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KEPA Vizier 2017-2021 
 
 
Activiteitenplan cultuureducatie schooljaar 2017-2018 tot en met 2020-2021  
gemeente Almelo  

 
 
Inleiding: structurele aandacht voor verwerving culturele competenties 
 
In Almelo is gekozen voor een structureel cultuureducatiebeleid voor de basisscholen en het voortgezet speciaal onderwijs. Met de nota ‘Da’s pas kunst’ 
(2000) is de uitvoering neergelegd bij KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo). In de Stadsvisie Cultuur (2016) is vastgesteld dat die aanpak 
gehandhaafd blijft: ‘Cultuur kan talenten en vaardigheden van mensen versterken zodat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De bijdrage 
van cultuur wordt - naast haar autonome waarde - vanuit de hoofdopgave ‘transformatie werk en zorg’ (Perspectiefnota 2015) nadrukkelijker ingezet als 
middel om diverse vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan talentontwikkeling en ontwikkelen van competenties’. Daarmee zijn de Stadsvisie en 
Perspectiefnota ook voor cultuur in het onderwijs richtingbepalend.  
 
Cultuur wordt verbonden aan de sociale opgave en zal meer ingezet worden als preventiemiddel. ‘We zorgen ervoor dat kinderen door kunst en 
cultuureducatie zo vroeg mogelijk in aanraking komen met cultuur. We roepen op onderwijs en educatie nog sterker te verbinden met culturele partijen, 
om te bereiken dat er in het onderwijs structurele aandacht is voor het verwerven van competenties’, aldus de Stadsvisie Cultuur. Ook in ‘Onderwijs 
2032’, het landelijke programma waar cultuureducatie een plek in het kerncurriculum krijgt via het domein taal en cultuur, worden vanuit de competenties 
verbindingen gemaakt met domeinen als burgerschap, mens en maatschappij en digitale geletterdheid. Kunst en cultuur worden een integraal onderdeel 
van programma’s die gericht zijn op ondersteuning van kwetsbare groepen en bijdragen aan talentontwikkeling.  
 
De provincie Overijssel stelt met haar cultuureducatiebeleid Cultuur aan de basis, vastgelegd in de nota ‘Cultuur in de schijnwerpers’ dat de 
toegankelijkheid van een goed cultuureducatie-aanbod moet worden vergroot, dat het aanbod toekomstbestendig moet worden gemaakt en dat er 
geïnvesteerd zal worden in talentontwikkeling. ‘Creativiteit en onderzoekvaardigheden zijn nodig in de samenleving van de 21e eeuw. Ieder kind moet 
de kans krijgen zijn creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen te bereiken met cultuur’. Vanuit het landelijke 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) zijn de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie sinds enkele jaren  in een stroomversnelling geraakt.  
 
Aan de kant van het onderwijs spelen turbulente ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs, fusienoodzaak, de gebiedsgerichte ontwikkeling 
van integrale kindcentra (IKC) in de 9 wijken, de kerntakendiscussie en het beschrijven en beter zichtbaar maken van leeropbrengsten. De wens naar 
een grotere zichtbaarheid van de leeropbrengsten geldt ook voor wat betreft cultuureducatie: wat leren kinderen ervan, zien wij een bredere 
ontwikkeling, minder uitval van competenties, scholen die (kern)taken weten te verbinden door de ‘kapstok cultuur’? Scholen waarderen het aanbod van 
KEPA (bron: rapportage KEPA gesprekken scholen, maart 2017), maar zien we door de inzet van KEPA meer begeesterde schoolteams die door middel 
van cultuur een integraal aanbod van vakken en competenties weet te overleggen? Hoe monitoren we op brede talentontwikkeling? 
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Waar staat KEPA voor? 

Binnen een creatief proces doorloopt de leerling een viertal fasen (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren). Deze fasen zijn niet scherp 
gescheiden, maar lopen in elkaar over en soms door elkaar heen. Centrale vaardigheid binnen deze cyclus is het reflecteren op die verschillende fasen. 
Deze fasen zijn nodig om tot een nieuwe ontdekking of tot een werk te komen. Ze zijn toepasbaar op ieder mogelijk probleem, idee of thema. Op 
Europees niveau wordt in ‘Key competence 8 (cultural awareness and expression)’ gesproken over de volgende aspecten van de competenties van 
cultuureducatie: bewustzijn (‘awareness’: kennis nemen van het belang van cultuur) en expressie (‘expression’: leren om je uit te drukken en dit te 
delen).  
 
