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Inleiding  

 
In 2020 tekenen de basisscholen in de gemeente West Betuwe, de gemeente en culturele instellingen, 
vertegenwoordigd door de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe, een convenant om samen 
cultuureducatie steviger op de kaart te zetten. De partijen hebben hierin verschillende 
verantwoordelijkheden en willen heldere afspraken maken over de uitvoering. In het convenant 
Cultuureducatie West Betuwe 2020-2023 staan afspraken over doelstellingen, financiering, 
organisatie, rollen en taken van de partijen.  
 
Uiteindelijk zijn de kinderen en culturele aanbieders in West Betuwe hiermee de grote winnaars. 
Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroot het cultureel en historisch besef 
en geeft mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij. En de lokale culturele aanbieders kunnen 
gerichter hun activiteiten aanbieden aan kinderen. Hiermee laten ze kinderen op pedagogisch en 
didactisch verantwoorde wijze kennismaken met verschillende facetten van cultuur en kunst zoals 
muziek, beeldende kunst, literatuur, podiumkunsten, dans, film, fotografie, jeugdtheatereducatie en 
cultureel erfgoed. 
 
Onze gemeente kent een rijke geschiedenis en er is nog veel tastbaar verleden. Kennis van en inzicht 
in een gedeeld verleden geeft meer betrokkenheid van kinderen bij hun leefomgeving, dorp of stad. Er 
zit dus een sterke en afhankelijke wisselwerking tussen cultuureducatie op school, ons lokale 
culturele aanbod en de effecten hiervan op het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en de 
toekomstige leefbaarheid in de gemeente. Kinderen kunnen hun creativiteit ontwikkelen en de 
culturele en historische omgeving waarin zij opgroeien beter leren kennen en begrijpen. Wethouder  
 
Rutger van Stappershoef van cultuur, kunst en cultuureducatie: “Met het convenant willen we een 
belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen en 
tegelijkertijd het voortbestaan van het cultuuraanbod in West Betuwe. Daarnaast willen we met het 
convenant stimuleren dat alle kinderen kunnen leren over de cultuurhistorie van West Betuwe en de 
maatschappelijke en culturele verworvenheden hier.” 
 
In maart 2020 is het nieuwe beleid ‘Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023’ door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het beleid is samen met de samenleving tot stand gekomen en geeft onder andere 
gehoor aan de nadrukkelijke oproep vanuit de inwoners om de aanwezige dorpsculturen en het 
aanwezige culturele aanbod te koesteren en daar waar nodig te ondersteunen. Dat Cultuur en Kunst 
een bijdrage levert aan leefbaarheid en welzijn in onze kernen is voor ons een belangrijke pijler. Het is 
echter niet het enige accent. Zo willen we ook dat inwoners zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door 
onder andere cultuureducatie en dat onze inwoners kennis kunnen nemen van onze cultuurhistorische 
identiteit en van vernieuwende vormen van kunst.  
 
Wethouder van Stappershoef: ‘’We zorgen bij de start van het nieuwe Cultuur en Kunst beleid in West 
Betuwe voor een stevige basisstructuur en laagdrempelige cultuur- en kunstbeleving. En het moet 
voor iedereen toegankelijk zijn. En dat betekent enerzijds eerst goed inventariseren, verbinden en het 
kenbaar maken van alles wat wij als nieuwe gemeente gezamenlijk hebben aan Cultuur en Kunst. 
Anderzijds betekent dit dat we als gemeente een robuuste en toekomstbestendige culturele 
infrastructuur moeten bouwen en waarborgen. En dat kan alleen door middel van goede 
samenwerking tussen betrokken partijen. Dit doet de gemeente samen met het culturele veld waarin 
inwoners de samenwerking met elkaar zoeken, met het basisonderwijs in West Betuwe en met de 
cultuurcoaches van samenwerkingspartner Welzijn West Betuwe. Daarom dus dit convenant, wat 
gezien kan worden als een vliegende start hierbij’’ 
 
Concreet gaan we ons de komende tijd samen met het culturele veld richten op het verbinden en 
versterken van het culturele aanbod en activiteiten en thema’s die kernen-overstijgend zijn en/of 
dorpen verbindt. En tegelijkertijd bijdragen aan het versterken van cultuureducatie op onze 
basisscholen, waarbij we gericht inzetten op de verbinding met het lokale cultuur- en kunstaanbod. 
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Maatschappijbewust door versterking cultuureducatie. … 
“logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”, Albert Einstein 

