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Wegwijs in de wereld van Cultuurpad
Cultuurpad.nl
voor leerkrachten op zoek naar informatie en inspiratie
over cultuureducatie.
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Padxpress.nl
voor ouders en kinderen op zoek naar naschoolse activiteiten
en talentontwikkeling.

Sienacademie.nl
voor cultuurcoordinatoren en directies die meer willen met
cultuureducatie.

1. EIGENAARSCHAP

3. VERBINDING

Bijsien.nl
voor stichtingen en scholen die meer willen weten over de
Limburgse leergemeenschap cultuureducatie.
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4. KENNISDELING EN SAMENWERKING
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Eigenaarschap van het onderwijs staat centraal
• Van onderwijsstichtingen
• Van scholen
• Van kinderen

2. INTEGRALITEIT

3. VERBINDING
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1. EIGENAARSCHAP

We gaan uit van een integrale aanpak waarbij de focus ligt
op (cultuur)educatie
Ons motto is: anders leren met cultuur
We verbinden cultuur met andere domeinen
We haken aan bij onderwijs #2032
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We verbinden binnen- en buitenschools leren
We zetten in op talentontwikkeling en doorgaande lijnen
Verbinding met de omgeving vinden we belangrijk
We zorgen dat verbindingen tot stand komen
We zien kansen in de verbinding met voortgezet onderwijs
We willen samenwerking vanuit inhoud
We zoeken de verbinding met het bedrijfsleven

4. KENNISDELING EN
SAMENWERKING
We versterken kennisdeling en samenwerking door:
netwerken van cultuurcoördinatoren, denktanks,
werkgroepen, creatieve café’s
We blijven onderdak bieden aan de kennisgemeenschap SIEN
maar focussen op de eigen regio

CULTUURPAD
primair anders

ROUTEMAP
3) telefonisch aansluiten
4) verplichten: verbindende bepalingen
5) (chemie) samen overgaan in een nieuwe stof

ONDERSTEUNEN
1) iets (van onderen) steunen, zodat het niet kan vallen
2) helpen, bijstaan
Cultuureducatie is geen schoolvak, is meer dan alleen
kennismaken met of de ‘kers op de taart’. Cultuureducatie is een
vorm van leren. Kunst, theater, dans, muziek, multimedia, erfgoed
en literatuur helpt kinderen op een andere manier te leren.
Ontdekkend, onderzoekend, spelend, ervarend en met plezier.
Daarom zoeken scholen naar manieren om cultuureducatie te
integreren in hun onderwijsprogramma en hun deskundigheid
te vergroten. Wij ondersteunen scholen daarbij en proberen ze
te inspireren. Dit doen we door het aanreiken van suggesties,
inspiratie en informatie en het ontwikkelen en organiseren van
het activiteitenprogramma op maat van de school. We ont-zorgen
scholen door de praktische en administratieve organisatie van hun
activiteitenprogramma uit te voeren.

Naast het inzetten van cultuur als “bindmiddel” om de doelen
van de school te bereiken leggen we verbindingen in en rond
de school. We zetten in op talentontwikkeling na schooltijd
met Padxpress en de introductie van de Paddenfamilie. Het
naschoolse programma wordt ingezet om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van een IKC en dagarragementen.
We verbinden onderwijs met cultuur. We introduceren
ambassadeurs, brengen de omgeving in kaart, zoeken
samenwerking met het bedrijfsleven en verbinden initiatieven.
We organiseren activiteiten – op vraag van scholen - en
initieren projecten en experimenten in verbinding met sport,
wetenschap en techniek, natuur, burgerschap en food. Cultuur
blijft het vertrekpunt. We (onder)zoeken de verbinding met het
voortgezet onderwijs met cultuur als leidmotief en een focus op
21e eeuw vaardigheden.
We willen ons zichtbaar maken als verbinder in de regio en
als een organisatie die verbindingen tot stand brengt. De
ontwikkeling van kinderen staat daarbij centraal.

Om jullie wegwijs te maken in de wereld van Cultuurpad en de inhoud van
ons werk hebben we deze handige routemap ontwikkeld. Deze routemap
bevat de belangrijkste knooppunten van onze route voor 2017-2020 en
geeft inzicht in de rollen die Cultuurpad aan kan nemen. Een korte maar
krachtige weergave van onze opdracht van het onderwijs: samen met
scholen de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar zo breed
mogelijk stimuleren en kinderen laten ontdekken waar hun talenten liggen en
hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. Onder schooltijd door cultuureducatie
een structurele plek te geven in het basisonderwijs, na schooltijd door bij te
dragen aan de ontwikkeling van integrale kindcentra en dagarrangementen.

