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PROGRAMMALIJN 1: 

CURRICULUM  
Implementeren, verdiepen en 
ontwikkelen van het curriculum 
met het doel cultuureducatie te 
verankeren in het onderwijs  
 
Programmalijn 1 betreft het inbedden 
van cultuureducatie in het curriculum. 
Het gaat er hierbij om dat 
cultuureducatie niet als doel maar als 
middel wordt ingezet in het 
lesprogramma.  
 

Doelstellingen: 
1. Het merendeel van de scholen heeft in 

samenwerking met de culturele 
omgeving een samenhangend 
programma voor cultuureducatie 
geïmplementeerd en geïntegreerd in 
het curriculum. 

2. Alle scholen hebben cultuureducatie als 
volwaardig onderdeel opgenomen in 
het schoolplan.  

3. Verdiepen van de aanpak van scholen 
die ook in 2013-2016 deelnamen door 
het inrichten van Testlokalen rondom 
verbinding, samenhang en borging.  

4. Vergroten van het bereik van 
deelnemende scholen door het 
inrichten van Proeflokalen. 

 
In CMK 2017-2020 ligt de focus op het 
implementeren en borgen van 
cultuureducatie in de scholen. Alle 
onderwijsstichtingen gaan uit van 
versterking van bestaand beleid of een 
verdieping van reeds gekozen beleid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019: 
Tijd voor actie! 
Van het hebben van een visie naar een samenhangend 
programma cultuureducatie geïmplementeerd en geïntegreerd 
in het curriculum lijkt een grote stap. De praktijk leert ons dat 
nagenoeg alle scholen eind 2019 dit doel gerealiseerd hebben.  

 

Gerealiseerd 2019 

• Alle 112 scholen hebben een visie op cultuureducatie 
en weten in welke vorm zij dit toepassen 

• Cultuureducatie is een volwaardig onderdeel van het 
curriculum 

• 34 scholen verdiepen hun aanpak in Testlokalen | 
ambitie eind 2020 is 34 

• 34 scholen doen een Proeflokaal waardoor het bereik 
van deelnemende scholen vergroot is | ambitie eind 
2020 is 26 

 

De doelstellingen worden dus ruim gehaald! Dit succes is te 
verklaren. In CMK 2013-2016 hebben we geconcludeerd dat er 
een aantal criteria zijn voor het implementeren en integreren 

Stichting      Proeflokaal     Testlokaal    
    2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Akkoord  4 0 0 5 0 0 
Fortior  4 1 0 0 1 0 
Kerobei  2 0 2 0 6 2 
SKBM  1 0 0 0 0 0 
SPOVenray  1 0 1 0 1 0 
Buitengewoon 4 0 0 1 0 0 
Dynamiek  0 5 2 0 0 0 
Prisma  0 12 0 0 0 0 
Wijnberg   0 0 0 1 0 0 
Invitare  0 0 0 2 0 0 
Lijn83  0 0 0 16 0 0 
Punt Speciaal 0 0 0 1 0 0 

        
totaal  16 18 5 26 8 2 
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van cultuureducatie in het onderwijs. We 
hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt 
in CMK 2. Wat is nog meer van belang voor 
het succes;  

• de jarenlange ervaring van scholen met 
het integreren van cultuureducatie 

• de inzet van eigen middelen 
• de veranderingen in het onderwijs 

(andere meer integrale methoden, 
thematisch werken)  

• de aandacht die besturen en 
directeuren besteden aan het op de 
agenda houden van cultuureducatie 

• de wens van het onderwijs om kinderen 
anders te leren leren 

Zijn we er dan? Nee dat niet, het onderwijs 
verandert voortdurend, de ontwikkelingen 
razen door en de aanpak kan nog verfijnd 
worden. Er liggen nog kansen in het 
verbinden van wetenschap en techniek, 
inzetten van creatieve makers op 
bijvoorbeeld buitenleren of artist in 
residence, verbinden van makers (kunst en 
technologie) en vasthouden van de 
resultaten. Daar werken we in 2020 aan 
verder.  

 

In 2019 waren 88 scholen actief 
binnen dit onderdeel van het 
programma, er werden 505 
leerkrachten en 4945 leerlingen 
bereikt. De ureninzet van het 
onderwijs bedroeg 1877,5 uur en 
481 uur werd besteed aan de 
ontwikkeling van jaarplannen, 
visie en ondersteuning.  

 
In de bijlage 
‘portretten’ 
een 
uitgebreide 
beschrijving 
van de acties 
per stichting.  
 

Tijd voor 
nog meer actie! 
Aangezien de uitvoering van de doelstellingen vlot verloopt is in 
2019 naast de reguliere uitvoering van de jaarplannen per 
stichting gekeken hoe we kunnen focussen, onderscheiden, het 
programma tot een groter succes kunnen maken. Waar zit de 
energie? Waar zit de mogelijkheid tot verbinden?  
 

Daarom zijn er een aantal initiatieven bedacht om 
cultuureducatie met kwaliteit een boost te geven.  

Hoe tof zou het zijn als….  
…. lege klaslokalen onderdak bieden aan kunstenaars: ARTIST 
IN RESIDENCE op scholen. Een aantal kunstenaars gaan werken 
in een leeg klaslokaal op een school en bieden gevraagd en 
ongevraagd hulp of ideeën aan.  

 

….de leerlingen het programma budget van CMK kregen? Wat 
zouden ze dan doen? Hoe zou het programma er dan uit zien?  

Experiment!  

