Samenvatting regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit 2021-2024
Op 11 mei heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidieregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) bekendgemaakt. Voor
Gelderland (exclusief de 4 grote steden) is een bedrag van ruim 1 miljoen
euro per jaar beschikbaar, de provincie Gelderland matcht dit bedrag volledig
zodat er in totaal ruim 2 miljoen per jaar beschikbaar is. In dit document
geven we een korte samenvatting van deze nieuwe regeling. Definitieve
publicatie van de Regeling volgt eind mei in de Staatscourant.

Doelstelling
De regeling borduurt voort op de vorige regeling CmK (2017-2020) en heeft
als centrale doelstelling:
“Het duurzaam versterken van de kwaliteit van de cultuureducatie mede door
middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector”.
Daarbij moet er speciale aandacht zijn voor het vergroten van de
kansengelijkheid voor leerlingen.
De aanvragen moeten erop gericht zijn dat:
• De kwaliteit van het cultuuronderwijs op het merendeel van de
scholen verder wordt verbeterd. Het Fonds wil speciale aandacht
voor nieuwe scholen en scholen waarvan de leerlingen zich in
een achterstandssituatie bevinden of in een omgeving met
weinig culturele voorzieningen. Er wordt belang gehecht aan een
duurzame verankering in het onderwijs en dat cultuureducatie
wordt geïntegreerd in het schoolbeleid en in andere vakken.
• Leerkrachten, educatief medewerkers en penvoerders meer
deskundigheid hebben om het cultuuronderwijs verder te
verbeteren.
Hiernaast benoemt de regeling facultatieve subdoelen:
• De integratie van cultuuronderwijs met andere vakken
• De aansluiting van binnenschoolse en buitenschoolse
cultuureducatie ter verbetering van de doorstroom van
leerlingen naar buitenschools lesaanbod.
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Meer mogelijkheden voor voortgezet onderwijs en aansluiting
curriculum.nu
De regeling biedt meer mogelijkheden te werken aan verbetering van het
cultuuronderwijs in het VO. Het zwaartepunt van de inspanningen moet wel
blijven liggen in het primair onderwijs. Tevens geeft het Fonds aan dat er
onderscheid gemaakt dient te worden tussen scholen die nu al meedoen en
nieuwe scholen. Bij de huidige deelnemende scholen dient de nadruk te
liggen op consolidatie en er moet ruimte worden gemaakt voor het
betrekken van scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan CmK. In
de regeling legt het Fonds voor Cultuurparticipatie een duidelijke relatie met
het nieuwe curriculum voor de basisscholen en de daarin geformuleerde
“Grote Opdrachten”, die als basis voor planvorming kunnen dienen.

Aanvraag en beoordeling
Cultuur Oost moet uiterlijk 2 november 2020 een aanvraag indienen bij het
Fonds en bij de provincie Gelderland.
Het Fonds beoordeelt de aanvragen op de volgende criteria:
• In hoeverre de plannen de kwaliteit van cultuureducatie
bevorderen:
o De mate waarin het plan voortborduurt op de huidige
activiteiten
o Toets of de activiteiten zijn afgestemd op de
specifieke lokale situatie
o In hoeverre er verschillende trajecten zijn voor
scholen die al deelnemen en nieuwe scholen.
• In hoeverre er sprake is van verankering van cultuureducatie in het
onderwijs en wat er wordt gedaan rond:
o Visievorming op het gebied van cultuureducatie
o Draagvlak bij onderwijs
o Deskundigheidsbevordering
o Relatie met de culturele omgeving
• Kwaliteit van de aanvraag in zijn algemeenheid.
• Mate waarin er tussen relevante partijen wordt samengewerkt om
het cultuuronderwijs te verbeteren.

De Gelderse aanvraag
Deze regeling is alleen gericht op provincies en grote gemeenten (>90.000
inwoners). In Gelderland dienen de steden Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en
Ede een eigen aanvraag in.
Cultuur Oost is de centrale aanvrager voor alle andere gemeenten.
Net als in de voorgaande jaren staat de ontwikkelingsvraag van de school
centraal.
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