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1. SAMENVATTING
In de voorafgaande twee KEK-programma’s heeft cultuureducatie in Fryslân een belangrijke impuls gekregen, zowel
op de scholen als door versterking van het ecosysteem en
de ontwikkeling van Keunstwurk tot expertise- en kenniscentrum voor cultuureducatie. In Fryslân doen al 350 van de
362 scholen mee aan KEK.
In onze visie heeft kunst- en cultuuronderwijs kwaliteit
wanneer het een belangrijke motor is voor betekenisvol
onderwijs. KEK stimuleert leerlingen hun creativiteit, talent
en cultureel bewustzijn te ontwikkelen en inspireert hen
anders naar hun omgeving te kijken en daar betekenis aan
te geven.
Met KEK sluiten we aan bij en maken we gebruik van de
voor Fryslân kenmerkende inzet van kunst en cultuur voor
het realiseren van maatschappelijke vernieuwing. Veel scholen vragen bouwstenen waarin ze cultuureducatie kunnen
combineren met omgevingsonderwijs. Hiermee sluit KEK
ook goed aan bij curriculum.nu. Daarnaast hebben we in
KEK2 gezien hoe belangrijk ‘doen’ is in Fryslân, waar het
(innovatieve) mbo een belangrijke kracht is. Uit gesprekken
met alle partners over KEK2 hebben we geleerd dat de
regionale aanpak wordt gewaardeerd en dat er een wens is
deze te versterken.
Om KEK in dit derde programma weer een niveau hoger te
tillen, zetten we in op twee pijlers: versterken van de regionale aanpak en kansengelijkheid. Voor beide maken we gebruik van de (gewaardeerde) instrumenten en bouwstenen
uit KEK2 en maken we ook nieuwe. Zo ontwikkelen we een
instrument waarmee scholen laagdrempelig aan de slag
kunnen met EVI 2.0 om hun eigen ontwikkeling uit te zetten
en te monitoren. In jaarlijkse gesprekken vullen we deze lijn
samen met de scholen in, inclusief de bouwstenen voor het
realiseren van hun doelen (projecten op school, deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling).

Voor het vergroten van de kansengelijkheid zetten we met
alle scholen die nog niet hebben deelgenomen aan KEK een
speciaal ‘versnellingstraject’ op.
Voor het versterken van de regionale aanpak vervangen we
de meimakker generalist uit KEK1 en 2 door een cultuurverbinder die in nauwe samenwerking met het kunstencentrum een regioteam samenstelt, waarin ook gemeenten en
bovenschoolse besturen zijn vertegenwoordigd. Elke regio
werkt met een jaarlijks regioplan dat van onderop wordt
gevoed door de vraag van de scholen en van bovenaf door
de expertise van het KEK-team. Door op regioniveau goed
te kijken wat er nodig is en hoe daaraan het effectiefst kan
worden gewerkt, bereiken we het beste resultaat in het versterken we cultuureducatie voor de leerling. Het kind staat
centraal.
Belangrijke bouwstenen in KEK3 zijn de maakplaatsen.
Er zijn maakplaatsen op school waarin scholen met een
meimakker, kunstenaar of onderwijskundige werken aan
thema’s als talentontwikkeling, creativiteit, visie-ontwikkeling, integrale cultuureducatie en vakoverstijgend werken.
Daarnaast zijn er provinciale maakplaatsen innovatie, waar
we regio’s ruimte bieden voor experimenteren en samen
leren (po, vo en mbo) rond thema’s als eigenaarschap, cultureel bewustzijn, duurzaamheidsonderwijs en bouwstenen
van curriculum.nu. Met de maakplaatsen sluiten we aan bij
het doe-karakter van Fryslân.
Met KEK3 realiseren we zo de volgende doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle scholen in Fryslân besteden expliciet aandacht aan
het (verder) ontwikkelen van cultuureducatie;
Versterking en verdieping van de regionale benadering;
Focus op kansengelijkheid;
Expliciet aandacht voor creativiteits- en talentontwikkeling van leerlingen;
Verbinding po, vo, mbo met KEK.
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2. INLEIDING
Cultuureducatie met Kwaliteit (in Fryslân KEK, Kultueredukaasje mei Kwaliteit) is het fundament voor het inspireren,
verdiepen en uitbouwen van het bloeiende ecosysteem voor
cultuureducatie in Fryslân. De eerste twee KEK-programma’s hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.
Daarnaast zijn met de inzet van ‘meimakkers’ grote stappen
gezet op individueel schoolniveau en daarmee voor de mogelijkheden voor leerlingen om hun creatieve vaardigheden
te verbeteren.
Ook naast KEK kreeg cultuureducatie een krachtige impuls.
Er zijn provinciale en regionale netwerken ontwikkeld die
zijn verbonden met regelingen als VO Karavaan1, de impulsregeling muziekonderwijs en het stimuleren van de Friese
taal. Het verbinden met Leeuwarden Culturele Hoofdstad
van Europa 2018 (LF2018) heeft veel voor de cultuureducatie
in de provincie betekend.
Keunstwurk heeft zich met het team cultuureducatie in deze
tijd ontwikkeld van faciliterende penvoerder naar expertise- en kenniscentrum voor cultuureducatie. We hebben
veel leerkrachten en kunstvakdocenten geïnspireerd met
onze enthousiasmerende, verbindende en stimulerende rol,
gericht op versterking van het ecosysteem en kennisontwikkeling en -deling in de praktijk van scholen en cultuuraanbieders.

Fryslân, meer dan in andere provincies, ingezet als middel
om te kunnen vernieuwen vanuit verbeelding en voor het
aanpakken van achterstanden als laaggeletterdheid en
kansenongelijkheid. Cultuurmakers zijn volop betrokken bij
maatschappelijke initiatieven.
Fryslân is rijk aan taal en cultuur. Fryslân is ook rijk aan
onderlinge banden en gemeenschapszin. Sociaaleconomisch is Fryslân minder rijk. Veel kinderen komen hier niet
vanzelfsprekend in aanraking met kunst. Door de rijkdom
van de provincie in te zetten om het cultuurbewustzijn in
de regio’s, op scholen en vooral bij leerlingen te stimuleren,
zorgen we er met KEK voor dat cultuuronderwijs energie
geeft en een belangrijke bijdrage levert aan onderwijsvernieuwing en kansengelijkheid. Zo werkten we in KEK1 aan
het verbinden van cultuuronderwijs met de regio. In KEK2
is dit onder meer verder verdiept en uitgebouwd met de
verbinding met Lân fan Taal2. Ook hebben we instrumenten
ontwikkeld waarmee scholen op een aansprekende manier
aan de slag kunnen met cultuureducatie en onderwijsvernieuwing.

Visie
Kunst- en cultuuronderwijs is een belangrijke motor voor
betekenisvol onderwijs. Cultuureducatie heeft kwaliteit
wanneer het leerlingen stimuleert hun creativiteit, talent
en cultureel bewustzijn te ontwikkelen en hen inspireert
anders naar hun omgeving te kijken en daar betekenis aan
te geven.

Verbinden met de omgeving
In KEK3 gaan we hiermee door. Zo verbinden we KEK bijvoorbeeld met het taalplan Frysk in de proeftuin meertaligheid3 en met het Leesmanifest4, waarvoor we samenwerken
met onder meer de PABO van NHL Stenden (lectoraat meertaligheid en geletterdheid) en de bibliotheekcentrale FERS.
Voor de eerste Triënnale van Arcadia (LF2028), ligt er al een
basisplan voor een manifest van jonge stemmen.5 Met Oerol
hebben we concrete plannen om samen te werken binnen
het Oerollaboratorium en met het Fries Straatfestival ligt er
een startplan voor een kinder(theater)festival samen met
hun Tandempartner uit Vezprem, Hongarije.

Onze visie op de waarde van cultuur en van cultuureducatie
sluit aan op een bredere beweging in Fryslân. LF2018 kwam
uit deze beweging voort en zij komt nu onder meer terug
in het provinciale bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ en in het
vervolg op de culturele hoofdstad (LF2028). Cultuur wordt in

Hiermee sluiten we aan bij de vraag van veel scholen om
cultuureducatie te verbinden met taal en omgevingsonderwijs. Maar ook bij cultuureducatie in het vo (zie kader) en bij
de innovatiekracht van ROC Friesland College en NHL Stenden die in hun onderwijs een verbinding leggen tussen de

1 In 2019 is hiervoor de term VOCO gelanceerd
2 Lân fan Taal was een tijdelijke organisatie speciaal ingericht voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) waarmee in KEK2 intensief is
samengewerkt.
3 Het vervolg op Lân fan Taal, waarmee Fryslân zich wil ontwikkelen en profileren als (inter)nationaal deskundige in meertaligheid en expert in evenementen
en producties op het gebied van talige cultuur.
4 Het Leesmanifest is bedoeld om lezen te bevorderen en taalvaardigheid te vergroten, van leesmethodes tot aanmoedigen leesplezier in het onderwijs.
5 De eerste Triënnale is in 2022, heeft als thema ‘de kracht en uitdagingen van rurale gebieden’ en wil deelnemers en bezoekers via kunst en cultuur laten
nadenken over thema’s als biodiversiteit en een sociale en duurzame samenleving.
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Figuur 1: ecosysteem cultuureducatie

Figuur 2: visie op cultuureducatie

5

duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en lokale oplossingen met de inzet van cultuur en (toegepaste) kunst en die,
net als KEK, ontwerpgericht (design based) werken.
Betekenisvol cultuuronderwijs voor jongeren
Ons plan voor KEK3 sluit naadloos aan op ons plan voor het
vo ‘Betekenisvol cultuuronderwijs voor jongeren’. Hierdoor
ontstaan mogelijkheden voor doorgaande leerlijnen van po
naar vo.
Beide plannen leggen de nadruk op de regio en werken met
dezelfde methodieken. Ook verbinden ze beide cultuur
educatie met het taalplan Frysk. Met NHL Stenden, SEMKO,
Cedin, Afûk, SFBO1, Fers en Omrop Fryslân hebben we een
plan opgesteld voor de invulling van het vak Fries op scholen (po en vo). Daarnaast zetten we ook op het vo in op het
versterken van het cultureel bewustzijn door leerlingen te
leren reflecteren op wat je (mee)maakt, denkt en doet.
In KEK3 bieden we in verschillende bouwstenen mogelijkheden voor het verbinden van cultuureducatie in po en vo.

1
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Regeling CmK3
Met onze aanpak sluiten we ook aan op de regeling CmK3
waarin kansengelijkheid een belangrijk aandachtspunt is.
In Fryslân zijn al heel veel scholen bereikt, die blijven we
motiveren met jaarlijkse gesprekken, waarin we samen met
de school een doorgaande lijn uitzetten (lange lijn), waarin
zowel belangrijke inhoudelijke thema’s aan bod komen,
zoals talentontwikkeling, creativiteit en werken met curriculum.nu, als visie-ontwikkeling en borging. Daarnaast willen
we met alle scholen die nog niet meedoen een aantal stappen zetten, zodat zij gedurende KEK3 in hun regio kunnen
aansluiten bij de scholen die al langer deelnemen aan KEK.
Cultuurbeleid provincie Fryslân
De overkoepelende ambitie van de provincie is een bloeiend
cultureel leven met de energie en het vermogen om Fryslân
in beweging te blijven brengen. Daarvoor zet zij in op integrale verhaallijnen, waarin taal, onderwijs, erfgoed, kunst en
cultuur samenkomen. In de verhaallijnen nemen het verhaal
van Fryslân en de taal een belangrijke plaats in en is veel
ruimte voor innovatie en experiment. Dit is precies waaraan
wij de afgelopen jaren binnen KEK2 hebben gewerkt en
waaraan we in KEK3 een vervolg willen geven.

SEMKO en Cedin zijn onderwijsbegeleidingsdiensten, Afûk is de provinciale taalorganisatie Fries en SFBO is het expertisecentrum meertaligheid.

