Cultuureducatie met Kwaliteit
2021 - 2024
Kracht:
de eigenheid van de
lokale situatie en
maatwerk

DOEL - Het versterken van de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie voor scholen door
culturele aanbieders, door het stimuleren van het ontstaan van duurzame en intensieve samenwerking
tussen onderwijs en de culturele sector.

Verdieping:
Voortbordurend op
CMK 1 en 2

VASTE ONDERDELEN
FACULTATIEVE ONDERDELEN
CmK3 biedt de ruimte om nadruk te leggen op
Verbinding PO - VO met doorlopende leerlijn
Verbinding met andere vakken door Integrale cultuureducatie
Verbinden binnen- en buitenschools t.b.v. kansengelijkheid

Voorwaarden activiteiten

In CmK3 werken projecten met

Het helpt cultuureducatie op scholen naar een hoger niveau

Huidige CmK scholen
door borging en verdieping

Het vergroot de handelingsbekwaamheid van leerkrachten
Netwerk en kennisdeling vormen een crusiaal onderdeel
Het sluit aan bij de curriculumherziening
Wenselijk: samenspraak en visieontwikkeling bij schoolbesturen

Veranderingen t.o.v. CmK 2
Geen vaste verhouding PO-VO in plan
Geen losse regelingen voor disciplines en onderwijsniveaus
Minder administratieve lasten bij verantwoording

Nieuwe basisscholen
door een inspanningsverplichting
Basisscholen met een onderwijsachterstand
door een extra inspanningsverplichting en
intensieve begeleiding
Pabo/Hogescholen
door samenwerkingen aan te gaan op provinciaal niveau

Voor alle matchende gemeenten geldt € 0,79 per inwoner
Aansluiting bij de curriculumherziening
Ruimte om tijdens het traject in te spelen op actualiteit

Thema:
kansengelijkheid

Het doel om 50 % van de scholen te bereiken wordt heroverwogen
Verhouding tot BIS instellingen formuleren
Nog te ontwikkelen flexibele projectenregeling

BEDRAG
€ 0,79 per inwoner per jaar (peildatum
1-1-2019) mits de gemeente dit bedrag
matcht en een adhesieverklaring
ondertekent

PLANNING
1 mei 2020- publicatie in Staatscourant
1 sept 2020 - deadline aanvraag bij FCP
1 dec 2020 - deadline reactie FCP
1 jan 2020 - start CmK 21-24

Inhoud:
impact is
belangrijker
dan bereik van
álle scholen

BEOORDELINGSCRITERIA
- realistisch plan
- door penvoerder geformuleerde onderbouwde
prestatieafspraken
- degelijke begroting

De informatie in dit overzicht is gebaseerd op de Contourennotitie Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor meer info op www.cmknoord-holland.nl en www.cultuurparticipatie.nl. Plein C 2020

