kwalitatief hoogstaand. Het uitgangspunt is: collectief leren, individueel verdiepen.

Resultaten
Cultuureducatie met Kwaliteit (vervolg)
Vervolg:
 de samenhang tussen CMK en Kunstmenu en Cultuurprogramma
is versterkt en dat binnen CMK opgedane kennis en ervaringen hun
plek vinden in onze overige activiteiten;
 monitoring en evaluatie op schoolniveau een stijgende lijn laten
zien en tevens houvast bieden voor de ambities van scholen na
2020;
 culturele partijen beter toegerust zijn om van toegevoegde waarde
te zijn voor het primair onderwijs;
 de betrokken medewerkers van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht deskundiger zijn geworden in procesbegeleiding en
het ondersteunen van co-teaching;
 de provincie Utrecht en het Fonds voor Cultuurparticipatie tevreden zijn over de gerealiseerde doelen en de rol daarin herkennen
en erkennen van Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en
Het Filiaal theatermakers.
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Jaarlijkse
kinderboekenfeest

Advies en expertise
Kunst Centraal wil van betekenis zijn voor alle scholen in ons werkgebied, ook voor scholen die niet participeren in het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit. We staan open voor vragen van alle
scholen en culturele partijen; we bieden een aantal vaste activiteiten en leveren maatwerk op verzoek.
Onze advies- en expertisefunctie richt zich op het primair onderwijs en op culturele
partijen die daarvoor en daarmee werken. Nieuwe producten ontwikkelen we altijd in
samenspraak met het onderwijs dan wel culturele partners.

Focus
Voor alle activiteiten vanuit advies en expertise geldt:

VERSTERKEN
CREATIEVE
KRACHT

Deze focus is leidend in de opzet van de trainingen, netwerken en
inspiratiebijeenkomsten.

insp

Rollen
ir

ator



Alle activiteiten zijn erop gericht de ander (leerkracht, icc’er, schooldirecteur, culturele partij) te helpen vorm en inhoud te geven aan
kunst- en cultuureducatie.

Fotograaf: Theo Naessens
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Advies & expertise
Interne cultuurcoördinatoren
Binnen de basisscholen is in veel gevallen een leerkracht de interne cultuurcoördinator (icc’er). Deze is intern en extern het aanspreekpunt voor de invulling
van kunst- en cultuureducatie op zijn school. De ruimte die deze icc’er hiervoor
krijgt en neemt, verschilt nogal per school; we zien ook veel wisselingen in ons
bestand van icc’ers. Reden genoeg om hen uit te nodigen en uit te dagen hun
deskundigheid te blijven vergroten.
In stappen ziet dat er als volgt uit:
 jaarlijkse startbijeenkomst voor nieuwe culturele commissieleden, gekoppeld
aan deelname aan Kunstmenu dan wel Cultuurprogramma;
 landelijk gecertificeerde ICC-training van acht bijeenkomsten; deze training is
opgenomen in het lerarenregister;
 jaarlijks een terugkombijeenkomst ‘Be the expert’ waar icc’ers elkaar treffen en
zich verder bekwamen in hun taak;
 de post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider (studiebelasting 230 uur). Deze opleiding, geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland,
is een samenwerking van Marnix Academie, de MoccaAcademie uit Amsterdam
en Kunst Centraal.
 netwerken op lokaal en regionaal niveau waarin icc’ers good practices, ervaringen en kennis uitwisselen. In de negen gemeenten met een collectief
CMK-programma gebeurt dat in afstemming en samenwerking met de lokale
culturele penvoerder.

Flyer creatief
vermogen

In alle trainingen en bijeenkomsten is aandacht voor erfgoededucatie in samenspraak met Landschap Erfgoed Utrecht.

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht
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Advies & expertise
Schoolteams

Resultaten Advies & Expertise
Tijdens en over vier jaar willen we bereiken dat:
 alle vier genoemde bijeenkomsten en trainingen voor icc’ers
jaarlijks beschikbaar zijn en door voldoende inschrijving ook
daadwerkelijk plaatsvinden;
 de positie van de icc’er binnen schoolteams versterkt is en dat
hij/zij beschikt over een aantal noodzakelijke vaardigheden en
werkt volgens een gedeelde en beschreven visie.
 er jaarlijks 15 teamtrainingen zijn, bovenop de teamtrainingen
binnen CMK;
 er jaarlijks drie bijeenkomsten plaatsvinden die de dagelijkse
praktijk overstijgen én inspireren tot nadenken of vervolgstappen;
 er jaarlijks in totaal minimaal 300 leerkrachten aanwezig zijn;
 de deelnemers na afloop aangeven dat aan hun verwachtingen
is voldaan en dat ze inhoud en organisatie waarderen met gemiddeld ruim voldoende.

