Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Algemeen
CultuurContact, het bureau voor cultuuronderwijs in Helmond heeft weer voor vier jaar subsidie
ontvangen om regie te voeren op het onderdeel Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

CmK 2017-2020, de regeling
De regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ komt voort uit het programma van het ministerie van
OCW dat tot doel heeft cultuureducatie te borgen door middel van een landelijk samenhangende
aanpak. Het beoogt de kwaliteit, in het bijzonder van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ in het
primair onderwijs, te bevorderen.
Het doel is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt
binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren.
Binnen CmK 2017-2020 leggen we de focus op de volgende speerpunten:

VERBINDEN-VERANKEREN-SAMENBRENGEN
 Op basis van maatwerk per school gaan we verder met een doorlopende leerlijn realiseren in
een of meerdere kunstvakken gerelateerd aan de Culturele Ladekast (zie pdf-je het boekje de
Culturele ladekast).
 Literatuureducatie, literatuur breed zien en breed inzetten, blijft een speerpunt. We maken
teams kundiger en borgen op die manier de literatuureducatie i.sm. Bibliotheek HelmondPeel.
 Met de scholen die in de periode 2013-2016 geparticipeerd hebben in CmK gaan we de
verdieping in.
 Meer aandacht voor de deskundigheid van leerkrachten op de kunstdisciplines en waar
mogelijk van educatief medewerkers op het gebied van onderwijs.
 Leerkrachten vaardiger maken zodat ze inzicht krijgen in het ontwikkelen van de culturele
competenties van de leerlingen.
 Bewustwording op de essentie van kunst- en cultuureducatie op de school en de rol die het
schoolteam daarbij speelt.
 We willen een duurzame verandering als het gaat om de positie van kunst- en
cultuuronderwijs in de school, kortom: verankering en borging, o.a. door te werken met de
digitale culturele ladekast.
 We willen verbinden en samenbrengen. Een dynamische plek om kennis en ervaring te delen
op alle niveaus en tussen alle partners.
 We willen aansluiten bij het VO. OMO scholengroep en haar cultuurspecialist ondersteunen
in de inhoudelijk invulling van het traject dat leidt tot een cultureel zelfportret aan het eind
van de culturele loopbaan van de leerlingen.
 Meer samenhang met andere activiteiten voor cultuureducatie zoals het Kunstmenu.

