
DOEL
Scholen in staat stellen om samen met de cul-
turele omgeving kwalitatief goede cultuure-
ducatie te verankeren en de kunstzinnige en 
culturele ontwikkeling van leerlingen te bevor-
deren 

HOEVEEL
€ 0,55 per inwoner 
per jaar (teldatum 
1/1/2016), mits de  
gemeente dit  

bedrag matcht en een  
adhesieverklaring tekent.

AGENDA 
1 oktober 2016 - deelplannen gereed 
14 oktober 2016 - projectplan gereed
 1 februari 2017 - reactie Fonds voor 
Cultuurparticipatie 

HOE
Implementeren, verdiepen en ontwikkelen van het cur-
riculum voor Kunstzinnige Oriëntatie om doorgaande 
leerlijnen te verankeren in het onderwijs

Inhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, vakdo-
centen en educatief medewerkers versterken

De relatie tussen school en culturele/sociale omgeving 
versterken 

BEOORDELINGSCRITERIA VOOR 
ALLE PROJECTEN

ontwikkeling van cultuureducatie: hoe sluit het pro-
ject aan bij de huidige stand van zaken?
 
verankering van cultuureducatie in het PO: hoe is 
het onderwijs bij de planvorming en uitvoering betrokken?
 
kwaliteit van de aanvraag: is het plan inhoudelijk 
en organisatorisch in orde, en is de begroting redelijk en 
passend?
 
samenwerking: is er een samenwerkingsverband met 
voldoende slagkracht en hoe is de taak- en rolverdeling? 

Elk (deel)plan 
bevat een lijst 
van deelne-
mende scholen en hun 
financiële bijdrage. Deze 
scholen onderschrijven 
de doelen van CMK en 
voldoen aan de gestelde 
voorwaarden  

Ontwikkelen 
van nieuwe 
producten 
kan alleen als  
elders geen 
bruikbaar 
materiaal beschikbaar is. 

Deelname aan 
monitoring en 
evaluatie 
volgens de 
landelijke 
richtlijn is 
verplicht. 

Samenwerken 
en kennisdelen met 
andere CMK-partners en 
-projecten is verplicht. 

Alle projecten en producten 
vallen onder Creative  
Commons Naamsvermel-

ding 4.0 Internationaal en hanteren 
open ICT-standaarden; onderzoeks-
gegevens worden aangeboden aan 
de KNAW. 

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNEMENDE SCHOLEN
* de school heeft of ontwikkelt een visie op cultuureducatie 

* deze visie geldt voor bestuur, directie, ICC en team

* deze visie is of wordt schriftelijk vastgelegd, bijv. in het schoolplan

* de school is voornemens cultuureducatie duurzaam te verankeren

* de school wil verdieping aanbrengen op het huidige programma

* de school maakt tijd en financiële middelen vrij voor CE

* de coördinerende rol is of wordt geborgd, bij voorkeur in een LB 

functie (ICC of Cultuurbegeleider)

* de school deelt kennis binnen het eigen netwerk en draagt bij aan 

kennisdeling binnen CMK-netwerken

* de school gaat een duurzame en intensieve relatie aan met de 

culturele en sociale omgeving

Wat voegt CMK toe 
aan de basisvoorziening 
in de gemeente? 

cmk

basis

Maximaal 10% van 
het budget gaat 
naar overbrugging 

PO-VO of binnenschools-
buitenschools. 

CMK STREEFT NAAR
uitbreiding van het aantal 
deelnemende scholen en 

verdieping van de inzet op 
alle scholen
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