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Bereik

'De Cultuur Loper helpt
scholen hun ambitie
met betrekkingtot
cultuureducatie
te
te

formulerenen

ontdekken,

te verwezenlijken'
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Samenwerking

centraal

Welke culturele competenties

wil de school de
Cultuuraanbieders

leerlingen meegegeven? Cultuureducatie is meer
dan een leerling een vaardigheid aanleren. Het
gaat ook over het prikkelen van de creativiteit,

het openstaan

voor vernieuwing, het stimuleren

van een kritisch denkvermogen en vooral het

Leerlingen

ontwikkelen van datgene wat men van een

21ste eeuwse burger verwacht.

Coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant

ondersteunen het traject van De Cultuur Loper
vanuit hun provinciale rol. iedere coach werkt

daarin nauw samen met de intermediairs die
de scholen en de culturele partners in de eigen
regio begeleiden.

Doelen
A

Cultuureducatie

met Kwaliteit

Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing
curriculum

A

Vakinhoudelijke deskundigheid

A

Relatie scholen en culturele omgeving

A

Beoordeling van de culturele ontwikkeling
van de leerling

27 dee/nemende gemeenten

*vi
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De traiectstappen

1

van De Cultuur

Intake

Loper

Waar staan wij nu met cultuureducatie?

(aantal uren,

methodes, beleidsplan

typeren?

2

Assessment

Hoe kunnen wij ons huidige cultuuronderwijs

3

Ambitiegesprek

Wat willen wij leerlingen na 8 jaar cultuurondervvijs
meegeven?
het team de geformuleerde

ambities?

4

Teambijeenkomst

Onderschrijft

5

Eerste activiteiten

Welke eerste activiteiten kiezen wij in het kader van de

ambities?

6

Meerjarenvisie

Hoe concretiseren wij de ambities op basis van de
competenties

cultuureducatie?

7

Activiteitenplan

Wat gaan we doen?

8

lmplementatieplan

Wat hebben wij nodig, met wie en in welke
stappen gaan wij het doen?
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inhoudelijk

kader

en ondersteuning

Om scholen en cultuuraanbieders

te helpen bij

Binnen het traject worden diverse ontmoetin-

het voeren van een gesprek over culturele acti-

gen georganiseerd voor scholen en cultuur-

viteiten hebben Kunstbalie en Erfgoed Brabant

aanbieders.

twee inhoudelijke instrumenten ontwikkeld:

De Cultuur Loper bevordert de samenwerking
A

de competenties

cultuureducatie kunst

en erfgoed en bijbehorende

gedrags-

tussen het onderwijs en professionele

Brabant-

se gezelschappen.

indicatoren;
A

de drie domeinen. Een volwaardig pro-

Alle opbrengsten van De Cultuur Loper worden

gramma cultuureducatie omvat activiteiten

gedeeld via de website decultuurloper.nl

uit elk van de drie domeinen.

Lees meer hierover op decultuurloper.nl

Voor het onderwijs, intermediairs en de culturele instellingen is een uitgebreid scholingsaanbod beschikbaar.

Deelnemende scholen die hun traject willen
verdiepen of uitbreiden kunnen in aanmerking

komen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.
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Partners
De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunst-

balie in samenwerking
kunstencentra,

met Erfgoed Brabant,

lokale intermediairs en scholen

primair onderwijs in Noord-Brabant. ELM Concepts ondersteunt bij de ontwikkeling van het

online concept.
cultuureducatie

met Kwaliteit

De Cultuur Loper is onderdeel van de subsidiemet Kwaliteit

regeling Cultuureducatie

die het Fonds voor Cultuurparticipatie

uitvoert,

in opdracht van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Kunstbalie heeft voor
www.íourpack.n

de provincie Noord-Brabant de gelden voor het
instrument aangevraagd en voor vier jaar (2013
2016) toegekend gekregen. Jaarlijks investeren

Q ontwerp

de 27 deelnemende gemeenten, Kunstbalie
en Erfgoed Brabant in opdracht van provincie

Noord-Brabant en het Fonds voor CultuurDe vijf grote Brabantse steden

U

participatie 1,8 miljoen euro in De Cultuur Loper.
participeren

in het landelijke programma CMK met het instrument De Culturele Ladekast.

Kunstbalie
Postbus

sos soooCA Tilburg

info@decu|tuurloper.n|
www.decultuur|oper.nl
#clecu|tuurloper

Kunstbalie, januari 2015
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