CMK 2021-2024 CONCEPT
Doelen
De regeling zal qua inhoud en inrichting voortborduren op CMK 2017-2020, met dien verstande
dat de koerswijzigingen uit de Uitgangspuntenbrief Cultuur worden verwerkt. Dit zijn:
-inspelen op de komst van het nieuwe curriculum PO, waarschijnlijk op zijn vroegst ingevoerd
schooljaar 2023-2024);
-penvoerders krijgen meer ruimte voor maatwerk en om in te spelen op lokale wensen, zoals
aandacht voor het VO, gelijke kansen en de relatie binnenschools-buitenschools.
Hoofddoel van CMK 2021-2024 is de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie door
culturele instellingen te versterken door middel van duurzame en intensieve samenwerking
tussen onderwijs en de culturele sector. De samenwerking dient gestoeld te zijn op een
onderwijskundige visie en de culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen. Te realiseren
door:

•

Duurzame kwaliteitsverbetering van goede cultuureducatie door samenwerking tussen het
onderwijs (PO en VO) en de culturele omgeving. Het gaat hier nadrukkelijk om het
begeleiden van een ontwikkeling van de cultuureducatie naar een volgend niveau. Dus
niet het reguliere beleid.
Aansluiting bij de curriculum vernieuwing is hierbij voorwaardelijk voor de duurzaamheid.

De nadruk ligt op het bereiken nieuw deelnemende scholen, met name scholen met
onderwijsachterstanden om hiermee de kansengelijkheid van kinderen te vergroten.
Kansengelijkheid wordt bevorderd door een stevige verbinding te maken tussen binnenschools en
buitenschools. Zo kan er samenwerkt worden met kinderopvang en andere sectoren zoals het
sociaal domein of sport en samenwerking met combinatiefuncties.
Daarnaast wordt de penvoerders gevraagd de scholen die al eerder hebben deelgenomen te
begeleiden in het verdiepen en borgen van goede cultuureducatie.
Subdoelen zijn:
•
•
•
•

Het ontwikkelen van een verbinding tussen cultuureducatie in het primair onderwijs en
het voortgezet onderwijs
Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie, zowel binnen de cultuurdisciplines als wel
in verbinding met andere vakken.
Het verbinden van binnen en buitenschools om daarmee de culturele omgeving dichter bij
de leerling te brengen
Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en docenten ten aanzien
van cultuuronderwijs

Budget
Het Rijk stelt jaarlijks 13,5 mln beschikbaar om gemeenten en provincies te matchen. De aan het
FCP te vragen subsidie bedraagt ten minste € 45.000 per jaar, welk bedrag wordt gematcht door
de provincie of gemeente.
OCW stelt een bedrag van €0,79 per inwoner beschikbaar voor de regeling om gemeenten en/of
provincies te matchen.
Het door provincie of gemeente gematchte bedrag mag niet afkomstig zijn:
- uit de onderwijsmiddelen die scholen van het rijk ontvangen en
- de middelen die verbonden zijn aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur dit zijn ook
rijksmiddelen.
Het door provincie of gemeente gematchte bedrag mag mede worden gefinancierd door andere
partners.

Planning
Begin februari: bestuurlijk overleg OCW, IPO en VNG over concept regeling CMK3
Februari (of maart): Rondje DG langs regio’s in verband met intentieverklaringen
1 april: publicatie regeling Staatscourant
1 september: deadline indienen programma’s door penvoerders provincie en rechtstreeks
deelnemende gemeenten bij FCP met adhesieverklaringen van provincie en rechtstreeks
deelnemende gemeenten
1 december: deadline reactie FCP op programma’s

