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1.

Inleiding

De directe aanleiding om het beleid voor Trefpunt Heusden Cultuureducatie (Trefpunt) 2013-2016 te
herschrijven is de veranderende financieringsregeling1 voor de marktplaatsen vanuit het Fonds voor
Cultuurparticipatie (FPC). Men gaat er van uit dat het netwerk, dat de marktplaats tot stand gebracht
heeft, inmiddels functioneert. De gelden voor de marktplaats kunnen nu alleen nog aangevraagd
worden voor projecten en inhoud en niet meer primair voor fte's en structuur.
Tegelijkertijd formuleert de Cultuurformatie de functie van Cultuurcoach2, een functie die in de
nieuwe omschrijving de bestaande combinatiefunctionaris cultuur en de marktplaatscoördinator
voor de situatie in Heusden met elkaar verbindt.

2.

Huidige situatie

2.1
Missie
Trefpunt fungeert voor cultuureducatie als spin in het web in de driehoek gemeente, onderwijs en
aanbieders van cultuureducatie. Trefpunt is bij uitstek een loket dat verbindt. Door het uitgebreide
netwerk en korte lijnen is het mogelijk alle geledingen van de driehoek goed te bedienen en kinderen
en jongeren op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking te brengen.
2.2
Visie
Trefpunt heeft de visie dat alle kinderen van 4 tot en met 18 jaar actief in contact dienen te komen
met cultuureducatie in de volle breedte, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het aanbod voorop
dient te staan. Trefpunt wil kinderen en jongeren op een positieve manier in aanraking brengen met
kunst en cultuur, zodat zij als gevolg hiervan hun eigen weg vinden naar bestaande lokale aanbieders
en verenigingen.
Trefpunt opereert onafhankelijk en heeft als doel in samenwerking met het onderwijs kinderen en
jongeren tot 18 jaar actief deel te laten nemen aan het culturele aanbod dat de gemeente rijk is,
zonder daarbij zelf aanbieder te zijn. Trefpunt ziet als belangrijkste taak het borgen van kwaliteit en
samenhang binnen het cultuureducatieve aanbod in de gemeente Heusden.

1
2

Zie bijlage 1 "Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
Zie bijlage 2 "Functieomschrijving Cultuurcoach door de Cultuurformatie"
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2.3
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van Trefpunt Heusden is plat. Hierdoor kan Trefpunt daadkrachtig handelen.
Door de samenstelling van de stuurgroep met een
goede afvaardiging uit de gemeente (de wethouder als
voorzitter en een beleidsmedewerker cultuur),
onderwijs (een schoolleider, een cultuurcoördinator
uit het PO en uit het VO), en aanbieders (directeur van
de bibliotheek, directeur van het centrum voor de
kunsten, medewerker streekarchief, directeur theater),
wordt het Trefpunt breed gedragen. Alle geledingen
volgen de ontwikkelingen van Trefpunt en leveren
beleidsmatige en inhoudelijke input.

2.4
KUNST op school
Voor de komst van Trefpunt was er per kern in het basisonderwijs afname van het Kunstmenu van
Kunstbalie (voorheen BISK). De samenwerking tussen scholen en lokale aanbieders van kunst en
cultuur stond nog in de kinderschoenen.
Door de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs is marktplaats Trefpunt
Heusden ontstaan. De regeling uit 2004 houdt in dat de basisscholen per leerling € 10,90 per jaar
ontvangen ter bevordering van de versterking van cultuureducatie, het participeren in het netwerk
van cultuureducatie en het volgen van cursussen ter bevordering van de deskundigheid. Stichting
Scala, het bestuur van het overgrote deel van de basisscholen in de gemeente, was van mening dat
dit geld zinvol ingezet moest worden voor cultuureducatie. In 2005 is er een intentieverklaring
ondertekend, waarbij alle basisscholen hebben afgesproken 50 % van de € 10,90 lokaal te besteden.
Om dit in goede banen te leiden is de stuurgroep opgezet en een marktplaatscoördinator aangesteld.
Naast de makelaarsfunctie van de marktplaatscoördinator zijn de andere taken:

het onderhouden van contacten met het onderwijs en de aanbieders van cultuureducatie

het bevorderen van afname en het inzetten van cultuureducatie

het bevorderen van deskundigheid bij de aanbieders van cultuureducatie en
contactpersonen uit het onderwijs

verantwoordelijkheid voor drie vaste onderdelen op jaarbasis, namelijk:
de opening van het culturele schooljaar in het basisonderwijs (Cultoer), de opening van het
culturele schooljaar voortgezet onderwijs (Kick Off) en het samenbrengen van aanbieders
van kunst en cultuur en mensen uit het onderwijs (Culturele Studiedag).