De route 2017-2020 loopt langs
vier belangrijke knooppunten:
1. EIGENAARSCHAP: Kinderen groeien op, leren een taal, leren
kijken, nadenken, zich voortbewegen, en zeggen: “Dat kan ik zelf!”
We zetten in op de brede ontwikkeling van kinderen en daarom staat
het eigenaarschap van kinderen, scholen en onderwijsstichtingen
centraal. Ons vertrekpunt is cultuur. Kinderen worden zelf eigenaar
van hun eigen ontwikkeling.

2. INTEGRALITEIT: Kinderen groeien op in een snel veranderde

STIMULEREN

Wij geloven dat cultuureducatie en talentontwikkeling broodnodig
zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven;
het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen
voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid,
leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect,
durf, nieuwsgierigheid, verwondering. Cultuur ‘empowered’ kinderen
maakt hen sterker.
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1) prikkelen, aanmoedigen

CULTUU

We willen kinderen een stem geven, een kans bieden hun mening
te uiten zodat er werk wordt gemaakt van talentontwikkeling
van kinderen. Kinderen weten heel goed wat ze zelf willen.
Onze ideeën en plannen moeten ontstaan vanuit de stem van de
kinderen en daarbij aansluiten. Daarom stellen we ons bij alles wat
we doen de vraag: ‘Worden kinderen hier gelukkig van?’

R

wereld, leren anders en hebben andere vaardigheden voor de
toekomst nodig. Daarom kiezen we ervoor cultuur te integreren in het
programma van de school. We verbinden cultuur met sport, natuur,
wetenschap, techniek, gezondheid en burgerschap. Onze focus ligt op
(cultuur)educatie. Het motto is: anders leren met cultuur.

3. VERBINDING: Een kind leert niet op school alleen. Ook
buiten de school valt voor een kind veel te leren en ontdekken.
Daarom verbinden we binnen- en buitenschools leren, zetten we
in op talentontwikkeling en slaan we een brug tussen kinderen en
hun leefomgeving met de PadXpress en Skooly, het naschoolse
activiteitenprogramma van de scholen in de gemeenten Beesel,
Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Dit kunnen we niet
alleen, daarom zoeken we de samenwerking met het bedrijfsleven,
overheden, opleidingen, stichtingen en verenigingen, maar ook met
andere sectoren zoals onder andere sport, welzijn en gezondheid. We
zien kansen in de verbinding met het voortgezet onderwijs.

4. SAMENWERKING EN KENNISDELING: Om de

Zes onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior,
Kerobei, Prisma, SPOV) uit Noord-Limburg vormen het hart, de kern
van de stichting. Deze zes participanten vertegenwoordigen 90
scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 19.339 leerlingen.
Daarnaast verleent Cultuurpad diensten aan SKBM, de
onderwijsstichtingen gebundeld binnen SIEN en werken we samen
met Kunstencentrum Venlo binnen het programma Lokaal C
(Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Limburg).
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We willen leerkrachten kansen laten zien om hun dagelijkse lessen
te verrijken met cultuur en te verbinden met andere domeinen.

Cultuurpad is een culturele stichting opgericht door het onderwijs.
Uniek in haar soort en veelomvattend. We werken in opdracht van
het onderwijs - op maat van de school - aan het bieden van brede
ontwikkelingskansen voor kinderen. We zijn de rechterhand van
scholen en werken vraaggericht aan het op creatieve wijze verbinden
van onderwijs met cultuur en andere domeinen. We gaan uit van een
integrale aanpak en hebben als motto ‘anders leren met cultuur’. We
hebben geen eigen aanbod en zijn geen reguliere culturele instelling
met uitvoerende experts. Daarom zijn we ‘primair anders’.
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ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen is het belangrijk
dat alle partijen rondom kinderen met elkaar samenwerken en
kennis delen. Cultuurpad is de spin in het web en wil een bijdrage
leveren aan kennisdeling en samenwerking. Daarom organiseren we
kenniskringen, netwerken van cultuurcoördinatoren, creatieve café’s
en leren we samen in de leergemeenschap SIEN.

We willen eigenaarschap van het onderwijs stimuleren zodat
cultuureducatie een vanzelfsprekende plek in het onderwijs krijgt
of houdt.

OVER ONS

We willen de omgeving betrekken bij onze missie zodat ook de
leefomgeving van kinderen stimuleert.

w

Haal de max uit jezelf !

Door goede voorbeelden te verspreiden, op creatieve wijze
suggesties aan te reiken, wilde ideeën en out-of-the-box
voorstellen te doen, willen we de passie van leerkrachten en
kinderen aanwakkeren en raakt iedereen gemotiveerd om aan de
slag te gaan.