Wat als je kinderen de regie en het geld geeft? Wat zouden ze 
dan doen? Hoe zou het programma CMK er dan uit zien? Drie 
scholen gaan het experiment aan en delen hun ervaringen. 
Basisschool Den Doelhof uit Meijel beet het spits af. Ze 
maakten 6 vlogs over hun zoektocht.  

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/wat-als-je-kinderen-de-
regie-en-het-geld-geeft/ 

 

In 2020 zetten we deze acties voort.  

FEITEN EN CIJFERS VAN 

CULTUURPAD  
Wat is onze rol in het programma?  
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In 2019 hebben we: 

• 135 gesprekken met scholen 
(directeur/ICC/bestuurder) 
gevoerd over inbedding in het 
curriculum en ruim 500 suggesties 
voor het integreren van cultuur en 
andere verrassende ideeën 
gedaan. 

• 39 brainstorm met teams gedaan 
over thematisch werken en 
cultuureducatie  

• 29 gesprekken met 
onderwijsstichtingen over inhoud 
jaarplannen en integratie van 
cultuureducatie in al haar 
facetten. 

• Met Bink: het aanpassen van het 
systeem (AVG) heeft bijna het 
hele jaar in beslag genomen, in 
2020 wordt het systeem echt in 
gebruik genomen.   

• een inhoudelijke samenvatting van 
de 1e twee jaren opgesteld 
(moneva)  

• deelgenomen aan een learning 
community, een brainstorm over de 
Buitenschoolse school en de 
Cultuurimpuls Venlo 

• jaarplannen van stichtingen in 
werking gezet en verfijnd 

• pilotscholen ondersteund 
• samen gewerkt met Bibliotheek 

Venlo en BS de Klingerberg in kader 
wijkproject  

• laatste portretten scholen 
geschreven 
 

• meegedacht over verhalen LAB, 
film LAB en verbinding met 
ambachten LAB.  

• deelgenomen aan netwerksessie in 
Gennep e.o 

• twee themaposters uitgegeven:  
Oorlog en Vrede en Reis je mee 
(vervoer en verkeer) gemaakt en 

naar alle 114 scholen in Noord-Limburg verstuurd; 
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/oorlog-en-vrede/ 
• een speciale nieuwsbrief in thema Oorlog en vrede in 

kader 75 jaar Vrijheid voor scholen ontwikkeld en 
verstuurd naar 200 leden. 

• de verantwoording 2019 opgesteld 
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PROGRAMMALIJN 2 

DESKUNDIGHEIDS-

BEVORDERING 
Het versterken en bevorderen 
van de inhoudelijke 
deskundigheid van leraren op 
het gebied van cultuureducatie. 
Hieraan wordt gewerkt in 
Leerlokalen.  
 
Leerlokaal | leerkrachten, cultuur 
coördinatoren en directeuren  
 

Doelstelling:   
Een belangrijke succesfactor voor het  
integreren van cultuureducatie in het 
onderwijs is de onderzoekende houding van 
de leerkrachten. Ook inspirerende Interne 
Cultuur Coördinatoren en didactisch 
geschoolde cultuurmakers zijn cruciaal voor 
de kwaliteit van het cultuuronderwijs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerealiseerd 2019  
Bij 9 stichtingen is door middel van studiedagen, teamsessies en 
inspiratiebijeenkomsten de deskundigheid van 221 leerkrachten 
vergroot.  

 

Er hebben 35 activiteiten met scholen 
plaatsgevonden. Hierbij waren 221 
leerkrachten betrokken. De ureninzet van 
scholen bedroeg 532,50 uur en 167  uur aan 
ondersteuning is ingezet.  
 
Activiteiten 2019: 
 

Zet jezelf op de kaart  
In 2019 is de campagne Zet jezelf op de kaart gelanceerd. Een 
actie waarbij cultuurmakers zichzelf met hulp van een school op 
de kaart kunnen zetten. Voor het onderwijs is er een brochure 
gemaakt die aandacht vraagt voor het tippen van 
cultuurmakers op de Kaart en de online wegwijzer voor 
cultuureducatie.   

ICC-cursus  
Cultuurcoördinatoren van scholen in Noord-Limburg kunnen 
gratis deelnemen aan de ICC-cursus en gecertificeerd worden.  
 

Maatwerkgroep ICC  

De maatwerkgroep is gestart in 2018 en heeft de maatwerk 
cursus met succes afgesloten eind 2019.  Deelnemende 
leerkrachten zijn van de Daltonschool de Klimop Nieuw-Bergen, 
De Weiert, De Triolier, Mikado en De Klimop Nederweert.  

 

We hebben en onderhouden een groot netwerk 
van (cultuur)makers en doeners.  
In 2019 hebben we:  

• Koffie gedronken met 139  cultuur-makers en zzp’ers.  

• Elke cultuurmaker vragen we zichzelf op de kaart te zetten. 
Op www.bijsien.nl/cultuurmakers ontstaat zo een overzicht 
van cultuurmakers waar scholen ook zelf gebruik van 
kunnen maken. 

• Met 25 partners samenwerking onderzocht en daarmee 

ons netwerk versterkt.  

• 37 gesprekken in kader van Lokaal C gevoerd  
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• Campagne Op de Kaart uitgezet  

• In samenwerking met Dynamiek een 

Makelaarsoverleg gestart 

Een zoektocht naar hoe partners zoals 
Cultuurpad, de bibliotheek, Sport aan 
de Maas, de cultuurcoach, de 
coördinator wetenschap en techniek 
van Dynamiek en bedrijvennetwerk 
Otwee hun krachten kunnen bundelen 
om het onderwijs rijker te maken.  
 

