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1 De onderwijsstichtingen Akkoord!-po, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei en Prisma. Het betreft scholen voor regulier- en 

openbaar basisonderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeente Beesel, Horst aan de Maas, 

Peel en Maas, Venlo en Venray.

Voorwoord

Stichting Cultuurpad is een culturele instelling – statutair gevestigd in Panningen, Noord-Limburg- die haar 
roots in het onderwijs heeft. De stichting is een initiatief van vijf stichtingen1 voor primair onderwijs in 
Noord-Limburg, die dezelfde opvatting over het belang van het bieden van brede ontwikkelingskansen voor 
kinderen delen en daarom Cultuurpad hebben opgericht. 

Stichting Cultuurpad wil kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar brede ontwikkelingskansen bieden. Onder 
schooltijd door scholen te ondersteunen om  cultuureducatie een structurele plek te geven in het 
basisonderwijs. Na schooltijd door de ontwikkeling van dagarrangementen en het organiseren van 
activiteiten op het terrein van theater, beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, techniek, media, literatuur, 
natuur en sport en spel.

Stichting Cultuurpad bestaat sinds december 2012 uit twee werkmaatschappijen:
1. werkmaatschappij CULTUURPAD met als werkterrein de regio Noord-Limburg
2. werkmaatschappij SIEN met als werkterrein de provincie Limburg 

Dit beleidsplan geeft de beleidsvoornemens van de stichting voor de periode 2013-2016 weer. 
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2 Met de A3 methodiek behoren ‘dikke’ plannen tot het verleden. Door gebruik van de A3 methodiek ontstaat meer focus, meer 

commitment en minder papier. ‘Van visie tot actie’ in één overzicht. 

inleiding

Aan dit strategisch beleidsplan liggen een aantal richtinggevende keuzes ten grondslag. Ze bepalen in hoge 
mate de gebruikswaarde van dit document. Door deze richtinggevende keuzes zal ook ons operationele 
beleid de komende jaren beïnvloed gaan worden. Dit document en de wisselwerking van het beleid met de 
uitvoering is aan alle collega’s binnen de stichting de uitnodiging om vanuit een sterk ervaren en gevoelde eigen 
verantwoordelijkheid met passie te werken aan - en in de praktijk vanuit - het motto ‘denken, durven en doen’. 

Denken 
•  Strategisch beleid moet ons op alle niveaus vooral ruimte bieden, geen keurslijf vormen 
•  Kaderstellend beleid biedt perspectief en is niet inperkend 
•  Het denken over de praktijk moet “ontwerp denken” zijn 
•  Als we kinderen werkelijk centraal willen plaatsen begint dat al in dit plan 
•  Directie en teams zijn faciliterend voor de ontwikkeling van kinderen 
•  In de praktijk verschilt alles van elkaar, werken op maat is nodig 
•  Onderwijs is maakbaar door ondernemerschap te tonen 

Durven 
•  We vervangen regelgestuurd denken door doelgestuurd denken 
•  Verantwoording vragen “van bovenaf” vervangen we door verantwoording leggen “van onderaf” 
•  We plaatsen onze visie op kind en ontwikkeling in dit plan 
•  We ontwikkelen alleen kaderstellend strategisch beleid; invulling en operationalisering vindt zo veel 

mogelijk in praktijk plaats 

Doen 
•  We schrijven wat beleid betreft in dit plan alleen de voor de kaders noodzakelijke keuzes op
•  We gaan dit op tactisch en operationeel niveau ook doen 
•  We gaan ruimte geven, verantwoording geven en van elkaar leren centraal stellen 
•  We keren ons organogram om 
•  We gaan maatwerk leveren 
•  We vragen van iedereen die bij ons werkt om ondernemend te zijn, aantoonbaar 
•  Dit beleidsplan wordt per jaar uitgewerkt door de directeur-bestuurder in tactische jaarplannen; per 

werkmaatschappij worden deze uitgewerkt 

Strategisch beleid in een A3
We hebben onze strategische doelen vertaald naar meetbare resultaten die we op middellange termijn willen 
bereiken vertaald en vastgelegd in het A3 plan2 in de bijlage. 
De succesbepalende factoren bepalen wat de visie en de strategische doelen meetbaar maken. Welke 
resultaten moeten gehaald worden? Wat is ons streven? Met de acties geven we aan hoe we de doelen kunnen 
realiseren. Hoe gaan we verbeteren en vernieuwen? 
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1. Terugblik en ontwikkelingen 
2013-2016

Waar komen we vandaan? 
Stichting Cultuurpad is opgericht op 24-12-2011 maar kent al een langere bestaansgeschiedenis. 
Op 1 december 2005 werd Cultuurpad opgericht als een samenwerkingsverband van de 
onderwijsstichtingen Prisma, Akkoord!-po en Dynamiek Scholengroep; een samenwerkingsverband van 46 
basisscholen met een gezamenlijke missie; cultuureducatie integreren in het onderwijs.  
In de loop der jaren werd het werkveld van Cultuurpad uitgebreid met projecten op het terrein van 
cultuureducatie en burgerschap en de werkzaamheden dusdanig uitgebreid dat een professionalisering van 
de organisatie noodzakelijk was. Er werd besloten een aparte stichting op te richten om het brede palet aan 
activiteiten onder te brengen en ruimte te bieden voor uitbreiding van taken. 