 

 
… dit gunnen wij - de bestuurders van O2A5, SKOR, LOGOS, CPOB, Fluvium, Eben Haëzer en 
Rehobothschool, Stichting scholen met de Bijbel, CBS de Lingelaar ,  - onze leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs. Dat zij bewust in de maatschappij en de samenleving staan en zo deelnemen en 
mede vormgeven aan de West Betuwse identiteit. Leerlingen leren in het primair onderwijs via 
cultuureducatie om met vertrouwen vorm te geven aan hun ideeën. En dat zij geïnspireerd zijn om een 
leven lang te leren. Met dit convenant willen de scholen een basis leggen om hun ambities voor 
cultuureducatie te kunnen realiseren. 
 
Het gemeentebestuur van West Betuwe heeft de ambitie dat iedereen, jong en oud, kan kennismaken 
met kunst en cultuur. Iedereen doet mee en iedereen moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Kunst en 
cultuur leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en welzijn van de inwoners. Belangrijk is dat culturele 
activiteiten laagdrempelig zijn en kennis van en beleven van de lokale cultuurhistorie is een 
belangrijke pijler. Voorgaande staat in de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023. Om 
uitvoering te kunnen geven aan de ambities wil de gemeente graag een bijdrage leveren aan 
toegankelijke culturele activiteiten voor alle kinderen.  
 
Partijen willen daarom gezamenlijk werken aan het volgende:  

  

- dat élk kind wordt bereikt met cultuureducatie  

- dat onze kinderen met ondersteuning van lokale culturele organisaties leren over de cultuurhistorie 
van de dorpen van West Betuwe 

- dat kinderen zich blijven verwonderen en inzichten opdoen  

- dat kinderen leren om goede onderzoeksvragen te bedenken en vanuit hun motivatie en talent tot een 
antwoord komen  

 
Schoolbesturen en scholen, gemeente en cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe hebben allen de 
ambitie om cultuureducatie voor kinderen te versterken. Zij zien cultuureducatie als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Voorgaande maakt het belangrijk om vanuit een gedeeld kader te werken en de 
afspraken hiervoor vast te leggen in een convenant. In voorliggend convenant maken de partijen 
afspraken over doelstellingen, organisatiestructuur, aanbod, inzet van financiële middelen en rollen en 
taken.  
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Convenant 
 

Partijen:  

 

Schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente West Betuwe 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs  

Alblasserwaard/Vijfherenlanden (O2A5)  

Dam 1 in Arkel  

 

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland 

(SKOR), Burgemeester Schullstraat 2 in Tiel 

 

LOGOS  Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs     

 Westerstraat 3 in Gorinchem 

 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs     

De Panoven 29 in Geldermalsen 

 

Reformatorische school Rehobothschool  

Anjerstraat  2 in Geldermalsen      

 

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en  

Bommelerwaard (CPOB) 

Grotebrugse Grintweg 52 in Tiel  

 

Eben Haezerschool, Waardenburg     

Notaris van Aalstweg 4 in Waardenburg 

 

Christelijke basisschool de Lingelaar 

Jeugdlaan 4 te  Beesd     

 

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe,  

 Rembrandt van Rijnstraat 33 in Lienden 

 

Gemeente West Betuwe 

 

Stichting Welzijn West Betuwe 
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Overwegende dat …. 
 

- Schoolbesturen en scholen, gemeente en cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe de ambitie 

hebben om cultuureducatie voor kinderen te versterken. Zij willen graag samenwerken om aan deze 

ambitie te werken.  

- Scholen de opdracht van het rijk hebben vorm te geven aan cultuureducatie binnen het 

onderwijsprogramma. 

- Gemeente West Betuwe in de nota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023 een kader biedt voor 

beleid en uitvoering en hierin expliciet het belang van cultuureducatie benoemt. 

- Gemeente West Betuwe de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe faciliteert om de coördinatie en 

ondersteuning van cultuureducatie op de basisscholen vorm te geven.  

- De fusie van drie gemeenten tot de gemeente West Betuwe in 2019 leidde tot de behoefte aan 
afstemming. De drie voormalige gemeenten hadden niet dezelfde afspraken met de scholen over de 
ondersteuning van cultuureducatie. Het jaar 2019 was een overgangsjaar en in 2020 harmoniseren we 
de afspraken met de scholen. Hiermee ontvangen zij een gelijke financiële bijdrage van de gemeente. 
 