Onze gereedschapskist
Kenmerkend voor onze werkwijze zijn de laagdrempelige instrumenten die we ontwikkelen. Ze helpen scholen complexe vernieuwingen door te voeren. Ze nodigen uit om aan de slag te gaan en worden door de scholen zeer gewaardeerd. In KEK3 breiden we de gereedschapskist uit.
Cultuurmenu
Sinds de contouren van Curriculum.nu helder werden,
hebben we de begrippen maken, meemaken en
betekenis geven meegenomen in onze gesprekken met
scholen, gemeenten en kunstencentra. Voor de scholen
ontwikkelden we het cultuurmenu, dat kan worden
ingevuld met de thema’s van de regio. Het cultuurmenu
vertaalt het vocabulaire van curriculum.nu naar cultuuronderwijs in de klas.

Integrale cultuureducatie
Veel scholen willen aan de slag met de combinatie
omgevingsonderwijs en kunst en cultuur, maar vinden
het lastig dit in de praktijk handen en voeten te geven.
Hiervoor hebben we ‘Spiekbriefje’ ontwikkeld. Een
praktisch instrument dat kinderen leert anders naar hun
omgeving te kijken.
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De doelstellingen voor KEK2 waren:

van de Friese scholen heeft
cultuur in de schoolvisie
opgenomen en daarmee het

eigenaarschap vergroot.

Inhoudelijk zijn de kerndoelen van
kunstzinnige oriëntatie verbonden
met taaleducatie. Dit wordt verankerd
in doorgaande leerlijnen en
ontwikkelgebieden

Er is een open en
onderzoekende houding
gestimuleerd bij alle
betrokkenen.

Alle betrokkenen hebben
een taal ontwikkeld waarin
het begrippenkader rond
cultuureducatie is benoemd.

Deelname aan KEK2 is
gelijkmatig verspreid
over de provincie.

De deskundigheid van
leerkrachten en alle andere
betrokkenen is toegenomen.

We zien dat een belangrijk deel van de doelstellingen is gerealiseerd:

•

•

bestaande uit cursussen, trainingen
en werksessies (KEK Cursusgids),
onderverdeeld in 4 thema’s: (1) Anders
denken over onderwijs, (2) kennis delen
over actuele onderwijsthema’s, (3)
co-teaching meet kunstvakken en (4)
ontmoetingen en evenementen.

van de 394 scholen hebben
actief meegedaan in KEK2: er is
geïnventariseerd welke ideeën en
wensen er leefden op de school door
meer dan 30 meimakkers.

348

Een sterke provinciale infrastructuur
die door
de regionale kunstencentra in
samenwerking met de meimakkers van
KEK wordt ingevuld en uitgevoerd.

cultuuronderwijs

In 2018 is gestart met de KEK-impuls:
de vraag van de school wordt door
het team van de school opgepakt met
behulp van ondersteuning en advies
vanuit de meimakkers, kunstenaars,
kunstvakdocenten en andere creatieven.
In schooljaar 2019-2020 is er op 59
scholen een KEK-Impuls uitgevoerd.
In schooljaar 2020-2021 worden er nog
30 KEK- impulsen uitgevoerd. Er staan
nog aanvragen uit. Dit proces is gevolgd
door de meimakkers en heeft geleid
tot diverse praktische instrumenten
die waar nodig op een school kunnen
Veel scholen willen aan de slag met
de combinatie
worden
ingezet. omgevingsonderwijs en
kunst en cultuur, maar vinden het lastig dit in de praktijk handen en voeten
te geven. Hiervoor hebben we
ontwikkeld.
Een praktisch
• ‘Spiekbriefje’
Er is een toolkit
ontwikkeld
voor
instrument dat kinderen leert anders
naaren
hun
omgeving te kijken.
scholen
cultuuraanbieders
die kan

met
aanbod voor cultuureducatie in Fryslân
voor het po en vo is aangepast en
bijgehouden.

•

De website Kultuerfilter

•

Onder leiding van Anne Graswinckel
(projectleider KEK2) zijn 2 boeken en
andere materialen gepubliceerd
die scholen uitdagen om in en met hun
cultuuronderwijs op ontdekkingsreis te
gaan.

•

Specifiek voor de koppeling van
taal en cultuur zijn voor scholen
werkvormen en activiteiten ontwikkeld
die zijn vastgelegd in publicaties en die

•

59

worden ingezet voor verbetering en
verdieping van cultuuronderwijs
in de praktijk voor de leerlingen
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Naast deze resultaten moet zeker ook worden
genoemd dat we binnen Lân fan taal hebben
geëxperimenteerd met open concepten ‘taal en kunst’.
Dit heeft geresulteerd in de Proeftuin Meertaligheid. Er
is er een hechte samenwerking ontstaan tussen ons
en de taalpartners.

kennisdeling stimuleren.

•

Voor monitoring en evaluatie is
aangesloten op het landelijke CmKonderzoek zoals uitgevoerd door
ResearchNed in samenwerking met het
FCP.

De afgelopen vier jaar stond muziekonderwijs
nadrukkelijk in de spotlights in het onderwijs in
Fryslân. Er hebben in de provincie ruim 160 scholen
meegedaan aan de impulsregeling muziekonderwijs.
Deze aparte regeling voor muziek stopt in de volgende
periode en wordt onderdeel van CmK op landelijk
niveau. De komende vier jaar integreren we Meer
muziek in de Klas binnen het programma van KEK3.

3. REFLECTIE OP DE STAND VAN ZAKEN KEK
Inleiding
Sinds 2012 is Keunstwurk de penvoerder voor de uitvoering
van het programma KEK. In KEK1 richtten we ons vooral
op aandacht voor cultuuronderwijs en het ontwikkelen van
een aanpak die past bij de regio. In KEK2 lag het accent op
het ontwikkelen van het ecosysteem en het leggen van een
verbinding met taal. Op schoolniveau zijn er projecten uitgevoerd om het cultuuronderwijs sterker te verbinden met de
culturele sector en nieuwe kunst-, cultuur- en taalpartners.
Teams en leerkrachten bevorderden hun deskundigheid.
De website Kultuerfilter is doorontwikkeld. Er is gewerkt
aan vernieuwing van het curriculum, visieontwikkeling en
verdieping van ondersteuning aan de scholen.
Resultaten KEK2
In KEK2 is in de uitvoerende werkzaamheden onderscheid
gemaakt tussen taal (je expressiemiddel), cultuur (je omgeving) en kunst (anders kijken). Het programma richtte
zich op identiteit, persoonsvorming en integratie van de
vakken taal & cultuur op curriculair niveau. Hierin hebben de
meimakkers als verbinders en moderatoren een belangrijke rol. Er zijn generalistische meimakkers en meimakkers
specialist.
•

•

Generalistische meimakkers: verkennen de behoefte en
wensen van scholen en stellen samen met de school
een plan op hoe de vraag beantwoord kan worden
(visie-ontwikkeling, teamtraining, projecten met een
kunstenaar). Deze meimakkers werken in de regio
samen met het kunstencentrum.
Meimakkers specialist: zijn excellent in een kunstvakdiscipline en verbonden aan taalpartners, PABO, onderwijsbegeleidingsinstellingen, etc. Zij zijn goed op de
hoogte van wat er speelt in de regio en welke ‘art based’
mogelijkheden er zijn. Hiermee is een sterke regionale
verbinding gerealiseerd.

Daarnaast heeft KEK een hechte werkrelatie met de regionale kunstencentra waaraan regio-meimakkers waren
verbonden.
Leerervaringen
Belangrijke leerervaringen die we in KEK2 hebben opgedaan zijn:
•

Het bereiken van alle scholen vraagt extra inspanning,
dit geldt zeker voor de laatste scholen die nog niet zijn
betrokken. Hierop concentreren we in KEK3 daarom de
individuele benadering van de meimakker.

•

•

•

Fryslân is vooral een mbo-provincie is. Willen we scholen goed bereiken en goede verbindingen leggen, dan
moeten we vooral doen en maken en niet alleen ‘filosoferen’ en ‘theoretiseren’. In KEK3 stellen we daarom ‘leren door doen’ centraal. Hiervoor gaan we werken met
maakplaatsen. Het materiaal dat is ontwikkeld in KEK2,
vormt de inspirerende gereedschapskist waarmee we
cultuureducatie in de praktijk verder brengen.
Moneva vraagt verbetering. In KEK3 zetten we moneva
behalve voor het volgen van de voortgang op schoolniveau ook in voor de noodzakelijke monitoring van het
proces op programmaniveau.
We hebben als team cultuureducatie met veel partners gebouwd aan een sterk en vitaal netwerk. Met de
investering in meimakkers voor meer samenwerking
en samenhang in de regio, hebben we een nieuwe
koers ingezet. Generalisten zorgden voor verbinding en
kennisdeling, specialisten voor onderwijsvernieuwing
vanuit de kunsten in de scholen en de kunstencentra
voor de regionale verbinding en aansluiting bij lokale en
regionale programma’s. Die koers blijkt effectief voor de
kinderen, de leerkrachten, scholen, de noodzakelijke en
nieuwe samenwerkingspartners en de kunstvakdocenten. In KEK3 zetten we deze koers iets aangepast door
om nog meer nadruk te kunnen leggen op de samenwerking in de regio.

Naast de kwalitatieve resultaten zijn er ook minder zichtbare/meetbare ontwikkelingen die voor de toekomst van
groot belang zijn. Zo zien we een toenemende vraag van
schoolbesturen om bij de ontwikkeling van cultuuronderwijs te worden betrokken. Ook zien we toenemende vragen
vanuit scholen zelf en bewustwording bij de kunstencentra
en andere cultuuraanbieders dat ook zij een ontwikkelslag
moeten maken om die vragen goed te kunnen beantwoorden en producten aan te bieden die passen bij scholen.
In het volgende hoofdstuk geven we aan hoe we de resultaten en leerervaringen uit KEK2 meenemen in KEK3. Hiervoor hebben we met alle partners in de regio’s gesproken.
Uit deze gesprekken kwam naar voren dat zij een continuering en versterking van de regionale aanpak als sleutel zien
voor een succesvol vervolg in KEK3.
Op pagina 12 en 13 hebben we de inventarisatie van de gesprekken kort weergegeven (in bijlage 1 zijn ze uitgebreider
samengevat).
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4. ACTIVITEITEN 2021 – 2024
De doelstellingen van KEK3
Met de activiteiten werken we in KEK 2021-2024 aan de
volgende doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle scholen in Fryslân besteden expliciet aandacht aan
het (verder) ontwikkelen van cultuureducatie;
Versterking en verdieping van de regionale benadering;
Focus op kansengelijkheid;
Expliciet aandacht voor creativiteits- en talentontwikkeling van leerlingen;
Verbinding po, vo, mbo met KEK.

Met de inzet op deze doelstellingen werken we aan de volgende concrete resultaten in 2024:
1. Alle scholen in Fryslân besteden expliciet aandacht aan
het (verder) ontwikkelen van cultuureducatie.
•

•

•
•

•

•

•

Alle scholen hebben vastgelegd waaraan ze willen werken en hoe ze de in KEK3 behaalde resultaten borgen
(lange lijnen).
Alle scholen hebben cultuureducatie (verder) ontwikkeld op de thema’s talentontwikkeling, creativiteit,
(Friese) taal, omgeving, visie-ontwikkeling en innovatie.
Er worden/zijn minimaal 80 verdiepte projecten en 200
light-trajecten uitgevoerd.
Minimaal 70 kunstvakdocenten hebben deelgenomen
aan maakplaatsen, waardoor zij in staat zijn vakoverstijgend te werken en verbinding te maken met curriculum.nu.
Alle po-scholen zijn bekend met het vocabulaire van
Curriculum.nu en weten hoe ze vakoverstijgend en
design based kunnen werken (dit leggen we vast in
Teamleader).
Alle mediumscholen hebben een visie ontwikkeld en
cultuureducatie in hun schoolplan en curriculum geïntegreerd.
Alle XL-scholen hebben een kwaliteitsslag gemaakt in
vakoverstijgend werken.