ZienenZo werd opgericht in 2007 en is een initiatief van de onderwijsstichtingen Kerobei en Fortior, die 
katholiek primair onderwijs verzorgen in Tegelen, Belfeld , Beesel,  Venlo,  Maasbree, Arcen en Velden. 
Deze twee stichtingen hebben een duidelijk beeld over de plaats van cultuureducatie binnen het primair 
onderwijs. 

Hoewel beide samenwerkingsverbanden qua doel en activiteiten sterke overeenkomsten hadden, was de 
samenwerking in het kader van Zienenzo vanuit bestaande rechtspersonen en in het kader van Cultuurpad 
vanuit een speciaal daartoe opgerichte stichting. Aangezien met Cultuurpad dus al een deel van de beoogde 
samenwerking in een rechtspersoon was ondergebracht, is in 2012 besloten de activiteiten van de stichting 
Cultuurpad verder uit te breiden, waarbij ook de activiteiten in het kader van Zienenzo worden uitgevoerd 
vanuit deze stichting. 

Het belang van cultuureducatie
De beeldvorming over cultuureducatie groeit en wordt voortdurend bijgesteld. We nemen steeds meer 
afstand in het denken in schotten; cultuureducatie wint als basisdomein aan betekenis. Het is meer dan 
alleen cultuureducatie. Cultuureducatie (kunsten, erfgoed en media), amateurkunst en volkscultuur 
wordt steeds meer een vaste waarde in de buiten- en binnenschoolse leer- en leefomgeving. Immers; met 
cultuureducatie, actief burgerschap, community-art en dagarrangementen binnen de disciplines theater, 
beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, techniek, media, literatuur, natuur, sport en spel in het pakket 
dynamiseert de leef- en leeromgeving van het kind.  
We willen binnen de vijf stichtingen voor primair onderwijs in Noord-Limburg  meer ruimte bieden aan deze 
ontwikkelingen binnen het primair onderwijs . Door hechte samenwerking worden krachten gebundeld 
en synergie opgewekt.  Vanuit onze wens tot zelfsturing en eigen regie worden partnerschappen 
aangegaan met het brede culturele en sportieve veld en de lokale, regionale en landelijke overheden. Onze 
samenwerkingsorganisatie Cultuurpad vervult hierbij de spilfunctie. 
We zien het als een uitdaging om samen met partners concrete invulling te geven aan de culturele loopbaan 
van onze leerlingen indachtig de zegswijze ‘it takes a whole village to raise a child’.
Het samengaan van CultuurPAD en Zienenzo biedt ons de ruimte om vanuit eigen geformuleerde vragen 
en behoeften onze gezamenlijke ingeslagen weg op het terrein van cultuureducatie en dagarrangementen 
voort te zetten.
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2. Relevante ontwikkelingen

Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen voor de komende jaren? Welke interne en externe 
factoren zijn van belang voor de koers van Cultuurpad? Voor welke uitdagingen staan we? 

2.1. Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg
In het kader van de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ wordt provinciaal ingezet op het 
stimuleringsprogramma ‘Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg’. Dit programma is een overkoepelend 
en additioneel programma gericht op het secundaire proces van cultuureducatie en is bedoeld als 
kwaliteitsimpuls gericht op ontwikkeling van cultuureducatie. 
Hierdoor kan er een sterke ontwikkeling doorgemaakt worden.
Tijdens de periode 2013-2016 werken onderwijs, provincie, 
gemeenten en culturele veld op provinciaal niveau samen aan het 
versterken en verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in 
Limburg. We nemen voorgoed afscheid van de eeuwigdurende 
kennismaking en gaan verder op de ingeslagen weg naar een 
integrale aanpak voor cultuureducatie, een heldere en werkbare 
rolverdeling tussen onderwijs en het culturele veld en een 
vernieuwende aanpak waarbij de regie voor cultuureducatie bij 
het onderwijs (SIEN) ligt en de invulling voor cultuureducatie bij 
het culturele veld.
Kwaliteit van cultuureducatie staat de komende vier jaar centraal. 
We onderscheiden twee processen: het primaire proces (een 
stevige basis voor cultuureducatie op scholen, in gemeenten) 
en het secundaire proces (kwaliteitsimpuls cultuureducatie op 
scholen, gericht op ontwikkeling, in provincie).
Het primaire proces van cultuureducatie in het onderwijs wordt gevormd door de activiteiten die op 
school plaatsvinden in een lokale context. Deze basis wordt ge  nancierd vanuit de Prestatie box en door 
gemeenten. Scholen kunnen de middelen uit de Prestatie box naar eigen inzicht besteden. Wel zijn scholen 
verplicht om verslag te doen van hun ambities, doelstellingen en resultaten en de daarvoor ingezette 
middelen. Voor de stichtingen verbonden aan stichting Cultuurpad is deze beleidsnotitie de koers en wordt 
maatwerk geboden in een werkplan per jaar. Gemeenten bieden scholen additionele  nanciering voor 
activiteiten die voldoen aan gemeentelijke doelstellingen, zoals versterken van de lokale infrastructuur, 
bieden van een culturele loopbaan voor burgers, muziekeducatie, naschoolse activiteiten gericht op 
versterking van de verenigingen, etc.