5

2.5
KUNST na school
Door de komst van de combinatiefunctionaris cultuur in 2009 is de Marktplaats uitgebreid en
opgedeeld in KUNST op school en KUNST na school.
In 2007 werden gemeenten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
geïnformeerd over de "Impuls, brede scholen, sport en cultuur". Hierin werd bericht over de
mogelijkheden structurele rijksmiddelen in te zetten voor de inzet van professionals die een brug
vormen tussen onderwijs, sport- en kunst en cultuuraanbieders. Deze professionals,
combinatiefunctionarissen, zijn per definitie werkzaam in meerdere sectoren: onderwijs, cultuur
en/of sport. De gemeente Heusden heeft de intentieverklaring getekend en daarmee is een start
gemaakt met het lokaal inzetten van combinatiefuncties. Inmiddels zijn er 4
combinatiefunctionarissen werkzaam in Heusden: één voor cultuur en onderwijs en drie voor sport
en onderwijs.
In Heusden is er logischerwijs voor gekozen om de combinatiefunctionaris cultuur onder de
aansturing en verantwoordelijkheid van het Trefpunt Heusden te laten functioneren, gezien dit hét
loket is voor cultuureducatie. De combinatiefunctionarissen sport vallen onder verantwoordelijkheid
van de sportorganisatie stichting de Schroef.
In tegenstelling tot KUNST op school dat de hele gemeente bedient, werkt KUNST na school op drie
specifieke plekken in de gemeente Heusden. Ten eerste op de school voor voortgezet onderwijs
d'Oultremontcollege in Drunen, om binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk jongeren tussen de
12 en de 18 jaar te bereiken. Daarnaast is gekozen voor de kernen Oudheusden (Romeroschool met
de Nieuwenrooy, de Fontein, en de Leilinde) en de wijk Vliedberg in Vlijmen ('t Palet en de
Voetiusschool). Deze keuze is gebaseerd op het feit dat in deze kernen minder faciliteiten zijn op het
gebied van kunst en cultuur dan in de rest van de gemeente. Bovendien zijn Oudheusden en
Vliedberg kernen waaraan door de gemeente speciale aandacht wordt besteed.
De combinatiefunctionaris heeft, naast coördinerende werkzaamheden voor de genoemde
onderwijsvoorzieningen, ook duidelijk een organiserende, uitvoerende taak. Zij organiseert
workshops en regelt de promotie, werving en evaluatie. Hierbij gaat het om activiteiten die
buitenschools plaatsvinden en in de woonwijk worden georganiseerd. Belangrijk hierin is het contact
met, en de input van de verschillende kunstaanbieders (zoals: beeldend kunstenaars, theatermakers,
dansers of musici) die de workshops uitvoeren. Bij de buitenschoolse activiteiten werkt de
combinatiefunctionaris ook samen met de buitenschoolse opvang.
Het organiseren van buitenschoolse, wijkgerichte activiteiten is een duidelijk onderscheid ten
opzichte van KUNST op school.
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3. Landelijke ontwikkelingen
3.1
Fonds voor Cultuurparticipatie en de Cultuur Loper
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) beoogt middels de regeling Cultuur met Kwaliteit de
kwaliteit van cultuureducatie, en in het bijzonder het leergebied “kunstzinnige oriëntatie”, in het
primair onderwijs, te bevorderen en te borgen. Dit dient bereikt te worden door middel van een
landelijk samenhangende aanpak, bestaande uit drie trajecten: (1) een landelijk traject, (2) een
lokaal/provinciaal traject en (3) een onderwijstraject.
Op provinciaal niveau heeft Kunstbalie de taak gekregen een instrument te ontwikkelen waarmee de
kwaliteit van en samenhang tussen het cultuureducatief aanbod inzichtelijk gemaakt kan worden: de
Cultuur Loper. Een instrument dat scholen helpt bij het formuleren van een doorlopende leerlijn, het
inzichtelijk krijgen van de hiaten in het aanbod, het zorgvuldig kiezen van de partners in
cultuureducatie en of projecten. Maar ook wordt de Cultuur Loper een hulpmiddel bij het volgen van
de ontwikkelingen van de individuele leerling. Hetzelfde instrument helpt aanbieders van
cultuureducatie hun aanbod zo nauw mogelijk aan te laten sluiten op de vraag van de school.
De Cultuur Loper noemt drie ‘huizen’ waar de school cultuureducatie kan halen:
 ‘In huis’ doelt op die activiteiten die de school aanbiedt vanuit de competenties, kennis en
vaardigheden die binnen de school zelf aanwezig zijn.
 ‘Uit de lokale omgeving’ doelt op de activiteiten die gestoeld zijn op samenwerking tussen
school en de lokale culturele sector: samen komen ze tot passend aanbod.
 ‘Uit de grote wereld’ is het authentieke, artistieke aanbod met kwaliteit dat autonoom tot
stand is gekomen vanuit de professionele kunstwereld.
De provincie biedt vier scholen de mogelijkheid in dit hele traject een voorloperspositie uit te
oefenen. Hoewel Trefpunt het belangrijk vindt alle scholen in het traject te betrekken, wil het zich bij
deze zogenaamde voorloperscholen met name richten op het betrekken van het hele team bij de
ontwikkeling van cultuureducatie. Tot op heden staat de ICC-er vaak alleen voor de omvangrijke taak
van het implementeren van goed cultuuronderwijs.
3.2
De cultuurcoach
Vanuit de Impuls, Brede scholen, sport en cultuur is een ontwikkeling gaande voor een nieuwe
invulling van de combinatiefuctionarissen sport en cultuur.
Cultuurformatie formuleerde oktober j.l. een richtlijn voor een hernieuwde invulling van de functie
van cultuurcoach. Voor gemeente Heusden betekent dat een andere invulling binnen de werkvelden
van de combinatiefunctionaris cultuur en de marktplaats. De nieuwe cultuurcoach werkt aan de
versterking van cultuureducatie in het onderwijs maar stemt ook het binnenschoolse en
buitenschoolse aanbod op elkaar af.
Trefpunt ziet een versmelting van de taken van de marktplaatscoördinator en de
combinatiefunctionaris cultuur in de vorm van een cultuurcoach. De cultuurcoach onderhoudt het
netwerk, jaagt aan, coördineert en inspireert. De aanzet voor Kunst op school wordt binnen de
Scalascholen goed vormgegeven door een overkoepelend beleidsplan, waarbinnen de individuele
scholen zich kunnen bewegen. Desgewenst kan Trefpunt adviseren bij de beleidsmatige en bij de
praktische invulling. Kunst na school wordt nu gecoördineerd door de combinatiefunctionaris
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cultuur. Bij het ontstaan van de functie was er de intentie dat de lokale markt deze functie zou
overnemen. De tijd lijkt daar nu rijp voor. Trefpunt zal voor KUNST na school een regisserende
functie vervullen. Een belangrijke taak is daarbij het leggen van de verbinding tussen binnenschoolse
en buitenschoolse cultuuractiviteiten.
3.3
Primair onderwijs en de prestatiebox
Per leerling per kalenderjaar is er een bedrag van € 10,90 (t/m 2015-2016) voor het versterken van
de samenhang binnen en de kwaliteit van het cultuuronderwijs, gericht op het bereiken van de
kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Dit budget is onderdeel van de ‘prestatiebox primair onderwijs’.
Met de prestatiebox dienen scholen streefdoelen op te stellen waar zij aan gaan werken. De
prestatiebox is transparant en wordt gecontroleerd. Schoolleiders moeten zichtbaar kunnen maken
in het jaarverslag of deze streefdoelen zijn behaald. Vermoedelijk krijgt de onderwijsinspectie hierin
een controlerende rol. Hiernaast zijn ook middelen opgenomen voor opbrengstgericht werken en
professionaliseren van leraren en schoolleiders.
Voor overkoepelend schoolbestuur Scala (waartoe 16 scholen behoren), betekent dat een nieuw te
ontwikkelen beleid ten aanzien van cultuureducatie3. Voor ieder schooljaar wordt met de
schoolleiders van Scala het in te zetten extra budget bovenop de € 10,90 voor buitenschoolse
activiteiten vastgesteld.
Het primair onderwijs en Trefpunt kennen een nauwe samenwerking. Wederzijdse ontwikkelingen
worden op de voet gevolgd en deels samen gevormd.