 
 

We werken in netwerken aan 
deskundigheidsbevordering. Dit 
alles is maatwerk.  Bijdragen 
aan onderwijsvernieuwing en 
ontwikkeling vinden we leuk.  

Netwerken en teamsessies 
In 2019 hebben we:  

• De netwerksessies van Netwerk Fortior 
opgefrist. Van eindeloos delen naar 
samen werken aan cultuureducatie met 
kwaliteit. Op 23 januari was de eerste 
werksessie bij de Willibrordusschool. Op 
22 mei 2019 was de 2e werksessie. Alle 
cultuur coördinatoren hebben hun 
plannen gepresenteerd aan elkaar en de 
aanwezige directeuren.  

• Een teamsessie in kader van taal en cultuur voor 
Groeneveld en Taal en Lent georganiseerd  

• Deelgenomen aan en een bijdrage geleverd aan de 
netwerksessie van Fortior op 9 april 2019 over de toekomst 
van het onderwijs. In een serie van 4 filmpjes gaven ook wij 
onze mening over de toekomst van het onderwijs.  

Werksessie cultuur coördinatoren Fortior-
scholen. Hoe ziet de ideale cultuur coördinator 

bij #Fortior eruit? Wat brengt hij of zij het 
team? Waar herken je hem of haar aan? Vast 

wat kreten: creatieve denker, ontdekker, 
inspirator. Deze rol/taak is zeker meer dan 

‘voor de makkelijk’! 

Cultuurpad on tour 
Onder de noemer Cultuurpad on tour reizen medewerkers van 
Cultuurpad en betrokken cultuurmakers door de regio en 
organiseren ze werksessies op scholen. In werkplaatsen 
kunnen coördinatoren en leerkrachten naar eigen inzicht 
meedoen, wat past en wat niet. Eind 2019 was het tourschema 
klaar en we vertrekken in 2020!   

Netwerk provincie | SIEN  
Samenwerking onderwijs in de provincie: Actiegroep SIEN 

opgericht.  

Doel: kennisdeling en samen innoveren.  
Er is een actiegroep opgericht en 2 scholen zijn gestart met het 
experiment ‘wat als je kinderen de regie geeft’….  
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Doe maar GNOE! 
In 2018 concludeerden we dat er extra aandacht nodig was voor 
creativiteit en het verbinden van cultuureducatie en 
creativiteitsontwikkeling. Daarom hebben we in 2019 GNOE 
gelanceerd; een campagne om leerkrachten bewust te maken 
van de kracht van creativiteit: ‘Prutsen is de basis van alle 
creativiteit’. Doel is leerkrachten bewust te maken van hoe het 
anders kan: minder moeten, meer gewoon doen, het kan anders 
en is niet zo moeilijk! 

In 2019 hebben we: 

• Op 1 juli 2019 de GNOE-campagne gelanceerd  
• Een GNOE-nieuwsbrief uitgegeven. Doe jij ook GNOE? Een 

eerste aanzet voor de prikkelende campagne gericht op 
leerkrachten.  

• GNOE gedaan tijdens de jaarlijkse Lokaal C-dag – 3 
workshops voor de aanwezigen georganiseerd met een 
heuse GNOE-wasstraat, een mooi experiment door 
cultuurmaker Roel Beurskens en een hinkelbaan van 
kerstbomen. Of waren het geen kerstbomen?  

In september was de eerste GNOE-sessie. 5 leerkrachten, 3 
cultuurmakers en 2 stagiaires gingen samen de uitdaging aan. 
Dit deden we vanuit de ontknutseltheorie van Dr. Flow: 

‘Durven prutselen, is het nieuwe Ontknutselen! 
Van moeten kunnen knutselen, naar: kunnen 
durven prutselen,…..’ 
Deze theorie is samen met leerkrachten en kinderen uitgewerkt 
in een serie video’s die te vinden zijn op de website van 

Cultuurpad. www.cultuurpad.nl/gnoe  
Vanwege te drukke agenda’s van de leerkrachten in de 
denktank is het roer omgegooid en meer ingezet op campagne 
voeren, prikkelende acties om de mindset van leerkrachten 
positief te beïnvloeden. We doen gekke acties, delen ‘gratis 
creativiteit’ uit, hebben een oplossing voor ‘lampionnenstress’, 
ontwikkelden de GNOE-kunst-escaperoom, dragen en delen 
maffe shirts uit en nog veel meer. 

In 2020 gaan we door met GNOE!  

 
Indicatoren voor creativiteitsontwikkeling 
In het kader van GNOE en het onderzoek naar hoe je creativiteit 
inzet binnen het PO hebben we Indicatoren voor 
creativiteitsontwikkeling opgesteld. Deze indicatoren zijn 
gebaseerd op de definities van Creativiteit uit de pilot bij de 
Weiert/Kapelke. Deze indicatoren worden in 2020 opgenomen 
in de Academie.  
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DE ROL VAN 

CULTUURPAD  
Reflectie op de eigen rol  
 

Cultuurpad treedt op als vertegenwoordiger 
van het onderwijs in Noord-Limburg en 
voert samen met de onderwijsstichtingen de 
onderwijsactiviteiten binnen het programma 
Lokaal C uit. Cultuurpad ondersteunt de 
onderwijsstichting bij het opstellen van een 
activiteitenplan Lokaal C, inclusief 
begroting, volgt de ontwikkeling van 
bovengenoemde activiteitenplannen en 
versterkt informatie voor de verantwoording 
van de besteding van de subsidiegelden aan 
de penvoerder KCV.  