•
•

•
•

3. Focus op Kansengelijkheid.
•
•

•

•
•

98% van de Friese po-scholen is verbonden aan activiteiten in KEK3 en kan met behulp van Evi 2.0 cultuuronderwijs beter integreren en borgen in het onderwijscurriculum.

 lle po-scholen zijn na afloop van KEK3 bereikt.
A
De scholen die niet eerder zijn bereikt (small), stellen
met de meimakker op school een plan op voor een versnellingstraject en kunnen gedurende KEK3 aansluiten
op het reguliere KEK-programma.
De meimakker op school, de maakplaatsen op school
en de deskundigheidsbevordering zijn verbonden met
het taalplan Frysk1 (taal is, zeker in Fryslân, cruciaal
voor de identiteitsvorming en creativiteitsontwikkeling
en een belangrijke factor voor kansengelijkheid).
Met PABO NHL Stenden en de bibliotheekcentrale
FERS, is een leesoffensief ontwikkeld en ingezet.
Talentgedreven werken is extra onder de aandacht
gebracht bij scholen in de categorieën small en medium
(zie hieronder).

4. Expliciet aandacht voor creativiteits- en talentontwikkeling van leerlingen.
•
•

2 80 scholen hebben met hun leerlingen gewerkt aan
creativiteits- en talentontwikkeling.
Ten minste 50 scholen zijn bezig geweest met talentgedreven werken.

5. Verbinding po, vo en mbo.
•
•

2. Versterking en verdieping van de regionale benadering.
•

In alle regio’s werkt een cultuurverbinder nauw samen
met het regionale kunstencentrum.
Alle regionale kunstencentra zijn actieve participanten
en uitvoerders van en in KEK3 en via deskundigheidsbevordering goed toegerust voor hun rol.
In elke regio is een regioteam actief.
Elke regio werkt met jaarlijkse regioplannen.

•
•

 r zijn minimaal twaalf lerarencafés gehouden, gericht
E
op kennisuitwisseling tussen po, vo en mbo.
Innovatieve vraagstukken hebben een expliciete plaats
gekregen in het ecosysteem. Er zijn minimaal drie
innovatieprojecten gestart/uitgevoerd in maakplaatsen
innovatie.
Er zijn minimaal twee fysieke maakplaatsen in Fryslân.
De toolkit voor implementatie en verdieping van cultuuronderwijs is vergroot en verdiept met minimaal 5
instrumenten (de focus op creativiteit en innovatie levert

1 Voor de additionele middelen die hiervoor nodig zijn, doen we een beroep op de gelden voor het Taalplan Frysk.
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•

•

zowel impact als eigenaarschap op, het instrumentarium is via de maakplaatsen op school effectief gedeeld).
Deskundigheidsbevordering en professionalisering is
beschikbaar voor alle leerkrachten in het onderwijs,
kunstvakdocenten, kunst- en cultuuraanbieders. Minimaal 35% van deze doelgroep heeft hieraan deelgenomen.
We werken met een netwerk van (minimaal 50)
KEK-leerkrachten en KEK-kunstvakdocenten van de
kunstencentra.

De pijlers van KEK3: samen leren, samen doen
De doelstellingen en resultaten behalen we door het accent
te leggen op twee pijlers: samen leren, samen doen en
kansengelijkheid. Meer nog dan in KEK3 doen we dat in de
regio, waar we onder meer gaan werken met maakplaatsen
die ruimte bieden om te leren in de praktijk.
Versterken regionale aanpak
Op basis van de nieuwe regeling CmK3 en de gesprekken in
de regio kiezen we in KEK3 voor een sterke regionale benadering en een sterkere rol voor de regionale kunstencentra.
De meimakker generalist vervangen we door een cultuurverbinder educatie die de regio verbindt met de uitgangspunten van KEK3. Het netwerk meimakkers zetten we in
op onder meer de meimakker op school, maakplaatsen en
deskundigheidsbevordering.
Samen met de kunstencentra zet de cultuurverbinder een
regioteam op, waarin ook schoolbesturen en gemeenten
zijn vertegenwoordigd. Het regioteam stelt jaarlijks een
regioplan op. Dit is de basis en het vertrekpunt in de regio.
In het plan beschrijft de regio waaraan zij wil werken. In het
plan is ook aandacht voor de visievorming op het niveau van
schoolbesturen. Ook maken we een werkbegroting per regio
die we toevoegen aan het regioplan. Wie gaat wat doen,
vanuit welke opdracht?
Het is belangrijk dat afspraken over rollen en taken in het
regioplan helder zijn vastgelegd. Behalve naar lopende
afspraken, bijvoorbeeld tussen kunstencentrum en gemeente, wordt hierbij ook gekeken naar de competenties en
mogelijkheden van de verschillende partijen. Het doel van
het regioplan is dat de partijen in de regio hun eigen kracht
zo goed en efficiënt mogelijk benutten.
Ontwikkelingsbudget
Elke regio krijgt elke regio een jaarlijks ontwikkelbudget dat
het op basis van het plan kan inzetten. Dit kan op een inhou-

delijk thema zijn, maar bijvoorbeeld ook deskundigheidsbevordering van de kunstvakdocenten. Zolang het budget
maar wordt besteed aan (verdere) kwaliteitsverbetering en
professionalisering waarvan de regio als geheel profiteert.
Vinger aan de pols
Als Keunstwurk blijven we de ontwikkelingen volgen en
brengen we professionalisering en deskundigheidsbevordering in. We begeleiden de regioaanpak met onze cultuurverbinders. Ook houden we scherp in de gaten dat er geen
stappen terug worden gemaakt. Dit ondersteunen we met
een provinciale stuurgroep cultuureducatie op bestuurlijk
niveau, waarin we samenwerken met provincie, gemeenten,
schoolbesturen en directies van kunstencentra. Zo kunnen
we ook vanuit deze invalshoek bijsturen. Daarbij kunnen we
ook op dit niveau de samenwerking versterken en kansengelijkheid in de provincie agenderen.
Opstellen van het regioplan
De cultuurverbinder en het kunstencentrum onderzoeken
met het regioteam wat de regiospecifieke vragen van de
scholen zijn en waaraan ze willen werken. In dit onderzoek
komt een aantal thema’s altijd terug om ook op provinciaal
niveau samen te kunnen blijven ontwikkelen:
•
•
•
•
•
•
•

Kansengelijkheid
(Friese) taal
Muziek
Creativiteit
Talentontwikkeling
Omgeving
Visie-ontwikkeling en innovatie

De resultaten van het onderzoek leggen de regio’s vast
in hun regioplan. In dit plan worden de vragen vanuit de
scholen gekoppeld aan aandachtspunten, mogelijkheden
en kansen in de regio en de ontwikkelingen en innovaties
in het onderwijs en het culturele veld (kennis en innovatie
die wordt ingebracht vanuit KEK), zoals de invoering van
curriculum.nu, het integreren van cultuureducatie in andere
vakken en de verbinding tussen po en vo. Ook sluiten we
aan bij bestaande programma’s in de regio, zoals bijvoorbeeld Waadzinnig in de Waadhoeke, Wortels en Vleugels in
de Stellingewerven en het cultuurmenu in Súdwest-Fryslân
(KEK3 als de +). Op alle niveaus draait het om het stimuleren van de kwaliteit van cultuureducatie voor de leerling.
Het kind staat centraal.
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ACTIVITEITEN EN SUCCESSEN KEK2
VLIELAND

TERSCHELLING

AMELAND

1

5

4

REGIO DANTUMADIEL, TYTSJERKSTERADIEL EN ACHTKARSPELEN
TOP-3 THEMA’S:

• CULTUURCENTRUM DE WÂLDSANG

50
41

9

7

17

18

SUCCES

TAALONTWIKKELING,
CREATIVITEITSONTWIKKELING,
MUZIEKONDERWIJS

REGIO NOARDEAST-FRYSLÂN + SCHIERMONNIKOOG
TOP-3 THEMA’S:

• OPUS 3

35

3

SUCCES

TALENTONTWIKKELING,
OMGEVINGSONDERWIJS

38
5

3

4

REGIO WAADHOEKE/HARLINGEN
TOP-3 THEMA’S:

• SEEWYN

43
41

2

5

5

4

OMGEVINGSONDERWIJS,
MUZIEK ONDERWIJS,
ONDERZOEKEND LEREN

SUCCES
WAADZINNIG

REGIO SMALLINGERLAND
TOP-3 THEMA’S:

• SCHOUWBURG DE LAWEI

35
30

5

5

6

2

SUCCES

VERHALEN EN
VERBEELDING, MUZIEK EN
OMGEVINGSONDERWIJS

REGIO STELLINGWERVEN

• KUNST & COO IN OOSTSTELLINGWERF,
IN WESTSTELLINGWERF MAKEN SCHOLEN
GEBRUIK VAN AANBOD UIT ANDERE
GEMEENTEN, WAARONDER KUNST & COO.

TOP-3 THEMA’S:

37
33

4

3

4

10

SUCCES

MUZIEKONDERWIJS,
PROCESGERICHT WERKEN,
TALENTONTWIKKELING

REGIO HEERENVEEN

• ATELIERS MAJEUR

TOP-3 THEMA’S:

37
37

0

5

1

10

TALENTGEDREVEN WERKEN,
PROCESGERICHT WERKEN EN
MUZIEKONDERWIJS

SUCCES
TALENTGEDREVENONDERWIJS

REGIO SÚDWEST FRYSLÂN

• CULTUUR KWARTIER SNEEK (AKTE2)

TOP-3 THEMA’S:

63
54

9

7

6

5

OMGEVINGSONDERWIJS,
VAKOVERSTIJGEND WERKEN,
ONDERZOEKEND LEREN

SUCCES
PARELS VAN PINGJUM
SPOT ON

REGIO DE FRYSKE MARREN
TOP-3 THEMA’S:

• IT TOANHÛS

35
35

0

5

4

3

PROCESGERICHTE DIDACTIEK,
VAKOVERSTIJGEND WERKEN EN
ONTWERPEND LEREN.

SUCCES
TALENTGEDREVENONDERWIJS

REGIO OPSTERLAND

• GEEN (60 AANBIEDERS VERZORGEN
ACTIVITEITEN, GECOÖRDINEERD
DOOR CULTUURCOACH)

TOTAAL
BEREIKT
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TOP-3 THEMA’S:

22
22

0

3

3

8

SUCCES

MUZIEKONDERWIJS,
CREATIVITEITSONTWIKKELING,
PROCESGERICHT WERKEN

50
41

9

SCHOLEN

NIET
BEREIKT
SAMENWERKING

ECOSYSTEEM

BOVENSCHOOLSE
BESTUREN
-

VISIEONTWIKKELING

MUZIEKONDERWIJS

KEKIMPULSEN

TEAMTRAININGEN

DOELEN EN AMBITIES KEK3
VLIELAND

TERSCHELLING

AMELAND

1

5

HIER WORDT GEWERKT AAN:

REGIO DANTUMADIEL, TYTSJERKSTERADIEL
& ACHTKARSPELEN

• Cultuurcentrum de Wâldsang

ACCENT

50
41

9

7

REGIO NOARDEAST-FRYSLÂN + SCHIERMONNIKOOG

• Opus 3

3

5

REGIO WAADHOEKE/HARLINGEN
43
2

5

REGIO SMALLINGERLAND

• Schouwburg De Lawei

30

5

5

REGIO STELLINGWERVEN

• Kunst & COO in Ooststellingwerf,
in Weststellingwerf maken scholen
gebruik van aanbod uit andere
gemeenten, waaronder Kunst & COO.