4.

Financiën

Algemeen
Zoals hierboven genoemd heeft het primair onderwijs € 10,90 per leerling om te besteden aan
cultuur. Middels een convenant is afgesproken dat de Heusdense scholen minimaal de helft daarvan
lokaal, via Trefpunt besteden.
Voor het voortgezet onderwijs blijft, dankzij de inspanningen en investeringen van de school, ouders
en aanbieders, de cultuurkaart beschikbaar.
De regeling van het FCP behelst dat het fonds het gemeentelijk budget matcht met 100 %.
Gemeentes leggen maximaal € 0,55 per inwoner in. Het is een waardevolle kans om met relatief
weinig financiële middelen veel output te genereren waarbij 5300 kinderen en jongeren, vele
kunstaanbieders en leerkrachten gebaat zijn.

Financiën
Voor de nieuwe opzet van Trefpunt Cultuureducatie Heusden is een begroting opgesteld voor 2013 4.

3
4

Zie bijlage 3 "Beleidsplan Cultuureducatie Scala"
Zie bijlage 4: "Begroting Trefpunt Cultuureducatie Heusden 2013"
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5.

De toekomst van Trefpunt

De landelijke, provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen ten aanzien van cultuureducatie sluiten
nauw aan bij de visie van Trefpunt. Trefpunt beschikt over een groot netwerk dat ook over de
grenzen van de gemeente reikt en ziet ondersteunende en organiserende taken voor zich weggelegd
in ieder huis. Te noemen:
 ‘In huis’: schoolteams en in het bijzonder ICC-ers ondersteunen en adviseren bij het in kaart
brengen van de kwaliteiten, vaardigheden en technieken binnen school, te starten met de
voorloperscholen.
 ‘Uit de lokale omgeving’: het samenbrengen van vraag en aanbod. Insteek is hierbij het
verbeelden en creëren, het verwerven van je eigen plek in de wereld. Ook het bijpraten en
-scholen van aanbieders is een rol voor Trefpunt inzake het op maat maken van aanbod en
het ontwikkelen van buitenschools aanbod.
 ‘Uit de grote wereld’: het organiseren en mede faciliteren van theatervoorstellingen voor
groep 4 en 7 van het primair onderwijs, conform het beleid Cultuureducatie van Scala. Maar
ook het faciliteren van presentaties en tentoonstellingen van werk van leerlingen. Het werk
uit de school halen en openbaar maken met bijvoorbeeld een feestelijke opening heeft een
positief effect op de beleving van kunst cultuur. Daarnaast kan Trefpunt ondersteuning
bieden en adviseren bij het vormgeven van het ‘portfolio’, dat de leerling volgt in zijn of haar
culturele ontwikkeling.
De vier pijlers van het Fonds voor Cultuurparticipatie volgend, ziet Kunst en School de volgende taken
voor zich weggelegd:
1.
Activiteiten gericht op de ontwikkeling, verdieping en de vernieuwing van het curriculum voor
het leergebied kunstzinnige oriëntatie teneinde doorgaande leerlijnen te realiseren door scholen die
zich daarmee willen onderscheiden.
Verreweg de meeste scholen in het primair onderwijs in Heusden vallen onder het bestuur van Scala.
Vanaf schooljaar 2013-2014 hanteert Scala een nieuw beleidsplan Cultuureducatie. Per school kan
daar een eigen invulling aan gegeven worden. Trefpunt:
 begeleidt en ondersteunt, desgewenst, de individuele scholen bij de invulling van dit
cultuurbeleid.
 organiseert jaarlijks een theatervoorstelling voor groep 4 en voor groep 7 van de
Scalascholen conform het beleid cultuureducatie.
2.
Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten inclusief
vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie. Het gaat hierbij zowel om
pedagogisch-didactische vaardigheden als ook vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines en
kennis over het cultureel erfgoed.
Trefpunt ziet een taak in

de scholing van leerkrachten enerzijds per school (het motiveren en inspireren en inzicht
krijgen in welke manier cultuur al is ingebed of ingebed kan worden binnen het
schoolbeleid), anderzijds het opleiden van interne cultuur coördinatoren (ICC-cursus).
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Voor de voorloperscholen betekent dit, dat met alle leerkrachten gekeken wordt naar de
integratie van cultuureducatie in het reguliere onderwijsaanbod en op welke manier dit
verder ontwikkeld kan worden, met als instrument de Cultuur Loper.
de scholing voor cultuuraanbieders ziet het Trefpunt met name als informeren en motiveren
om te werken vanuit kerndoelen en om in gesprek te gaan met scholen om zo aanbod op
maat te maken.
het bieden van handreikingen om eigen buitenschools aanbod te creëren (zie punt 3).
Trefpunt hecht veel belang aan het samenbrengen van onderwijs en kunstaanbieders
(bijvoorbeeld in de vorm van een ontmoetingsdag of hernieuwde cultuurmarkt).

3.
Activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met de lokale culturele en
sociale omgeving ten behoeve van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen. Het gaat
om duurzame en intensieve samenwerking.
Trefpunt ziet een taak in het creëren van verbinding van binnenschoolse- en buitenschoolse
cultuureducatie.

de cultuurcoach nodigt cultuuraanbieders uit om in de voetsporen van KUNST na School, in
de wijken, korte projecten te ontwikkelen die aansluiten op het binnenschoolse aanbod.
Trefpunt Heusden biedt hiervoor publicitaire en financiële ondersteuning. Deze korte
cursussen zouden idealiter de tussenstap naar het reguliere cultuuronderwijs moeten zijn.
Dit zou kunnen betekenen dat in plaats van alleen Oudheusden en Vlijmen Vliedberg, nu ook
andere kernen in de gemeente kunnen profiteren van cultuurworkshops in wijk. Ook houdt
dit in dat het initiatief niet langer bij de combinatiefunctionaris cultuur maar bij de
cultuuraanbieders ligt. Trefpunt vind het belangrijk de kwaliteit en de samenhang van het
binnenschoolse met het buitenschoolse te bewaken.