 

De stichtingen die niet aangesloten waren 
bij Cultuurpad zijn voor de samenwerking 
binnen Lokaal C een samenwerkings-
overeenkomst met Cultuurpad aangegaan 
waarin taken en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd. Cultuurpad speelt geen actieve 
rol in de uitvoering van de jaarprogramma’s 
van Invitare, Buitengewoon, SPOV, De 
Wijnberg, Lijn83 en Mikado. De scholen van 
deze stichtingen worden wel betrokken in 
de activiteiten rondom 
deskundigheidsbevordering en 
kennisdeling.  

 

Cultuurpad heeft een actieve rol binnen de 
jaarprogramma’s van Akkoord, Dynamiek 
Scholengroep, Fortior, Kerobei en Prisma en 
is betrokken bij de diverse pilotscholen in 
het programma.  

 

Wij denken mee en zetten creatief en 
anders denken in bij het vormgeven van 
thematisch onderwijs. Wij werken mee 
door aan te sluiten bij de brainstorms van 
de bouwen over de opzet van elk thema. 
Daar delen we onze expertise en 

creativiteit met de leerkrachten en zorgen we direct voor 
verbinding. We leggen – op vraag- de contacten met de 
omgeving en zoeken of boeken cultuurmakers of andere 
makers.  

Ankie Rutten, directeur-bestuurder Cultuurpad 

 

Op vraag denken en werken ze mee aan deze 
ontwikkelingen. Bij elke school op een andere passende 
wijze. Naast het ondersteunen van deze scholen speelt 
Cultuurpad een rol in kennisdeling en uitwisseling van 
ervaringen.  

Hoe ervaren de scholen de samenwerking met 
Cultuurpad?  
 

Leuk vind ik het dat er snel geschakeld wordt en met een 
creatieve blik meegewerkt wordt aan verrijking op school. 
De flexibiliteit en het ‘out of the box’ denken helpt hierbij! 
Bart Mous, directeur 
 
Cultuurpad betekent voor ons: Samen brainstormen, elkaar 
inspireren. Maar ook organisatie uit handen nemen, 
waardoor het onderwijs minder 'druk' ervaart. 
Loes Hesen, kwaliteitsondersteuner 
 

Cultuurpad verbindt tussen onderwijs en cultuur. De 
meerwaarde van Cultuurpad is het ons helpt om anders te 
denken.  Ze verbinden tussen aanbod en vraag en doen dit 
klantgericht en specifiek. 
De belangrijkste reden om Cultuurpad in te schakelen als 
school is als  we op zoek zijn naar een activiteit die passend is 
bij het thema. Als directeur als ik iets wil ontwikkelen en 
denkkracht en daadkracht nodig heb. De kracht van 
Cultuurpad zit in de flexibiliteit en de manier waarop met 
reflectie omgegaan wordt.  
Doordat het op maat is en ze altijd op zoek zijn naar 
ontdekkingen, passend bij het primair onderwijs is het 
‘primair anders’. Cultuurpad is voor ons een welkome 
aanvulling. De vernieuwing, de flexibiliteit maakt het leuk en 
geeft ons een goed gevoel.  
Omdat er vanuit een ander oogpunt, maar wel met een 
onderwijsblik, iets waardevols wordt toegevoegd aan het 
onderwijs maakt Cultuurpad de onderwijswereld een stukje 
mooier.”   
Marly Fleuren, directeur 
 
De kracht van Cultuurpad is het bundelen van creatief, 
kunstzinnige experts die de kinderen op een verdiepende 
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manier kunnen laten kennismaken met 
een grote verscheidenheid aan 
kunstdisciplines (zowel analoog als 
digitaal).  
Frank van der Sterren, leerkracht 
 

MONEVA EN 

KENNISDELING  
Deelnemende stichtingen en scholen aan 
Lokaal C delen hun kennis en ervaring in de 
eigen organisatie, binnen het netwerk van 
cultuur coördinatoren of creatieve denktank. 
Om de ontwikkelingen en de opgedane 
kennis rond cultuureducatie in deze regio 
niet verloren te laten gaan, kiezen we ervoor 
om naast kwantitatieve gegevens ook 
kwalitatieve informatie op te halen. 
Deelnemers werken 1 keer per jaar mee aan 
een kort interview en/of beantwoorden in 
een kort document vragen over wat ze aan 
het doen zijn, wat er veranderd in het 
denken over cultuureducatie, hoe ze een 
betere aansluiting kunnen vinden met het 
culturele veld en wat ze nog meer zouden 
willen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIE  

ONDERWIJSSTICHTINGEN 
Er zijn voor de evaluatie van 2019 vier bestuurders en acht 
contactpersonen van alle deelnemende stichtingen 
geïnterviewd. In de bijlage is een volledig overzicht van 
voornemens en acties per stichting opgenomen.  

 

BEWUSTZIJN  

De schoolbesturen benadrukken stuk voor stuk dat het 
bewustzijn ten aanzien van het belang van cultuureducatie is 
gegroeid. Er bestaat geen twijfel meer over het belang van 
cultuureducatie voor de ontwikkeling van leerlingen. De tijd dat 
cultuur een 'extraatje' was of slechts bestond uit het jaarlijkse 
uitje naar het museum lijkt definitief voorbij.  