Schoolteams die zich gezamenlijk willen ontwikkelen in kunst- en cultuureducatie kunnen een teamtraining in huis halen. Kunst Centraal en Landschap Erfgoed
Utrecht hebben er in de loop der jaren een aantal ontwikkeld, die de basis vormen
voor een training op maat. Voorbeelden zijn Creatief Vermogen, Integreren kun je leren,
Doorgaande leerlijnen en Meer doen met je culturele omgeving. Daarnaast zijn er trainingen die specifiek gericht zijn op kunstdisciplines of erfgoed. Op onze website vinden scholen een overzicht en een korte omschrijving van beschikbare teamtrainingen. Er is altijd contact vooraf met de school om samen te komen tot de beste
invulling. De afspraken leggen we vast in een offerte. Jaarlijks toetsen we ons aanbod
op actualiteit en stellen we het zo nodig bij. Op basis van vragen en signalen uit het
veld ontwikkelen we eventueel nieuwe trainingen.

Actuele thema’s onderwijs
Kunst Centraal organiseert elk jaar een aantal inspiratiebijeenkomsten; ze heeft
daarin inmiddels een zekere traditie en een vaste klantenkring in opgebouwd. In
het schooljaar 2016-2017 zijn er in september bijeenkomsten rondom het Kinderboekenweekthema ‘Voor altijd jong’, in februari over het thema ‘De kunst van het
maken’ en in april over ‘Nieuwe media’. Kunst Centraal trekt in deze bijeenkomsten
vaak samen op met partners als Landschap Erfgoed Utrecht en het Utrechts
Centrum voor de Kunsten (UCK). Daarnaast zoeken we per thema gericht
partners, zoals de CPNB en kinderboekwinkels bij de Kinderboekenweek.

Culturele partijen
De kunst- en cultuursector is in vele gevallen onze partner. Dat is een breed palet
van kunstaanbieders, kunstenaars, centra voor de kunsten, bibliotheken, musea,
verenigingen, theaters, cultuurhuizen, kunstuitlenen, ateliers en heel veel individuen (van polderwachter tot molenaar, van architect tot koster en van archeoloog tot
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Advies & expertise
dichter). Ook voor hen willen we een organisatie zijn die inspireert en die mensen
meeneemt in nieuwe ontwikkelingen en kennis en hen in staat stelt hun netwerk te
onderhouden en uit te bouwen. Komende beleidsperiode organiseren we daartoe:
 vanaf 2017 jaarlijks een bijeenkomst rondom een actueel thema, een nieuwe
theorie of een bijzondere gebeurtenis of ontwikkeling in de praktijk. Een moment van inspiratie, ontmoeting en uitwisseling voor minimaal 80 mensen uit
ons netwerk;
 voor enkele (nieuwe) culturele partners binnen vooral het Cultuurprogramma
de mogelijkheid om mee te lopen met een collega en zo een kijkje te krijgen in
diens aanpak en werkwijze. Over en weer een moment van reflectie en intervisie;
 CMK-bijeenkomsten voor de negen lokale penvoerders voor inspiratie, uitwisseling van ervaringen en onderlinge versterking;
 samen met Landschap Erfgoed Utrecht scholingsmodules binnen het Utrechts
College Cultuuronderwijs. Deze richten zich op ontwikkelaars van educatieve
programma’s en op medewerkers van lokale organisaties die leerlingen ontvangen en begeleiden.

Maatwerk

Resultaten Advies & Expertise (vervolg)
Vervolg:
 het culturele veld ons benadert als een partij die expertise heeft
en doorgeeft;
 het culturele veld ons ervaart als een partij die inspireert, verbindt en versterkt.
 scholen, culturele partijen en gemeenten ons weten te vinden
voor hun maatwerkvragen en dat ze tevreden zijn over de afhandeling;
 maatwerk jaarlijks minimaal € 15.000 opbrengt.

