Informatiebulletin
Deelname aan de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voortgezet onderwijs
Subsidieregeling verstrekt door OCW middels het Fonds van Cultuurparticipatie en de Gemeente Eindhoven middels SCE.

Er zijn weer nieuwe kansen voor financiële
ondersteuning van cultuuronderwijs binnen het
voortgezet onderwijs! Een aantal scholen
kunnen voor een kleine bijdrage deelnemen
aan de Subsidieregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit (CMK), mits ze op hun school
cultuuronderwijs stimuleren en verankeren.
Cultuuronderwijs is een onmisbare schakel in de
vorming van de identiteit van jongeren. Het
inspireert, motiveert, brengt plezier en
ontspanning. Het ontwikkelt het kritisch
denkvermogen en ontplooit het
oplossingsgericht denken. Geen wonder dus dat
de rijksoverheid en de gemeente willen dat
cultuuronderwijs een vast onderdeel wordt van
het lesprogramma naast de kunstvakken.

Doelgroep
De doelgroep bestaat met voorkeur uit de
leerlingen van een gehele onderbouw van een
school of type (VSO-vmbo-havo-vwo). Dit omdat
cultuuronderwijs in de bovenbouw vaak al
gekoppeld is aan CKV of een van de kunstvakken.
Daarnaast zien we aansluiting met het
basisonderwijs als een belangrijk argument.

Criteria
Om aan de subsidieregeling CMK mee te kunnen
doen, moet de school aan een aantal criteria
voldoen. Uitgebreidere informatie hierover is te
vinden in de bijlage.
Kosten

Doel
Het doel van de Subsidieregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is het
implementeren van structureel
cultuuronderwijs op scholen voortgezet
onderwijs, zodat het jongeren kansen biedt hun
artistiek creatief vermogen en talenten te
ontwikkelen en/of verdiepen, mogelijk in
samenhang en samenwerking met andere
vakken zoals de kunstvakken/design,
burgerschap en technologie. In Eindhoven
ondersteunt CultuurStation het onderwijs
daarin. Daarvoor is een samenwerking van het
onderwijs met de culturele sector van
onschatbare waarde.

Voor deelname aan deze regeling is er een
financiële jaarlijkse bijdrage van € 10,- per
leerling vereist. Als een school over een CJPcultuurkaart beschikt, kan die daarvoor worden
ingezet. Vanuit de subsidieregeling CMK is er
€ 10,- per leerling beschikbaar, waardoor het
budget binnen CMK per leerling oploopt tot
€ 20,-.
Coördinatie
Er is een coördinator aanwezig binnen de school
die uren beschikbaar heeft om de coördinatie
met de culturele partners op zich te nemen.
Monitoring en evaluatie
Er vindt jaarlijks een monitorings- en
evaluatiegesprek plaats.
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Cultuurtraject-op-maat
CultuurStation en de school/cultuurcoördinator werken samen om via een Cultuurtraject-op-maat het
cultuuronderwijs binnen het lesprogramma te positioneren. De ambitie en visie van de school zijn daarin
leidend. Dit traject bestaat uit vier verschillende fases:
1. Verkennen
Na een intakegesprek, waarin de school heeft uitgesproken geïnteresseerd te zijn en de voorwaarden kent,
voert de school met de coach van CultuurStation het ambitiegesprek of -gesprekken. Hierin verkennen ze
samen waar de school wil staan over drie jaar. Dat wordt vastgelegd in een cultuurplan dat een onderdeel
is van het totale schoolplan. Er moet draagvlak zijn in de onderbouw en directie van de school.
2. Experimenteren
De vraag die voortkomt uit ambitie is het uitgangspunt voor de realisatie ervan. In deze fase wordt
besproken welke culturele instelling, activiteiten, gastdocent of bestaand programma het best past bij die
ambitie. De keuzes worden opgenomen in een jaarlijks activiteitenplan.
3. Verdiepen
De school zal in de loop der jaren steeds beter zijn vraag kunnen formuleren. Daardoor zal verdieping
optreden en meer samenwerking met een of meerdere culturele partners en/of andere vakken. In deze
fase wordt het cultuuronderwijs dan ook echt geïmplementeerd in de school.
4. Borging
De intentie is dat cultuuronderwijs na een aantal jaren een vanzelfsprekende plek heeft in het
lesprogramma. Ieder jaar voert de school/cultuurcoördinator met de coach van CultuurStation
monitorings- en evaluatiegesprekken. Deze vinden plaats in december/januari en mei/juni. Aan de hand
van deze gesprekken kunnen de (tussen)doelen in het cultuurplan worden aangepast en het
activiteitenplan voor het volgende schooljaar gemaakt. Het cultuurplan en activiteitenplan worden
geborgd in een schoolaccount op de site van CultuurStation, dat toegankelijk is voor alle belanghebbenden
op de school. Zo gaat bij wisseling of ziekte van de coördinator of directeur de informatie niet verloren.

Professionalisering en kennisdeling
Er is een mogelijkheid om gratis deel te nemen aan professionaliseringstrajecten voor docenten en
coördinatoren. Een overzicht van de workshops en trainingen staat op het Leerplein op de website van
CultuurStation. Daarnaast gaan we docenten en/of coördinatoren van verschillende scholen met elkaar in
verbinding brengen middels netwerk- en studiebijeenkomsten.
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