KEPA onderschrijft de competenties van cultuuronderwijs en wil inzetten op structureel meer aandacht voor brede talentontwikkeling voor alle leerlingen 
van de Almelose scholen in het primair en voortgezet speciaal onderwijs. De 21ste eeuw vraagt om burgers die ‘out of the box’ kunnen denken, die 
creatieve oplossingen aanreiken voor de uitdagingen waarvoor we nu en straks gesteld zijn. Culturele competenties bieden daarvoor een belangrijke 
voorwaarde en maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een ‘veelzijdig mens’. Niet enkel cognitieve waarden doen er toe, ook de manier waarop 
je naar de wereld kijkt, hoe daarbinnen jouw eigen positie en die van de ander eruit ziet en hoe je jezelf creatief, sociaal en emotioneel ontwikkelt vinden 
wij van groot belang. KEPA wil iedere leerling in Almelo in aanraking te laten komen met de verbindende en ‘heilzame’ kracht van cultuur.  
 
De inzet van KEPA is om scholen te ondersteunen bij het verbeteren en verankeren van cultuureducatie. Wij kiezen ervoor om cultuureducatie als 
vakoverstijgend aanbod op te nemen in onze leerplannen. Ook borgen wij de komende jaren dat alle leerlingen aan het einde van hun basisschool niet 
alleen alle kunstdisciplines doorlopen hebben, maar wij ook diverse programma’s aanbieden voor vakgebieden als wereldoriëntatie en identiteit. KEPA 
wil cultuur verbinden met de kennis en geschiedenis van de stad (zichtbaarheid van cultureel erfgoed in de programma’s vergroten), maar ook beter 
aansluiten bij het projectgerichte onderwijs van de scholen. Uitgangspunt van KEPA is dat wij aansluiten bij de (nieuwe) ontwikkelingen binnen de 
onderwijsplannen. Tot slot vinden wij het belangrijk dat leerlingen niet alleen receptief maar ook reflectief en actief met cultuur aan de slag gaan.   
 
Cultuureducatie is bij uitstek in staat om de culturele infrastructuur, wijkgerichte activiteiten en initiatieven in en rondom de integrale kindcentra (IKC’s) 
met elkaar in verbinding te brengen. Daarmee kan cultuureducatie een wezenlijke bijdrage leveren aan een integrale benadering van zorg, werk en 
cultuur in de integrale kindcentra. KEPA wil een stevige lokale culturele infrastructuur laten ontstaan; o.a. door de inzet op en kennis vanuit Cultuur met 
Kwaliteit te stimuleren. In het recente verleden hebben de scholen weinig CmK-aanvragen gedaan, maar uit de gesprekken met scholen blijkt dat dit er 
de komende periode meer zullen zijn. Voor de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen, voor de deskundigheidsbevordering van teams, het bewustzijn 
over wat er voor de scholen nodig is aan maatwerk (vraag gestuurd werken) en voor de verbinding met de culturele infrastructuur is die verhoogde inzet 
heel wenselijk.  
 
Nieuw ten opzichte van de vorige aanvraag is dus dat wij extra inzetten op een verbinding met integrale kindcentra in de wijken. Die inzet willen wij, 
samen met de deskundigheidsvordering en een toename van het aantal aanvragen Cultuur met Kwaliteit, borgen binnen een aantal nieuwe doorgaande 
leerlijnen cultuureducatie voor het Almelose basis- en voorgezet speciaal onderwijs. Ook wil KEPA de afstemming tussen het onderwijs en (het aanbod 
van) de culturele instellingen en tussen het basis- en voortgezet onderwijs beter vormgeven.  
 
Dit alles laat zien dat de cultuureducatie in Almelo in een doorgroei proces zit en maakt zichtbaar dat de provinciale aanvraag niet op zichzelf staat. 
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Vanuit de taal van het onderwijs 
 
In de stadsvisie Cultuur staat opgenomen: ‘Scholen hebben soms moeite om cultuuronderwijs op een goede manier aan te bieden. (De gemeente) wil 
samen met de scholen, KEPA en de culturele instellingen nagaan hoe dit verbeterd kan worden.’ 
 