Voor scholen en organisaties met vragen buiten onze programma’s om heeft Kunst
Centraal één loket. Daar krijgt iemand niet alleen inhoudelijk advies, maar ook de
zakelijke kant komt snel in beeld. We hebben dit de afgelopen periode inzichtelijker
en effectiever gemaakt. Zo maken we altijd een offerte waarin inhoud en afspraken
zijn vastgelegd. We krijgen ook regelmatig aanvragen voor een training of een
presentatie buiten de provincie Utrecht; ook dat loopt via dit loket. Als Kunst
Centraal zelf niet de aangewezen partij is om een offerte uit te brengen, brengen
wij de aanvrager in contact met personen of organisaties in ons netwerk. Met dit
maatwerk komen we onze relaties tegemoet en houden we een vinger aan de pols
bij nieuwe vragen en ontwikkelingen.
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Programmaontwikkeling
We maken ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën en
specifieke doelgroepen en om in te spelen op de actualiteit.

Resultaten programmaontwikkeling
Kunst Centraal
 is alert op nieuwe ontwikkelingen en verkent of er kansen liggen die
bijdragen aan het versterken van creatieve kracht;
 doet jaarlijks verslag van haar inspanningen in programmaontwikkeling;
 investeert uren in de aanloopfase, vervolgfases worden gefinancierd
uit externe middelen.

Innovatie vindt primair plaats binnen de drie programma’s Kunstmenu, Cultuurprogramma en Cultuureducatie met Kwaliteit en binnen onze advies- en expertisetaken. Doorontwikkeling vindt plaats op de formule van deze programma’s en
specifieke onderdelen daarbinnen.
We pakken programmaontwikkeling projectmatig aan, waarbij we veel energie steken
in de eerste fases om te onderzoeken wat inhoudelijk, financieel en organisatorisch
kans van slagen heeft. Inhoudelijk zoeken we partners en partijen die dezelfde
urgentie voelen; financieel zijn bijdragen van partners, deelnemers en fondsen
noodzakelijk.
Uiteraard toetsen we altijd of de plannen passen binnen de doelen en het profiel
van Kunst Centraal. We maken maximaal gebruik van de kwaliteiten van onze medewerkers, contacten en netwerken. Dit soort projecten laat zich niet voor de komende
vier jaar gedetailleerd vooraf plannen en begroten.

Focus


VERSTERKEN
CREATIEVE
KRACHT
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Dit centrale motto is ook leidraad in onze nieuwe programma’s. We
gaan op zoek naar specifieke doelgroepen dan wel nieuwe werkwijzen
en inzichten waarmee we dit motto kunnen waarmaken.
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Programmaontwikkeling
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We willen iets in gang zetten en met anderen uitvoeren. Alle kennis die
we daarbij ontdekken en ontwikkelen, stellen we in- en extern beschikbaar.



We zoeken vanaf het eerste idee en initiatief partners met wie we samen de programmaontwikkeling inrichten en vormgeven. Co-creatie
is hierbij het uitgangspunt.

der

regio, in 2012-2016 hebben we in een aantal concrete projecten het proces
van de kunstenaar zichtbaar en ervaarbaar gemaakt als inspiratiebron voor
het creatief proces van kinderen zelf. Een volgende stap in deze lijn zou een
soort artist-in-residence kunnen zijn. De kunstenaar stelt zichzelf een opdracht
en onderneemt een reis naar het onbekende, uit pure nieuwsgierigheid. Hij
onderzoekt dat in een atelier op school. De wisselwerking met school en kinderen is mede van belang voor het onderzoek. De kinderen kiezen ook een zoekopdracht, een vraag, een reisbestemming. Kunstenaar en school maken samen
ruimte voor het onbekende, de zoektocht, de verrassing. Het is een training in
loslaten, in vertrouwen op wat ontstaat. De veronderstelling is dat de reizen van
kunstenaar en kinderen elkaar beïnvloeden en versterken.Leegstaande lokalen
krijgen een bestemming; kunstenaars een gratis werkplek en kinderen een ontdekkingstocht. Kunst Centraal krijgt een laboratorium waar op termijn wellicht
veel meer kinderen en scholen van kunnen profiteren.

Twee plannen
In het schooljaar 2016-2017 onderzoeken we twee ideeën:
 Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: We onderzoeken wat we kunnen betekenen
voor leerkrachten en scholen die kinderen van vluchtelingen onder hun hoede hebben. We brengen de diverse vormen van opvang binnen de provincie
Utrecht in kaart. Onze inhoudelijke expertise richt zich op onderlinge communicatie zonder dat je elkaars taal spreekt. We kunnen ons ook voorstellen
dat de kunsten juist de context kunnen bieden waarin kinderen snel taal willen
en kunnen verwerven. We weten dat er al veel initiatieven zijn en dat er ook al
veel expertise is, onder meer bij de Marnix Academie. We onderzoeken of en
welke rol ons past.
 Kunstlaboratorium op school: We onderzoeken in welke vorm we een laboratorium kunnen inrichten waarin we op zoek gaan naar de opbrengst van een
regelmatige wisselwerking tussen onderwijs/kinderen en kunst/kunstenaar.
In 2009-2012 waren we initiatiefnemer van partnerschappen van Het Filiaal
theatermakers, De Dansers en Holland Opera met aantal basisscholen in de
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Experiment
met kosteloos
materiaal