Trefpunt organiseert en faciliteert jaarlijks de Cultoer: de culturele opening van het
schooljaar voor het PO. Sinds twee jaar richt de Cultoer zich op de groepen 1,2 en 3, met
zowel receptief als actief kunstaanbod. Omdat de Cultoer niet aan alle wensen voldoet,
wordt de vorm hiervan in 2013 opnieuw onder de loep genomen. Trefpunt hecht er waarde
aan dat niet alleen alle leerlingen deelgenoot zijn van deze culturele aftrap van het
schooljaar, maar ook alle cultuuraanbieders de kans krijgen zich op enigerlei wijze te
presenteren.

Uit bovenstaande blijkt dat Trefpunt Heusden zich met name richt op het Primair Onderwijs.
Trefpunt kiest ervoor het VO te betrekken in de plannen. Temeer omdat het vak ckv
mogelijkerwijs komt te vervallen en ook de toekomst van de cultuurkaart onzeker is. Hoewel
zij het belang erkent van een doorlopende leerlijn, ook in het Voortgezet onderwijs, heeft de
gemeente te maken met slechts één VO-school. Wat betreft cultuureducatie beschikt deze
school over het personeel en de middelen om eigen visie en missie ten aanzien van
cultuureducatie vorm te geven en te realiseren.
De afgelopen jaren verzorgde de combinatiefunctionaris Cultuur meerdere keren per jaar
culturele activiteiten na school. De animo hiervoor is echter zeer wisselend. Besloten is om
ons te richten op enkele bijzondere projecten in de disciplines die de school zelf niet in
huis heeft.
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In samenwerking met andere kunstaanbieders zal Trefpunt Heusden de volgende
activiteiten verzorgen voor de school:
Kick off: culturele dag voor vierdejaars leerlingen. Zij maken in verschillende
workshops kennis met diverse (lokale) kunstenaars en hun discipline op verschillende
locaties.
Samen met Sport na school is er een dansactiviteit: d’Oultre Dance.
Een aantal inhoudelijk sterke naschoolse kunstworkshops waarbij ingezet wordt op
disciplines of technieken die binnenschools niet gemakkelijk te bewerkstelligen zijn,
bijvoorbeeld het schilderen op groot doek, of een workshop mode.

4.
Activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en toepassen van een instrumentarium voor
het beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen. Hierbij wordt de leeropbrengst centraal
gesteld en een duidelijke relatie gelegd met de kerndoelen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie
binnen het primair onderwijs.

Trefpunt ondersteunt en adviseert schoolleiders, desgewenst, bij het ontwikkelen van een
leerlingvolgsysteem aangaande de culturele ontwikkeling en zal hiervoor nauw
samenwerken met primair onderwijs . Dit wordt in eerste instantie met en voor de
voorloperscholen ontwikkeld.
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6. Conclusie
Trefpunt cultuureducatie Heusden heeft zich sinds haar oprichting kunnen vormen tot een solide
basis voor cultuureducatie met een groot en stevig netwerk. Door de versmelting van de taken van
de marktplaatscoördinator en combinatiefunctionaris cultuur tot die van cultuurcoach ontstaat er
één functie met heldere taken op het gebied van scholing van leerkrachten en aanbieders en het
organiseren en/of coördineren van binnenschools, buitenschools en bovenschools aanbod, zoals
bijvoorbeeld de Cultoer. Daarnaast is Trefpunt adviserende partner van de individuele scholen bij het
vormgeven van de beleidsplannen rondom cultuureducatie.
Met deze taken ontstaat er een logische vervolgstap op de ingezette weg. Het sluit naadloos aan bij
landelijk, provinciaal en lokaal beleid. Het maakt Trefpunt nog meer de spin in het web van
cultuuraanbieders, scholen en gemeente. Trefpunt ziet het als een belangrijke taak om een
kwaliteitsslag te maken in het onderwijs. Was tot nu toe het aanbod op scholen vaak gericht op
kennismaking met een facet van cultuuronderwijs; nu zal het zwaartepunt liggen op een
doorlopende leerlijn. In eerste instantie voor de voorloperscholen.
Met de nieuwe financieringsregeling, waarbij niet meer de fte's, maar alleen financiering voor
projecten en inhoud gegenereerd kan worden, blijft een belangrijk aandachtspunt de vraag wie de
projecten aanstuurt. Om de activiteiten goed te continueren is de cultuurcoach noodzakelijk.
Wanneer gemeente en Fonds voor Cultuurparticipatie de nieuwe regeling en plannen faciliteren
heeft Trefpunt met bovengenoemde taken het instrument in handen om cultuureducatie met
kwaliteit te borgen op de Heusdense scholen.
Cultuureducatie blijft niet binnen de schoolmuren. Trefpunt zorgt ervoor dat cultuureducatie
zichtbaar wordt door de resultaten te presenteren en exposeren op diverse plekken in de gemeente.
Trefpunt geeft cultuureducatie een gezicht en de kinderen en jongeren een podium. Iets om trots op
te zijn!
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Een actuele functiebeschrijving van de cultuurcoach
Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
Beleidsplan cultuureducatie Scala
Begroting Trefpunt 2013
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Bijlage 1
De cultuurcoach - combinatiefunctionaris onderwijs en cultuur
Cultuurcoach... zo wordt de ‘combinatiefunctionaris onderwijs en cultuur’ steeds vaker genoemd. In de
afgelopen vier jaar is er veel ervaring opgedaan met uiteenlopende varianten van de cultuurcoach en
daarom zijn we nu in staat de functie duidelijker te beschrijven. Veranderingen die gaan plaatsvinden
in het brede veld van de cultuureducatie kunnen elementen van de functie versterken.