2.2. Cultuurparticipatie
Het onderwijs voelt zich mede verantwoordelijk voor cultuureducatie en raakt ook steeds meer verbonden 
met de maatschappij. De maatschappij vraagt om jonge burgers die geleerd hebben om – op eigen wijze- 
nu en later actief deel te nemen aan het werkende, sociale en culturele leven. Binding, sociale cohesie en 
burgerschap worden onder ander in het domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ verbonden met cultuur- 
educatie. Wie actief een kunstdiscipline beoefent, kennisneemt van cultuur in de breedste zin van het woord 
en re  ecteert op kunst, erfgoed en media draagt bij aan een levendig cultureel klimaat. Cultuurparticipatie 
is daarmee onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en scholen rekenen 
deze ontwikkeling tot hun opdracht.
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2.3. Meervoudige intelligentie
Binnen scholen komt steeds meer aandacht voor het concept van meervoudige intelligentie. De theorie van 
meervoudige intelligentie gaat ervan uit dat iedereen talenten heeft die niet zijn te vatten in de simpele 
constatering dat iemand ‘meer of minder intelligent’ is. De een is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk 
door gebruik te maken van taal. Een ander ziet snel verbanden of logische gevolgen en een derde blinkt uit 
in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes.
Het gaat er dus niet om hoe intelligént je bent, maar hóe je intelligent bent!
Het onderzoek van Gardner heeft aangetoond dat ieder mens potentieel heeft in de acht 
intelligentiegebieden die hij heeft onderscheiden, en dat die gebieden bovendien verder te ontwikkelen zijn. 
Meervoudig intelligent leren biedt daarmee mogelijkheden om een breed palet aan talenten bij leerlingen 
te ontwikkelen. 
De verschillende intelligenties zijn:

•  verbaal/linguïstische intelligentie (woordknap) Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen.
•  logisch/mathematische intelligentie (rekenknap): logisch denken, cijfers, experimenteren.
•  visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldknap): tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven.
•  muzikaal/ritmische intelligentie (muziekknap): muziek luisteren, maken, componeren, herkennen.
•  lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegknap): sport en spel, knutselen, toneel, dans.
•  interpersoonlijke intelligentie (mensknap): eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën.
•  intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap): zorgen voor mensen, vrienden, communiceren.
•  natuurgerichte intelligentie (natuurknap): dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen.

Alle deze intelligenties van kinderen worden meegenomen in de ontwikkeling van programma’s, zodat elk 
kind zijn of haar talent kan ontdekken en trots is op zijn of haar talent.

2.4. Creatief denken: een ‘must’ in onze kennismaatschappij
Onze economie is in hoge mate een kenniseconomie en zal zich nog veel verder in die richting ontwikkelen. 
Kennis betekent denkwerk. Denkwerk is hersenwerk: ons brein wordt steeds belangrijker. Onze maatschappij 
is bovendien een snel veranderende maatschappij. In zo’n maatschappij is lenigheid van denken een ‘must’. 
De toekomst heeft behoefte aan creatieve mensen. Steeds meer wordt men zich bewust dat creatieve 
vermogens ten volle benut moeten worden. De veranderende samenleving vraagt om nieuwe manieren van 
denken en doen. Ook in het onderwijs.
In het bestuursakkoord van 17 januari 2012 bevestigen PO-Raad en OCW het belang van brede vorming 
van de leerlingen: het onderwijs is meer dan taal en rekenen. Scholen hebben een brede vormende 
functie voor alle leerlingen. Basisonderwijs biedt elk kind een breed vormingsaanbod: wereldoriëntatie, 
cultuur en bewegen, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling die weer noodzakelijk zijn voor 
burgerschapsvorming. Onderwijs creëert sociaal kapitaal. Het primair onderwijs is het kader waarbinnen 
alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar met elkaar leren, samenwerken en samenleven. Scholen die excellent 
presteren, zijn dan ook scholen die excelleren op taal en rekenen én op aspecten van deze brede vorming 
(lees het totale bestuursakkoord op www.rijksoverheid.nl). Deze ontwikkeling biedt kansen voor het 
onderwijs en de maatschappij.
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2.5.  Competenties 21e eeuw
Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs.
Tenminste, die beweegt idealiter mee met deze dynamiek. In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we 
onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende 
taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80 procent van de leerlingen die nu primair onderwijs 
genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en 
attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten.
Toch houden wereldwijd meerdere groeperingen zich bezig met dit vraagstuk: Welke competenties hebben 
onze huidige leerlingen, die onze toekomstige werknemers zijn, nodig in de 21st eeuw? Internationaal beter 
bekend als de “21st century skills”.
Over één punt is iedereen het eens. 21st century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en 
mediawijsheid.  Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan 
zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, 
aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. 
Veel van deze competenties herken je ongetwijfeld maar komen helaas niet altijd expliciet terug in de kern- 
en lesdoelen van het huidige (basis-)onderwijs.