Fotograaf: Christian Wisse
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Meer muziek in de klas
Het programma Méér Muziek in de Klas9 is medio 2015 gestart.
Het doel is om de komende vijf jaar alle kinderen in het primair
onderwijs kennis te laten met muziek en te werken aan structureel
muziekonderwijs op school.
Minister Bussemaker stelt 25 miljoen beschikbaar om structureel muziekonderwijs
te realiseren, waarvan 20 miljoen via de subsidieregeling ‘Impuls Muziekonderwijs’
beschikbaar is voor scholen. Basisscholen kunnen in drie rondes een aanvraag doen
voor een financiële bijdrage voor drie jaar.
Kunst Centraal informeert scholen en de muzieksector over de subsidieregeling
via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en informatie op maat om zo te stimuleren dat
zoveel mogelijk Utrechtse scholen gebruik maken van deze regeling. Voor de eerste
tranche van de regeling (begin 2016) meldden zich landelijk 728 scholen, waarvan 61
uit de provincie Utrecht. Uiteindelijk zijn rond de zomer van 2016 51 aanvragen van
scholen uit de provincie Utrecht gehonoreerd, inclusief Amersfoort en Utrecht. Kunst
Centraal nodigt deze scholen uit om in een leernetwerk elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen.
In Stichtse Vecht hebben veel scholen een aanvraag ingediend. Aanvullend daarop
werkt een aantal scholen binnen de lokale collectieve CMK-regeling komende jaren
samen met het Leerorkest Stichtse Vecht, ter versterking van hun muziekonderwijs.
Daarnaast worden alle groepen 5,6 en 7 opgeroepen om mee te doen met De BZT
Muziek Show. Van de vierhonderd scholen die in het voorjaar van 2016 een video
hadden ingestuurd, zijn er negentig uitgenodigd voor de audities voor De BZT
Muziek Show in Hilversum. Ervaren muziekdocenten boden deze scholen tien uur
coaching om de klas voor te bereiden op de audities. Kunst Centraal informeert
scholen over

9 www.meermuziekindeklas.nl

38

Kunst Centraal versterkt creatieve kracht

Meer muziek in de klas
mogelijke deelname aan deze muziekshow, stimuleert inzendingen en neemt in haar
communicatie de shows mee. De muziekregeling en shows worden komende jaren
herhaald en bijgesteld. Kunst Centraal heeft een directe lijn met de organisatie van
Méér Muziek in de Klas en zal zich ook komende jaren inzetten om het muziekonderwijs een impuls te geven.

Focus
CULTURELE
ONTWIKKELING

Inzet is dat zoveel mogelijk scholen in Utrecht gebruik maken van de
muziekregeling en daarmee hun leerlingen de kans bieden binnen en
buiten de school meer muziek te maken.

verb

Rollen
in

der



We informeren scholen en de muzieksector over de regeling en we
brengen deelnemers in een netwerk bij elkaar.

Instrumentencircuit Houten

Fotograaf: Elsemieke Nederkoorn
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Mediakunst

Elektruck on tour
In maart 2016 reisde de Elektruck, een rijdende digitale
muziekstudio, langs alle schoolpleinen in De Bilt.
Alle leerlingen van groep 7-8 in
De Bilt zijn in de Elektruck aan
de slag gegaan als echte beat
creators en maakten hun eigen
muziektrack. Het project is ontwikkeld samen met de Herman
Brood Academie, een Utrechtse
opleiding tot popmuzikant. De
leerlingen van deze academie
kwamen in de klas als voorbe-

reiding op het bezoek van De
Elektruck. Ze kregen een workshop over ritme, boxing en
vocals. Als de Elektruck op het
schoolplein komt te staan kunnen de leerlingen meteen aan
de slag met de speciale muziekcomputers en de bibliotheek met
samples die daarop staat. Twee
muzikanten ondersteunen hen.