EEN ACTUELE FUNCTIEBESCHRIJVING VAN
DE CULTUURCOACH:
Onderstaande specificaties zijn niet bedoeld als een uniform dat elke cultuurcoach zou moeten
dragen. Confectiekleding past een cultuurcoach niet; alles moet maatwerk zijn. Afhankelijk van de
plaatselijke omstandigheden kan uit onderstaande overzicht de best passende combinatie worden
samengesteld. Een goede afstemming met onder meer de (brede) schoolcoördinator, de educatiemedewerkers van de culturele instelling en de icc-er is daarbij één van de factoren die kunnen leiden
tot succes.
De cultuurcoach...
~ oefent met leerlingen, vaardigheden en technieken om leerlingen te leren gevoelens,
gedachten en ideeën te uiten, en culturele ervaringen te laten ondergaan;
~ draagt ervaringen en kennis over aan leraren en educatieve medewerkers; levert een
bijdrage aan de ontwikkeling van resultaat gericht cultuuronderwijs;
~ onderhoudt contacten met ouders en verzorgers van leerlingen;
~ bouwt bruggen tussen scholen en culturele aanbieders;
~ stemt het binnen- en buitenschoolse programma op elkaar af;
~ creëert toegankelijke en logische doorlopende verbindingen tussen onderwijs, cultuur en
waar nodig andere voorzieningen voor kinderen;
~ bouwt en onderhoudt een intern- en extern relatienetwerk binnen de omliggende
culturele en sociale infrastructuur;
~ evalueert, signaleert en analyseert knelpunten en mogelijkheden voor verbeteringen;
~ onderhoudt de bekwaamheden voor het eigen beroep, volgt ontwikkelingen op
het eigen vakgebied en benut waar mogelijk kansen op deskundigheidbevordering;
Kennis en inzicht:
~ bezit vaktechnische, vakinhoudelijke en methodisch/didactische kennis;
~ heeft oog voor het vergroten van creatieve vermogens van kinderen;
~ volgt nauwgezet de ontwikkelingen in cultuureducatie;
~ heeft inzicht in de vraagstukken en problemen die op andere terreinen in
het onderwijs en culturele sector spelen;
Vaardigheden:
~ bezit invoelingsvermogen en pedagogische vaardigheden die nodig zijn voor
het activeren, motiveren en corrigeren van het gedrag van kinderen;
~ heeft creatieve vaardigheden die nodig zijn om kinderen bij het scheppen,
expressie en verbeelden te ondersteunen;
~ beschikt over communicatieve en ‘meertalige’ vaardigheden die nodig zijn om samen
te werken en overleg te voeren met professionals uit verschillende disciplines,
groepsleerkrachten en om met ouders/verzorgers de voortgang en ontwikkeling van
kinderen te bespreken;
~ heeft analytische en reflectieve vaardigheden die nodig zijn om de praktijk naar
de theorie te vertalen en omgekeerd;
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Kwalificatieniveau:
~ heeft een HBO kunst- of cultuur opleiding;
~ heeft een diploma van een pedagogische/didactische opleiding of een didactische aantekening
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Bijlage 2
Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2013 - 2016
- Fonds voor Cultuurparticipatie De deelregeling en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) beoogt met de regeling de kwaliteit van cultuureducatie, in het
bijzonder het leergebied “kunstzinnige oriëntatie” in het primair onderwijs, te bevorderen. Subsidie is
beschikbaar voor activiteiten van culturele instellingen die in samenwerking met scholen bijdragen aan de
borging van cultuureducatie binnen het primair onderwijs.
De regeling maakt deel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat tot doel heeft de kwaliteit
van cultuureducatie te borgen door middel van een landelijk samenhangende aanpak. Het bestaat uit drie
trajecten:
1. Landelijk traject (€ 3,8 miljoen per jaar)
a. Advies van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur: hoe kunnen scholen en culturele
instellingen het best ondersteund worden bij het verzorgen van kwalitatief goede
cultuureducatie en het ontwikkelen van op de kerndoelen afgestemd aanbod
b. De ontwikkeling van concrete handvatten voor scholen, leerkrachten en culturele
instellingen
c. Flankerend beleid door FCP en Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
d. Aangescherpte subsidievoorwaarden voor BIS-instellingen
2. Lokaal/provinciaal traject (€ 10 miljoen per jaar; gematcht € 20 miljoen per jaar)
a. In samenspraak met provincies en gemeenten boven ca. 90.000 inwoners is het bestuurlijk
kader Cultuureducatie met Kwaliteit opgesteld
b. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op basis hiervan de subsidieregeling Cultuureducatie
met Kwaliteit in het primair onderwijs ontwikkeld ten behoeve van bovengenoemde
provincies en gemeenten.
3. Onderwijstraject (€ 18 miljoen per jaar)
a. Er is € 10,90 per leerling per jaar extra beschikbaar (t/m 2015-2016) voor het versterken van
de samenhang binnen en de kwaliteit van het onderwijs, gericht op het bereiken van de
kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.
b. Dit budget is onderdeel van de prestatiebox primair onderwijs
c. In de prestatiebox zijn hiernaast ook middelen opgenomen voor opbrengstgericht werken en
professionalisering van leraren en schoolleiders.

De hoofddoelen van de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
De provinciale aanvraag, in te dienen door Kunstbalie en onder regie van de provincie, is bestemd voor het
organiseren van één of meer van de volgende doeleinden ten behoeve van scholen en culturele instellingen
met ambitie (“minder partners en méér diepgang” in plaats van “zoveel mogelijk partners doen mee”):

1. Activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en vernieuwing van het curriculum voor het
leergebied kunstzinnige oriëntatie:
o realiseren van doorgaande leerlijnen door scholen die zich willen onderscheiden (niet álle
scholen kunnen dus mee gaan doen)
o onderwijskundige visie waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat
o onderwijskundige verdieping t.o.v. het kennismakingsaanbod waaruit cultuureducatie
nu veelal bestaat
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2.

3.

4.

Benodigd hiervoor zijn een heldere visie en uitwerking van de kerndoelen, goed opgeleide
docenten en educatieve medewerkers met voldoende uren en middelen die nodig zijn voor de
uitvoering.
Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, inclusief
vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie, gericht op:
o pedagogisch – didactische vaardigheden
o vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines
o (kunst)historische kennis over cultureel erfgoed
activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met de lokale culturele en
sociale omgeving t.b.v. de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen en gericht op het
behalen van de kerndoelen:
o de inzet is een duurzame, intensieve samenwerking.
o inhoudelijke bijdrage van culturele instellingen die het behalen van de kerndoelen
vergroten
o schoolbesturen zijn bij voorkeur betrokken, zo mogelijk via de Lokale Educatieve
Agenda (LEA)
activiteiten die bijdragen aan het ontwikkelen en toepassen van een instrumentarium voor het
beoordelen van de culturele ontwikkeling van leerlingen
o de leeropbrengst wordt centraal gesteld
o duidelijke relatie met de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie PO
o voortbouwen op bestaande en nog te ontwikkelen instrumenten