-Het nu niet op iedere school inzichtelijk is hoeveel tijd en middelen (kunnen) worden vrijgemaakt voor 
cultuureducatie. Dit convenant en het door iedere school te maken schoolplan geven hier meer inzicht 
in.  
 
-Er voorheen verschillende afspraken waren met Welzijn West Betuwe voor de inzet van  
cultuurcoaches. Met dit convenant bekrachtigen we de gelijkluidende afspraken met Welzijn West 
Betuwe voor de inzet van cultuurcoaches.  

 

Komen het volgende overeen: 

 
Artikel 1 - Doel convenant  
Met dit convenant willen partijen de samenwerking bevorderen met als doel de kwaliteit van de 
cultuureducatie te vergroten, de reeds bestaande infrastructuur te versterken en de beschikbare 
middelen efficiënt in te zetten. 
  
Artikel 2 - Opdracht   
 Het onderwijs heeft een brede, vormende opdracht met hierin 3 belangrijke pijlers:  

• Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.  

• Zorgen voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden.  

• Kinderen voorbereiden voor deelname aan de maatschappij.  
 
Het onderwijs is bij uitstek een plaats om kinderen met kunst en cultuur te bereiken. In deze 
veranderende maatschappij wordt aan creatief denken en handelen een grote waarde toegekend. Het 
is een belangrijke vaardigheid binnen het op handen zijnde curriculum in het onderwijs. 
Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroot het cultureel en historisch besef 
en geeft mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij. Deze opdracht ligt in eerste aanleg bij het 
onderwijs en is vastgelegd in de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie. De rijksregeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CMK) en Meer Muziek in de Klas geven een impuls om de kwaliteit van cultuureducatie 
te versterken. 
 
In het lesprogramma wordt het in samenhang aanbieden van vakken steeds meer de regel.  Er zijn 
veel verbindingen met andere leergebieden mogelijk en wenselijk. Afhankelijk van de vraag van de 
school kan kunst en cultuureducatie goed in samenhang worden aangeboden met andere 
vakgebieden. Naast een binnen schools basisaanbod is het ook van belang dat kinderen hun talenten 
in het buitenschoolse aanbod verder kunnen ontwikkelen.   
  
Voor de gemeente is cultuureducatie op de basisscholen in meerdere opzichten belangrijk. Met 
cultuureducatie op de basisscholen bereiken we alle kinderen. Hiermee maken we cultuur en kunst 
laagdrempelig. Cultuureducatie draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. En de huidige 
tijd vraagt om creatieve mensen. Hiervoor willen we de ruimte geven aan vernieuwingen, passend 
binnen de 21e eeuw. Te denken valt bijvoorbeeld aan digital art en de creatieve  vormgeving van 
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games. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk kinderen op een passende wijze informatie te 
geven over de cultuurhistorie van de dorpen in West Betuwe. Want kennis van de gezamenlijke 
historie geeft meer betrokkenheid. Scholen kunnen gebruik maken van het culturele en 
cultuurhistorisch aanbod in onze gemeente. 
 
Artikel 3 - Draagvlak  
De partijen in dit convenant onderschrijven het belang van cultuureducatie op de basisschool. Bij de 
scholen is groot draagvlak voor een gemeente brede organisatie op het terrein van cultuureducatie. 
Binnen de uitvoering kunnen scholen dan zelf een keuze maken in ambitieniveau en bijbehorend 
aanbod voor de leerlingen. Dit past bij de resultaten van een enquête die in 2019 bij alle scholen is 
afgenomen.  
Uit deze enquête blijkt dat ongeveer 65% van de scholen kiest voor het organiseren van 
cultuureducatie voor hun eigen school. Mocht er toch gekozen worden voor gezamenlijk optrekken, 
dan zien 50% van de scholen het liefst een gemeente brede samenwerking t.o.v. samenwerken binnen 
een stichting of directe omgeving. Op basis van deze uitkomst is in het directeurenoverleg de 
structuur in niveaus ontwikkeld. Op deze wijze blijft de keuze bij de school in welke mate zij willen 
deelnemen aan het lokale aanbod voor cultuureducatie. 
 