Ondanks het belang dat onderwijs en overheid hechten aan het
ontwikkelen van creativiteit en digitale vaardigheden, wordt mediakunst nog weinig ingezet binnen cultuureducatie. Kunst Centraal is
op dit terrein landelijk een voorloper.
Mediakunst is het toepassen van moderne technologie zoals tablet, smartphone,
3D-printer en touchscreens in een kunstproduct. Mediakunst heeft de afgelopen
jaren een volwaardige plek gekregen binnen het Kunstmenu, voor elk bouwdeel is
een mediakunstproject beschikbaar. In samenwerking met partijen als Cinekid, Monobanda, Cinedans en Electruck hebben we projecten ontwikkeld die verrassen en
prikkelen tot onderzoek. Voorbeelden van deze projecten en een link naar het lesmateriaal zijn te vinden op de website van Kunst Centraal..
In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voerden we in 2015 een
quickscan uit naar succesvolle projecten. Deze quickscan bracht alle projecten en
initiatieven rondom nieuwe media en cultuureducatie bij elkaar en leidde, met input
van velen, tot een aantal aanbevelingen.10 Het FCP noemt educatie in mediakunst
komende periode een van haar twee aandachtspunten binnen het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit, naast erfgoededucatie.11
Kunst Centraal is in gesprek met het FCP om met hen een pilot te doen voor het
schoolbreed versterken van eigentijdse creativiteitsontwikkeling met inzet van digitale vaardigheden en mediakunst. Een eerste verkenning daarvoor vormt de masterstudie van Ben Kamphuis.12

Fotograaf: Mirjam de Heer
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10 Quickscan Mediakunst, Kunst Centraal 2015
11 Cultuur maakt iedereen, Beleidsplan 2017-2020, FCP, pp. 17, 2016
12 Een verborgen parel. Mediakunst en creativiteitsontwikkeling, Ben Kamphuis, ArtEZ Hogeschool, 76
pp, 2016
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Mediakunst
Kunst Centraal continueert komende beleidsperiode de inzet van mediakunst voor
Kunstmenu en Cultuurprogramma. Jaarlijks voegen we minimaal één nieuw mediakunstproject aan ons palet toe, tegelijkertijd houden we de bestaande projecten
up-to-date. Waar mogelijk versterken we de effecten van deze programma’s door
samen met BiSC leerlingen en scholen in staat te stellen gebruik te maken van
faciliteiten van digilabs bij lokale bibliotheken. We onderzoeken ook hoe we leerlingen de mogelijkheid kunnen bieden om met een aantal van deze projecten zelfstandig verder te gaan, binnen of buiten schoolverband, bijvoorbeeld in de plaatselijke bibliotheek.
Omdat mediakunst een nieuwe, nog vrij onbekende kunstdiscipline is, blijven we
landelijk en bij scholen en ouders inzetten op de zichtbaarheid van de door Kunst
Centraal ontwikkelde projecten.
Bij projecten uit het Kunstmenu en Cultuurprogramma blijven we investeren in
online lesmateriaal voor kinderen. Deze leerlingenpagina’s bestaan uit online digitale tools en zijn een toevoeging op het lesmateriaal voor leerkrachten. Eigentijdse
technologie stimuleert een onderzoekende houding. Leerlingen ervaren wat je kunt
vormgeven met eigentijdse middelen, wat inspirerend en stimulerend werkt. We
sluiten hiermee aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden creatief denken en het werken
met digitale middelen (computational thinking).

Bezoek
Medialab
Cinekid

Fotograaf: Govert Limpens
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Slotbijeenkomst
Cultuureducatie met
Kwaliteit 2016

Marketing & Communicatie
De website www.kunstcentraal.nl is het centrale middel voor onze
marketing en communicatie. Nieuwsbrieven, sociale media en direct
mail leiden naar deze website. Onze mensen zijn het gezicht van de
organisatie, persoonlijk contact is en blijft cruciaal.
De belangrijkste doelgroepen vinden op onze website snel de informatie die ze zoeken over activiteiten, roosters en lesmateriaal van programma’s. Daarnaast
treffen ze er nieuwe projectinitiatieven en informatie over landelijke ontwikkelingen.
Begin 2016 is de website geheel vernieuwd. De navigatie is aangepast op basis van
klantonderzoek, de technologie is vernieuwd en daardoor is de informatie ook via
een smartphone te vinden. Tegelijkertijd is onze huisstijl eind 2015 geactualiseerd
en direct toegepast op de vernieuwde website. De nieuwe huisstijl is inmiddels ook
toegepast op zaken als briefpapier, visitekaartjes en onze bus. Kunst Centraal continueert komende periode haar actieve houding via gerichte nieuwsbrieven, Twitter,
Facebook en LinkedIn.
Daarnaast kent elk programma zijn eigen communicatie met deelnemers, partners
en geïnteresseerden. Zo zijn er culturele commissies, netwerken, resultaatgesprekken, evaluatieformulieren en klankbordgroepen. Kunst Centraal zet in op relatiebeheer en betrekt onderwijs en partners in alle fases van de programma’s; we hebben een vrij constante groep van scholen met wie we door de jaren heen samen
optrekken. Bij nieuwe projecten zullen we meer dan in het verleden van meet af aan
een communicatieplan opstellen om zichtbaarheid te vergroten.