NB 1.
De regeling streeft naar samenhang in alle activiteiten: het resultaat is een samenhangend
programma dat de doorlopende leerlijn, gericht op de culturele ontwikkeling van een leerling,
centraal stelt.
o
o
o
o

een tijdelijke stimulans ter versterking van de samenwerking tussen onderwijs en
culturele veld
draagt op langere termijn bij aan de borging van de kwaliteit van cultuureducatie
schoolbesturen worden zoveel mogelijk betrokken bij de samenwerking
beargumenteerde relatie met het doel van de regeling Prestatiebox PO

NB 2.
Duidelijk moet zijn hoe de afstemming met het onderwijsveld over heeft plaatsgevonden:
o
o
o
o

scholen dienen bij de planvorming betrokken te zijn
duidelijk moet zijn dat scholen zich inhoudelijk en financieel willen verbinden aan de
gesubsidieerde activiteiten
benodigd is een overzicht van welke scholen de intentie hebben deel te nemen, tenzij dit
aantoonbaar niet mogelijk is
de financiële bijdrage van de school dient zichtbaar te zijn (hoeft niet gespecificeerd):
een reële, gemotiveerde bijdrage uit bijv. de prestatiebox PO of personeelsuren
bovenop de reguliere inzet (voor coaching of nascholing)

NB 3.
Bij matching met gemeenten zijn de volgende gelden uitgesloten:
o

gelden afkomstig uit de onderwijsbekostiging die scholen van het rijk ontvangen
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o

gelden die verbonden zijn aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur

Provincie Noord-Brabant
Omdat de beleidsperiode 2009 – 2012 op 31 december 2012 eindigt, zullen alle huidige subsidieprogramma’s
komen te vervallen.
Kunstbalie is door de provincie Noord-Brabant voorgedragen om de aanvraag bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie in te dienen ten behoeve van de ontwikkelingen in alle gemeenten die geen rechtstreekse
relatie met het Fonds onderhouden. De 62 gemeenten die het betreft zullen eind oktober 2012 worden
geïnformeerd over de provinciale plannen, waarna men kan aangeven of men de doelstellingen onderschrijft
en bereid is te participeren.
-

-

-

-

Kunstbalie ontwikkelt op dit moment De Cultuur Loper, een instrument om de visie op
cultuureducatie, de implementatie van doorgaande leerlijnen en de samenhang te verdiepen en
in te zetten op een duurzame en intensieve relatie van scholen met hun culturele omgeving.
De Cultuur Loper is het centrale instrument om de doelen van het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit op lokaal niveau te helpen verwezenlijken.
De provincie Noord-Brabant investeert hierin budget, maar vraagt ook een bijdrage van
gemeenten die deze doelen onderschrijven, gericht op scholen en culturele instellingen die de
ambitie hebben hierin stappen te willen zetten.
Uit het totaalbudget van FCP, provincie en deelnemende gemeenten (bijna € 1,8 miljoen) zullen
activiteiten worden gefinancierd die een bijdrage leveren aan één of meer van de doelstellingen
van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Kunstbalie en Erfgoed Brabant maken inhoudelijke en financiële afspraken over de positie van
de kunst- en erfgoededucatie binnen de provinciale plannen ten aanzien van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Voorlopig tijdpad:
-

10 oktober 2012: overleg van gedeputeerde, Kunstbalie en een selectie van
gemeenten over de hoofdlijnen van het programma
ná 10 oktober 2012: gemeenten worden geïnformeerd en gevraagd deel te nemen aan de regeling
op basis van co-investering
1 november 2012: Kunstbalie legt de conceptaanvraag voor aan het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
14 en 21 november: conferenties Cultuureducatie met Kwaliteit voor onderwijs, cultuursector en
gemeenten
mogelijk extra informatiebijeenkomsten voor de diverse betrokken doelgroepen (nog te plannen
??).
14 december 2012: deadline provinciale aanvraag bij het FCP
1 maart 2013: uiterlijke datum bekendmaking toekenning
31 mei 2013: uiterlijke datum bekendmaking toekenning aanvragen die zijn door verwezen naar
de herkansingsronde
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Bijlage 3

NOTITIE

CULTUUREDUCATIE

SCALA 2012 - 2016
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Inleiding

Voor de ontwikkeling van kinderen is het van groot belang om op jonge leeftijd in aanraking te
komen met kunst en cultuur, in welke vorm dan ook. Door cultuureducatie als speerpunt op te
nemen in het beleid, neemt het ministerie van OC&W het initiatief om het onderwijs te stimuleren
cultuureducatie aan te bieden binnen het onderwijspakket.
Voor de provincie Noord-Brabant is cultuureducatie en het vergroten van het bereik van cultuur al
jarenlang een belangrijke doelstelling. Een duurzaam en structureel cultuurbereik wordt niet bereikt
door losse, incidentele projecten, maar door mensen op jonge leeftijd als vanzelfsprekend en
structureel met cultuur in contact te brengen. De provincie kiest er daarom voor om cultuureducatie
zoveel mogelijk te verankeren binnen het onderwijs. Om dit te bereiken heeft de provincie NoordBrabant voor de unieke aanpak gekozen om lokaal zogenaamde “marktplaatsen voor
cultuureducatie” op te richten. Op deze “marktplaats” ontmoeten vraag, het onderwijs, en aanbod,
de lokale culturele sector, elkaar, wisselen informatie uit, worden partijen bij elkaar gebracht en
worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Door de versterking van de culturele infrastructuur op
lokaal niveau te stimuleren, ontstaat er een uniek netwerk van waaruit nieuwe initiatieven
structureel succesvol kunnen ontstaan en worden toegepast (overgenomen uit beleidsplan Trefpunt
Cultuureducatie Heusden).

Hoofdstuk 1: Visie op cultuureducatie in de school

1.1.
Visie op leren en ontwikkeling
In de schoolplannen van de Scalascholen wordt uitvoerig ingegaan op de visie en de missie van de
scholen en de daarbij horende uitgangspunten. Daarom wordt verwezen naar deze schoolplannen.

1.2.