De scholen hebben zo goed als allemaal een cultuureducatiebeleidsplan. Maar de culturele activiteiten sluiten niet altijd goed aan bij de leerplannen. 
Aan de andere kant staan veel scholen in Almelo voor fikse uitdagingen: verhoogde inzet op inspectiebezoek, krimp en fusie, nieuwe media & 
technologie, schoolsignaturen die wijzigen en nieuwe lesmethoden. Van onderwijzend personeel wordt veel gevraagd. Mede daarom zijn er veel 
wisselingen van interne cultuurcoördinatoren (ICC-ers) binnen schoolteams geweest.  
 
Deze planperiode is hard nodig om met vernieuwd enthousiasme in te zetten op de waarde van cultuureducatie, en van daaruit de teams en docenten 
mee te nemen. Uit de gesprekken met scholen blijkt dat het onderwijs het culturele aanbod bij de leergebieden, kerndoelen, leerlijnen (indien van 
toepassing) aangesloten wil zien. Ook vraagt men naar de mogelijkheden van vakoverstijgend aanbod, naar alternatieve werkvormen, locaties (bijv. 
wijkgerichte uitvoering) en een betere afstemming op de onderwijsstructuur en schoolplanning. Scholen geven aan dat meer ‘life-contact’ gewenst is met 
de culturele aanbieders. KEPA zal jaarlijks een ‘productenpresentatie’ organiseren waar informatie over het (nieuwe) aanbod van het jaar uitgewisseld 
kan worden. Dit kan tijdens een aparte KEPA-bijeenkomst of een ICC-overleg plaatsvinden. Om onze doelen te kunnen verwezenlijken en KEPA VIZIER 
optimaal te kunnen uitvoeren zal ook de structuur en samenstelling van KEPA tegen het licht gehouden worden. Het ICC-overleg zal een aanjaagfunctie 
krijgen, onder andere door de instelling van een boven schoolse coördinatietaak vanuit KEPA.  
 
De scholen spreken in de gesprekken hun waardering uit voor wat er al is bereikt. Een vraag gestuurde werkwijze maakt het mogelijk om steeds in te 
spelen op ontwikkelingen in het primair onderwijs en binnen de cultuureducatie. Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden steeds op de voet gevolgd en de 
rapportage heeft in deze aanvraag geleid tot enkele aanpassingen. Nu het voortgezet speciaal onderwijs door het ministerie bekostigd wordt als het 
primair onderwijs, kiezen wij er voor ook hen met vast en vrij aanbod te bedienen. Daarmee zal bijv. het aanbod voor 12-14 jarigen (groep 8) verder 
uitgebreid en verdiept gaan worden. Ook wil KEPA onderzoeken hoe de aansluiting van cultuuronderwijs in groep 8 naar het voorgezet onderwijs beter 
kan. Bijv. door Next een overbruggingsaanbod aan te laten bieden, om daarmee de basisschool beter te laten verbinden met de brugklasperiode.  
 
KEPA wil steviger dan voorheen gaan inzetten op deskundigheidsbevordering, op wijkniveau via de integrale kindcentra en van cultuurcoördinatoren. 
Idealiter worden ‘tandems’ van directeuren met cultuurcoördinatoren geformeerd, die de teams meenemen in het aanleggen van brede culturele 
competenties bij leerlingen. Maar KEPA wil ook graag dat culturele aanbieders een stapje verder richting het onderwijs zetten en wil vakdocenten trainen 
om de uitdagingen en taal van het onderwijs beter te leren spreken. Om daarmee nog beter aan te kunnen sluiten bij de kerndoelen, Tule-doelen en 
leerdomeinen, met het oog op vakoverstijgende activiteiten en om samen de doorgaande leerlijnen verder in te kunnen richten. KEPA wil voortbouwen 
op de reeds ontwikkelde kwaliteit. Maar hoeveel stappen er de afgelopen jaren ook gezet zijn, de afstemming tussen culturele aanbieders en het 
onderwijs kan nog beter. De verwachting is dat dit het aanbod alleen maar ten goede zal komen.  
 