 

DE AANPAK  

De scholen onder het bewind van de ondervraagde 
onderwijsstichtingen zijn allemaal bezig met het ontwikkelen 
van een integrale en zo breed mogelijke aanpak. Op steeds 
meer scholen wordt nagedacht hoe cultuur onderwijs breed kan 
worden ingezet. Naast ideeën om cultuur in te zetten in vakken 
als taal en rekenen, wordt cultuur ook beschouwd als middel om 
kinderen een blik op de maatschappij te geven. Doel is 
bovendien om kinderen een beeld te geven van wat cultuur is, 
welke mogelijkheden het biedt en hoe ze zich er vrij in kunnen 
bewegen.  

 

JAARPLANNEN  

De bestuurders geven aan dat ze als bestuur de 
verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de jaarplannen bij 
de individuele scholen neerleggen. Door de veelheid aan 
scholen hebben de meeste bestuurders weinig zicht op de 
concrete uitwerking per school.  

De jaarplannen worden mede gedragen door Cultuurpad en 
voor de invulling ervan wordt volgens de bestuurders 
gebruikgemaakt van het culturele aanbod Cultuurpad.  

 

FEEDBACK VANUIT DE SCHOLEN  

Er ligt nog altijd veel druk op leerkrachten. Bij de roep om meer 
cultuur is de eerste reactie nogal eens: "oh jee, moeten we nog 
meer?" Meer (financiële) ondersteuning en een grotere rol van 
de cultuurcoördinator is een wens van een aantal deelnemende 
onderwijsstichtingen. Verder wordt opgemerkt dat het voor 
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veel leerkrachten - door gebrek aan ervaring 
en kennis - nog onwennig en lastig is om 
cultuuronderwijs te geven. Een opmerking 
vanuit het speciaal onderwijs is dat cultuur 
voor hun doelgroep moeilijker te integreren 
is dan bijvoorbeeld sport.  

 

CULTURELE AANBOD 

Het culturele aanbod is meer dan 
voldoende, aldus de bestuurders. De 
ondervraagde scholen maken gebruik van 
de makelaarsfunctie van Cultuurpad. Enige 
kanttekening betreffende het aanbod is dat 
de grote instellingen zoals theaters en 
musea voor scholen in dorpen en wijken 
moeilijker te bereiken zijn.  

 

DE PILOTSCHOLEN   
Er zijn voor de evaluatie van 2019 drie 
pilotscholen geïnterviewd: Basisschool De 
Weiert in Arcen (Fortior), Basisschool Onder 
de Wieken / Onder de Linde in Meterik 
(Dynamiek) en Kindcentrum De Wouter in 
America (Dynamiek). Van de overige 
pilotscholen zijn beschrijvingen opgenomen 
in de bijlage. 

 

BEWUSTZIJN 

Op de scholen is absoluut sprake van een 
gegroeid bewustzijn ten aanzien van 
cultuureducatie. De betreffende 
leerkrachten benadrukken dat cultuur niet 
meer als een los activiteitje wordt gezien, 
maar echt ingezet wordt als onderdeel van 
curriculum. De directies en leerkrachten zien 
steeds meer mogelijkheden om cultuur 
onderdeel te maken van lespraktijk. Ook 
wordt algemeen aangenomen dat 
cultuureducatie als middel op de goede weg 
is en dat groei ontstaat als alle leerkrachten 
ervaren en voelen wat de meerwaarde ervan 
is. 

 

RODE DRAAD  

Grote winst zit hem in het feit dat scholen 
een plan hebben met betrekking tot 

cultuureducatie. Er is een 'rode draad' uitgezet en dat maakt het 
vormgeven van cultuureducatie gemakkelijker. Keuzes worden 
bewuster gemaakt en cultuuronderwijs bestaat niet meer uit 
ad-hoc bedachte 'activiteitjes'. Een ander groot voordeel ten 
opzichte van 'vroeger' is dat de verwachte belasting op de 
leerkracht minder groot wordt door cultuur te verweven in het 
curriculum: het is geen extra werk, de les moet toch gegeven 
worden. 

 

VERSCHILLEN 

Cultuur wordt op de ondervraagde scholen ingezet als middel, 
niet als doel op zich. De manier waarop scholen ermee omgaan, 
verschilt per school. De ene school werkt in thema's en probeert 
creatief denken te stimuleren met kunstvakken of gebruikt 
creatieve activiteiten om leerlingen actiever bij de les te 
betrekken. Een andere school koos bijvoorbeeld voor een 
school breed project waarbij cultuur een middel is om dit project 
te realiseren. 

 

AANBOD  

Scholen geven aan meer zicht te hebben op de mogelijkheden 
van het culturele veld en vallen in de praktijk terug op 
Cultuurpad. De ondervraagde scholen werken met Cultuurpad 
en Cultuurpad regelt aanbod en vormt het culturele netwerk 
van de school. 

 

WENSEN 

Leerkrachten geven aan dat er een goed begin is gemaakt en 
dat het nu wenselijk is om steeds meer leerkrachten vertrouwd 
te maken met het inzetten van cultuur in hun lessen. Ook geven 
ze aan dat er goed gekeken moet worden naar talenten van 
individuele leerkrachten.  

