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Honorering subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit

2 0 MAART 2013

Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u informeren over een mooie ontwikkeling voor cultuureducatie in
Haarlemmermeer. Wij hebben namelijk een aanvullende subsidie van € 79.000,- per jaar
toegekend gekregen. De subsidie ontvangen wij voor de komende vier jaar.
Het totale bedrag van € 316.000 komt uit de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
De voormalige staatsecretaris voor cultuur, Halbe Zijlstra, heeft het Programma
Cultuureducatie met Kwaliteit in het leven geroepen om, zoals hij zegt, alle jongeren een
stevig fundament te bieden op het gebied van cultuur. Haarlemmermeer vindt cultuureducatie voor jongeren erg belangrijk bij het stimuleren van de creativiteit en de persoonlijke
ontwikkeling. Wij zijn dan ook erg blij met deze aanvullende subsidie.
De aanvraag voor de subsidie is een coproductie geweest tussen gemeente en Pier K. Pier
K heeft onder regie van de gemeente een plan opgesteld om voor deze extra subsidie in
aanmerking te komen. Hierbij is ook samengewerkt met Kunstfort Vijfhuizen, Bibliotheek
Haarlemmermeer, Museum de Cruquius en Historisch Museum.

Achtergrond informatie
Vanaf 14 augustus 2012 is de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair
onderwijs van kracht. Met deze regeling beoogt het Fonds cultuurparticipatie in
samenwerking met gemeenten en provincies de kwaliteit te bevorderen van cultuureducatie.
Hiertoe stelt het Fonds subsidies beschikbaar voor activiteiten in de desbetreffende
gemeenten en provincies. Deze activiteiten worden ontwikkeld door culturele instellingen in
samenwerking met scholen en dragen bij aan de berging van cultuureducatie binnen het
primair onderwijs.
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Aanvraag van Pier K voor Haarlemmermeer
Voor Haarlemmermeer biedt de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit een mooie kans om
een extra impuls te geven aan de uitvoer van onze lokale beleidsprioriteiten op cultuureducatief terrein. Het plan voor de subsidieaanvraag was gericht op de volgende activiteiten:
1. Ontwikkelen en uitvoeren activiteiten Kunst in Leren
De school geeft een kerndoel of centraal thema aan op grond waarvan de
kunstenaars/docenten vanuit het principe van meervoudige intelligenties met de kinderen
aan de slag gaan. Bij het ontwerpen van de lessen stemmen de kunstenaars nauw af met de
leerkrachten.
2. Versterking inhoudelijke deskundigheid
Leerkrachten en scholen spelen een grote rol bij de uitvoering van Kunst in Leren. Er worden
trainingen aan leerkrachten gegeven. En er is ondersteuning van directies, ICC'ers (Interne
Cultuur Coördinatoren) en bestuursleden voor de visieontwikkeling en het creëren van
draagvlak. Daarnaast wordt er bijscholing en training gegeven aan educatieve medewerkers
om hun didactische vaardigheden te vergroten. Bij het ontwikkelen van het
deskundigheidsaanbod wordt samengewerkt met Pabo's.
3. Aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs
Met het oog op de doorlopende leerlijn gedurende de gehele schoolloopbaan van een kind
wordt aandacht besteed aan de aansluiting van Kunst in Leren tussen het Primair en het
Voortgezet Onderwijs.

Fonds Cultuurparticipatie positief
Over de kwaliteit van de aanvraag in relatie tot de doeleinden van de regeling is het Fonds
zeer positief. Het Fonds is zeer te spreken over de wijze waarop de aanvrager aandacht
besteed aan de verankering van cultuureducatie in het primair onderwijs en over de
samenwerking met het onderwijs. Zowel bij de totstandkoming van de plannen als bij de
ontwikkeling en uitwerking van de activiteiten dragen scholen actief bij; de leerkrachten
hebben een duidelijke rol bij de uitvoering en monitoring van de activiteiten en er wordt
veel aandacht besteed aan afstemming tussen de kunstenaars/docenten en leerkrachten.
De vraag van de scholen staat centraal.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouder van de gemeente Haarlemmermeer,

H. van Dijk
Economie, Schiphol en Cultuur