Artikel 4 - Rollen en verantwoordelijkheden   
Scholen en schoolbesturen:  

 dragen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) het onderwijs. Cultuureducatie maakt 
daar deel van uit.   

 stellen voldoende gelden beschikbaar uit de prestatiebox (rijksmiddelen voor 
cultuureducatie).  

 bevorderen deskundigheid van het team in brede zin op gebied van cultuureducatie.  

 bevorderen dat op elke school minimaal één gecertificeerde Interne Cultuur Coördinator (ICC) 
aanwezig is en hier ook een minimaal aantal uren voor beschikbaar heeft. (Minimaal 40 uur 
op jaarbasis.)  

 faciliteren de ICC- ers om regelmatig bij elkaar te laten komen om Cultuureducatie beter op 
de kaart te zetten.  

 bevorderen dat scholen samenwerken met (zoveel als mogelijk) lokale cultuuraanbieders.  

 bespreken in het jaargesprek tussen schoolbestuur en de schooldirecteur hoe het 
cultuureducatiebeleid vorm krijgt.  

 zorgen samen met de cultuurcoach voor een goede evaluatie.  

 zorgen voor bestuurlijk draagvlak via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).  
  
Cultuurcoaches: 
De cultuurcoaches (voorheen combinatiefunctionarissen) zijn het eerste aanspreekpunt op het gebied 
van kunst & cultuur in de gemeente West Betuwe. Zij zorgen er voor dat er op de juiste terreinen en 
doelgroepen ingezet wordt. Daarmee is de taak van cultuurcoach breder dan alleen cultuureducatie 
kunst &cultuur.  Daarnaast zijn er binnen kunst & cultuur nog vakspecialisten: beeldende vorming, 
theater en muziek.  
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De cultuurcoaches hebben een breed takenpakket, want zij werken voor de doelgroep 0-100 jaar. Deze 
doelgroep is onderverdeeld in: jeugd, volwassenen en senioren. De belangrijkste taken voor de 
cultuurcoach: 
 

 promotie van cultuur deelname 

 cultuureducatie aanbieden als stimulans (geen structurele uitvoering) met diverse 
onderwerpen zoals: erfgoed, theater, beeldende vorming, muziek, dans etc.  

 cultuuronderwijs op en rond scholen versterken door middel van o.a. ondersteuning ICC-ers, 

 meeschrijven in cultuurbeleid op de scholen en inspringen op individuele vragen vanuit het 
onderwijs. 

 ondersteunen van kunst & cultuur aanbieders  

 lokale verbindingen tot stand brengen tussen cultuur, onderwijs of welzijn 

 aanjagen culturele initiatieven 

 opzetten van culturele initiatieven 

 organiseren van ontmoeting, tegengaan van eenzaamheid 

 toeleiding van minima naar cultuuraanbod door gebruik van de jeugdfondsen 

 talentontwikkeling op het gebied van cultuur 
 
De cultuurcoach vervult een verbindende rol in de driehoek tussen gemeente, scholen en 
cultuurorganisaties. De cultuurcoach staat met het ene been in de wereld van cultuur en met het 
andere in het onderwijs en weet daardoor wat mogelijk is en wat werkt in beide werelden. Over het 
algemeen weten cultuurcoaches met hun inzet en enthousiasme alle betrokkenen warm te maken 
voor cultuur. Bijvoorbeeld: zij kunnen cultuurorganisaties in kaart brengen, ondersteunen en verbinden 
aan de scholen d.m.v. bijvoorbeeld een kunstmenu. Op deze manier kunnen scholen lokale 
cultuuraanbieders binnen hun onderwijs inzetten. Beide partijen hebben baat bij deze verbinding.  
 
De cultuurcoach heeft voor de cultuureducatie op de basisscholen de volgende rollen en taken. De 
cultuurcoach: 
 

• heeft de coördinatie van cultuureducatie: is eerste aanspreekpunt voor scholen en 
culturele aanbieders, brengt vraag en aanbod bij elkaar en maakt een passend programma 
voor alle scholen. 

• brengt het actuele aanbod cultuureducatie (lokaal en in de nabije regio) in kaart.  

• Inventariseert de wensen van alle scholen voor het educatieaanbod van Kunst, Cultuur en 
Erfgoed.  

• onderhoudt actief contacten met culturele organisaties in de gemeente. 

• verwerkt de vragen en wensen van de school in een geschikt programma waarin een 
gevarieerd en evenwichtig aanbod verwerkt is.  

• adviseert en begeleidt scholen en cultuuraanbieders bij het formuleren van vraag en 
aanbod.  

• bevordert waar mogelijk de aansluiting tussen binnen- en buitenschools cultureel aanbod.  