KEPA wil de komende jaren haar eigen kompas steviger dan voorheen verankeren, en doet dat door een verdichting van maatregelen. Wij willen 
doelgerichter te werk gaan en spreken met deze aanvraag niet langer over het ‘KEPA KOMPAS’, maar over het ‘KEPA VIZIER’. Om daarmee steviger 
dan voorheen in te zetten op de zorgzaamheid voor en talentontwikkeling van onze jeugd. En wat zo bijzonder is: door dit vizier kijken nu alle 28 
basisscholen en alle 3 de instellingen voor voortgezet speciaal onderwijs van Almelo gezamenlijk mee! Wij hebben het dan over 7000 leerlingen in 
totaal. Als dat geen scherpschutterij zal blijken te zijn..  
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Subsidieaanvraag Cultuur aan de Basis 

Wij stellen ons vizier in over een lange afstand van 4 jaar, maar schetsen ook concreet de weg waarlangs wij de doelen wensen te bereiken. Dit doen wij 
wederom met de inzet van een activiteitenprogramma. Het activiteitenprogramma 2017-2021 zal zich focussen op: 
 
1 Een aanbod van cultuureducatieve activiteiten voor het primair en voortgezet speciaal onderwijs; 
2 Activiteiten gericht op de verdieping en implementatie van doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs; 
3 Activiteiten voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatief medewerkers op het gebied van cultuuronderwijs; 
4 Activiteiten gericht op het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele omgeving.  
 
De gemeente Almelo zet opnieuw een substantieel bedrag in om in Almelo de cultuureducatie te vernieuwen, verbreden en verdiepen en stelt daarvoor 
€ 476.000,- ter beschikking. De scholen in Almelo stellen voor de 6623 leerlingen in het basisonderwijs (teldatum 1-10-2016) in totaal € 132.460,- 
beschikbaar. Het voortgezet speciaal onderwijs doet dat voor hun 377 leerlingen voor een bedrag van € 7.540,-. KEPA zal de scholen blijven stimuleren 
om de schoolbudgetten cultuureducatie vanuit beschikbare middelen in te zetten voor cultuureducatie. Met de bijdragen vanuit de gemeente, scholen en 
met behulp van de provinciale subsidie Cultuur aan de Basis kunnen wij onze ambities gaan verwezenlijken. In dit plan maken we duidelijk waarop we 
de beschikbare middelen (waaronder het gevraagde provinciale budget van € 77.292) willen gaan inzetten, wat onze uitgangspunten zijn en welke 
doelen we willen halen.  
 
Doelstellingen KEPA voor de periode 2017-2021 
 

 Ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenplan KEPA-VIZIER 2017-2021, aansluitend op het sociale en culturele beleid van de gemeente 
Almelo, het provinciale cultuureducatiebeleid Cultuur aan de Basis en het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit; 

 Werken aan het versterken van cultuureducatie en talentontwikkeling en het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten 
op het gebied van cultuureducatie; 

 De programmering aan laten sluiten bij de onderwijsinhoud, onder andere doordat onderwijs en professionele culturele instellingen samen 
doorgaande leerlijnen ontwikkelen op alle cultuureducatiedisciplines;  

 Stimuleren van aanvragen Cultuur met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs en onderzoek Fonds voor Cultuurparticipatie voor een vernieuwend 
project binnen het voortgezet speciaal onderwijs; 

 Kennis en opbrengsten onderling uitwisselen en delen tussen scholen en culturele instellingen; 

 Stimuleren dat elke school structureel 1 (deskundige, al dan niet gecertificeerde) interne cultuurcoördinator heeft; 

  (Gebundelde en organisatorisch afgestemde) inzet op talentontwikkeling, professionalisering en vraag gestuurd werken, waar mogelijk via 
aanvragen Cultuur met Kwaliteit; 

 Monitoren wat de cultuureducatiemedewerkers (vakdocenten) van de culturele aanbieders nodig hebben om zich verder te ontwikkelen bij 
nieuwe ontwikkelingen in de cultuureducatie en in het onderwijs, zodat de kwaliteit van de dienstverlening nog beter aansluit bij KEPA-VIZIER 
2017-2021; 

 Speciaal onderwijs vraagt een andere pedagogische aanpak. KEPA gaat verkennen of de culturele aanbieders dat kunnen leveren; 

 Aanbieden van meer variatie in het aanbod en dit zo veel mogelijk themagericht vormgeven (bijv.: identiteit - wereldoriëntatie – sociaal-
emotionele vorming - erfgoed: het verhaal van Almelo - 21st skills - Kunst& techniek). 
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Uitgangspunten KEPA voor de periode 2017-2021 