4

3

5

• visieontwikkeling
• talentgedreven
• vakoverstijgend werken

37
0

REGIO SÚDWEST FRYSLÂN
63
9

7

REGIO DE FRYSKE MARREN

• It Toanhûs

35
0

5

REGIO OPSTERLAND

ACCENT

ACCENT

MOS

• versterken ecosysteem
• creativiteitsontwikkeling
• vakoverstijgend werken

ACCENT

35

• geen (60 aanbieders verzorgen
activiteiten, gecoördineerd door
cultuurcoach)

MOS

MOS

MOS

• deskundigheidsbevordering
• ontwikkeling curriculum.

22
0

3

IDEE

MAAKPLAATS
INNOVATIE

gemeentebrede
cultuurprojecten,
muziekonderwijs

• integrale cultuureducatie
ontwikkelen
• omgevingsonderwijs
horizontale lijnen.
• versterking binnenbuitenschools/ kansengelijkheid.

ACCENT

22

creatieve circuits
en po ∞ spo

MOS

MAAKPLAATS
OP SCHOOL

maatwerk per school

IDEE

KENNIS

ontwikkelen routes
∞ cultuurmenu

deskundigheidsbevordering
kunstvakdocenten

integraal cultuuronderwijs ∞
kansengelijkheid ∞
omgevingsonderwijs

KENNIS

co-teaching +
trainingen voor ICC-ers.

IDEE

KENNIS

muziekonderwijs ∞
NNO

deskundigheidsbevordering
kunstvakdocenten

IDEE

cultuureducatie ∞
erfgoed- en
duurzaamheidsonderwijs
(Veerkieker en Wortels &
Vleugels)

ACCENT

54

integraal cultuuronderwijs
∞ talentontwikkeling/erfgoed

MOS

ACCENT

37

• Cultuur Kwartier Sneek (Akte2)

• aanpak laaggeletterdheid ∞
deskundigheidsbevordering

KENNIS

samenwerking ∞
deskundigheidsbevordering

IDEE

verdieping cultuuronderwijs
∞ Waadzinnig.

MOS

• muziekonderwijs
• eigenaarschap
• procesgericht werken

37
33

verdieping cultuuronderwijs
∞ Waadzinnig.

MOS

• integrale cultuureducatie ∞
omgevingsonderwijs.

ACCENT

REGIO HEERENVEEN

• Ateliers Majeur

MOS

• visie-ontwikkeling
• integraal cultuuronderwijs
• samenwerking binnenbuitenschools

ACCENT

35

muziekonderwijs
∞ KEK

• taalontwikkeling
• creativiteit
• eigen ontwikkelvermogen

ACCENT

41

IDEE

MOS

ACCENT

38
35

• Seewyn

4

‘verbindend werken’
met meerdere scholen.

KENNIS

procesgericht werken,
vraaggestuurd werken
en visie & beleid.

IDEE

KENNIS

ECO leren en Muziek,
STEAM en talentgedreven
werken.

co-teaching, integraal
cultuuronderwijs, borgen

IDEE

KENNIS

integraal en
innovatie, deskundigheidsbevordering kunstvakdocenten,
vakoverstijgend
co-teaching en co-creatie.
cultuuronderwijs ∞
omgevingsonderwijs.
IDEE

bovenschool ∞
cultuurparticipatie ∞
talentontwikkeling.

IDEE

125 jaar
kinderliteratuur (taal),
verbinding po-vo.

KENNIS

samenwerking
leerkrachten en
kunstvakdocenten.

KENNIS

eigenaarschap,
cultuurbeleid,
versterken ICC-ers .

KENNIS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
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Het regioteam wordt voor het opstellen van het regioplan vanonder gevoed
door de ontwikkelvraag van scholen en van bovenaf door de kennis en
expertise van het KEK-team (deskundigheidsbevordering en maakplaatsen
innovatie).
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Kansengelijkheid
In 2020 hebben wij, ook in aanloop naar dit plan, met alle
scholen in Fryslân gesproken over waar ze staan in de
ontwikkeling van hun cultuureducatie en hun behoeften en
ambities zijn. Op basis van deze gesprekken delen we de
scholen nu in drie categorieën in: small, medium en XL. In
deze gesprekken is echter nog geen gebruik gemaakt van
een gestandaardiseerde methode, wat vergelijken lastig
maakt en categoriseren daarmee nog deels een inschatting.
In KEK3 gaan we jaarlijks met alle scholen in gesprek op
basis van EVI 2.0. De gesprekken in het eerste jaar is de
0-meting, op basis waarvan we de scholen definitief indelen.
Door de jaarlijkse gesprekken krijgen we steeds beter
inzicht krijgen in de individuele ontwikkelingen van scholen
en hierop ook beter te kunnen sturen. Voor de scholen vertalen we EVI 2.0 in een instrument waarmee teams zelf op
enthousiasmerende wijze kunnen reflecteren op de stappen
die zijn gezet en die ze willen zetten (lange lijnen).
Small, medium en XL
Naast de lange lijnen van de individuele scholen, koppelen
we voor KEK3 ook aan elke categorie scholen een algemene
doelstelling. Voor elke categorie zetten we verschillende
activiteiten voor het realiseren van deze doelstellingen (zie
hfdst. 4).
In de regioplannen wordt vastgelegd wat er vanuit de regio
nodig is om cultuureducatie binnen de drie categorieën verder te ontwikkelen, denk aan een ICC-training of een training
deskundigheidsbevordering van kunstvakdocenten.
•

•

•

Small Onder small verstaan we scholen die nog niet
zijn bereikt en bij aanvang van KEK3 aan de start staan.
De doelstelling voor deze categorie is dat zij via een
versnellingstraject met de meimakker op school gedurende KEK3 zover zijn dat zij kunnen aansluiten bij de
mediumscholen.
Medium In de categorie medium vallen de scholen die
of beschikken over een ICC’er of al hebben deelgenomen aan één of twee activiteiten, zoals een teamtraining of een kort project. Na de eerste kennismaking zijn
veel van deze scholen enthousiast om in KEK3 te verdiepen en verbreden. De doelstelling voor deze categorie is dat scholen een visie ontwikkelen, cultuureducatie
integreren in het schoolplan en curriculum.
XL XL-scholen zijn de scholen die tot de koplopers
behoren en die al volop bezig zijn met cultuureducatie
in de volledige breedte van het culturele veld. Voor de
categorie stellen we als doel dat zij een kwaliteitsslag

hebben gemaakt met vakoverstijgend werken.
Bouwstenen voor KEK3
In KEK3 zetten we de volgende bouwstenen in:
Op de scholen:
•
•
•

Gesprekken EVI 2.0 (jaarlijks
Meimakkers op school (alle smallscholen)
Maakplaatsen op School (280)

In de regio:
•
•
•
•

Maakplaatsen op school
Deskundigheidsbevordering
Lerarencafés/regiobijeenkomsten (3 per regio/jaar)
Maakplaatsen Innovatie (totaal 3 per jaar)

Daarnaast krijgt elke regio een ontwikkelbudget.
Provinciaal:
•
•

Cultuureducatiefestival
Innovatie door deelname aan provinciale programma’s
en evenementen als de triënnale (Arcadia), Talentenprovincie en Proeftuin meertaligheid

Activiteiten op de scholen
Gesprekken EVI 2.0
Elk jaar worden alle medium en XL-scholen in Fryslân
bezocht door de cultuurverbinder of het kunstencentrum. De
meimakker doet hetzelfde bij de smallscholen. In overleg
leggen ze de lijn voor de ontwikkeling van cultuureducatie in
de school vast en bepalen ze welke culturele omgeving en
welke bouwstenen hierbij aansluiten. Voorafgaand aan het
gesprek heeft het team met behulp van het EVI-instrument
zelf al gereflecteerd op het voorgaande jaar en via verbeelding onderzocht waaraan het wil gaan werken.
Meimakker op school
De meimakker op school (dit kan ook iemand zijn van het
kunstencentrum) zetten we in KEK3 in voor smallscholen.
Samen met de meimakker gaan deze scholen een intensief
traject aan om een inhaalslag te maken, zodat zij mogelijk gedurende maar in ieder geval aan het eind van KEK3
kunnen aansluiten bij het programma voor mediumscholen.
Een deel van deze scholen heeft te maken met één of meer-
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dere kenmerken die er mede oorzaak van zijn dat ze nog
niet bij KEK zijn betrokken, zoals een zeer beperkte omvang
of relatief veel achterstandsleerlingen.
Met name voor deze scholen, is het bieden van maatwerk
van belang. De school stelt met ondersteuning van de
meimakker op basis van EVI 2.0 een lijn vast waarlangs zij
wil en kan ontwikkelen en bepaalt welke culturele omgeving het beste bij die lijn past en met welke bouwstenen
de stappen op de lijn kunnen worden gerealiseerd. Daarbij
kijken ze nadrukkelijk ook naar mogelijke oorzaken waardoor de school nog niet eerder heeft meegedaan, zoals de
culturele omgeving van de school en de achtergronden van
de leerlingen. De meimakker denkt met de school mee over
creatieve maatwerkoplossingen, zoals samenwerking in de
koepel of, bijvoorbeeld in het geval van eenpitters, met een
externe partij.
De meimakker zorgt ervoor dat de lijn aansluit op de visie
van de school, zodat cultuureducatie daarin een logische
plek kan krijgen. Vervolgens ondersteunt de meimakker de
school in de uitvoering: voert gesprekken, organiseert intervisie, is aanspreekpunt als er dingen niet lopen en verbindt
de stappen (denk aan binnen-buitenschools). Daarnaast
speelt de meimakker een belangrijke rol in het reflecteren
op de resultaten. Voor het invullen van de bouwstenen op
maat werkt de meimakker nauw samen met het kunstencentrum.
Verder brengt de meimakker op school de vragen van de
smallscholen in bij het regioteam, zodat regiospecifieke
knelpunten als een beperkt cultureel aanbod, ook via het
ontwikkelbudget of door deelname aan een maakplaats
innovatie kunnen worden aangepakt.
Maakplaatsen
In de maakplaatsen wordt gewerkt aan thema’s die met
de jaarlijkse gesprekken worden opgehaald. Met de opzet
van de marktplaats sluiten we aan op de mentaliteit in de
provincie en de behoefte om vooral te leren door te doen. Er
zijn maakplaatsen op school en maakplaatsen innovatie. De
cultuurverbinder speelt een belangrijke rol in de vraagarticulatie. Hij/zij overziet niet alleen de behoefte in de regio,
maar brengt ook de kennis van externe ontwikkelingen en
tendensen in, die regio’s nodig hebben om goede afwegingen te kunnen maken.
Maakplaatsen op school
De maakplaatsen op school zijn binnen dit KEK-programma
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de belangrijkste activiteiten waarmee we kunst en cultuur
bij de leerling brengen. In de maakplaatsen wordt in ieder
geval gewerkt aan de thema’s creativiteit en talentontwikkeling, daarnaast kunnen ook andere onderwerpen aan
bod komen. Zo blijven we aandacht geven aan (het jargon
van) curriculum.nu. En veel scholen willen aan de slag met
integrale cultuureducatie.
We ontwikkelen de instrumenten en concepten die we
hiervoor in KEK2 hebben ontwikkeld door en breiden het
instrumentarium uit. Hiervoor zetten we ook de maakplaatsen innovatie in (zie hieronder).
Binnen-buitenschools
We geven met de focus op talentontwikkeling en creativiteit minder prioriteit aan de koppeling binnen- en buitenschools. We zien daarin wel mogelijkheden binnen het
model van het cultuurmenu door een extra lijn te leggen die
gaat over buitenschoolse kansen. Met Ateliers Majeur en
het Oranjewoud Festival (klassieke muziek) is daarvoor een
concept-aanpak bedacht waarmee we gaan experimenteren.