• heeft de taak de jaarlijkse evaluatie voor te bereiden en is deelnemer aan de evaluatie. 
 
Gemeente West Betuwe: 

• is verantwoordelijk voor het uitdragen van de visie en speerpunten zoals verwoord in de 
Kadernota Cultuur en Kunst 2020-2023. 

• voert de geldende gemeentelijke subsidieregelingen voor Cultuur en Kunst uit.  

• faciliteert de organisatie van afstemming tussen vraag en aanbod cultuureducatie en 
maakt hiervoor afspraken met Welzijn West Betuwe voor de inzet van de cultuurcoach. 

• subsidieert culturele organisaties en maakt met hen afspraken over hun aanbod 
cultuureducatie 

• stelt op aanvraag van de scholen subsidiegelden beschikbaar voor cultuureducatie volgens 
de subsidieverordening cultuureducatie (3 maart 2020). 

• zorgt voor bestuurlijk (overheid en schoolbesturen) draagvlak via de Lokaal Educatieve 
Agenda (LEA).  

• coördineert de monitoring en evaluatie.  
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Artikel 5 - Culturele aanbieders in de gemeente West Betuwe 
Om een verantwoord en doelmatig aanbod te creëren is er een pool van – het liefst lokale – 
aanbieders. Deze cultuuraanbieders beschikken aantoonbaar over de passie, ambitie en 
competenties om een constructieve bijdrage te leveren aan goede en verantwoorde cultuureducatie 
in het basisonderwijs. In de afgelopen jaren is er al ervaring opgedaan met samenwerking tussen 
culturele aanbieders en de scholen.  
 
Voor nieuwe aanbieders geldt dat iedere docent aan een professionele instelling en bevoegde of 
daartoe in opleiding zijnde kunstenaar kan zich kan aanmelden. Door een efficiënte programmering 
kunnen deze aanbieders gedurende het schooljaar op meerdere scholen onderwijs verzorgen. De 
reeds geldende afspraken over een financiële vergoeding voor de culturele aanbieders blijven 
bestaan.  
 
Artikel 6 - Financiën 
De basisscholen ontvangen vanuit het rijk een bedrag van € 15,25 per leerling voor cultuureducatie 
(bedrag per schooljaar uit de prestatiebox). Dit is het bedrag dat het rijk voor per schooljaar uitkeert 
aan de scholen. Dit is inclusief € 3,-- per leerling voor een museumbezoek, minimaal een keer in de 
schooltijd van de leerling. Het bedrag van € 15,25 wordt jaarlijks geïndexeerd. Zie bijgaande link met 
informatie: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/geldzaken 
 
Op 3 maart 2020 is de gemeenteraad van West Betuwe akkoord gegaan met de verordening 
cultuureducatie primair onderwijs West Betuwe. Volgens deze regeling kunnen alle basisscholen bij 
de gemeente jaarlijks een aanvraag indienen voor subsidie cultuureducatie. Het gaat om een bedrag 
van € 750 per school en aanvullend € 5, - per leerling (bedragen per schooljaar).  
 
Daarnaast kunnen scholen er individueel voor kiezen om vanaf 2020 (opnieuw) mee te doen aan de 
provinciale subsidie regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). 
 
Daarnaast verleent de gemeente subsidie voor de inzet van de cultuurcoaches van Welzijn West 
Betuwe. 
 
Artikel 7 - Samenhangend programma  
Cultuureducatie vormt een blijvend onderdeel van de doorlopende leerlijnen in het curriculum van de 
school. Om cultuureducatie een structurele rol te geven binnen het primair onderwijs, is er vanuit het 
onderwijs samen met de cultuurcoach een voorstel voor cultuureducatie geschreven voor de scholen 
in West Betuwe.  
  
Om cultuureducatie een structurele plaats in het onderwijs te geven en de bestaande infrastructuur 
zoveel mogelijk hierop te laten aansluiten zijn er cultuureducatieve niveaus ontwikkeld. Dit model 
geeft scholen de kans om cultuureducatie naar wens vorm te geven.  
 