2.6. Ontwikkeling Integrale Kindcentra
De samenleving verandert in een snel tempo. Steeds meer mensen zijn actief in het arbeidsproces. Dit 
heeft geleid tot een verbreding van de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. Een opdracht die de 
stichtingen van Cultuurpad actief hebben opgepakt. Scholen zijn steeds vaker de spil in de wijk in opvoeding, 
opvang en zorg. Ouders zien de school als verlengstuk, als partner van de eigen opvoedingstaak. De school 
ontwikkelt zich zo tot een brede maatschappelijke organisatie en spant zich met maatschappelijke partners 
in de kinderopvang en zorg in om deze brede maatschappelijke taak goed uit te kunnen voeren. Dit vindt 
zijn vertaling in een dagindeling waarbij onderwijs, opvang en vrije tijd op elkaar aansluiten; zogenaamde 
dagarrangementen. Een dagarrangement wordt vormgegeven door een krachtenbundeling van organisaties 
die werkzaam zijn in een zogenaamde één kindorganisatie.
De school als hefboom: de plek waar kinderen samenkomen en de ideale plek om de link te leggen met 
andere sectoren. De school kan en wil niet alles alleen doen. Scholen zijn geen ’gesloten dozen’ meer, maar 
worden met de komst van IKC’s en brede scholen langs alle kanten opengevouwen naar de buitenwereld 
en andere sectoren. Het realiseren van naschoolse programma’s – zoals de Padxpress – en de inzet van 
combinatiefuncties binnen stichting Cultuurpad sluit aan bij de ingezette ontwikkeling van Integrale 
Kindcentra en de invulling van dagarrangementen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten.

2.7. Kennis versus creativiteit
Kunst en cultuur focust op innovatie en creativiteit. In het onderwijs ligt de focus op kennis en vaardigheden. 
Door onderwijs en cultuur te koppelen en te integreren in de verschillende onderwijssystemen vullen beide 
werelden elkaar perfect aan.  De veelheid aan scholen en onderwijssystemen maakt dat we een breed palet 
nodig hebben: van smaakmakers tot experts. Cultuurpad is de schakel tussen de diverse scholen en dit 
brede palet. 
Voor scholen bieden we duidelijkheid in het cultuurlandschap. De provincie kent immers een divers 
cultuurlandschap. Deze verscheidenheid koesteren we en zien we als een sterk punt. Door het 
cultuurlandschap van de regio en de provincie inzichtelijk te maken bewaken we deze verscheidenheid. 
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2.8. Verandering in educatieve contexten 
Verandering is in de huidige maatschappij en in het onderwijs eerder de regel dan de uitzondering. Dit 
komt door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, de beperkte houdbaarheid van kennis en de rol 
van kwaliteitsvol onderwijs en de rol van brede vorming van kinderen daarin. Vroeger spraken we vooral 
over leren over cultuur; kennismaken met cultuur als noodzakelijk goed voor kinderen om deel te kunnen 
nemen aan de maatschappij. Immers zonder brede kennismaking geen cultuurrijke toekomst. In de laatste 
jaren is deze opvatting verbreed en hebben we ‘leren met cultuur’ ontdekt. Cultuur als middel, in het 
kader van meervoudige intelligentie, ontwikkelingsgericht leren, cultuur als middel om andere doelen te 
behalen. De positie van cultuureducatie heeft met deze opvatting aan terrein gewonnen in het onderwijs, 
maar ook daarbuiten. 
Het ‘leren’ zelf is hiermee van aard veranderd. 
Door uit te gaan van alle talenten en intelligenties van kinderen leren kinderen op een manier die bij 
hun past en komt elk kind tot zijn recht. Er zijn denkers en doeners, er zijn kinderen die fysisch sterk zijn, 
muzikaal slimme kinderen, beelddenkers en andere met nog anderen talenten. Het vertrekpunt is het 
sterke punt, het talent, van een kind en het daarin laten groeien.  

2.9. Combinatiefuncties
De stichtingen aangesloten bij Cultuurpad zijn intensief betrokken bij de invulling van de functies van 
combinatiefunctionaris in de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venlo. Deze 
functionaris legt de verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur met als doel het aantal brede scholen 
uit te breiden, het verenigingsleven te versterken en kinderen vroegtijdig kennis te laten maken met sport 
en cultuur. 