De maakplaatsen op school worden uitgevoerd met een
meimakker, kunstvakdocent, kunstenaar of onderwijskundige. In de maakplaatsen worden vragen onderzocht en
verdiept. Dit kan in twee varianten:
•

Maakplaats light
Een school kan gebruik maken van bestaande en
binnen KEK3 ontwikkelde nieuwe instrumenten en concepten die met een kunstenaar, meimakker of kunstvakdocent van het kunstencentrum op maat worden
gemaakt. Scholen kunnen bijvoorbeeld met Meispelen
een vervolg geven aan de Muziekimpuls.

•

Maakplaats verdiept
In een verdiept traject worden onderwijsthema’s met
kunst en cultuureducatie vakoverstijgend benaderd.
Omgevingsonderwijs, talentgedreven werken, maaken/of erfgoedonderwijs, muziekonderwijs, verbinding
kunst en taaleducatie en duurzaamheidsonderwijs zijn
voorbeelden voor de maakplaats. Gecombineerd met visie of ambitie van het schoolteam levert dit een ontwerp
op waarin de kinderen, het team, de kunstenaar en/of
kunstinstelling samen het pad uitrollen, onderzoeken,
uitvoeren en reflecteren.
De maakplaats verdiept kan worden gezien als een

voortzetting van de succesvolle KEK-impulsen, waarmee we in KEK2 hebben gewerkt. De kracht hiervan is
dat een team zelf meedoet aan de ontwikkeling van een
project en materiaal rond een vraag die het zelf heeft
geformuleerd. Vast onderdeel is het betrekken van creatieven. Niet alleen vanwege de uitwisseling van kennis
en vaardigheden, maar ook om leerkrachten uit te
dagen hun eigen fantasie en creativiteit aan te spreken
en zo op andere manieren naar vragen en de omgeving
te leren kijken.
In maakplaatsen op school waarin het accent ligt op talentontwikkeling verdiepen en versterken we de samenwerking
met Luk Dewulf rondom talentgedreven werken, waarmee
we in KEK2 van start zijn gegaan. Thema’s die we hierin
willen adresseren zijn:
•
•
•

werken van uit talenten in combinatie met kunstvakvaardigheden
(meertalige) taalontwikkeling en leesoffensief
genuanceerd leren denken over jezelf en de ander.

Maakplaatsen innovatie
Naast de maakplaatsen op school, ontwikkelen we maakplaatsen innovatie op provinciaal niveau, waaraan steeds
één of meerdere regio’s kunnen deelnemen. Deze maakplaatsen bieden experimenteerruimte om te leren en ervaring op te doen. We streven ernaar deze maakplaatsen ook
aan een fysieke ruimte te koppelen. Hieraan werken we al in
Burgum. Uiteindelijk willen we tot drie van deze maakplaatsen komen.
Onderwerpen die in deze maakplaatsen aan bod kunnen
komen zijn bijvoorbeeld eigenaarschap, reflecteren, talent,
cultureel bewustzijn en omgevingsonderwijs. Maar ook hoe
geven we in Fryslân inhoud aan de grote opdrachten en
bouwstenen van curriculum.nu en hoe kunnen we kunstdisciplinegericht aan de slag met duurzaamheid (global goals).

aanwezige kunst en cultuur in aan de slag kunnen gaan.
Onder meer om kunst overal in Fryslân dichter bij de leerling te brengen. Daarbij sluit samenwerking tussen po en
mbo goed aan bij ‘leren door doen’ en kan deze tot innovatie
leiden die goed past bij de Friese identiteit van makers en
doeners.
Erasmus+-projecten
Story Valley en Craft your Future zijn twee mooie voorbeelden van hoe het Friesland College in projecten kunst
en cultuur koppelt aan andere onderwijsdoelstellingen en
duurzaamheidsonderwijs.
In Craft your Future werkten studenten met oude en nieuwe
ambachten aan toegepaste vormgeving die bijdraagt aan
het terugdringen van het afvalprobleem. Het project legde
ook een koppeling met de taal die aan de ambachten
herinnert.
In Story Valley gingen Friese studenten samen met studenten met een migratieachtergrond en studenten uit het
buitenland aan de slag met oral history om elkaar te leren
kennen. In het project werden taal en het behoud van cultureel erfgoed in de taal op een creatieve manier verweven.

De innovatie uit de maakplaatsen wordt in de regio’s
gedeeld met scholen, de kunstencentra en andere cultuuraanbieders. Andersom worden ook vragen vanuit de regio’s
in de maakplaatsen innovatie ingebracht om tot nieuwe
instrumenten en nieuwe werkwijzen te komen. De cultuurverbinder en het kunstencentrum spelen een belangrijke rol
in deze wisselwerking.

In de maakplaatsen innovatie werken po, vo en mbo samen.
Zodat zij van elkaar kunnen leren. De kennisdeling tussen
po en mbo is interessant, vanwege de innovatiekracht van
vooral het Friesland College. Dit ROC heeft veel ervaring
met projecten waarin kunst en cultuur worden gekoppeld
aan omgevingsonderwijs en de SDG’s. Een goed voorbeeld
hiervan zijn haar Erasmus+-projecten (zie kader).
We willen onderzoeken of we op regionale schaal gezamenlijk op deze manier met minder zichtbare, maar overal
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Deskundigheidsbevordering
Naast de maakplaatsen blijft kennisdeling een belangrijke
bouwsteen voor KEK. We zetten in op deskundigheidsbevordering van scholen en kunstvakdocenten gericht op
cultuureducatie in de scholen. Hiervoor werken we met
een aanbod aan trainingen en bijeenkomsten in de regio en
provincie. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
•
•
•
•
•
•

Een training beleid en visie
Een training eigen vaardigheden
ICC-trainingen
Programma’s ontwikkelen in co-creatie
Programma’s aanbieden in co-teaching
Verbinden binnen- en buitenschools, met name in de
kleine dorpen.

Lerarencafé
Aan de hand van de drie regiobijeenkomsten per jaar willen
we Lerarencafés opzetten. Dit zijn bijeenkomsten waarin
ICC’ers, enthousiaste leerkrachten uit po, vo en mbo en
kunstvakdocenten elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Het café kan worden ingevuld met een
lezing of workshop zijn over een inhoudelijk thema als
eigenaarschap, verbinden po-vo of talentontwikkeling, maar
bijvoorbeeld ook worden gebruikt om de resultaten van een
voorbeeldstellend project te delen of om leerkrachten en
kunstvakdocenten bij te praten over de ontwikkelingen in en
deelname aan een provinciaal programma.
Deelname provinciale programma’s
We verbinden KEK waar mogelijk aan provinciale evenementen, festivals en programma’s. Met een aantal hebben
we hierover al plannen en afspraken gemaakt. Vaak levert
dit mogelijkheden op om een beperkt aantal scholen deel te
laten nemen aan activiteiten. Denk aan het Oerollaborato-
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rium. In overleg met de regioteams benaderen we hiervoor
scholen waarvoor deelname een mooie bouwsteen is binnen de lijn die zij hebben uitgezet.
Bouwstenen per categorie
Sommige bouwstenen zetten we uitsluitend in voor (leerkrachten en teams van) een bepaalde categorie scholen,
andere brengen we bij bepaalde categorieën extra onder de
aandacht. Een school bepaalt in overleg met de cultuurverbinder/kunstencentrum op basis van de uitgezette lijn van
welke bouwstenen gebruik wordt gemaakt (voor de maakplaatsen op school betalen de scholen een bijdrage).
Smallscholen
• Meimakker op school (inclusie EVI-gesprek)
• Maakplaats op school (extra aandacht voor talentontwikkeling)
• Deskundigheidsbevordering in de regio
• Lerarencafé
• Deelname aan provinciale programma’s
Mediumscholen
• EVI-gesprek
• Maakplaats op school
• Deskundigheidsbevordering in de regio
• Lerarencafé
• Maakplaats innovatie
• Deelname aan provinciale programma’s
XL-scholen
• EVI-gesprek
• Deskundigheidsbevordering in de regio
• Lerarencafé
• Maakplaats innovatie
• Deelname aan provinciale programma’s

Risicoanalyse
Risico
Met KEK3 voeren we een nieuwe manier van begeleiden en
borgen in die nog moet worden
ontwikkeld en getoetst, terwijl
veel scholen nog bezig zijn met
het verankeren van resultaten
van KEK2.
Niet-bereikte scholen blijken ook
deze periode lastiger te bereiken
dan verwacht.

Mate
+/-

Impact Beheersing
+/-

-

+/-

Hernieuwde lockdown maakt
fysiek samenwerken in de maakplaatsen innovatie onmogelijk.

+/-

-

Kunstencentra zijn nog onvoldoende toegerust voor centrale
rol in regioaanpak.

+/-

-

Met de regionale aanpak en de maakplaatsen en kennisdeling die
we hieraan koppelen, werken we aan een zo groot mogelijk bereik.
Scholen die in deze KEK-periode niet meedoen aan activiteiten,
worden via de gesprekken en het uitzetten van de lang lijn
gestimuleerd en gemotiveerd hun ontwikkeling door te zetten.

Door de meimakker op school mee te laten denken over de oorzaken van het achterblijven en scholen te laten zien dat er creatieve
oplossingen mogelijk zijn, ook voor kleine scholen en/of scholen in
gebieden met weinig cultureel aanbod, verlagen we de drempel voor
deelname.
We gaan werken met online maakplaatsen.

•
•
•

Door de regioaanpak kan de relatie met bovenregionale, provinciale en (inter)nationale netwerken
en tendensen in de knel komen.
Scholen trekken zich terug uit
KEK3 omdat zij een financiële
bijdrage moeten leveren aan
maakplaatsen op school

Personeelsverloop op scholen
heeft een negatieve impact op de
noodzakelijke draagkracht en op
borgen van de resultaten.

We zetten de deskundigheidbevordering en professionalisering
mede in voor het toerusten van de centra;
De cultuurverbinder houdt als intermediair tussen centra en KEK
de vinger aan de pols en ondersteunt de centra;
We beleggen de programmacoördinatie van KEK3 bij Keunstwurk.

Door de programmacoördinatie en de kennisdeling bij Keunstwurk te
beleggen, kan het KEK-team deze relatie inbrengen en borgen. Binnen het KEK-team is voldoende capaciteit en expertise aanwezig om
dit proces te begeleiden. Daarnaast geeft de cultuurverbinder hier
samen met het KEK-team invulling aan.
-

+

+

+/-

Wij zijn er, onder meer vanuit de reflectie op KEK2, van overtuigd dat
scholen die kennis hebben gemaakt met KEK voldoende overtuigd
zijn van de meerwaarde van de aanpak. Voor het cultuuronderwijs,
maar ook door de toegevoegde waarde van KEK voor andere vakken
en de inspiratie van en samenwerking in het team. Wij zien echter
het risico en houden de vinger aan de pols. Wanneer we merken dat
scholen om financiële redenen minder gebruik maken van KEK, zoeken we met de scholen en partners in de regio naar oplossingen.
Door met scholen in te zetten op lange lijnen die worden gedragen
door het hele team, willen we de impact van personeelsverloop beperken.
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5. SAMENWERKING KEK3
Meer dan in KEK1 en KEK2 baseren we de aanpak in KEK3
op een stevige samenwerking met de regionale kunstencentra (regiopartners).1 De kunstencentra hebben we nauw
betrokken bij de totstandkoming van de opzet voor KEK3,
waarvoor zij ook input hebben aangeleverd. Daarnaast hebben we ook de schoolkoepels en gemeenten geraadpleegd
voor dit plan.

Regioteams
De regioteams vervullen een belangrijke rol in het versterken van het ecosysteem, de samenwerking, het adviseren
rondom thema’s, signaleren van ontwikkelingen en vragen
en fondsenwerving. De regioteams dragen in belangrijke
mate bij aan een grote betrokkenheid van alle regionale
partijen bij KEK3.