 
 

  

https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/geldzaken
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Artikel 8- Niveaus binnen cultuureducatie West Betuwe 
Omdat niet elke school dezelfde ambitie en behoefte heeft betreffende cultuureducatie, wordt er 
gewerkt met een drietal niveaus. De criteria vanuit Cultuur Oost omtrent de drie niveaus zijn te lezen in 
Bijlage 1. De niveaus zijn hieronder uitgewerkt:  
 
Kennismaken: Dit is het basisaanbod dat op elke school aanwezig is. Na overleg met alle ICC-ers in 
West Betuwe wordt er i.s.m. de cultuurcoaches uitvoering gegeven aan het gekozen thema van het 
schooljaar. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met beeldende kunst, 
muziek, dans, drama, literatuur, audiovisuele cultuur en kunst, media wijsheid of multimedia en 
erfgoed. Daarnaast is er de mogelijkheid om i.s.m. de cultuurcoach, de Open Monumenten 
Klassenweek, Kinderboekenweek en het buitenschools aanbod uitvoering te geven binnen de school. 
Gezien de nadrukkelijke wens van scholen op het gebied van muziek, is een vorm van muziekeducatie 
wenselijk binnen dit niveau. 
 
Aanpakken: Scholen binnen dit niveau geven kunst & cultuur een belangrijkere plek binnen de school. 
Zij maken gebruik van de mogelijkheden binnen niveau ‘Kennismaken’, maar willen de kwaliteit van de 
gegeven cultuureducatie professionaliseren. Binnen dit niveau is er daarom de mogelijkheid om 
masterclasses op diverse thema’s voor leraren af te nemen en daarnaast ligt er de mogelijkheid om 
cultuurkisten af te nemen. Cultuurkisten bestaan uit professionele kunst & cultuuraanbieders die voor 
1 tot 4 lessen op een bepaald thema voor groep X de kunst & cultuurlessen verzorgen. In 
Geldermalsen zijn deze cultuurkisten al langer van toepassing. Tevens kan de cultuurcoach 
ondersteunen in het cultuurbeleid binnen de school. Om enerzijds extern bij te dragen aan de kwaliteit 
van cultuur & kunst en anderzijds cultuur & kunst een belangrijke positie te geven binnen het 
curriculum. 
 
Verankeren: Scholen binnen dit niveau gebruiken externe subsidie zoals CMK, muziekimpuls etc. om 
cultuur & kunst een belangrijke plek te geven binnen hun school. Vanzelfsprekend zijn ‘Kennismaken’ 
en ‘Aanpakken’ ook onderdeel van de cultuureducatie op deze scholen.  
 

 

  

Verankeren
- CMK/muziekimpuls trajecten
- Overige fondsen en subsidies

Aanpakken
- Cultuurkisten
- Masterclasses

- Reizen in de Tijd, verdieping methode
- Beleidsondersteuning

Kennismaken
- Open Monumenten Klassenweek

- Kinderboekenweek
- Kunstmenu

- Muziek
- Buitenschoolse activiteiten
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Artikel 9 
Overzicht financiële bijdrage naar niveau 

 

 

 
 

Niveau 
Kennismaking 

Niveau Aanpakken Niveau Verankeren 

(cultuureducatie 
vormgegeven met 
subsidie ,bijv. CMK) 

Benodigd 
budget  

Schooljaar 
2020-2021 

 €7,50 per leerling € 10, per leerling € 7,50 per leerling 
minimum 

Bekostiging  Gemeente €5, per leerling €5, per leerling €5, per leerling 

 
Onderwijs  €2,50  €5,-  € 2,50 per leerling is 

het minimum bedrag 
Op maat advies kan 
worden ingekocht 

Plus:  bijdrage 
van gemeente 
te besteden aan 
kunst en cultuur  

€ 750 per 
school 

   

Rol 
cultuurcoach 

 Makelaar bij 
keuze van 
activiteiten 
cultuureducatie 
op de school 

+ Advies en 
ondersteuning bij 
vormgeven van 
cultuureducatiebeleid 
en borgen van 
cultuureducatie 

+ Advies en 
ondersteuning bij 
vormgeven van 
cultuureducatiebeleid 

+ ondersteuning bij 
subsidieaanvraag  

+ tegen betaling: op 
maat advies  
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Artikel 10 - Overlegstructuren 
In de voorgaande jaren zijn er diverse ICC overlegstructuren ontstaan in de drie gemeenten. Omdat de 
gemeente is gefuseerd, vragen ook deze overlegstructuren om een andere aanpak. De scholen 
kennen verschillende niveaus betreffende de uitvoering van cultuureducatie binnen hun school. Op 
basis daarvan is gekozen om de overleggen vanaf heden op het ambitieniveau van de scholen af te 
stemmen. Dat ziet er als volgt uit: 
 
- 1x per jaar vindt er overleg plaats tussen de bestuurders om het cultuureducatiebeleid binnen de 
scholen van West Betuwe te monitoren, evalueren, afstemmen en bijschaven. Dit zou als agendapunt 
op de agenda van het LEA overleg kunnen worden geplaatst.  
 