 KEPA draait op bestuurders van scholen, culturele aanbieders en vanuit de gemeente om met elkaar het systeem in stand te kunnen houden. De 
inzet van alle 3 de partijen is voor de voortgang van essentieel belang; 

 KEPA wil de programmering beter aan laten sluiten bij de onderwijsinhoud. Voor de formulering van het aanbod zullen de culturele aanbieders 
uitgaan van de leerdoelen en leerplannen van de scholen. Scholen willen graag vak-geïntegreerd en vakoverstijgend (projectgericht) aanbod. 
Daarvoor hebben de aanbieders input nodig vanuit het onderwijs. Het door KEPA ontwikkelde themagerichte (projectgewijze) aanbod zal in 
gezamenlijkheid verder uitgewerkt worden binnen het vaste als vrije aanbod; 

 Voor het versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele omgeving zullen aanbieders meer betrokken worden. 
Onder voorwaarde van strakke kwaliteitseisen geeft dat de komende periode mogelijkheden om het aanbod uit te breiden met nieuwe 
aanbieders. Dit proces wordt vanuit de scholen in de integrale kindcentra opgepakt, bij voorkeur via een CmK-aanvraag. KEPA gaat in eerste 
instantie uit van lokaal aanbod van lokale aanbieders, maar schuwt ook niet de blik over de schouder naar aanbieders van buiten Almelo te 
werpen. Uitgangspunt is dat de activiteit op school, in de integraal kindcentra of nabije buurthuizen plaatsvinden; 

 KEPA wil de aansluiting van het peuteronderwijs op het binnen schoolse aanbod en van de voorschoolse- en buitenschoolse cultuureducatie via 
de integrale kindcentra laten verlopen. Wij gaan samen onderzoeken of er in het vrije aanbod meer samenhang kan komen tussen voorschools 
aanbod, school gerelateerd aanbod en buitenschoolse activiteiten. De projectleiders van de integrale kindcentra wordt gevraagd dit vanuit de 
wijken mee te nemen. Via KEPA kunnen daarin de cultuuraanbieders meegenomen worden; 

 Wij gaan uit van groep doorbrekend aanbod, om hiermee beter bij het themagericht/projectonderwijs aan te kunnen sluiten. In plaats van 
groepsaanbod zal de website het aanbod (ook) leeftijd georiënteerd tonen (5-7 jarigen; 12-14 jarigen etc.). Het aanbod voor het voortgezet 
speciaal onderwijs kan daarin ook makkelijker meeliften.  
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Concrete resultaten KEPA VIZIER 2017-2021 

Activiteit Prestatie Inhoudelijke verantwoording en vierjarenplan  

A  
Beleid cultuureducatie 
1 t/m 4 
 

KEPA 
Interne 
cultuurcoördinatoren 
ICC-netwerk 
Bovenschool 
management 
Directeuren 
Culturele instellingen 
Gemeente 

Ontwikkelen van een meerjarenplan KEPA-VIZIER 2017-2021. Plan gereed: 1 
april 2017 
 
Concretiseren en uitvoeren doelstellingen: 

 In de KEPA-programma’s (aanbod + cursussen) helder maken welke kerndoelen 
en leerdomeinen van toepassing zijn op het aanbod; 
 

 De programmering beter aan laten sluiten bij de onderwijsinhoud. Omdat er veel 
verschillende methodes gebruikt worden, kan dit het beste op basis van de 
kerndoelen en de Tule doelen; 

 

 Onderzoeken of het daarnaast zinvol is methodegebruik (taal, rekenen, 
wereldoriëntatie, cultuureducatie) van scholen in kaart te brengen, zodat met de 
programmering beter aangesloten kan worden op de gehanteerde methodes; 
 

 Ontwikkelen doorgaande leerlijnen. KEPA heeft de afgelopen jaren doorgaande 
leerlijnen muziek en cultureel erfgoed ontwikkeld en zal dat tussen 2017-2021 
voor de disciplines beeldend& techniek, dans en theater/drama doen  (en ze als 
zodanig presenteren dat de leerlijnen ook inzichtelijk zijn voor de leerkrachten); 

 