De regio als basis
We sluiten met KEK3 in elke regio aan bij bestaande programma’s, cultuurnetwerken en ontwikkelingen (KEK3 is de
+ op het bestaande in de regio). We beschouwen de regionale partner als belangrijke en stabiele basis in de regio, ook
in relatie met het samenstellen van het beoogde regioteam,
waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Keunstwurk
garandeert gedegen kennis van netwerkvorming, deskundigheidsbevordering van professionals en onderwijsvernieuwing en heeft goed in kaart welke kennis aanwezig is,
gemist wordt en/of ontwikkeld kan worden.

Stuurgroep cultuureducatie
Om de samenwerking te formaliseren en op bestuurlijk
niveau zo nodig bij te kunnen sturen, richten we een stuurgroep cultuureducatie in. De stuurgroep bespreekt KEK3
op hoofdlijnen aan de hand van mijlpalen en bewaakt de
voortgang. In de stuurgroep worden ook besluiten genomen
over inhoudelijke zaken, financiën, samenwerking, etc.

Regie in de regio
De regie van de nieuwe aanpak ligt in de regio. Dit vraagt
een regie in balans, waarin samenwerken en synergie voorop staan en de rollen en taken worden verdeeld op basis van
wat het beste is voor de regio. Niet top down, maar gezamenlijk, in co creatie en in goed overleg met het kunstencentrum, de schoolbesturen en de gemeenten. Zo werken
we aan een duurzame samenwerking.

In de stuurgroep zit vertegenwoordiging van de scholenkoepels, de regionale partners, de gemeente en de provincie
met Keunstwurk als voorzitter. De stuurgroep heeft ieder
jaar overleg met de provincie en eventueel met het Fonds
voor cultuurparticipatie. Hiermee willen we de samenwerking bekrachtigen en aangeven als collectief verantwoordelijk te zijn voor KEK3.
De voortgang van KEK komt via de stuurgroep een keer
per jaar aan de orde in het overleg van de Vereniging Friese
Gemeenten (wethouders cultuur).

De kunstencentra moeten de tijd en ruimte krijgen om zich
in hun rol als spil in de regio te ontwikkelen. Waar deze rol
al stevig genoeg is ontwikkeld, leggen we de regie bij het
kunstencentrum. De cultuurverbinder en het KEK-team
ondersteunen dit proces. Keunstwurk zorgt ervoor dat de
grote lijnen en kwaliteit worden bewaakt en dat middelen op
de goede plek terecht komen.

1 Kunst & Coo, Cultuur Kwartier Sneek, Opus3, Seewyn, De Wâldsang, Ateliers Majeur, Schouwburg De Lawei, It Toanhûs, Cultuurcoach Opsterland
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In een ecosysteem hebben partijen
verschillende rollen, taken en talenten en werken ze vanuit verschillende opdrachten van school, gemeente,
provincie en rijk. In KEK3 worden de
rollen en taken op basis van capaciteit en competenties vastgelegd in
het regioplan. De verdeling kan dus
per regio iets wisselen, vooral tussen
kunstencentrum en cultuurverbinder,
en ook gedurende KEK3 verschuiven.

Leerkracht/team/ICC’er
•
zorgt voor aansluiting met team en binnen school.
•
zorgt voor de afstemming met team en ruimte en tijd om project
daadwerkelijk uit te voeren
•
zorgt voor de voortgang in begeleiding van de leerlingen.
•
staat open voor een lang traject om mee te doen aan KEK3.
•
zoekt actief mee naar verbinding met andere vakken.
Koepel en/ of directeur
•
aanjager op school.
•
signaleert kansen en mogelijkheden op gebied van cultuureducatie.
•
signaleert landelijke tendensen.
•
zoekt actief mee naar verankering cultuureducatie in curriculum.
•
zoekt actief mee naar aanvullende financiering.
Kunstencentrum
•
bezoekt de scholen vanuit de gemeentelijke opdracht.
•
is verantwoordelijk voor het aanbod in de regio zoals cultuurmenu’s.
•
is verantwoordelijk voor het ontwikkelbudget.
•
coördineert en ontwikkelt op vraag van de school passend aanbod.
•
is verantwoordelijk voor het regionale cultuureducatie netwerk.
•
koppelt en levert kunstvakdocenten aan de maakplaatsen/meimakker
op school.
•
combineert zijn lokale/regionale taak met inhoudelijke steun van
KEK3.
•
richt samen met de cultuurverbinder educatie regioteam in, dat verantwoordelijk is voor het regioplan KEK3.
•
zet samen met de cultuurverbinder educatie het moneva-programma
uit op de scholen.
Cultuurverbinder educatie
•
zorgt in overleg met het kunstencentrum ervoor dat elke school wordt
bezocht.
•
zorgt samen met het kunstencentrum ervoor dat de er jaarlijks een
regioplan wordt opgesteld en uitgevoerd.
•
zorgt samen met het kunstencentrum ervoor dat deskundigheidsbevordering voor kunstvakdocenten en leerkrachten vorm en inhoud
krijgt, wordt ingezet en dat kennis wordt gedeeld.
•
is ondersteunend aan de uitvoering van het regioplan.
•
brengt kennis in van nieuwe regelingen, subsidies e.d.
•
zorgt voor een plus op bestaande programma’s.
•
zorgt voor kennisdeling over bijvoorbeeld best practices uit de andere
regio’s.
				

Regioteam
•
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het regioplan.
Meimakker op school (= procesbegeleider)
•
jaagt de lange lijn op school aan.
•
zet samen met de ICC’er/contactpersoon lange lijn uit.
•
zoekt goede bouwstenen uit met regioteam/cultuurverbinder/kunstencentrum.
•
zorgt voor goede balans tussen aanbod, reflectie, verdieping en
vernieuwing.
•
zorgt in overleg met het regioteam voor de haalbaarheid van de
stappen.
•
checkt de vraagarticulatie en brengt vragen in het regioteam.
•
kan participeren in de maakplaatsen en deskundigheidsbevordering.
Gemeente
•
Is partner voor KEK3.
•
Is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid cultuureducatie
waarmee een samenhangend cultureel aanbod voor scholen mogelijk
wordt gemaakt.
•
is lokale opdrachtgever naar het kunstencentrum.
•
heeft zitting in het regioteam en een afvaardiging van gemeenten zit
in de stuurgroep.
•
brengt kennis in vanuit de gemeente bijvoorbeeld in het kader van de
Lokale educatieve agenda.
Penvoerder
•
is de provinciale verbinder, vanuit een onafhankelijke, tweedelijns rol.
•
zorgt voor uitvoering, coördinatie en borging van het KEK3-plan, de
financiering en provinciale monitoring/moneva.
•
faciliteert de samenwerking van regio partners, onderwijs, culturele
omgeving
•
faciliteert en beheert een website voor KEK.
•
geeft deskundigheidsbevordering, zorgt voor innovatie en ontwikkelt
netwerk- en kennisdelingsprogramma’s.
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Samenwerking met culturele instellingen, kennisinstellingen en festivals
Naast de kunstencentra werken we de komende vier jaar
samen met een aantal kernpartners, dit zijn:
Museumfederatie
Met de Museumfederatie werken we aan drie speerpunten.
• Matchmaking tussen de scholen en de regionale museum en erfgoedinstellingen.
• Deskundigheidsbevordering en inspiratie van medewerkers van regionale museum- en erfgoedinstellingen.
• Het maken van innovatieve producten binnen maak-erfgoed onderwijs.
Taalpartners
Met FERS willen we gezamenlijke lijnen uitzetten voor
lezen en leesbevordering, samen met PABO NHL Stenden,
leesconsulenten en DeBos-scholen. We werken hierin verder aan een innovatieve lijn die tijdens LF2018 met Lân fan
Taal is gestart. Binnen taalplan Frysk werken we met FERS
samen in de co-creatie lijnen met vakdocenten over schrijven, lezen en de meertaligheid. Waar er overlappingen zijn
met digitale geletterdheid zoeken we verbindingen binnen
innovaties in techniek en maakonderwijs.
Kunstinstellingen, Festivals, City of Literature en LF2028
We zijn verheugd dat we worden genoemd als partner binnen de provinciale (en landelijke) plannen van Oerol, Explore
the North, Fries Straatfestival, Oranjewoud festival en Simmerdeis. Dit heeft al tot concrete samenwerkingen geleid.

22

We hebben meegeschreven aan plannen van, en daarmee
nauwe banden met, City of Literature. En we zijn blij met de
nauwe banden met LF2028. Samen met deze partners brengen we kunst dichter naar de scholen en de scholen dichter
naar de kunst. We zien vooral kansen voor het gebruiken
van festivals als inspiratie- en presentatieplek voor scholen.
We werken samen met Arcadia, Oerol en het Fries Straatfestival. We werken vanuit de inspiratieprojecten (KEK1 en
KEK2) samen met kunstinstellingen Tryater, Fries Museum
en New Noardic Wave.
NHL Stenden PABO en kunstvakopleidingen
We werken veel samen met PABO NHL Stenden. Met
het lectoraat meertaligheid en geletterdheid werken we
aan goed taal- en kunstonderwijs en beter leesonderwijs
(ook voor PABO student zelf). Ook werken we samen in
de integrale aanpak rond erfgoed, maakonderwijs, taal en
identiteit, storytelling en kunstvakonderwijs. Zo doen er
studenten opdrachten voor onder meer Tinkertijd, Wortels
& Vleugels, Spacetime Layers en Filmhub Noord. Daarnaast
is er samenwerking met de kunstvakopleidingen Docent
Theater en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.
Kunstkade
Kunstkade (penvoerder Leeuwarden) heeft een eigen CmKplan, maar we werken graag samen. We kunnen elkaar versterken in uitwisseling van inhoudelijke expertise. Actuele
onderwerpen hierin zijn filmeducatie, po-vo, maakonderwijs,
deskundigheidsbevordering van leerkrachten en vakdocenten.

6. KENNISDELING
Kennisdelen is van belang voor alle betrokkenen bij cultuureducatie: gemeenten, leerkrachten, ICC’ers, directeuren,
meimakkers, kunstencentra, cultuuraanbieders en culturele
partners. We willen op deze niveaus het draagvlak voor
en de kennis over cultuureducatie versterken. We maken
zichtbaar hoe cultuureducatie bijdraagt aan competenties
die in je andere vakken toepast als probleem oplossen, onderzoeken en het innemen van verschillende perspectieven.
Kortom kennisdeling is een belangrijke basis van KEK3 en
komt in alle activiteiten en in de wijze van organiseren terug:
•

•

Met de scholen en tussen de scholen en het culturele
veld vindt kennisdeling primair plaats in de maakplaatsen en de regioteams.
Kennisverzameling, -ontwikkeling en -deling vindt zowel regionaal als bovenregionaal plaats door ervaringen
in projecten te verzamelen en te analyseren en deze
te verwerken tot tools of discussiethema’s c.q. open

•

•

•

projecten/producten.
Met de cultuurverbinders, meimakkers en de kunstencentra organiseren we op regelmatige basis regiobijeenkomsten (lerarencafés) waarbij inspiratie en
kennisdeling centraal staat.
Voor de cultuurverbinders, meimakkers en kunstvakdocenten van de kunstencentra organiseren we twee keer
per jaar een kennisdelingsbijeenkomst.
In de KEK3-periode organiseren we drie keer een sprankelend cultuureducatiefestival waar het onderwijs en de
cultuursector in staat worden gesteld elkaar te ontmoeten en ideeën en kennis uit te wisselen.