SPREEKBUIS
spreek·buis (de; v(m); meervoud: spreekbuizen)

1) persoon, krant enz. die de mening van een ander of van een
groep verkondigt
Cultuurpad is de spreekbuis van de aangesloten onderwijsstichtingen Akkoord-po, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei,
Prisma en SPOV. We verkondigen de mening van het onderwijs op
het gebied van cultuureducatie.

ONDERNEMEN
1) op zich nemen
2) beginnen te doen; = uitvoeren

VERBINDEN
1) samenbinden; (innig) verenigen: gaan ermee gepaard
2) van een verband (2) voorzien

Ondernemen betekent iets gaan doen. Cultuurpad doet
het gewoon! We werken met ambassadeurs, denktanks,
vernieuwende netwerken van cultuurcoördinatoren en gaan
actief en vol passie werken aan onze opdracht! Dit doen we in
co-creatie met onze partners. Waar nodig toont Cultuurpad haar
ondernemende karakter.

Daarnaast biedt Cultuurpad onderdak aan de leergemeenschap
SIEN, een netwerk van 23 onderwijsstichtingen in de
provincie Limburg die samenwerken en kennis delen omtrent
cultuureducatie en verwante domeinen en ontwikkelingen.
SIEN geeft impulsen aan vernieuwing van het onderwijs en
het verbinden van initiatieven. De komende jaren focust
de leergemeenschap zich op drie thema’s: cultuureducatie,
onderwijs #2032 en verbinding met wetenschap en techniek.
De 23 leden vertegenwoordigen 385 scholen, 3600 leerkrachten
en 73.481 leerlingen. Cultuurpad verleent diensten aan SIEN en
is penvoerder en woordvoerder van dit netwerk en faciliteert
(online en fysieke) kennisdeling.

De school is niet meer de school zoals je die van vroeger kent. De
school is de spil in de wijk, het dorp en is uitgegroeid tot een bredere
organisatie die samenwerkt met ouders en partners in opvoeding,
opvang, ontspanning en zorg. Dit noemen we brede scholen of integrale
kindcentra. Scholen hebben de opdracht kinderen zogenaamde
dagarrangementen te bieden en vinden het belangrijk een brug te slaan
tussen kinderen en hun omgeving. De school als vindplaats voor talent
en wegwijzer voor later. Waardoor raakte jij als kind geïnspireerd, kon je
wegdromen of ontdekte je iets wat je heel leuk vond? Ieder kind heeft
een talent! Alle kinderen verdienen de kans zich verder te ontwikkelen of
te ontdekken wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden, waar ze goed in
zijn en wat de mogelijkheden in de omgeving zijn. Talentontwikkeling van
kinderen is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist
door een kind te erkennen in zijn eigenheid krijgt het zelfvertrouwen en
kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste
zin: cognitief, sociaal, creatief, etc. Met een aanbod van naschoolse
activiteiten creëren scholen blijvende voorzieningen, ontmoetingspunten
voor cultuur, sport, techniek, natuur, wetenschap en techniek etc. in de
kindomgevingen in onze regio.
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Daarom bieden we ook de komende jaren - in opdracht van de scholen kinderen van 4 tot en met 12 jaar een naschools programma aan. Binnen
PadXpress en Skooly worden talenten ontdekt en geprikkeld. We willen
kinderen verleiden de MAX uit zichzelf te halen! Padxpress en Skooly
wordt doorontwikkeld tot een hip, eigentijds en spannend naschools
programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Uitgangspunt is een familie
van tien padden. Deze padden zijn allemaal anders. Ze hebben hun eigen
hobby’s, interesses en talenten. Deze paddenfamilie trekt rond langs
scholen en richt tijdelijke clubs op waarin kinderen hun talenten kunnen
ontdekken. In hun clubhuizen doen ze allerlei toffe activiteiten en nemen
zo kinderen mee in de zoektocht naar hun talent.
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1) ingeven
2) bezielen, aanvuren

primair anders
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Verankering van cultuureducatie is een verantwoordelijkheid
van het onderwijs zelf. Daarom voeren onze scholen eigen regie.
Samen met de onderwijsstichtingen en scholen wordt de plaats
van cultuur in de school benoemd en de koers uitgezet naar ‘anders
leren’. We ondernemen verrassende en vernieuwende acties
om de koers te blijven volgen. We stimuleren en faciliteren de
ontwikkeling van cultuureducatie binnen het programma Lokaal C
(Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Limburg). We vormen de
linker hersenhelft voor scholen door trendwatching en kennisdeling
over cultuureducatie. We zoeken vernieuwende manieren om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculim
en onderwijs #2032.

INSPIREREN

Bezoekadres
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen

ERWIJ

1) richting aanwijzen
2) laten zien welke richting je op wil gaan

TALENTONTWIKKELING
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Postadres
Postbus 7048
5980 AA PANNINGEN
E. info@cultuurpad.nl
T. 088-7307400
www.cultuurpad.nl