2.10. Sociale onrechtvaardigheid, identiteit en burgerschap.
Het aantal kinderen dat in Limburg opgroeit in gezinnen met een laag inkomen ligt boven het landelijk 
gemiddelde. Volgens cijfers van het CBS leefde in Limburg in 2011 bijna 12 procent van de kinderen in een 
arm gezin. Landelijk is dat iets meer dan 11 procent.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen actief mee kunnen doen. Met het Sjaan de Haan Kinderfonds  
willen we kinderen van 4 tot 14 jaar gelijke kansen bieden om actief en creatief bezig te zijn. 
Zingen, schilderen, dichten, toneelspelen, een speelplek oppimpen, een muur in het dorp beschilderen, 
een museum inrichten over dino’s, de nieuwste vorm van gra  tti- guerillabreien ontdekken, leren hoe je 
een boek moet schrijven, een verborgen talent ontwikkelen, etc.
Het Sjaan de Haan Kinderfonds maakt het leven mooier, spannender, bruisender en actiever voor en door 
kinderen! Dit doen we door het stimuleren en ontwikkelen van vernieuwende creatieve projecten en 
activiteiten voor kinderen gericht op identiteit en burgerschap. Kinderen hebben een stem binnen het
fonds, ze denken mee, dragen ideeën aan en stemmen over projecten. Samen met de vrienden van Sjaan 
helpt, organiseert en betaalt het Sjaan de Haan Kinderfonds de ideeën en wensen van kinderen.
In de komende periode willen we de positie van het Kinderfonds versterken en de werking ervan 
uitbreiden naar ons gehele werkgebied. 
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2.11. Organisatorische ontwikkelingen
Om onze missie en visie waar te maken zullen op stichtingsniveau een aantal veranderingen plaats moeten 
vinden die passen bij de ontwikkeling van de organisatie. Onderstaand zijn deze beknopt weergegeven.

Professionalisering 
De organisatie van Cultuurpad is in een sneltreinvaart gegroeid van een samenwerkingsverband tussen 
drie stichtingen -in december 2011- naar een stichting met negen personeelsleden en een werkterrein 
dat vertienvoudigd is – in december 2012.  Om deze groei te verankeren in de organisatie is verdere 
professionalisering noodzakelijk. 

Bedrijfsvoering 
Om ons motto ‘meer met minder’ waar te maken worden binnen Cultuurpad middelen en mogelijkheden 
optimaal benut. Door de samenwerking kunnen taken worden herverdeeld, wordt de overhead beperkt, 
is gezamenlijke inkoop mogelijk en staat het uitwisselen van deskundigheid centraal. Door bovenstaande 
ontwikkelingen en de groei van Cultuurpad wordt de bedrijfsvoering complexer en is een aanpassing in de 
bedrijfsvoering noodzakelijk. 

Verdere samenwerking 
In het kader van innovatie en positionering in het veld wil de stichting haar samenwerking in de regio Noord-
Limburg nog verder uitbreiden met relevante partners, waaronder aansluiting van SPOV (scholenkoepel 
regio Venray), een uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs en de samenvoeging met Mooiland, 
centrum voor natuur-, milieu en landbouweducatie. Om te voorkomen dat er een te grote diversiteit aan 
uitvoeringstaken ontstaat, waardoor synergie, e   ciëntie en e  ectiviteit onder druk komt te staan, wordt er 
beleid voor aansluiting van nieuwe partners ontwikkeld. 
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3. Missie en visie

De ontwikkelingen in de komende jaren maken het voor Cultuurpad belangrijk om voor de beleidsperiode 
2013-2016 helder te maken wie we zijn, wat onze gedeelde opvatting is, waarin we ons willen onderscheiden, 
welke doelen we stellen en op welke wijze we deze doelen waar gaan maken. Aan de hand van deze vragen 
en antwoorden geven we met dit beleidsplan richting aan het realiseren van onze missie en visie. 

3.1 Gedeelde opvatting

Cultuur als basis
Cultuur geeft kinderen een basis mee die verder reikt dan de cultuur op zich; het durven verder kijken dan 
wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, 
leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering. 
Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker.

Cultuur in school
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van de integrale ontwikkeling van kinderen en heeft een 
plek in het onderwijs verworven vanwege het e  ect op de persoonlijke vorming van kinderen. Maar ook 
vanwege de stimulans van vaardigheden die in deze tijd onmisbaar zijn: communicatie, samenwerken, 
kritisch denken, verbeeldingskracht en creativiteit. De toekomst vraagt immers om creatieve, innovatieve 
en ondernemende mensen. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van creativiteit, aan de 
persoonlijke ontwikkeling van een kind. Creativiteit is een instrument dat kinderen helpt de wereld te 
begrijpen en zich te verhouden tot de eigen tijd. Via cultuureducatie leren kinderen over elkaar, zichzelf en 
de wereld. Creativiteit vertegenwoordigt een veelzijdigheid en complexiteit die eigen is aan het huidige 
leven en kan ons helpen een balans te vinden tussen individuele vrijheid en verantwoordelijk functioneren 
binnen een gemeenschap. Creativiteit hoort om die reden een belangrijke plaats in het onderwijs in te 
nemen. Vanuit bovenstaande visie is cultuureducatie geen schoolvak, maar een middel om andere doelen 
te bereiken, een vorm van leren. Cultuureducatie dient op die manier een plek in het onderwijs te krijgen. 
Dit betekent dat het cultuureducatieve aanbod moet passen binnen het curriculum van een school, 
aansluit bij het schoolbeleid en de inhoud van het onderwijs c.q. de lessen.