Boven-provinciaal zijn we verbonden met We The North in
het kennisplatform KRAAK dat twee keer per jaar georganiseerd wordt door een kerngroep uit Groningen, Drenthe en
Fryslân.
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7. MONITORING EN EVALUATIE (MONEVA)
Moneva in KEK3 richt zich op de vraag of de afgesproken
activiteiten worden uitgevoerd op tijd binnen budget met de
afgesproken resultaten. Dit heeft een kwantitatief element
voor wat de doelrealisatie betreft. Dit element is onderdeel
van de jaarlijkse financiële monitoring op het niveau van de
penvoerder Keunstwurk. Ons moneva-programma steken
we in op een aantal niveaus.
Regiopartners
Een afvaardiging van de kunstencentra participeert in een
stuurgroep die vier keer per jaar bijeenkomt om de voortgang te bespreken en te evalueren. De evaluatie koppelen
we aan de geformuleerde projectdoelstellingen CmK3 Kwaliteit. Daarnaast vindt er tweemaal gedurende KEK3 een
uitgebreide evaluatie plaats door een onafhankelijk adviseur:
tussenevaluatie en eindevaluatie.
Bovenregionaal
Voor moneva op (boven)regioniveau voert een onafhankelijke externe partij jaarlijks een onderzoek uit naar de resultaten van de deskundigheidsbevordering en maakplaatsen
innovatie en de ervaringen en verbeterpunten. We houden
jaarlijks een gesprek met de regioteams en regionale kunstencentra over hun ervaringen, behoeften, over wat goed
ging en wat minder goed en hoe zij KEK ervaren. De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de penvoerder die in
overleg met betrokkenen eventueel een actieplan opstelt.
Scholen
Op schoolniveau maken we gebruik van Evi 2.0. Vanaf 2021
wordt Evi 2.0 via het LKCA beschikbaar gesteld aan alle
CmK penvoerders. Met dit online zelfevaluatie-instrument
kunnen de schooldirecteur en interne cultuur-coördinator/
contactpersoon hun doelen voor cultuureducatie evalueren
en ondersteund worden om nieuwe doelen te stellen. De
thema’s die in Evi 2.0 aan bod komen hebben betrekking
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op de randvoorwaarden van cultuureducatie: visie, deskundigheid, programma en samenwerking. Het instrument
ondersteunt de borging van cultuureducatie.
De ingevulde gegevens worden geanalyseerd door een
Evi-kennispartner (een universiteit). Deze kennispartner
maakt volgens een gestandaardiseerde methode een geanonimiseerde rapportage ten behoeve van monitoringsgegevens voor de partners en subsidienten: resultaten kunnen
bijvoorbeeld worden uitgesplitst naar wijk-, gemeentelijk of
schoolbestuursniveau.
Voor de kwantitatieve monitoring gebruiken we ons CRM
systeem Teamleader waarin de cultuurverbinder educatie
alle contactmomenten en trajecten met scholen bijhouden.
Leerlingen
Gedurende KEK3 doen we ook een impactmeting bij leerlingen. Hiervoor volgen we een aantal leerlingen van een
geselecteerd aantal scholen in de provincie. Onze focus ligt
op de volgende vragen:
•
•
•
•
•

krijgt de leerling meer en kwalitatief beter cultuuronderwijs?
krijgt de leerling vakoverstijgend, geïntegreerd cultuuronderwijs?
is er sprake van de verbinding van het cultuuronderwijs
met het curriculum van de school?
krijgt de leerling binnen én buiten cultuuronderwijs?
is er sprake van verdieping in de breedte of de diepte?
Mogelijk krijgt dit vorm in een documentaire.

Daarnaast verlenen we onze medewerking aan de het FCP
geïnitieerde evaluatiemomenten binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

8. PLANNING
Planning KEK3
2021-2022
1

e

2

e

3

e

2022-2023
4

e

1

e

2

e

3

e

2023-2024
4

e

1

e

2

e

3

e

2024-2025
4

e

1

e

2e

3e

4e

Activiteiten
Evi-gesprekken (0-meting)
opstellen regioplan
meimakker op school
maakplaatsen op school
maakplaatsen innovatie
deskundigheidsbevordering
regiobijeenkomsten
lerarencafé
kennisbijeenkomst kunstprofessionals
cultuureducatiefestival
Arcadia
Frysk Straatfestival
stuurgroepoverleg
tussenevaluatie
eindevaluatie
extern moneva-onderzoek
Evi-analyse/rapportage
impactmeting leerlingen
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9. TOELICHTING OP DE BEGROTING
De bijdragen voor het CmK programma 2021-2024 in Friesland bedragen bij elkaar € 830.000 per jaar. De helft hiervan,
€ 415.000,-, is rijksbijdrage via het Fonds voor Cultuurparticipatie, de andere helft is de bijdrage van de provincie.

een materialenbudget € 15.000,- per jaar.

Opbrengsten
Bijdrage Scholen
Wij zullen scholen die deelnemen aan de Maakplaats op
School vragen om bij te dragen.

Vrije te besteden ruimte
Om ruimte te hebben om in te kunnen spelen op ontwikkelingen en actualiteit, wordt een bedrag gereserveerd van
€ 15.000,- per jaar.

Activiteitenlasten
Cultuurverbinders educatie
Een belangrijk deel van de activiteiten worden uitgevoerd
door cultuurverbinders educatie. Wij hebben 9 regio’s in
Fryslân die de cultuurverbinders bedienen en ondersteunen.
Het bedrag dat we hebben opgenomen voor overlegbijeenkomsten (€ 3.500,-) is opgenomen voor het faciliteren van
deze bijeenkomsten, denk aan zaalhuur, catering, reiskosten
team etc.

Communicatie en PR
Het is van groot belang om met KEK3 zichtbaar te zijn en te
blijven en om goede communicatielijntjes te hebben met de
partijen in het veld en de samenwerkingspartners.

Meimakker op school
Voor de meimakker op school hebben we in totaal € 90.000
begroot om de scholen die achterblijven goed te ondersteunen.
Ontwikkelbudget in de regio
Elke regio krijgt een regionaal ontwikkelingsbudget, waarmee gewerkt kan worden aan deskundigheidsbevordering
en/of verdieping op regioniveau.
Maakplaatsen op school
Activiteiten die verbonden zijn aan het uitvoeren van plannen van scholen worden onderverdeeld in een programma
Open producten en een programma Design Based. We
hebben in het eerste programma ruimte voor 50 trajecten
op scholen. In het tweede programma is ruimte voor 20 trajecten op scholen. Wij vragen de scholen hierbij een eigen
inbreng. Meimakkers en/of kunstvakdocenten participeren in
de maakplaatsen.
Deskundigheidsbevordering
We zetten in op deskundigheidsbevordering van scholen,
leerkrachten en kunstvakdocenten gericht op cultuureducatie in de scholen. Hiervoor werken we met een aanbod
aan trainingen en cursussen in de regio. Hier is een bedrag
opgevoerd in de begroting van € 40.000 en € 15.000 voor
materiaal.
Maakplaats Innovatie
Voor maakplaatsen gericht op innovatie wordt naast een
jaarlijks activiteitenbudget van € 40.000,- ook voorzien in
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Ondersteuning
De cultuurverbinders en meimakkers worden ondersteund.

Hiervoor wordt budget gereserveerd voor een PR- en communicatiefunctionaris (0,6 fte), beheer van de website (€
5.000,- per jaar), publiciteitsmateriaal en beeldmateriaal dat
zowel standalone gebruikt kan worden als voor social media
en online campagnes. Er wordt een bedrag gereserveerd
voor overige - nog niet voorziene - activiteiten van € 1.341,per jaar.
Coördinatiekosten
Voor coördinatie van de cultuurverbinders en de meimakkers voeren we de maximale toegestane 10% op.
Kennisdeling
Regiobijeenkomsten
We organiseren samen met de kunstencentra ieder jaar 3
kennisbijeenkomsten met de regio. Per bijeenkomst staat
een bedrag gereserveerd van € 5.000,- bedoeld voor de
honoraria van alle deelnemers, workhops en locatiehuur.
KRAAK
Er is een jaarlijks bedrag van € 5.000,- gereserveerd voor
deelname aan het interprovinciale deskundigheidsbevorderingsprogramma KRAAK. Dit bedrag is bedoeld voor
organisatie van het programma.
Cultuureducatiefestival
We organiseren tijdens KEK3 driemaal een Cultuureducatiefestival. Hier is een bedrag van € 20.000,- mee gemoeid voor
sprekers, workshopsleiders, productie, catering, locatiehuur
en dagvoorzitterschap.
Moneva
We reserveren per jaar € 20.000,- voor het uitvoeren van de
moneva voor de verschillende niveaus.

BIJLAGE 1 – INVENTARISATIE GESPREKKEN IN DE REGIO
In deze bijlage hebben we de successen van KEK2, de ambities, accenten en de wensen voor KEK3 per regio geïnventariseerd. E.e.a. gaan we vertalen in de regioplannen.
Vlieland
Aantal scholen 1
Terschelling
Aantal scholen 5
Ameland
Aantal scholen 4
Regio Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen
• Regiopartners: Cultuurcentrum de Wâldsang, coöperatie muziekdocenten
• Aantal scholen: 50 (bereikt 41/nog niet bereikt 9)
• Aantal schoolbesturen: 7
•
KEK2:
• KEK-impulsen: 17
• Teamtrainingen: 18
• Top-3 thema’s: taalontwikkeling, creativiteitsontwikkeling, muziekonderwijs
• Grootste succes: sterke samenwerking met schoolbesturen waardoor veel scholen zijn bereikt met
trainingen en cultuureducatie bij de Oarsprong is opgenomen in bovenschools beleid (ontwikkeltrajecten,
deskundigheidsbevordering en stevig cultuuraanbod in de scholen).
KEK3:
•
•
•
•

Accent: talentontwikkeling en creativiteitsontwikkeling, eigen ontwikkelvermogen van de scholen
Maakplaatsen op school: goede keuzes maken om ontwikkeling vast te houden
Maakplaatsen kennis: samenwerking tussen schoolbesturen biedt kansen voor deskundigheidsbevordering
Idee voor maakplaats innovatie: leerlijn concentrisch werken (vanuit muziek vakoverstijgend werken)

Beoogde resultaten:
• Aantal voorbeeldstellende maakplaatsen in samenwerking met schoolbesturen
• Wâldsang ontwikkeld tot Cultuurcentrum in samenwerking met Opus 3
• Alle scholen bereikt.
• Versterking ecosysteem en talentontwikkeling.
Regio Noardeast- Fryslân en Schiermonnikoog
• Regiopartners: Opus 3, centrum voor muziek Noordoost Friesland
• Aantal scholen: 37 (bereikt 34/nog niet bereikt 3)
• Aantal schoolbesturen: 5 (aantal zelfstandige scholen)
KEK2:
•
•
•
•

KEK3:
•

KEK-impulsen: 3
Teamtrainingen: 4
Top-3 thema’s: creatief circuit, talentontwikkeling, omgevingsonderwijs
Grootste succes: flink ingezet op visieontwikkeling, goede samenwerking met bovenschoolse besturen
(ontwikkeling vanuit besturen en kruisbestuiving onderwijs, bestuur en scholen door gedeelde ontwikkeling)

Accent: visie-ontwikkeling (ook bij besturen), integraal cultuuronderwijs, van binnen naar buiten
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•
•
•

Maakplaats op school: latente maakplaatsen tot bloei brengen (na corona)
Maakplaats kennis: deskundigheidsbevordering van de kunstvakdocenten in de regio
Idee voor maakplaats innovatie: ontwikkelen zogeheten routes, parallel aan het cultuurmenu

Beoogde resultaat:
• Aantal voorbeeldstellende maakplaatsen
• Continuering samenspraak met besturen
• Leerlijnen in aanbod Opus 3 en scholen
• Kwaliteitsverbetering kunstvakdocenten t.b.v. kwaliteit cultuuronderwijs op school
• Netwerk van ICC’ers (die vanuit de regio worden gevoed)
• Borging cultuuronderwijs in de scholen
• Buitenschools aanbod doorontwikkeld, afgestemd op binnenschools
• Programma Uurkultuer
Extra aandacht voor scholen die dit verdienen op basis van populatie en/of problematiek
Regio Waadhoeke/Harlingen
• Regiopartners: Seewyn
• Aantal scholen: 43 (bereikt 41/nog niet bereikt 2)
• Aantal schoolbesturen: 5
KEK2:
•
•
•
•

KEK3:
•
•
•
•

KEK-impulsen: 5
Teamtrainingen: 4
Top-3 thema’s: omgevingsonderwijs, muziek onderwijs, onderzoekend leren
Grootste succes: traject Waadzinnig dat leerlingen verbindt met hun omgeving door kunstprojecten (jaarlijks traject
dat goed is geborgd via stevig netwerk van scholen).