Fotograaf: Marieke Duijsters
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We vinden het van belang om naast projecten en programma’s en de organisatie als
totaal ook de maatschappelijke waarde van ons werk zichtbaar te maken. Komende
jaren willen we elk schooljaar één aspect van ons werk centraal zichtbaar maken. In
2017-2018 staan we stil bij tien jaar Cultuurprogramma en 15 jaar Kunst Centraal.
In 2018-2019 zetten we mediakunst en -educatie centraal. De thema’s voor de jaren
daarna liggen nog niet vast, al ligt het voor de hand om in 2020-2021 de resultaten
te tonen van acht jaar Cultuureducatie met Kwaliteit. In de vorm zullen we zoveel
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Marketing & Communicatie
mogelijk aanhaken bij activiteiten die dat jaar al een relatie hebben met het thema,
deze - ook op lokaal niveau - extra uitlichten en overkoepelend richten we op één
moment de spotlight op het thema om de samenhang en achterliggende keuzes
expliciet te maken.
Een ander aandachtspunt voor de komende jaren is het stimuleren en faciliteren
van scholen om zelf hun visie, plannen en resultaten zichtbaar te maken aan ouders
en hun sociale en culturele omgeving. Scholen zijn daarin nog te terughoudend en
wij vermoeden dat een steuntje in de rug hen kan stimuleren meer naar buiten te
treden. We verkennen of het haalbaar is in elke gemeente elk jaar samen met één
school in de lokale pers te verschijnen, waarbij we niet alleen een concrete activiteit
tonen, maar juist ook de brede visie en samenhangende aanpak van de school presenteren. We willen elk jaar in januari onze relaties verrassen met een aardigheidje
dat hen triggert en (opnieuw) verbindt met ons motto ‘Kunst Centraal versterkt creatieve kracht’.
Via de Raad van twaalf participeren we in presentaties zoals de tweejaarlijkse NOT
(Nationale Onderwijs Tentoonstelling) en PO-Raadbijeenkomsten.

Tentoonstelling Silhouet
in Beweging

Fotograaf: Theo Naessens
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‘Andere koek’
van Theatergroep
Koeterwaals

Personeel & Organisatie
Gekoppeld aan een nieuwe beleidsperiode hebben we onze interne
organisatie tegen het licht gehouden. Dat leidt tot een aantal
wijzigingen.

Interne organisatie
Kunst Centraal heeft aan extern adviseur Henk Jan van Hees van bureau Pawlik
gevraagd onze interne organisatie tegen het licht te houden. We wilden weten waar
we tijd en energie kunnen besparen op interne processen, zodat er meer ruimte
ontstaat voor reflectie en externe contacten. We willen doorlopende dienstverlening
en projectmatig werken voldoende in de organisatie borgen en opnieuw kijken naar
de taakverdeling tussen directie en hoofden. In juni 2016 heeft Kunst Centraal zijn
advies vertaald in een aantal uitgangspunten. Inmiddels hebben we het organogram
gestroomlijnd, is er een managementassistent en zijn er pilots in andere vormen van
interne samenwerking. We maakten de stap van een aantal medewerkers met
coördinerende taken naar veel medewerkers met specifieke taken. Komende periode werken we stapsgewijs verder volgens de vastgestelde uitgangspunten.

Personeel
Kunst Centraal heeft komende jaren een formatieomvang van circa 21 fte, verdeeld
over dertig medewerkers. Er is een jaarlijkse cyclus van functioneringsgesprekken,
de laatste jaren aan de hand van dertien basiscompetenties. In 2016 hebben enkele
medewerkers een pilot gedaan met 360° feedback, dat continueren we. Er is jaarlijks
budget voor scholing. Kunst Centraal heeft een ondernemingsraad van drie medewerkers. Daarnaast werken we met een buitenschil van gastdocenten en schoolbegeleiders.

Fotograaf: Henry Krul
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Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de
cultuursector. Kunst Centraal houdt zich al sinds de eerste versie uit 2006 aan deze
code en inmiddels aan de aangescherpte en vereenvoudigde versie uit 2013. De
raad van toezicht presenteert zijn eigen jaarverslag, evalueert jaarlijks zijn functioneren en maakt sinds 2014 vacatures in de raad openbaar.