- 1x per jaar vindt er overleg plaats met alle 34 ICC-ers van de scholen in West Betuwe. Tijdens dit 
overleg worden 1-2 thema’s bepaald waar de focus op ligt in het komende schooljaar.  
 
- 2x per jaar vindt er overleg plaats met de ICC-ers binnen hetzelfde niveau. Hierin zullen bijvoorbeeld: 
ervaringen worden uitgewisseld, geëvalueerd, gepland richting de toekomst etc. School en culturele 
instellingen wisselen uit, delen en inspireren elkaar!  

  

De competenties van de medewerkers van zowel culturele instellingen als onderwijs kunnen 
samen verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door het structureel uitwisselen van 
informatie en kennis.   
 
Samengewerkt wordt bij:  

• De ontwikkeling van het culturele aanbod.  

• Het formuleren van de vraag.  

• Het afstemmen van verwachtingen.  

• Het vernieuwen en afwisselen van het aanbod. 

 

 

Artikel 11 -Monitoring en evaluatie  

De gemeente, de cultuurcoaches en de scholen monitoren de uitvoering van de afspraken in het 

convenant.  

 

Eenmaal per jaar staat het onderwerp cultuureducatie en de uitvoering van het convenant op de 

agenda van de Lokaal Educatieve Agenda voor een evaluatie.  

  

Met goedkeuring van alle partijen worden de afspraken in het convenant aangepast.  
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Ondertekening  

  

De ondertekenaars stemmen in met het convenant Cultuureducatie West Betuwe 2020 -2023  

  

 

De schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente West Betuwe 

  

Stichting Openbaar Primair Onderwijs  

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5)  

Dam 1 in Arkel  

vertegenwoordigd door       dhr. van der Lee 

 

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland 

(SKOR), Burgemeester Schullstraat 2 in Tiel 

vertegenwoordigd door      dhr. M. Gloudi 

 

LOGOS  Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs      

 Westerstraat 3 in Gorinchem 

Vertegenwoordigd door      dhr. H. Mackloet 

 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs     

De Panoven 29 in Geldermalsen 

Vertegenwoordigd door      dhr.  J. Goes 

 

Reformatorische school Rehobothschool  

Anjerstraat  2 in Geldermalsen      

Vertegenwoordigd door      dhr. P Dirksen  

 

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en  

Bommelerwaard (CPOB) 

Grotebrugse Grintweg 52 in Tiel  

Vertegenwoordig door        Dhr. H. Huibers  

 

Eben Haezerschool, Waardenburg     

Notaris van Aalstweg 4 in Waardenburg 

Vertegenwoordigd door      dhr. A. Bor 

 

Christelijke basisschool de Lingelaar 

Jeugdlaan 4 te  Beesd     

Vertegenwoordigd door      dhr. J. Veldhuijzen 

 

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe,  

 Rembrandt van Rijnstraat 33 in Lienden. 

Vertegenwoordigd door      dhr. R. van der Mark 

 

Gemeente West Betuwe 

Namens de burgemeester, 

 

Wethouder cultuur, kunst, cultuureducatie   Dhr. R. van Stappershoef, 

 

Stichting Welzijn West Betuwe 

 

Directeur-bestuurder       de heer M. van Westerlaak 
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Bijlage 1 Criteria drie niveaus van cultuureducatie op de basisscholen 

van Cultuurmij Oost 
 
Deze criteria zijn een handvat voor scholen om te kijken waar de school nu staat op het gebied van 

cultuureducatie, maar ook waar de school naartoe wil. Aan de hand van onderstaande indicatoren kan 

er bekeken worden in welk niveau de school past en welke ambitie de school nastreeft. De 

cultuurcoaches maken in januari 2020 een afspraak voor een gesprek, om te bespreken op welke 

manier en in welk niveau de school wil participeren. 

 

Beleid en visie ontwikkeling 

- In niveau ‘Kennismaken’ heeft school nog geen cultuurbeleidsplan.  

- In niveau ‘Aanpakken’ ontwikkelt de school in de komende 2 jaar een visie en cultuurbeleidsplan.  