Visie op cultuureducatie

Op de Scalascholen wordt, overeenkomstig de kerndoelen, structureel aandacht besteed aan
cultuureducatie. Daarnaast wordt incidenteel samengewerkt met lokale culturele instellingen en
verenigingen.
Daar de Scalascholen structureel en meer op maat invulling willen geven aan cultuureducatie,
waardoor het bijvoorbeeld binnen projecten / onderwijskundige thema’s van de scholen valt en de
scholen meer invloed hebben op het tijdstip van cultuureducatie, is in de gemeente Heusden, mede
op het initiatief van Scala, een marktplaats voor cultuureducatie opgericht: Trefpunt Cultuureducatie
Heusden. In de Stuurgroep van het Trefpunt zitten vertegenwoordigers uit het basis- en voortgezet
onderwijs, van de gemeente en van de culturele aanbieders.
De Scalascholen maken graag gebruik van de diensten van deze marktplaats. Naast het bereiken van
de algemene doelstelling om kinderen in aanraking te laten komen met cultuur in de breedste zin
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van het woord, zijn de scholen gebaat bij een zinvolle geïntegreerde invulling van cultuureducatie,
die op maat is, bestaande leerstof eventueel vervangt en dus zeer efficiënt is voor de leerkracht wat
betreft zijn of haar tijdsbesteding.

Noot: De aanbieders van kunst, cultuur en erfgoed zullen meer een partner moeten worden van het
onderwijs, in plaats van alleen maar een aanbieder. Samen kijken hoe het aanbod kan aansluiten bij
de onderwijsbehoefte.

Hoofdstuk 2: Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs

Alvorens in te gaan op de inhoudelijke en organisatorische kant van cultuureducatie, worden in dit
hoofdstuk allereerst de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie beschreven (publicatie OC&W).

3.1. Karakteristiek
Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele
aspecten in hun leefwereld. Het gaat daarbij om kennismaking met dié aspecten van cultureel
erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun
bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de
hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via
regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige
oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze
genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de
waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren
daarnaast zichzelf uiten met de aan de kunstzinnige oriëntatie ontleende middelen:
 ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de
hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
 ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
 ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het
zingen;
 ze spelen en bewegen.

Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere
leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor zeer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller
voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan
de ontwikkeling van kinderen.

3.2. De kerndoelen
 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
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De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Hoofdstuk 3: Cultuureducatie in de scholen

2.1. De oude situatie
De afgelopen jaren hebben de scholen, naast de schoolplangebonden, een beroep gedaan op het
aanbod van Bisk (nu: Kunstbalie). Daarnaast zijn activiteiten ontplooid die spontaan opkwamen zoals
naar aanleiding van een geschiedenisaanbod of een jubileum.

2.2. Gewenste situatie
Vanaf schooljaar 2012 – 2013 wordt binnen de Scalascholen structureel aandacht besteed aan
cultuureducatie:
1. zoals opgenomen in het schoolplan
2. overeenkomstig beleid Trefpunt Cultuureducatie Heusden

Hoofdstuk 4: Cultuureducatie naar inhoud

4.1.
Cultuureducatie zoals opgenomen in het schoolplan
In het schoolpan zijn de volgende disciplines (activiteiten) opgenomen:

4.1.1. Algemeen
Verschillende vak – en vormingsgebieden (waaronder vooral de wereldorienterende vakken) bieden
mogelijkheden om geïntegreerd aandacht te besteden aan cultuureducatie in de ruimste zin van het
woord. Daarbij kan onder meer een link gelegd worden richting het cultureel erfgoed, zowel lokaal,
regionaal als nationaal.
4.1.2. Specifiek
Daarnaast is sprake van vak – en vormingsgebieden die zich specifiek richten op kunst en
kunstzinnige oriëntatie:

Beeldende vorming: tekenen en beeldende vorming
Het onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen
kennis maken met verschillende mogelijkheden om zich beeldend uit te drukken, leren
beeldende uitingen van anderen te begrijpen, te respecteren en ervan te genieten;
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-

kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens,
waarnemingen en
ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende
werkstukken;

-

leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen;

kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan
cultuurgebied.
Muzikale vorming
Het onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen
hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het
verwerven van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden zodat ze deel kunnen nemen aan
de huidige muziekcultuur in Nederland.
Spel / theater en bevordering van creatief taalgebruik, waaronder literatuur en poëzie
Het onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen
de expressieve en communicatieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en
mimiek leren kennen en toepassen; in spel leren gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en
personages te verbeelden en vaardigheden als speler van rollen te verwerven waarbij ze
reflecteren op hun eigen spel en dat van anderen.
Beweging
Het onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen
- door expressieactiviteiten (bijv. dans) kennis maken met de betekenis en de beleving van
beweging, in hun eigen cultuur en enkele andere culturen. Alleen of samen met anderen dragen
deze activiteiten bij aan het repertoire van leerlingen om ervaringen, belevingen, ideeën,
gevoelens, situaties en gebeurtenissen te uiten en vorm te geven.

4.2. Cultuureducatie overeenkomstig beleid Trefpunt Cultuureducatie Heusden

Er wordt uitgegaan van de volgende disciplines:
A. Literatuur
B.
C.
D.
E.
F.

Dans / beweging
Muzikale vorming
Beeldende kunst
Theater / drama
A t/m E: Audio - visuele media

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het aanbod van de Erfgoedinstellingen van de Gemeente
Heusden.
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De basis van het Trefpunt wordt gevormd door de Coördinator Cultuureducatie en de stuurgroep,
waarin naast het onderwijs en de gemeente, ook lokale cultuurinstellingen plaats hebben.
De coördinator formuleert en voert het beleid van de stuurgroep uit. Enerzijds inventariseert de
coördinator de vraag van het onderwijs en helpt, indien nodig met het ontwikkelen van deze vragen.
De vragen worden teruggekoppeld naar de lokale instellingen, verenigingen en individuele
professionals op het gebied van cultuureducatie. Anderzijds stimuleert de coördinator deze lokale
aanbieders tot het ontwikkelen van een goed passend, gevarieerd en structureel aanbod.
Op jaarbasis zullen de Scalascholen gebruik maken van het cultureel aanbod van het Trefpunt / zullen
zij het Trefpunt vragen schoolgebonden activiteiten inhoud te geven, daar waar mogelijk.
Instellingen waarop een beroep gedaan kan worden zijn onder meer:
















Centrum voor de kunsten de Aleph
Bibliotheek Heusden
Theater de Voorste Venne
Museum het Gouverneurshuis
Eendacht Maakt Macht – Fanfare Elshout
Fidelino
Heemkundekring Onsenoort
Heusdens Bureau voor Toerisme
IngerMarlies Verhalenverteller
Muziek-Idee
Praktijk Verloren Verleden
Streekarchief Land van Heusden en Altena
Thomas van Vlied Expressie
Atelier Fellenoord
Nederlands Leder en Schoenenmuseum

Hoofdstuk 5: Cultuureducatie naar organisatie

5.1. Cultuureducatie zoals opgenomen in het schoolplan.
Op de weekroosters van lesactiviteiten staat aangeven wanneer aandacht besteed moet (kan)
worden aan schoolplangebonden activiteiten.