 Voor uitwisseling van deskundigheid en delen van kennis zal voor de 
leerlijnontwikkeling/ methodegebruik via Kaliber landelijke expertise van het 
LKCA ingeschakeld worden om samen te bekijken of bestaande landelijke 
leerlijnen/ methodieken als uitgangspunt voor KEPA kunnen dienen; 

 

 Alle opbrengsten van succesvolle CmK-pilots zullen op de provinciale website 
gedeeld en gevolgd worden, evenals tips en tops over het inschakelen van de 
directe culturele leefomgeving in de wijken;  

 Er zal een jaarlijkse KEPA-bijeenkomst georganiseerd worden, voor 
kennisdeling, uitwisseling subsidiemogelijkheden (Cultuur met Kwaliteit, Impuls 
Muziekonderwijs, GAR, Fonds voor Cultuurparticipatie), inhoudelijke 
werkgroepen etc. Ook zal een productenpresentatie gehouden worden van het 
jaaraanbod (KEPA-bijeenkomst in juni); 

 

 Er zal een boven schools coördinator voor 8 uur per week voor KEPA aan de 
slag gaan; voor coördinatie en informatie-uitwisseling rondom o.a. de website, 

€ 34.120 
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structureel overleg met de scholen (ICC-niveau en directieniveau), 
accentverschuivingen en nieuwe mogelijkheden, scholing en nieuw aanbod. 
Ofwel: een spin in het web die ons vizier scherp houdt; 

 

 Het KEPA-overleg zal uitgebreid en voornamelijk op een ander niveau gevoerd 
worden: éénmaal jaarlijks met de besturen (o.a. uitvoering van het jaarplan 
KEPA VIZIER en vaststelling jaarbegroting). Minimaal tweemaal jaarlijks met 
directies, het ICC-netwerk, aansluiting basisonderwijs- voortgezet speciaal 
onderwijs/ Next en de 9 projectleiders integrale kindcentra samen. Bij het 
tweejaarlijkse overleg staan praktische zaken, maar ook de uitvoering en 
deskundigheidsbevordering vanuit KEPA VIZIER op de agenda. 

 

B  
Aanbod cultureel 
programma 
 

KEPA 
ICC-netwerk 
Culturele instellingen 
 

Aanbod van KEPA bestaat uit: 

 Het KEPA aanbod zal jaarlijks gecontinueerd en aangepast worden in aansluiting 
op KEPA-VIZIER 2017-2021 en de geformuleerde doelstellingen; 
 

 Kaliber verzorgt de disciplines muziek, dans, drama en beeldend en Theater Hof 
88 programmeert theatervoorstellingen die met de bijbehorende lespakketten 
aansluiten bij de kerndoelen. Dat doen ook de bibliotheek, het stadsmuseum, 
Theaterhotel; 

 

 Voor de leeftijdscategorie 4-6 jaar wordt aanbod gerealiseerd dat aansluit op de 
Pyramide-methodiek; 

 

 Voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt onderzocht of een speciale aanpak 
op inhoud en overdracht bovenop het huidige aanbod 12-14 jarigen noodzakelijk 
is; 

 

 Er worden ABC-lessen aangeboden; 
 

 Beeldende kunst wordt voor alle leerlingen primair en voortgezet speciaal 
onderwijs (4-14) jarigen aangeboden. Dus ook de vakoverstijgende leerlijn 
Kunst& techniek.  

 

€ 583.528 
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C  
Doorgaande leerlijnen 
 

KEPA 
Culturele instellingen 
Leerkrachten 
CmK-pilots 
 

Verdieping en implementatie doorgaande leerlijnen: 

 Hieronder vallen eerder beschreven punten met betrekking tot procesgericht 
werken, kerndoelen, Tule-doelen, nieuwe onderwijsplannen, leerdomeinen en 
doorgaande leerlijnen. Stapsgewijs verwerken we in ons jaarlijkse aanbod 
vakoverstijgende elementen; 
 

 Inhoudelijk kijken we naar de kerndoelen (en onderzoeken of deze vervlochten 
kunnen worden met schoolateliers): identiteit - wereldoriëntatie - sociaal-
emotionele vorming -erfgoed: het verhaal van Almelo - 21st skills - Kunst& 
techniek; 
 

 Een andere benadering van doorgaande leerlijnen is het leggen van verbanden 
met andere vakken, waardoor cultuureducatie veel meer ingebed kan worden in 
de totale onderwijscontext door een vakoverstijgende benadering. Hier willen we 
leerkrachten/teams/integrale kindcentra nadrukkelijk bij betrekken. 