We willen bij kinderen strategieën ontwikkelen die hen in staat stellen met verschil en verandering om te gaan. 
We onderscheiden vier culturele basisvaardigheden3 - waarneming, verbeelding, conceptualisering, analyseren- 
die inzicht brengen in de structuur van cultuur. Deze worden gekenmerkt door het onderscheid tussen geheugen 
en werkelijkheid en de vier culturele vaardigheden waarmee we op de altijd veranderende werkelijkheid reageren. 
Met cultuureducatie willen we deze basisvaardigheden – die in allerlei schoolvakken al worden gebruikt - 
leren gebruiken.  Daar raken we het belang van onderwijs in cultureel zelfbewustzijn in de kern. Het dient de 
basis te leggen voor een kritisch en complex, zelfstandig cultureel burgerschap. Het gaat bij cultuureducatie 
dus niet primair om het kennis laten maken met kunst en cultuur, maar om onderwijs in zelfbewustzijn.  
Competenties die een kind ontwikkelt in cultuur zijn: samenwerken, creëren, zelfstandig werken, 
onderzoeken, re  ecteren en receptief vermogen. 

Elke school heeft een impliciete opvatting/ visie op cultuurbeleid. Deze “ontwikkelen”, de wikkels eraf halen 
en de vraag tot uitdrukking brengen, is wezenlijk om cultuureducatie te verankeren in het werken van alle 
dag in school, waarbij van onderaf en van binnenuit het motto is. 

3 Bron: Cultuur in de spiegel
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Cultuur na school
Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van naschoolse 
programma’s stimuleren we actieve participatie in de sociale omgeving van ieder kind. We slaan een brug 
tussen het kind en zijn of haar omgeving. In die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en 
wegwijzer voor verdere ontwikkeling. Na schooltijd ontdekken kinderen welke talenten ze verder kunnen 
ontwikkelen en waar hun passie ligt. Het doel is kinderen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen of 
te ontdekken wat hun talenten zijn, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat de mogelijkheden in de 
omgeving zijn. Met een aanbod van naschoolse activiteiten creëren we blijvende voorzieningen, 
ontmoetingspunten voor cultuur, sport, techniek, natuur, erfgoed, etc. in de betre  ende kindomgevingen 
in onze regio.
We leven in een wereld waar de taal van het beeld wordt gebruikt. We zeggen iets met beelden, als 
het met woorden niet kan. Taal en beeld zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Een kind heeft deze 
‘wereldtaal’ meegekregen en het onderwijs heeft daar weet van. Het kent de kracht van het beeld om 
te illustreren, te laten zien, te onderwijzen, te verhalen, op te luisteren, te verduidelijken, de fantasie te 
prikkelen, etc.
Actieve cultuureducatie inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en 
–ontwikkeling, zowel artistiek als cognitief, sociaal en emotioneel. Kunstbeoefening draagt bij aan de ont- 
wikkeling van cultureel burgerschap.

Kracht van kinderen
Wij geloven in de kracht van kinderen en zijn ervan overtuigd dat zij vanuit hun expertise als kind heus wel 
weten wat er beter kan en hoe dat dan moet. Goed beleid moet daarom rekening houden met kinderen. 
Daarom betrekken we kinderen actief bij de invulling van de activiteiten in PadXpress en hebben kinderen 
een belangrijke stem binnen het Sjaan de Haan Kinderfonds. 

Samenwerking
De veelheid aan scholen, onderwijssystemen en programma’s maakt dat we een breed educatief palet nodig 
hebben: van smaakmakers tot experts, van verenigingen tot professionele instellingen.  Bij de samenwerking 
met het brede veld streven we naar een heldere rolverdeling. We beschouwen opvattingen over leren 
primair als onze verantwoordelijkheid. We voelen ons verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen en formuleren daarom onze eigen doelstellingen op het terrein van cultuureducatie en 
dagarrangementen. Het onderwijs is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het aangeboden 
lesprogramma (artikel 23 van de Grondwet). Daar waar culturele en sportieve instellingen onze 
doelstellingen actief mee uitvoeren zijn we partners en samen verantwoordelijk. 
Daar waar onze doelstellingen gelijk zijn aan gemeentelijke en provinciale doelstellingen delen we onze 
verantwoordelijkheid met overheden. De provincie en gemeente(n) kunnen de kwaliteit van cultuureducatie 
op een andere manier bevorderen, namelijk door te sturen op randvoorwaarden en organisatie. Door te 
verbinden en te zorgen voor samenhang in de brede educatieve palet. 
Het culturele veld kan de kwaliteit bevorderen door de onderwijsprogramma’s te omarmen en een aanbod 
te ontwikkelen dat aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs. 
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Cultuureducatie met kwaliteit 
Cultuureducatie is van belang voor een brede ontwikkeling van kinderen en kan bijdragen aan een rijker 
leerklimaat in het Primair Onderwijs. Een visie die de stichtingen voor primair onderwijs in Limburg delen en 
de reden waarom cultuureducatie in Limburg al jaren hoog op de agenda staat.
Het onderwijs –verenigd binnen SIEN- is zich bewust van het belang van cultuureducatie en de plek van 
cultuureducatie in het curriculum. Het culturele veld deelt deze mening. Maar: hoe realiseer je integratie 
van cultuureducatie in het curriculum? Hoe creëer je een kwaliteitsimpuls die bijdraagt aan een optimale 
culturele ontwikkeling voor kinderen en duurzame cultureel partnerschap tussen onderwijs en cultuur?
Deze vragen staan centraal binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg van SIEN. 
Het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
onderwijs, gemeenten, provincie en culturele veld. Het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs, gemeenten, provincie en culturele veld. Om de 
kerndoelen voor cultuureducatie te behalen is naast de verankering in het curriculum van de scholen, 
ook de doorgaande lijn van belang. Cultuureducatie raakt zo verbonden met de kern van het onderwijs 
en verliest haar vrijblijvende karakter. Doordat cultuureducatie doelgerichter wordt, neemt de noodzaak 
voor bekwaam leerkrachthandelen toe. Het culturele veld kan in de rol van coach veel voor het onderwijs 
betekenen. Vanuit de ontwikkelingen rondom Cultuureducatie met Kwaliteit, zal het culturele veld daarnaast 
hulp en ondersteuning krijgen bij de omslag van aanbod naar vraaggericht werken. Het onderwijs zal een 
inhaalslag moeten maken waar het gaat om de doelgerichte professionalisering. Ook de inhoud van het 
professionaliseringsaanbod zal derhalve ontwikkelen in de lijn van Cultuureducatie met Kwaliteit.