Project
‘Plaatselijke
figuren’

Fotograaf: Marije van der Hoeven
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BAL! in
Paleis Soestdijk

Bedrijfsvoering
Cultureel ondernemen betekent voor Kunst Centraal dat we het
maatschappelijk en financieel draagvlak voor onze organisatie
versterken

Cultureel ondernemerschap
We richten ons primair op commitment van scholen, overheden, kunstaanbieders
en culturele organisaties. Dat commitment is niet vanzelfsprekend; steeds opnieuw
en terecht worden we bevraagd op onze keuzes, de kwaliteit en doelmatigheid van
ons werk. Wij zijn er omdat en zolang de samenleving de meerwaarde ziet van ons
werk. Kunst Centraal opereert niet in een publieke markt waar de klant een commerciële prijs betaalt. We beschouwen onszelf als onderdeel van een basis culturele
infrastructuur die we met elkaar van belang vinden. Scholen betalen niet de kostprijs:
ze leveren een bijdrage in geld, tijd en energie. We maken ons werk samen met anderen mogelijk. We staan open voor alle vormen van samenwerking die leiden tot
gezamenlijke ontwikkeling en maximaal bereik. Voor aanvullende financiering richten
we ons allereerst tot fondsen. Incidenteel blijkt het zinvol met commerciële partners
samen te werken; er is dan eerder sprake van win-win op meer fronten dan van
directe sponsoring. Op die manier werken we bijvoorbeeld samen met kinderboekwinkels.

Fondsen
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gefinancierd via het Fonds voor
Cultuurparticipatie (FCP). Halfjaarlijks zijn er voortgangsgesprekken, de lijnen met het
FCP zijn kort. Daar waar via dit fonds aanvullende mogelijkheden zijn, maken we daar
gebruik van.
Kunst Centraal heeft zich de afgelopen jaren met succes tot een aantal cultuurfondsen gewend voor een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve
projecten. Daardoor werd het mogelijk expertise van kunstenaars in te huren, bege-
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leidende educatieve films te produceren, extra gastdocenten in te zetten, apparatuur
aan te schaffen en te onderhouden en software of websites op maat te ontwikkelen
en onderhouden. In de aanloop naar dit beleidsplan hebben we rond de zomer van
2016 met fondsen verkennend gesproken over voortzetting van onze relatie. We zijn
op bezoek geweest bij het kfHein,fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht,
het VSBfonds en Fonds 21. Bij allen vonden we een luisterend oor en weerklank voor
onze plannen, met sommigen zijn concrete afspraken gemaakt. We wenden ons tot
deze fondsen zowel voor innovatie binnen programma’s als voor nieuwe projecten.
Passend bij inhoud en opzet van de feitelijke projecten kijken we of het zinvol is nog
andere fondsen te benaderen of anderszins financiering te realiseren.

Automatisering
Het centrale automatiseringsprogramma van Kunst Centraal is Navision. Sinds 2015
werken we naar tevredenheid met de 2013-versie. Roosterdata en andere gegevens
komen rechtstreeks uit dit systeem op de website. In 2016 willen we een specialist
mee laten kijken om een aantal hardnekkige knelpunten te verhelpen. In 2018 of
2019 dienen we over te stappen naar een nieuwere versie van Navision, dat brengt
eenmalige kosten met zich mee. Daarnaast betalen we een jaarlijks bedrag aan een
onderhoudspakket (helpdesk en updates).
In 2015 selecteerden we het programma TimeTell als ons centrale tijdregistratiesysteem. Na een aanloopperiode kunnen we vanaf augustus 2016 urenbudgetten
per schooljaar per medewerker per programma op hoofdlijnen begroten. Dit programma faciliteert tevens de medewerkers om hun uren te monitoren. Geregistreerde uren vormen de basis voor de verantwoording van uren aan subsidiënten.
Ook dit programma vraagt een jaarlijks bedrag voor updates. We voorzien geen
verdere investering op dit punt in de komende beleidsperiode.