Accent: kunst en cultuur in het hele onderwijs en omgevingsonderwijs. Laatste is vooral van belang voor de kleine,
voor leefbaarheid van de dorpen, belangrijke scholen waar leerkrachten vaak van buiten het dorp komen.
Maakplaatsen op school: verdieping van cultuuronderwijs, waar mogelijk geclusterd rond vragen en
doorontwikkeling van/na Waadzinnig.
Maakplaatsen kennis: co-teaching voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten voor borging cultuuronderwijs
(mind-set) en trainingen voor ICC’ers.
Idee voor maakplaats innovatie: integraal cultuuronderwijs inzetten om achterstanden te bestrijden en ontwikkelen
verhaal van Waadhoeke/Harlingen.

Beoogde resultaten:
• Scholen zijn nog meer verbonden met de omgeving
• Versterkte koppeling binnen-buitenschools aanbod
• Versterkte infrastructuur aanbod op de scholen
• Cultuuronderwijs is aantoonbaar beter geborgd
• Investering in cultuuronderwijs heet zich terugbetaald in beter onderwijs.
Regio Smallingerland
• Regiopartners: Schouwburg De Lawei
• Aantal scholen: 35 PO en 8 VO (PO bereikt 30 /nog niet bereikt 5)
• Aantal schoolbesturen: 5
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KEK2:
•
•
•
•
KEK3:
•
•
•
•

KEK-impulsen: 6
Teamtrainingen: 2
Top-3 thema’s: verhalen en verbeelding, muziek en omgevingsonderwijs
Grootste succes: visieontwikkeling is goed aangejaagd, KEK-impulsen staan in de startblokken.

Accent: aanpak laaggeletterdheid door uitbouwen koppeling taal en kunst en deskundigheidsbevordering
leerkrachten en onderwijsvaardigheden kunstdocenten
Maakplaatsen op school: integraal cultuuronderwijs (taal en rekenen), talentontwikkeling en erfgoedonderwijs
Maakplaatsen kennis: deskundigheidsbevordering kunstvakdocenten t.b.v. aansluiting bij het onderwijs.
Idee voor maakplaats innovatie: voortbouwen op muziekimpuls (De Lawei wil werken aan leergemeenschap met
NNO en scholen)

Beoogde resultaten:
• Uitgebreider veld met goede vakdocenten voor betere samenwerking met scholen en betere aansluiting op
leerlijnen
• Lawei en meimakkers hebben schoolbezoeken op elkaar afgestemd.
• Aantal voorbeeldstellende maakplaatsen op scholen voor verdieping van cultuuronderwijs in de hele regio.
• Kansengelijkheid is versterkt (ook op gebied van laaggeletterdheid).
Regio Stellingwerven
• Regiopartners: in Ooststellingwerf is Kunst & COO de regiopartner en in Weststellingewerf maken scholen gebruik
van aanbod uit andere gemeenten, waaronder Kunst & COO uit Ooststellingwerf.
• Aantal scholen: 37 (bereikt 33 /nog niet bereikt 4)
• Aantal schoolbesturen: 3
KEK2:
•
•
•
•

KEK3:
•
•
•
•

KEK-impulsen: 4
Teamtrainingen: 10
Top-3 thema’s: muziekonderwijs, procesgericht werken, talentontwikkeling
Grootste successen:
• Koppeling Impuls Muziekonderwijs en KEK2 (2/3 van de scholen deed mee aan Muziekimpuls, aandacht voor
borging en link naar naschoolse participatie)
• Opdracht impuls vakdocenten (voorbeeldstellend voor KEK3)

Accent: muziekonderwijs, eigenaarschap bij de school (borging) en procesgericht werken
Maakplaatsen op school: verder ontwikkelen erfgoed- en duurzaamheidsonderwijs in combinatie met
cultuureducatie met Veerkieker en Wortels & Vleugels.
Kennis: procesgericht werken voor vakdocenten en deskundigheidsbevordering leerkrachten en kansen verzilveren
voor vraaggestuurd werken en visie en beleid.
Idee voor maakplaats innovatie: ‘verbindend werken’ vanuit overkoepelende vraag van meerdere scholen.

Beoogde resultaten:
• Meer eigenaarschap bij de scholen
• Deskundigheid is bevorderd van leerkrachten en kunstvakdocenten in samenwerking met schoolbesturen
• Samenwerking met vo-scholen is versterkt.
• Netwerken zijn beter in positie gebracht en samenwerking met schoolbesturen is verbeterd t.b.v. ecosysteem.
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Regio Heerenveen
• Regiopartners: Atelier Majeur
• Aantal scholen: 37 (bereikt 37)
• Aantal schoolbesturen: 5
KEK2:
•
•
•
•

KEK3:
•
•
•
•

KEK-impulsen: 1
Teamtrainingen: 10
Top-3 thema’s: talentgedreven werken, procesgericht werken en muziekonderwijs
Grootste succes: gesprekken op scholen zijn als positief ervaren, mooie database van waar scholen mee bezig zijn,
visieontwikkeling is aangejaagd, mooie werkwijze ontwikkeld door combinatie IPC-onderwijs en talentgedreven
werken.

Accent: visieontwikkeling, talentgedreven werken, procesgericht vakoverstijgend werken.
Maakplaatsen op school: rond inhoudelijke thema’s, doorontwikkelen creatieve circuits en verbinding met speciaal
onderwijs.
Maakplaatsen kennis: deskundigheidsbevordering leerkrachten door co-teaching en teamtrainingen, integraal
cultuuronderwijs en borgen.
Idee voor maakplaats innovatie: verdieping vanuit speerpunten schoolbesturen: ECO leren en Muziek, STEAM en
talentgedreven werken.

Beoogde resultaten:
• Betere aansluiting bovenschoolse ontwikkelingen voor borging en samenwerking (versterking ecosysteem)
• Nieuwe maakplaatsen leiden tot nieuwe kennis en inzichten
• Er is extra ingezet op scholen die achterblijven (kansengelijkheid)
• Er is expliciet aandacht besteed aan talentontwikkeling (kansengelijkheid).
Regio Súdwest Fryslân
• Regiopartners: Cultuur Kwartier Sneek (Akte2)
• Aantal scholen: 63 (bereikt 54 /nog niet bereikt 9)
• Aantal schoolbesturen: 7
KEK2:
•
•
•
•

KEK3:
•
•
•
•
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KEK-impulsen: 6
Teamtrainingen: 5
Top-3 thema’s: omgevingsonderwijs, vakoverstijgend werken, onderzoekend leren
Grootste succes:
• Parels van Pingjum, project waarin het dorp centraal stond in cultuur-driedaagse.
• Gezamenlijke deelname Next Level scholen kunstproject Spot On.

Accent: versterken ecosysteem door deskundigheidsbevordering kunstvakdocenten en scholen, vakoverstijgend
werken, onderzoekend leren, creativiteitsontwikkeling.
Deskundigheidsbevordering leerkrachten, directies en besturen in visie, vraagarticulatie, culturele vaardigheden en
creativiteitsontwikkeling.
Maakplaats op school: gemeentebrede cultuurprojecten, voortbouwen op muziekimpuls
Sterkere verbinding binnen- en buitenschools aanbod, vooral in kleinere kernen, voor 4 t/m 18 jaar.

•
•

Maakplaats innovatie: procesgericht werken met kunst & cultuur verbinden met omgevingsonderwijs,
vakoverstijgend werken, onderzoekend leren en creativiteitsontwikkeling.
Deskundigheidsbevordering: vertalen resultaten maakplaats innovatie naar de hele provincie,
deskundigheidsbevordering kunstvakdocenten en leerkrachten door co-creatie, co-teaching en trainingen,
aansluiting bij leerplatforms van schoolverenigingen en bijscholingen binnen het CKS.

Beoogde resultaten:
• Gemeentebrede cultuurprojecten + workshops leerkrachten
• Versterkt ecosysteem (samenwerking binnen-buitenschools, kunstvakdocenten-scholen). Vooral in kleine kernen.
• Samenwerking po-vo.
• Via versterkte samenwerking in de regio nog niet bereikte scholen en achterblijvers meer betrokken.
• Aanbod van lokale aanbieders SWF sluit aan bij de vraag van de scholen en het nieuwe curriculum, is ontwikkeld in
co-creatie en met ondersteuning van KEK3.
• Langdurige samenwerking tussen kunstvakdocenten en scholen.
Regio De Fryske Marren
• Regiopartners: It Toanhus
• Aantal scholen: 35 (bereikt 35)
• Aantal schoolbesturen: 5
•
KEK2:
• KEK-impulsen: 4
• Teamtrainingen: 3
• Top-3 thema’s: procesgerichte didactiek, vakoverstijgend werken en ontwerpend en onderzoekend leren.
• Grootste succes: goede basis op de scholen vanuit kunstencentrum, vraag van scholen goed in kaart gebracht,
visieontwikkeling aangejaagd en actief ingezet op deskundigheidsbevordering leerkrachten en werken aan
genoemde thema’s en creatief circuit.
KEK3:
•
•
•
•

Accent: voortzetting KEK2, verbinding tussen vakken, omgevingsonderwijs, versterking binnen- buitenschools t.b.v.
kansengelijkheid.
Maakplaatsen op school: er is goede verticale lijn per discipline, komende jaren werken aan horizontale lijnen.
Maakplaatsen kennis: samenwerking tussen leerkrachten en kunstvakdocenten.
Idee voor maakplaats innovatie: ontwikkeling ‘Steampoint Kunst in samenwerking met schoolbesturen en
regioaanpak cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Beoogde resultaten:
• Betere verbinding PO naar VO (doorgaande lijn)
• Contacten met schoolbesturen zijn versterkt t.b.v. samenwerking
• Aanbod buitenschools in vooral schrale gebieden is uitgebreid en geborgd (kansengelijkheid).
• Verbinding met VO is onderzocht.
Regio Opsterland
• Regiopartners: geen (60 aanbieders verzorgen activiteiten, gecoördineerd door cultuurcoach)
• Aantal scholen: 22 (bereikt 22) + Burg. Harmsma School (vo school)
• Aantal schoolbesturen: 3
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KEK2:
•
•
•
•

KEK3:
•
•
•
•

KEK-impulsen: 3
Teamtrainingen: 8
Top-3 thema’s: muziekonderwijs, creativiteitsontwikkeling, procesgericht werken
Grootste succes: 2 voorbeeldstellende KEK-impulsen (betekenisvol cultuuronderwijs), één over meertaligheid en
één over schoolbreed respectvol schoolklimaat, voortkomend uit onderzoeksvragen van de scholen.

Accent: lijn van deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van het curriculum wordt voorgezet.
Maakplaatsen op school: veel vragen uit scholen opgehaald die kunnen worden vertaald in maakplaatsen.
Maakplaatsen kennis: eigenaarschap en uitvoering van cultuurbeleid bij de scholen, versterken ICC’ers
(onderzoekende houding om lange lijnen uit te zetten)
Idee voor maakplaats innovatie: 125 jaar kinderliteratuur (taal), verbinding po-vo.

Beoogde resultaten:
• Aansluiting op directie-overleggen schoolbesturen
• Versterk eigenaarschap cultuuronderwijs in de scholen
• Lange culturele lijn in de regio aangescherpt
• Meerwaarde van samenwerking tussen scholen onderling en met culturele ondernemers is beter in beeld.
• Vo in samenwerking met po meer betrokken bij KEK.
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