In de toekomst, als de nieuwe manier van werken goed geland 
is, zou het mooi zijn als er ook ideeën uit de leerlingen komen. 
Het ontwikkelen van creativiteit is niet eenvoudig, scholen zijn 
zoekende naar manieren om kinderen in vrijheid te laten 
ontdekken. Het blijkt lastig om los te komen van het 'nadoen' 
van een kunstje. Daar ligt nog een uitdaging.  
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Financiële verantwoording 
 
Staat van baten en lasten 2019  

 

 
 
  

Fin overzicht Lokaal C (Cultuurpad/onderwijs)  
LASTEN
Activiteitenkosten

2017 2018 2019
begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie

Programma 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling Curriculum
Testlokaal 
Inzet cultuurpad 13.500€                 14.915€                 13.820€                    13.820€                    13.820€                     13.820€                    
Akkoord! 4.712€                    -€                         9.274€                       6.107€                       6.521€                        6.521€                       

De Wijnberg 779€                         -€                         1.536€                        -€                            1.909€                        2.722€                       

Dynamiek 15.580€                  -€                         30.711€                     91€                              37.701€                      37.701€                     

Fortior 3.085€                    -€                         6.081€                       6.081€                       4.472€                        -€                            

Invitare 1.558€                     -€                         3.071€                        3.071€                        745€                             2.328€                       

Kerobei 12.464€                 -€                         24.568€                    24.568€                    6.708€                        -€                            

Lijn83 12.464€                 -€                         24.569€                    24.569€                    5.217€                         10.433€                     

Puntspeciaal 779€                         -€                         1.536€                        3.311€                        -€                             -€                            

Prisma 9.349€                    -€                         18.428€                    -€                            22.900€                    13.166€                     

SKO Meijel -€                         -€                         757€                            -€                            1.130€                         -€                            

SPOV -€                         -€                         -€                            -€                            5.217€                         10.433€                     

Buitengewoon 2.688€                   -€                         2.688€                      2.688€                      1.863€                        3.689€                       

subtotaal 76.957€                  14.915€                  137.039€                  84.306€                    108.205€                  100.813€                  

Proeflokaal
Inzet cultuurpad 6.750€                    7.615€                    6.732€                       6.732€                       6.732€                        6.732€                       
Akkoord! 2.321€                    -€                         4.568€                       3.410€                       4.991€                        517€                            

De Wijnberg
-€                         -€                         -€                            -€                            426€                            426€                           

Dynamiek -€                         -€                         -€                            -€                            8.092€                       3.395€                        

Fortior 6.263€                    -€                         12.346€                    1.487€                       15.970€                      3.513€                        

Invitare -€                         -€                         -€                            -€                            852€                            852€                           

Kerobei
3.116€                     -€                         6.142€                       6.142€                       7.666€                        -€                            

Lijn83 -€                         -€                         -€                            -€                            5.963€                        11.923€                     

Puntspeciaal -€                         -€                         -€                            -€                            426€                            -€                            

Prisma -€                         -€                         -€                            -€                            5.111€                         -€                            

SKO Meijel 779€                         -€                         779€                            -€                            1.205€                        1.205€                       

SPOV 11.707€                  -€                         23.055€                     23.055€                     5.963€                        11.925€                     

Buitengewoon 1.207€                    -€                         4.990€                      4.990€                      2.130€                        4.260€                      

subtotaal 32.144€                 7.615€                     58.613€                     45.816€                    65.527€                      44.748€                    

Activiteiten scholen uit cultuurbudget 20.251€                 -€                40.503€                    28.526€                    32.415€                      35.790€                     

Programmalijn 2: Inhoudelijke deskundigheid
Leerlokaal (inclusief kennisdeling) 
inzet/activiteiten cultuurpad 2.603€                    4.085,00€          21.540€                    19.389€                    25.153€                     25.459€                   
Akkoord! 2.385€                   -€                       2.385€                       -€                            2.385€                        2.385€                       
De Wijnberg 163€                        -€                       163€                            -€                            163€                             163€                            
Dynamiek 3.256€                   -€                       3.256€                       -€                            3.256€                        -€                            
Fortior 1.954€                   -€                       1.954€                       1.954€                       -€                             -€                            
Invitare 326€                        -€                       326€                           326€                           -€                             -€                            
Kerobei 3.257€                   -€                       3.257€                       3.257€                       -€                             -€                            
Lijn83 2.605€                   -€                       2.605€                      2.605€                      -€                             -€                            
Puntspeciaal 163€                        -€                       163€                            163€                            -€                             -€                            
Prisma 1.953€                   -€                       1.953€                       -€                            1.953€                        -€                            
SKO Meijel 163€                        -€                       163€                            -€                            163€                             -€                            
SPOV 3.360€                   -€                       3.360€                       3.360€                       -€                             -€                            
Buitengewoon 814€                        -€                       814€                           814€                           -€                             -€                            
subtotaal 23.002€               4.085,00€          41.938,56€             31.868€                    33.072,53€               28.007€                    

totaal cultuurpad 22.853€                 26.615€                 42.092€                   39.941€                    45.705€                     46.011€                    
totaal onderwijs 109.250€              -€                         236.002€                 150.575€                 193.515€                   127.557€                  
totaal ex eigen bijdrage 173.569€                  
TOTAAL incl eigen bijdrage 152.354€             26.615€               278.094€               190.516€               239.219€                209.358€               

BATEN 
Activiteitenkosten

2017 2018 2019
begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie

Programma 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling Curriculum
Test en proeflokaal
Bijdrage lokaal C 109.101€               -€                         218.202€                 178.996€                 148.307€                   148.307€                  
Bijdrage Akkoord! 1.746,00€             -€                         3.345,00€                3.345€                        1.687,50€                 1.687,50€                

Bijdrage De Wijnberg 175,00€                  -€                         353,00€                     -€                            728,00€                     728€                           

Bijdrage Dynamiek 3.491,00€             -€                         7.044,00€               -€                            10.606,50€              10.606,50€             

Bijdrage Fortior 2.095,00€            -€                         4.227,00€               4.227€                       2.250,00€                2.250€                       

Bijdrage Invitare 349,00€                 -€                         704,00€                    704€                           375,00€                      750€                            