5.2. Cultuureducatie overeenkomstig beleid Trefpunt Cultuureducatie Heusden
Op jaarbasis worden activiteiten gepland (wat, wanneer en welke groep) die voortvloeien uit de
overeenkomst die de school is aangegaan met Trefpunt Cultuureducatie Heusden (zie hiervoor het
convenant).
Er is sprake van een vier – jaren – cyclus. Alle leerlingen maken in hun schoolloopbaan kennis met de
volgende disciplines (daar waar mogelijk in samenhang met de overige vak / vormingsgebieden):

25

Leerjaar 1 / 2

Literatuur in de ruimste zin van het woord (boeken, vertellingen, theater,
illustraties)

Leerjaar 3 / 4

Dans

Leerjaar 5 / 6

Muziek

Leerjaar 7 / 8

Beeldend

Leerjaar 4 en 7

Theater / drama

Noot: De verdeling van de disciplines over de leerjaren kan per school verschillen.

Daarnaast maken alle leerlingen één keer per jaar kennis met een activiteit die affiniteit heeft met de
discipline literatuur (de Rode Draad) en twee keer in de acht basisschooljaren (leerjaar 4 en 7) met de
discipline theater (drama, theater).
Ook wordt ruimte gecreëerd voor het Cultureel Erfgoed. Zie hiervoor paragraaf 4.1.1. (indien
mogelijk binnen de Gemeente Heusden).

Hoofdstuk 6: Scholing

De coördinator van de marktplaats is het gezicht van het Trefpunt en draagt de doelstelling uit en
stimuleert, signaleert, anticipeert, organiseert, communiceert, informeert en brengt deelnemers
(schoolcultuurcoördinatoren) bij elkaar. In deze heeft zij de expertise i.z. cultuureducatie. Zij is de
“spin in het web” tussen het (speciaal)basisonderwijs en de lokale instellingen. Iedere basisschool
kan een beroep doen op zijn / haar expertise. Namens het directeurenoverleg (speciaal)
basisonderwijs gemeente Heusden is Harry van Hout lid van de stuurgroep Trefpunt Cultuureducatie
Heusden. Hij behartigt de wensen, belangen en verantwoordelijkheden van de Heusdense (speciale)
basisscholen. In deze volgt hij de nieuwe ontwikkelingen inzake cultuureducatie en volgt, daar waar
nodig, bijscholingsbijeenkomsten.

Noot: Uitgaande van het schoolgebonden scholingsbudget neemt de cultuurcoördinator van iedere
school (overeenkomstig het taakbeleid) deel aan scholingsbijeenkomsten. Voor de taakomschrijving
van de cultuurcoördinator wordt verwezen naar de bijlage ‘competentieprofielen
cultuurcoördinator’.
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Hoofdstuk 7: Ruimtelijke omstandigheden

Naast de schoolgebonden mogelijkheden kunnen de scholen ’n beroep doen op de volgende locaties:








Centrum voor de kunsten de Aleph
Openbare Bibliotheken gemeente Heusden
Theater de Voorste Venne Drunen
Heusdens Bureau voor Toerisme
Heemkundekring Onsenoort
Museum het Goeverneurshuis
Atelier Fellenoord

Noot: De coördinator van het Trefpunt kan eventueel ook meedenken over mogelijke locaties.

Hoofdstuk 8: Bekostiging

8.1.

Cultuureducatie zoals opgenomen in het schoolplan

De bekostiging van de activiteiten zoals omschreven in hoofdstuk 4 (paragraaf 4.1.) en hoofdstuk 5
(paragraaf 5.1.) vindt plaats via de lumpsumgelden. In goed overleg met Scala stellen de
schoolleiders ieder schooljaar opnieuw het in te zetten budget voor deze culturele activiteiten vast.
8.2. Cultuureducatie overeenkomstig beleid Trefpunt Heusden
Alle basisscholen in de gemeente Heusden hebben extra gelden voor cultuureducatie aangevraagd
bij OC&W en toegekend gekregen. Het gaat om een bedrag van € 10,90 per jaar per leerling. In de
intentieverklaring is afgesproken dat het basisonderwijs minimaal 50% van deze beschikbare gelden
lokaal besteedt via het Trefpunt Cultuureducatie. Zie hiervoor hoofdstuk 4 (paragraaf 4.2.) en
hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2.).
Het resterende bedrag wordt als volgt ingezet:
- bovenschoolse activiteit, georganiseerd door het Trefpunt opening
cultureel schooljaar: € 0,50
- bovenschoolse activiteit, georganiseerd door de Openbare Bibliotheek
Heusden (de Rode Draad): € 1,95
- bovenschoolse activiteit, georganiseerd door het Trefpunt i.s.m. Cultureel
Centrum de Voorste Venne (theaterbezoek leerjaar 4 en 7): € 3,00
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Hoofdstuk 9: Evaluatie

Ieder schooljaar opnieuw zal cultuureducatie Scalabreed geëvalueerd worden.
Daarbij zal aandacht besteed worden aan:
 het beleid en de doelstellingen van cultuureducatie
 de inhoud van de culturele activiteiten
 de organisatie van de culturele activiteiten
 betrokkenheid leerlingen en leerkrachten
 samenwerking en overleg met externe partijen / partners
Met als doel het cultuurbeleidsplan, daar waar nodig, bij te stellen en de activiteiten verder uit te
breiden. Het proces, dat wil zeggen de betrokkenheid van de leerlingen bij de activiteiten is daarbij
belangrijker dan het product. Het product moet gezien worden als een gevolg en niet als doel op
zich.
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Bijlage 4
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