3.2 Missie
Vanuit deze gedeelde opvatting over cultuureducatie van de aangesloten partners is de missie van 
Cultuurpad als volgt: 

Cultuurpad wil dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en te ontdekken 
wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen benutten. 
Vanuit onze wens tot zelfsturing en eigen regie worden partnerschappen aangegaan met het brede 
culturele en sportieve veld en de lokale, regionale en landelijke overheden. Cultuurpad vervult hierbij 
de spilfunctie. We zien het als een uitdaging om samen met partners concrete invulling te geven aan het 
bieden van brede ontwikkelingskansen voor kinderen. 

Vanuit eigenaarschap van de school en zelfsturing van kinderen is de missie van Cultuurpad een afgeleide 
van de missies van de aangesloten scholen. De rol van Cultuurpad is daarin meerledig, al naar gelang de 
vraag van de school/het kind:

- ondersteuner 
- ontwikkelaar
- begeleider
- initiator

Met deze missie geven we antwoord op de vraag ‘waartoe zijn wij op aarde?’. Bij Cultuurpad staan de 
kinderen en hun ontwikkeling centraal. Alles binnen de organisatie is erop gericht om met de beschikbare 
middelen het kind en zijn of haar ontwikkeling centraal te stellen. 
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3.3 Visie
Om Cultuurpad stevig te positioneren is een visie op de toekomst nodig. Onze visie geeft daarom antwoord 
op de vraag wat we willen bereiken en hoe.

Vanuit deze gedeelde missie is de visie van Cultuurpad voor de komende jaren als volgt: 
‘We willen binnen de werkmaatschappij Cultuurpad activiteiten initiëren, stimuleren, organiseren, 
coördineren, ondersteunen en uitvoeren op het terrein van cultuureducatie in het onderwijs, 
cultuureducatie in een maatschappelijke context, actief burgerschap, community-art en 
dagarrangementen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Dit doen we in opdracht van bij de 
stichting aangesloten rechtspersonen en in samenwerking met stakeholders. In de uitvoering van 
deze opdracht willen we ‘primair anders’ zijn. Creativiteit,  exibiliteit, variëteit, eigenaarschap, 
toekomstgericht en vernieuwend zijn daarbij kernwoorden die onze organisatie tre  end neerzetten.

Binnen de werkmaatschappij SIEN willen we activiteiten initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, 
ondersteunen en uitvoeren gericht op de ontwikkeling van cultuureducatie in Limburg waaronder de 
ontwikkeling van het curriculum, het ontwikkelen van de vakinhoudelijke deskundigheid, het versterken 
van de samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld en het bevorderen van de culturele 
ontwikkeling van kinderen.

Stichting Cultuurpad: 
- bevordert de culturele ontwikkeling van kinderen
- draagt via cultuureducatie bij aan een rijker leer- en leefklimaat
- werkt hiertoe samen met het onderwijs en het culturele veld
- werkt met gepassioneerde experts
- werkt met resultaatgerichte medewerkers
- wordt door de omgeving gezien als dé organisatie voor deskundige cultuureducatie
- gaat uit van een integrale aanpak
- helpt bij de borging en verankering van cultuureducatie in het curriculum, het beleid en de inhoud van 

het onderwijs van de scholen
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4. Doelen

In het verlengde van onze missie stellen we ons de volgende doelstellingen: 
1. Ontwikkeling van Stichting Cultuurpad als zelfstandige organisatie:

a. Het uitdragen van andere opvattingen; primair anders! 
b. Ontwikkeling van een eigen geluid
c. Omdenken 
d. Out of the box
e. Ontwikkelen talenten
f. Cultuur om actief burgerschap te bevorderen 
g. Kinderen gelijke kansen bieden actief en creatief bezig te zijn in de maatschappij

2. Cultuureducatie een structurele en integrale plek geven in het onderwijs
3. Bijdragen aan de ontwikkeling van dagarrangementen

h. Het organiseren van activiteiten in de vrije tijd of kinderen actief in aanraking brengen met kunst en 
cultuur en hun weg te laten vinden in hun eigen omgeving

i. Meer dan cultuur bieden om alle talenten van kinderen te ontwikkelen; sport, spel, natuur, 
techniek, etc.