Bijdrage Kerobei 3.491,00€             -€                         7.044,00€               7.044€                       3.375,00€                  -€                            

Bijdrage Lijn83 2.793,00€             -€                         5.635,00€                5.635€                        2.625,00€                5.250€                       

Bijdrage Puntspeciaal 175,00€                  -€                         353,00€                     353€                            187,50€                      375€                            

Bijdrage Prisma 2.095,00€            -€                         4.227,00€               6.477,00€                 6.477€                       

Bijdrage SKO Meijel 175,00€                  -€                         353,00€                     540,50€                     541€                            

Bijdrage SPOV 2.793,00€             -€                         5.457,00€                5.457€                        2.625,00€                5.250€                       

Bijdrage Buitengewoon 873,00€                 -€                         1.761,00€                1.761€                        937,50€                      1.875€                        

Subtotaal bijdrage onderwijs 20.251€                 -€                         40.503€                    28.526€                    32.415€                      35.790€                     

Programmalijn 2: Inhoudelijke deskundigheid
Bijdrage Lokaal C 18.002€                 36.004€                    36.004€                    18.002€                     18.002€                    

Kennisdeling
activiteiten 5.000€                   -€                         10.000€                    10.000€                    5.000€                       5.000€                      

totaal Lokaal C 132.103€               -€                         264.206€                225.000€                171.309€                   171.309€                  
totaal onderwijs 20.251€                 -€                         40.503€                    28.526€                   32.415€                     35.790€                    
TOTAAL 152.354€             -€                         304.709€               253.526€               203.724€                 207.099€               

Verschil tussen baten en lasten: -0€                  -26.615€         26.615€            63.010€            -35.496€            -2.260€             
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Toelichting lasten en baten 
 
Lasten 
De totale activiteitenkosten bedroegen in 
2019: 209.358. Dit is 29.861 euro lager dan 
begroot. Dit wordt  veroorzaakt door de 
inhaalslag die in 2019 is gedaan,  na de 
langzame start in 2017 en 2018. We blikken 
terug op een goede inhaalslag en sluiten dit 
jaar af met een goede balans tussen 
inkomsten en uitgaven.  
 
Baten 
De totale inkomsten in 2019 bedroegen 
207.099 euro. Dit is 3375 euro meer dan 
begroot. Dit komt door de hogere bijdrage 
van het onderwijs vanuit activiteiten. De 
reden hiervoor is dat een aantal stichtingen 
de bijdrage tot en met 2020 hebben 
ontvangen en daardoor een hogere inzet 
van activiteiten en middelen in 2019 hebben. 
Daarentegen hebben een aantal stichtingen 
hun activiteiten nadruk in 2020 liggen. Door 
evenwichtige verdeling van inzet en 
middelen loopt de begroting evengoed in de 
pas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resultaat  
We sluiten 2019 af met een negatief resultaat van 2.260 euro.  
 
Ureninzet onderwijs  
De ureninzet binnen programmalijn 1 bedroeg 1877,5 uur, 
74.700 euro.  
De ureninzet binnen programmalijn 2 bedroeg 532,50 uur,  
21.300 euro.  
Hiermee komt de totale ureninzet (gekapitaliseerde uren) op 
96.400 euro.  
 
De bijdrage van het onderwijs in activiteiten bedroeg 35.790 
euro.  
 

Daarnaast is er in 2019 minstens 309.154,15 
euro uitgegeven aan cultuuractiviteiten door 
cultuurmakers waarbij alle scholen in Noord-
Limburg betrokken zijn.  Dit zijn middelen uit 
de reguliere cultuurbudgetten van de 
betrokken scholen die niet meegenomen 
worden in deze verantwoording.  

Fin overzicht Lokaal C (Cultuurpad/onderwijs)  
LASTEN
Activiteitenkosten

2017 2018 2019
begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie

Programma 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling Curriculum
Testlokaal 
Inzet cultuurpad 13.500€                 14.915€                 13.820€                    13.820€                    13.820€                     13.820€                    
Akkoord! 4.712€                    -€                         9.274€                       6.107€                       6.521€                        6.521€                       

De Wijnberg 779€                         -€                         1.536€                        -€                            1.909€                        2.722€                       

Dynamiek 15.580€                  -€                         30.711€                     91€                              37.701€                      37.701€                     

Fortior 3.085€                    -€                         6.081€                       6.081€                       4.472€                        -€                            

Invitare 1.558€                     -€                         3.071€                        3.071€                        745€                             2.328€                       

Kerobei 12.464€                 -€                         24.568€                    24.568€                    6.708€                        -€                            

Lijn83 12.464€                 -€                         24.569€                    24.569€                    5.217€                         10.433€                     

Puntspeciaal 779€                         -€                         1.536€                        3.311€                        -€                             -€                            

Prisma 9.349€                    -€                         18.428€                    -€                            22.900€                    13.166€                     

SKO Meijel -€                         -€                         757€                            -€                            1.130€                         -€                            

SPOV -€                         -€                         -€                            -€                            5.217€                         10.433€                     

Buitengewoon 2.688€                   -€                         2.688€                      2.688€                      1.863€                        3.689€                       

subtotaal 76.957€                  14.915€                  137.039€                  84.306€                    108.205€                  100.813€                  

Proeflokaal
Inzet cultuurpad 6.750€                    7.615€                    6.732€                       6.732€                       6.732€                        6.732€                       
Akkoord! 2.321€                    -€                         4.568€                       3.410€                       4.991€                        517€                            

De Wijnberg
-€                         -€                         -€                            -€                            426€                            426€                           