De i-Pad,
een nieuw palet

Commitment is onze externe systeembeheerder. In 2015 stapten we over naar externe servers en werken in de cloud’. Ook installeerden we nieuwe werkstations en
realiseerden een upgrade van Windows. Hier kunnen we voorlopig mee vooruit.
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Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
Kunst Centraal heeft de afgelopen jaren haar brochures, educatieve materiaal en
programma-informatie gedigitaliseerd. Dit levert een grote winst op in drukwerk,
papier en verzendkosten. De kopieerkosten nemen nog elk jaar af. Ons pand is
energiezuinig, koeling en verwarming wordt gerealiseerd met een warmtepompinstallatie. We zamelen oud papier en glas apart in, drinken fair trade koffie en
stimuleren vervoer per fiets. We denken dat er nog wat te winnen is in het beperken
van het energieverbruik en minder (kleuren)printen. We gaan in het vervolg ook
plastic scheiden en we onderzoeken of een stimulans tot meer gebruik van openbaar vervoer haalbaar en zinvol is. We onderzoeken tot slot op welke termijn we
kunnen overstappen op groene stroom. De contracten van de kopieermachines
lopen deze beleidsperiode af. We kijken dan opnieuw naar de beste vervolgdeal
qua duurzaamheid en kosten.

Huisvesting
In 2015 is, met de komst van BiSC als medehuurder, een nieuw huurcontract afgesloten met de verhuurder. Dat loopt tot 2021. In 2015 hebben we, als gevolg van
de interne verhuizing, een versnelde afschrijving kunnen en moeten doen. De investeringen gedaan in buitenzonwering en de verbouwing worden de komende jaren
afgeschreven. In 2019 zetten we huisvesting weer op de agenda.

Petflesbloemen,
recycle projecten
Eemnes
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Samenvatting
Het versterken van creatieve kracht is ons motto. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun
creativiteit breed toepassen en verder ontwikkelen. Met onze
kennis over cultuureducatie verrijken wij de mogelijkheden
van de leerkrachten. Samen met het onderwijs, kunstaanbieders en culturele partners verhogen wij de vormende waarde
van het onderwijs voor de leerlingen.
Steeds meer is het onderwijs zich bewust van de bijdrage van goed cultuuronderwijs aan de opdracht waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Steeds
meer bestuurders en directies in het primair onderwijs stimuleren en faciliteren de inzet op cultuureducatie, gekoppeld aan versterking van 21-eeuwse
vaardigheden en de brede ontwikkeling van het kind. De leerkracht is de
cultuurdrager die de waarde van cultuureducatie in de praktijk dient uit te
dragen en waar te maken. Kunst Centraal is de expert die hen helpt dat met
kwaliteit effectief te doen.
Cultuureducatie mag zich verheugen in een brede belangstelling van rijk,
provincie en gemeenten. Financiële krapte dwingt tegelijkertijd tot scherpe
keuzes en oriëntatie op de beste manier om middelen effectief en efficiënt
in te zetten. Onder het motto: ‘Zichtbaar maken wat is, stimuleren wat kan
zijn’ stellen we met name in kleinere en middelgrote gemeenten culturele
partijen in staat zichtbaar en van betekenis te zijn voor het primair onderwijs.
Provinciale formules bieden de ruimte om op lokaal niveau eigen accenten te
leggen met behoud van schaalvoordeel, bovenlokale uitwisseling en productontwikkeling.
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Kunst Centraal wil het financiële en maatschappelijke draagvlak voor haar
werk versterken. Velen zien het belang van kinderen die hun creativiteit ontwikkelen en groeien in hun cultureel burgerschap en zelfbewustzijn. Als de
overheden de basis leggen zijn er kansen voor anderen. Kunst Centraal is
initiatiefnemer en partner van een breed scala van initiatieven die uiteindelijk
de leerlingen, het onderwijs en de culturele sector ten goede komen.
De provincie Utrecht wil een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van
onze provincie. Zij streeft naar een duurzaam Utrecht en het behoud van de
aantrekkingskracht van de regio. De provincie wil versterken waar we goed in
zijn: een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in
een aantrekkelijk landschap. Aan dat brede perspectief levert Kunst Centraal
met vele anderen graag een bijdrage.
Komende jaren werken we met en voor circa 75% van de basisscholen in de
provincie Utrecht als expert, inspirator, verbinder, organisator en innovator
van cultuureducatieve programma’s. We geven invulling aan het landelijke
programma Cultuureducatie met Kwaliteit en continueren de herijkte formules Kunstmenu en Cultuurprogramma met een aantal nieuwe accenten.
De provincie Utrecht is onze belangrijkste opdrachtgever. Zij zorgt voor het
financiële fundament onder ons werk. Op een totale begroting voor 2017 van
circa € 2,5 miljoen is 54% provinciaal geld. De overige 46% komt van scholen,
andere overheden en fondsen.
Landschap Erfgoed Utrecht is in vele programma’s onze vaste partner.
Kunst Centraal ontvangt structurele subsidie van de provincie Utrecht.
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