 

€ 18.250 

D 
Deskundigheidsbevordering 
 

Leerkrachten 
Interne 
cultuurcoördinatoren 
ICC-netwerk 
Vakdocenten 
Educatief 
medewerkers 
professionele 
instellingen 
 

Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten: 

 Er zal jaarlijks een concreet aanbod naar de scholen gaan voor een interne 
cultuurcoördinatoren-cursus. Uit de gesprekken met scholen blijkt dat hiervoor nu 
veel belangstelling is; 

 De interne cultuurcoördinatoren worden actief geïnformeerd over bredere 
ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein van cultuureducatie en worden 
uitgenodigd nieuw aanbod voorstellingen te bezoeken en te selecteren tijdens 
jaarlijkse KEPA-bijeenkomst of ICC-overleg. Incl. deskundigheidsbevordering op 
het gebied van scouten en beoordelen van aanbod (training); 

 

 Beoordelen aanbod instellingen (vrij aanbod) gebeurt 1 x per jaar selectief tijdens 
de netwerkbijeenkomsten o.l.v. Kaliber; 

 

 Tijdens Expeditie Cultuureducatie van Rijnbrink kunnen interne 
cultuurcoördinatoren zich verder laten informeren, o.a. over de post-HBO 
cultuurbegeleider; 

 

 Op verzoek van de interne cultuurcoördinatoren wordt de planning van de 
netwerkbijeenkomsten voor ’17-’18 e.v. vóór de zomervakantie bekend gemaakt, 
zodat het opgenomen kan worden in de jaarplanningen; 

 

€ 25.290 
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 KEPA gaat komende schooljaren inzetten op teamtrainingen en trainingen voor 
educatief medewerkers van culturele instellingen om te leren meer vraag 
gestuurd met scholen over de inhoud van het aanbod te kunnen gaan werken. 
Dit wordt gerealiseerd samen met de scholen die een CmK-traject aangaan; 
 

 Er wordt met teams en vakdocenten aan de slag gegaan met in elk geval de 
volgende 4 leerlijnen: beeldend (Kunst& techniek), erfgoed, muziek en dans. 

 
Bij Kaliber zullen vakdocenten ook deelnemen aan: 

 Training kern/Tuledoelen en procesmatig werken; 
 

 Intervisiebijeenkomsten m.b.t. groepsdidactiek. 
 
 
Versterken van het ICC-netwerk en betrekken bij: 

 De selectie van het aanbod; 
 

 Stimuleren van het bezoeken van relevante conferenties (Cultuur in de Spiegel 
en Cultuur in Zicht etc.). KEPA faciliteert door de kosten deels te vergoeden; 

 

 Via Rijnbrink zullen wij scholen direct benaderen voor CmK-pilots vanaf 2018. 
 
Teams: 

 Bevorderen van teamtrainingen over cultuureducatie. De teamtrainingen worden 
op maat aangeboden; 
 

 Onderwerpen in de teamtraining: doorgaande leerlijnen cultuureducatie, 
koppelen van methodes aan het aanbod van KEPA, creëren van een rijke 
leeromgeving voor leerlingen in combinatie met projecten van KEPA. 

 
Trainingen voor vakdocenten om beter aan te sluiten bij: 

 Kerndoelen, Tule-doelen en leerdomeinen; 
 

 Doorgaande leerlijnen; 
 

 Andere vakken met het oog op vakoverstijgende activiteiten; 
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 Didactische vaardigheden in het werken met groepen en fasen van het creatieve 
proces. 

 
Educatief medewerkers: 

 Trainingen om lesmateriaal in een doorgaande leerlijn te ontwikkelen, monitoren 
en evalueren van het lesmateriaal, lesmateriaal baseren op de Tule-doelen; 
 

 Vakoverstijgende mogelijkheden koppelen en binnen lesprogramma’s de 
leeropbrengsten formuleren. 
 