Dynamiek -€                         -€                         -€                            -€                            8.092€                       3.395€                        

Fortior 6.263€                    -€                         12.346€                    1.487€                       15.970€                      3.513€                        

Invitare -€                         -€                         -€                            -€                            852€                            852€                           

Kerobei
3.116€                     -€                         6.142€                       6.142€                       7.666€                        -€                            

Lijn83 -€                         -€                         -€                            -€                            5.963€                        11.923€                     

Puntspeciaal -€                         -€                         -€                            -€                            426€                            -€                            

Prisma -€                         -€                         -€                            -€                            5.111€                         -€                            

SKO Meijel 779€                         -€                         779€                            -€                            1.205€                        1.205€                       

SPOV 11.707€                  -€                         23.055€                     23.055€                     5.963€                        11.925€                     

Buitengewoon 1.207€                    -€                         4.990€                      4.990€                      2.130€                        4.260€                      

subtotaal 32.144€                 7.615€                     58.613€                     45.816€                    65.527€                      44.748€                    

Activiteiten scholen uit cultuurbudget 20.251€                 -€                40.503€                    28.526€                    32.415€                      35.790€                     

Programmalijn 2: Inhoudelijke deskundigheid
Leerlokaal (inclusief kennisdeling) 
inzet/activiteiten cultuurpad 2.603€                    4.085,00€          21.540€                    19.389€                    25.153€                     25.459€                   
Akkoord! 2.385€                   -€                       2.385€                       -€                            2.385€                        2.385€                       
De Wijnberg 163€                        -€                       163€                            -€                            163€                             163€                            
Dynamiek 3.256€                   -€                       3.256€                       -€                            3.256€                        -€                            
Fortior 1.954€                   -€                       1.954€                       1.954€                       -€                             -€                            
Invitare 326€                        -€                       326€                           326€                           -€                             -€                            
Kerobei 3.257€                   -€                       3.257€                       3.257€                       -€                             -€                            
Lijn83 2.605€                   -€                       2.605€                      2.605€                      -€                             -€                            
Puntspeciaal 163€                        -€                       163€                            163€                            -€                             -€                            
Prisma 1.953€                   -€                       1.953€                       -€                            1.953€                        -€                            
SKO Meijel 163€                        -€                       163€                            -€                            163€                             -€                            
SPOV 3.360€                   -€                       3.360€                       3.360€                       -€                             -€                            
Buitengewoon 814€                        -€                       814€                           814€                           -€                             -€                            
subtotaal 23.002€               4.085,00€          41.938,56€             31.868€                    33.072,53€               28.007€                    

totaal cultuurpad 22.853€                 26.615€                 42.092€                   39.941€                    45.705€                     46.011€                    
totaal onderwijs 109.250€              -€                         236.002€                 150.575€                 193.515€                   127.557€                  
totaal ex eigen bijdrage 173.569€                  
TOTAAL incl eigen bijdrage 152.354€             26.615€               278.094€               190.516€               239.219€                209.358€               

BATEN 
Activiteitenkosten

2017 2018 2019
begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie

Programma 1: Implementatie, verdieping en ontwikkeling Curriculum
Test en proeflokaal
Bijdrage lokaal C 109.101€               -€                         218.202€                 178.996€                 148.307€                   148.307€                  
Bijdrage Akkoord! 1.746,00€             -€                         3.345,00€                3.345€                        1.687,50€                 1.687,50€                

Bijdrage De Wijnberg 175,00€                  -€                         353,00€                     -€                            728,00€                     728€                           

Bijdrage Dynamiek 3.491,00€             -€                         7.044,00€               -€                            10.606,50€              10.606,50€             

Bijdrage Fortior 2.095,00€            -€                         4.227,00€               4.227€                       2.250,00€                2.250€                       

Bijdrage Invitare 349,00€                 -€                         704,00€                    704€                           375,00€                      750€                            

Bijdrage Kerobei 3.491,00€             -€                         7.044,00€               7.044€                       3.375,00€                  -€                            

Bijdrage Lijn83 2.793,00€             -€                         5.635,00€                5.635€                        2.625,00€                5.250€                       

Bijdrage Puntspeciaal 175,00€                  -€                         353,00€                     353€                            187,50€                      375€                            

Bijdrage Prisma 2.095,00€            -€                         4.227,00€               6.477,00€                 6.477€                       

Bijdrage SKO Meijel 175,00€                  -€                         353,00€                     540,50€                     541€                            

Bijdrage SPOV 2.793,00€             -€                         5.457,00€                5.457€                        2.625,00€                5.250€                       

Bijdrage Buitengewoon 873,00€                 -€                         1.761,00€                1.761€                        937,50€                      1.875€                        

Subtotaal bijdrage onderwijs 20.251€                 -€                         40.503€                    28.526€                    32.415€                      35.790€                     

Programmalijn 2: Inhoudelijke deskundigheid
Bijdrage Lokaal C 18.002€                 36.004€                    36.004€                    18.002€                     18.002€                    

Kennisdeling
activiteiten 5.000€                   -€                         10.000€                    10.000€                    5.000€                       5.000€                      

totaal Lokaal C 132.103€               -€                         264.206€                225.000€                171.309€                   171.309€                  
totaal onderwijs 20.251€                 -€                         40.503€                    28.526€                   32.415€                     35.790€                    
TOTAAL 152.354€             -€                         304.709€               253.526€               203.724€                 207.099€               

Verschil tussen baten en lasten: -0€                  -26.615€         26.615€            63.010€            -35.496€            -2.260€             


