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Het zit erop!
Adieu!

2004
MANIFEST 1

Tijdens een werkconferentie over
cultuureducatie van de provincie
vond een groep schoolbesturen elkaar. Ze besloten te gaan samenwerken. De samenwerking bestond
vooral uit uitwisseling en kreeg een
naam: Platform Cultuureducatie PO
Limburg.

2007

Ze schreven samen een manifest,
genaamd Aangenaam. Het primair
onderwijs in de provincie Limburg
nam hiermee een gezamenlijk standpunt in over de plaats en functie
van cultuureducatie in het primair
onderwijs. In het Manifest stellen ze
zich voor. De bestuurders zagen dit
manifest als een eerste stap op weg
naar samenwerking.

OPRICHTING

In maart 2010 bezegelden 19 onderwijsstichtingen hun samenwerking
door het ondertekenen van een
convenant, in mei 2010 presenteerden ze hun masterplan voor cultuur
educatie. De bestuurlijke samenwerking kreeg de naam CultuurPACT.
Cultuureducatie als een vanzelf
sprekend onderdeel van het onderwijs werd de missie van CultuurPACT.
Er was genoeg geschreven, tijd om
aan de slag te gaan. De provincie
besloot CultuurPACT financieel
en inhoudelijk te ondersteunen.
Cultuurpad werd als penvoerder

aangewezen en het echte werk ging
beginnen. In september 2010 zag
SIEN het levenslicht!

CMK 1

DE START

2009

MANIFEST 2
Er volgde nog een manifest: Meer
kinderen meedoen, wij doen mee! Ze
wilden dat meer kinderen mee doen
aan kunst en cultuur. En niet zomaar
een bezoekje of kennismaking, maar
ze maken er ruimte voor in het onderwijs. Een unieke zaak!
Het idee van een kennisgemeenschap voor cultuureducatie en een
regierol voor het onderwijs werd
geboren en de bestuurders sloegen
weer aan het schrijven.

2010
2012
2013

In maart 2013 ontvingen we het
heugelijke nieuws dat de aanvraag was goedgekeurd en begon
de uitvoering van het programma Cultuureducatie in Limburg
in 
samenwerking met scholen,
culturele veld en overheden. De

insteek in Limburg is ‘anders’. We
willen kinderen brede ontwikkelingskansen bieden door - met cultuur als middel- ze beter en anders
te leren leren. Daarom ligt de regie
van alle acties bij de scholen met
het culturele veld als partner.

www.bijsien.nl

SIEN was ondertussen opgegroeid
tot een stevige ‘dame’ dankzij de
liefdevolle verzorging van ondertussen 21 onderwijsstichtingen en 385
scholen. De website www.bijsien.
nl werd gerealiseerd.Het ministerie
van OC& W besloot dat cultuureducatie een stevige impuls diende te
krijgen en lanceerde het programma
Cultuureducatie met kwaliteit; een

subsidieregeling voor provincie en
grote gemeenten. SIEN ging aan de
slag als uitvoerder van dit programma.

RESULTAAT

2016

De SIEN academie gaat online. Een
bundeling van beproefde tools,
handvatten en formats voor het
integreren van cultuureducatie op

school en de ICC-cursus.
31 december 2016 is de formele eindstreep van CMK 1. SIEN draagt als
penvoerder het stokje over aan vijf
nieuwe penvoerders voor het vervolg
van CMK in Limburg. We publiceren
de resultaten van vier jaar CMK in vier
publicaties.
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2017

De leergemeenschap SIEN gaat
op eigen initatief van het onderwijs verder. SIEN blijft een leergemeenschap waarbinnen 23
onderwijsstichtingen samenwerken, kennis delen, impulsen geven
aan vernieuwing en initatieven verbinden. Het onderwijs in Limburg
blijft samenwerken en kennisdelen
en focust zich op drie thema’s:
cultuur
educatie, onderwijs 2032
en verbinding met wetenschap
en techniek. Cultuurpad beheert
namens de 

leden het (online)
archief van de leergemeenschap.

OP DE KAART

EN 21E-EEUWSE VAARDIGHEDEN

SIEN EINDRAPPORTAGE
VIER JAAR CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

2018
2019

De culturele kaart krijgt een upgrade en met de actie OP DE KAART
geven we bekendheid aan de kaart
en kunnen we meer gebruik maken
van elkaars expertise over cultuurmakers. Scholen kunnen cultuurmakers tippen aan collega’s.

2020

De Actiegroep gaat van start met
een pilot ‘wat als je kinderen de regie geeft?’.

OPHEFFING
Het archief van SIEN is opgeruimd.
De SIEN-academie is ondergebracht
bij Cultuurpad en blijft voor iedereen beschikbaar op www.cultuurpad.nl/academie.
De culturele kaart is verhuist naar
www.culturelekaart.nl

CULTUUREDUCATIE

2021

Het secretariaat, de website, email
en socials zijn vanaf 1-6-2021 niet
meer bereikbaar.

We danken iedereen waar
we de afgelopen jaren in
SIEN-verband mee hebben
(samen)gewerkt!
Samen
hebben we Limburg en
cultuureducatie op de
Limburgse manier mooi op
de kaart gezet. Dus proost
op een ondernemende en
enerverende tijd! Het ga
jullie allemaal goed.

2017 SIEN | SIEN eindrapportage vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

HET VERVOLG

ADIEU!

NIEUWE LOOK
Het platform voor online kennisdeling krijgt een nieuwe look. Bink
wordt verbeterd en AVG-proof gemaakt.
Om meer inhoud te geven aan de
werking van SIEN 2.0. besluit de
Adviesraad tot het oprichten van een
Actiegroep om vorm en inhoud te
geven aan de missie van SIEN. Deze
actiegroep schrijft een Actieplan om
de werkvloer te bereiken en te betrekken.

en toen...
We sluiten het tijdperk SIEN. De taak
is volbracht. We geloven niet in het
onnodig overeind houden van een
leergemeenschap. De kracht van het
onderwijs is om samen te werken
waar nodig, waar krachtenbundeling
meerwaarde is voor scholen en kinderen. Regie te houden op processen
in de scholen is een eigen verantwoordelijkheid van iedereen.
Fysieke netwerken zijn niet van deze
tijd en we kunnen elkaar online en
in diverse andere samenwerkingsverbanden treffen. De missie om
onze stem als onderwijs te laten horen is geslaagd, Limburg kent een
ondernemend onderwijsveld waarin cultuureducatie integraal wordt
ingezet in het curriculum. We hebben ontdekt hoe je cultuureducatie
kan integreren, werken samen met
culturele veld in de eigen omgeving.
Onze belangrijkste focus is kinderen
en op het niveau van kinderen kan de
leergemeenschap als geheel niks betekenen. We kiezen er daarom voor
om SIEN op te heffen.

