
Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat 
hen plezier geeft en belangrijke culturele vaardigheden 
leert. Dat is waarom de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen. En 
omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs 
ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die 
klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw, heeft de 
minister van OCW de CmK regeling voor 4 jaar verlengd, 
tot 2024. In de regio Parkstad zal Pit Cultuurwijzer hier 
wederom praktische invulling aan geven.

“Cultuuronderwijs stimuleert kinderen om te reflecteren 
op cultuur in heden en verleden, en op hun eigen 
plek in deze wereld. Ze ontwikkelen hun waarneming, 
hun verbeeldingskracht, uitdrukkingsvermogen en 
een onderzoekende houding. Met andere woorden: 
cultuuronderwijs is wijzer worden van de cultuur om ons 
heen.” - Frank Offermans, schoolleider SO De Pyler Parkstad

  Duurzaam versterken van de kwaliteit van 
cultuureducatie, mede door middel van het 
bevorderen van de samenwerking tussen het 
onderwijs met de culturele omgeving.

  Vergroten van de professionalisering van 
leerkrachten, docenten en culturele partners.

  Verankeren van cultuureducatie in het 
onderwijs in Nederland.

  Vergroten kansengelijkheid leerlingen.

  Kwaliteitsverbetering van 
cultuureducatie op scholen (m.b.v. 
De Cultuur Loper).

  Programma’s van het culturele veld 
nog beter aan laten sluiten bij het 
onderwijs. 

  Focus op een Parkstadbrede aanpak.
  Verdieping van de dialooggerichte 

aanpak van de intermediairs. 
  Meer aandacht voor leesplezier.
  Opnemen van muziekeducatie en 

erfgoededucatie. 
  Vergroten van de zichtbaarheid.

  Cultuureducatie is verankerd in het 
onderwijs curriculum. 

  De kwaliteit van cultuuronderwijs in  
PO en VO is verbeterd.

  Activiteiten zijn beschikbaar op basis 
van vermogens en domeinen.

  De deskundigheid van leraren en 
educatief medewerkers is vergroot.

  Er is een duurzame samenwerking 
tussen onderwijs, culturele veld en 
gemeenten. 

  Binnen en buitenschools aanbod is 
meer verbonden.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT  

2021-2024 PARKSTAD

SPEERPUNTEN CMK3:

AANDACHTSPUNTEN VOOR CMK3:

Wat is CmK?

Planning:

Gewenste situatie 2024:

Input ophalen 
en schrijven 
projectplan.

Indienen 
projectplan 
en begroting 
bij het Fonds 
voor Cultuur-
participatie.

Uitwerken projectplan naar een plan 
van aanpak.

Vervolggesprekken met samenwer-
kingspartners; gemeenten, culturele 
veld en onderwijs.

Start CmK3.

Mei–Augustus  
2020

1 September September-
November 2020

1 Januari 2021

6

2

35

30

BSO’s

VO scholen PO scholen

culturele 
veld

Aa
nt

al
 d

ee
ln

em
er

s 
se

pt
em

be
r 2

02
0