Ad 4 
 
Verbinding binnen- en 
buitenschoolse 
cultuureducatie 
 

Gemeente 
KEPA 
St. Scoop Welzijn 
Brede scholen 
 

Versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele 
omgeving: 

 KEPA ziet mogelijkheden met de binnen schoolse Muziek-ABC-lessen voor alle 
7-8 jarigen (groep 4) en de verbinding met een buitenschools aanbod; 
 

 Vanuit KEPA worden verbindingen gelegd met de Lokale Educatieve Agenda en 
in het kader van wijkgerichte programmering met de (9 projectleiders van) 
integrale kindcentra; 

 

 Kaliber voert een actief beleid om laagdrempelig buitenschools aanbod aan te 
bieden op scholen die hiervoor ruimte beschikbaar stellen. Veel kidsklassen 
gaan aangeboden worden in resp. oktober, januari, en april; 

 

 Scholen stellen ruimte beschikbaar en informeren leerlingen/ouders; 
 

 Doorstroom vanuit de ABC-lessen wordt op verschillende manieren gestimuleerd 
op wijkniveau (instrumentenproeverijen, presentaties door instrumentale 
docenten, instrumentenparade, project Orkest van het Oosten). 

 

 

Ad 4 
 
Duurzame samenwerking 
tussen scholen en 
instellingen 
 

KEPA 
ICC-netwerk  
scholen 
culturele instellingen 
 

Versterken van de meerjarige samenwerking van de school met de lokale culturele 
omgeving: 
 

 In Almelo krijgen alle kinderen van 7-8 Jaar (in groep 4) via Kaliber 
muziekonderwijs door een vakleerkracht van de muziekschool (‘Muziek-ABC’); 
 

 Inmiddels zijn binnen CmK-pilots door Kaliber doorgaande leerlijnen 
muziekonderwijs ontwikkeld, waar Muziek ABC een onderdeel van vormt. Deze 
leerlijnen worden via KEPA over andere scholen uitgerold; 
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 Er wordt ook gewerkt aan het verbinden van de Piramidemethode aan de leerlijn. 
Uit de nulmeting van 2012 en de rapportage 2017 is gebleken dat de scholen 
heel erg tevreden zijn over deze lessen en dat er behoefte is om deze lessen in 
te bedden in het curriculum; 

 

 Er is via Kaliber inmiddels een leerlijn (beeldende) kunst en techniek 
gerealiseerd, die via andere scholen zal worden uitgerold en indien mogelijk (via 
projectonderwijs) opgenomen zal worden in het curriculum van de Almelose 
scholen.  

 

Ad 1 t/m 4 
 
Website 

Uitbreiden digitale 
dienstverlening 

Doorontwikkeling van de website: 
 
Schools aanbod: 

 Iedere school ontvangt 4 maal per jaar per email een reminder voor de digitale 
nieuwsbrief, die op de website gepubliceerd wordt, zodat er vaker aanleiding is 
de website te bezoeken; 
 

 Op de website wordt per school zichtbaar welke activiteit voor welke 
leeftijdscategorie (groep) wanneer aangevraagd en ingepland is; 

 

 Fasegewijs later ook een overzicht per culturele aanbieder welke school met wat 
wanneer waar bedient zal worden.  

 
Voorts zal op de website (door)ontwikkelt worden: 

 

 Buitenschools aanbod; 
 

 Scholingsaanbod; 
 

 Aanvullende kerndoelen en leerdomeinen; 
 

 Leeropbrengsten n.a.v. landelijke ontwikkelingen en beschikbare doorgaande 
leerlijnen en vakoverstijgende mogelijkheden; 

 Kennisdeling (o.a. pilots Cultuur met Kwaliteit via de provinciale en lokale 
website). 
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De verbeterde modules worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd volgens 
een plan. Te beginnen na de KEPA-bijeenkomst 2017 met uitbreiding 
dienstverlening t.a.v. het schoolse aanbod en de digitale nieuwsbrief. 
 

Bijdrage scholen 
 
 
 
 
 
 
Bijdrage gemeente KEPA 

Financieel en 
inhoudelijk  
committent scholen 
vóór 1 mei 2017 
 
Commitment B&W 
vóór 7 april 2017 

 Vastgestelde KEPA-plan meesturen met aanvraag; 

 Intentieverklaring van de scholen. 
 
 
 
 

 Vastgesteld B&W advies incl. KEPA-plan. 

 

Beleid cultuureducatie 
gemeente 

  CKV subsidie 

 Peuterfestival 

€ 32.000 

Totaal KEPA + beleid 
gemeente cultuureducatie 
2017-2021 

  € 693.188 

 