- In niveau ‘Verankeren’ heeft de school een plan voor cultuuronderwijs met daarin een 

samenhangende visie op cultuuronderwijs. En daarbij een concreet omschreven samenwerking met 

één, meerdere of wisselende cultuuraanbieders de vanuit de visie op cultuuronderwijs voor meerdere 

jaren is uitgewerkt. 

 

[Uit onderzoek -Windesheim, Jeroen Lutters- blijkt dat cultuureducatie een significant hogere waarde 

heeft op scholen die zelf hun leerdoelen formuleren en evalueren en waar geen methode op een van 

de gebieden van cultuureducatie wordt gebruikt.] 
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Bijlage 2 Leerdoelen bepalen en evalueren  
 

Het stellen en evalueren van leerdoelen laten een hogere score op cultuureducatie zien. Dit is een 

significant verschil. De hogere score komt door de extra ruimte voor reflectie (onderzoek van 

Meerkerk). Evalueren gebeurt ook op culturele competentie: de mate waarin de activiteit bijdraagt aan 

de persoonsvorming van de leerling. 

 

Cultuur coördinator Kennismaken Aanpakken Verankeren 

 Onze school heeft een 

cultuur coördinator 

 

Onze school heeft een 

gecertificeerde cultuur 

coördinator 

Onze school heeft een 

cultuur coördinator en 

werkt vanuit een 

gedeelde visie samen 

met één of meerdere 

cultuuraanbieders 

Keuze:    

 

Beleid en visie Kennismaken Aanpakken Verankeren 

-visie 

-plan voor 

cultuuronderwijs 

(meerjaren) 

activiteitenplan 

meerjaren 

cultuurbeleid 

Onze school heeft 

geen cultuurbeleid 

Onze school 

onderhoudt de 

komende 2 jaren hun 

visie en 

cultuurbeleidsplan 

Onze school heeft een 

plan voor 

cultuuronderwijs met 

daarin een 

samenhangende visie 

op cultuuronderwijs 

met de overige 

schoolvakken 

Keuze:     

 

Kwaliteitszorg en 
evaluatie 

Kennismaken Aanpakken Verankeren 

-evalueren 

Kwaliteitscriteria 

-verbetert kwaliteit 

Onze school evalueert 

culturele activiteiten 

niet structureel 

Onze school evalueert 

activiteiten op de mate 

waarop ze bijdragen 

aan de 

persoonsvorming van 

de leerlingen. Deze 

evaluatie levert 

bruikbare informatie 

voor 

kwaliteitsverbetering 

en wordt als zodanig 

ingezet 

‘aanpakken’ en daarbij: 

onze school heeft 

kwaliteitscriteria 

geformuleerd waaraan 

activiteiten en 

uitvoerders moeten 

voldoen 

Keuze:    
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In niveau ‘Verankeren’: Evaluatie op de relevantie van het onderwerp voor de leerling (onderwerp is een 

aspect van cultuur), de reflectiewijze (wat leren de leerlingen ervan, welke vaardigheden: waarnemen, 

verbeelden, analyseren, conceptualiseren) en hoe leren ze zich uitdrukken (met taal, met 

dans/beweging etc., of met grafische media, zoals film, fotografie, beeldend) 

 

Deskundigheids

bevordering 

leerkrachten en 

ICC’er 

Kennismaken Aanpakken Verankeren 

 Er is geen 

deskundigheidsbev

ordering voor 

cultuuronderwijs 

Deskundigheidsbevordering voor 

leerkrachten maakt deel uit van het 

activiteitenplan 

Het bedraagt minimaal 2 uur per 

jaar voor 80% van de leerkrachten 

‘Aanpakken’ en 

daarbij: het bedraagt 

minimaal 3 uur per 

leerkracht en voor 80% 

van de leerkrachten en 

is  opgenomen in het 

scholingsplan van de 

school  

Keuze:    

 

Culturele ontwikkeling 

leerlingen  

Kennismaken Aanpakken Verankeren 

 De culturele 

ontwikkeling van de 

leerlingen wordt niet 

expliciet gevolgd 

De culturele 

ontwikkeling van 

leerlingen wordt 

expliciet gevolgd en 

vastgelegd in 

schoolfolio (of een 

soortgelijk systeem) 

De culturele ontwikkeling 

van leerlingen wordt 

systematisch gevolgd, 

beoordeeld en vastgelegd. 

Dat is terug te zien op bijv. 

het rapport, portfolio of 

het LVS 

Keuze:    

 
 