4. Bijdragen aan cultuureducatie met kwaliteit 
j. Samen met partners in de provincie werken aan een provinciedekkende infrastructuur voor 

cultuureducatie
k. Ontwikkeling van provinciale kennisgemeenschap/ expertisecentrum voor cultuureducatie: SIEN
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5. Programmalijnen en 
beleidsvoornemens 2013-2016

Onze strategie geeft aan hoe we onze visie willen bereiken. Daarvoor hebben we vier programmalijnen 
geformuleerd:

1. Ontwikkeling Cultuurpad als kenniscentrum
2. Inbedding in onderwijstijd
3. Een krachtig naschools aanbod
4. Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg

Om bovenstaande vier programmalijnen waar te maken, is het van belang dat de kaders helder zijn en 
de randvoorwaarden goed zijn georganiseerd. In dit hoofdstuk beschrijven we per programmalijn de 
doelstellingen en beleidskeuzes binnen de vier programmalijnen. 

5.1. Programmalijn 1: Ontwikkeling organisatie als kenniscentrum

Doelstelling:
Het uitdragen van andere opvattingen; primair anders! en de ontwikkeling van een eigen geluid. 
Cultuur om actief burgerschap te bevorderen. 
Kinderen gelijke kansen bieden actief en creatief bezig te zijn in de maatschappij.

De volgende voornemens zijn er voor de periode 2013-2016:
1. Ontwikkeling en uitdragen van een eigen geluid
2. Uitbouwen kansen Sjaan de Haan kinderfonds
3. Verstevigen positie Cultuurpad in de regio en de provincie

Activiteiten/voornemens

Voornemen 1: 
- Initiëren, stimuleren en creëren van vernieuwende projecten 
- Verbinden van programmalijn 1 en 2 
- Een impuls geven aan cultuurbeleving op een andere en vernieuwende manier 

Voornemen 2: 
- Gelijke kansen creëren voor alle kinderen in ons werkgebied door het uitwerken en uitrollen van het 

Sjaan de Haan-concept
- Ontwikkeling Sjaan de Haan als bedrijfsmatig concept 
- Uitwerken werking Sjaan de Haan Kinderfonds

Voornemen 3: 
- Samenwerking met voortgezet onderwijs uitbouwen 
- Uitvoeren Cultuur kleurt groen in samenwerking met CitaVerde College Horst aan de Maas 
- Realisatie Muziekmenu XXL in gemeente Peel en Maas en Horst aan de Maas 
- Realisatie combinatiefunctie cultuur in Peel en Maas en Horst aan de Maas 
- Opzetten naschools programma voor 12- tot 16-jarigen in regio 
- Behouden en uitbreiden Mooiland als integraal onderdeel van stichting Cultuurpad; een eigen 

natuurafdeling binnen de stichting 
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5.2. Programmalijn 2: Inbedding in onderwijstijd

Doelstelling:
Cultuureducatie een structurele en integrale plek geven in het onderwijs 
Cultuureducatie binnen de school
Kinderen starten hun culturele loopbaan op school. Een eerste ontmoeting met kunst en cultuur in een rijke 
leeromgeving. Het onderwijsprogramma dient leerlingen de mogelijkheid te bieden hun creatieve talent 
te ontplooien en hun kennis op het gebied van kunst, cultureel erfgoed en media te ontwikkelen en te 
verbinden met hun kennis op andere gebieden. Wat doen we daarvoor:

• het geven van kaders om cultuur te leren (kennen), waarderen en begrijpen 
• het aanzetten tot deelname aan kunst en cultuur 
• het stimuleren van gedragsverandering 
• het kennis te laten nemen en ontdekken van cultuur 
• de intrinsieke waarde; het ‘belevingselement’ laten voelen 
• het niet-vrijblijvende karakter; de ‘bewustwording’ bevorderen 

De verbeterslag die de komende periode gemaakt moet worden heeft betrekking op het verder verankeren 
van cultuureducatie door de realisatie van doorgaande lijnen, het creëren van borging en samenhang in 
cultuureducatieve activiteiten op school, de verbinding van wat onder schooltijd gebeurt met activiteiten na 
schooltijd en het intensiveren van de samenwerking met het brede culturele veld.
De volgende voornemens zijn er voor de projectperiode 2013-2016: 

a)  Voortgang programma per school; 
b)  Versterking door doorgaande lijnen en creëren van samenhang en borging; 
c)  Samenwerking met en binnen culturele veld bevorderen door inbedding lokale infrastructuur in 

programma’s; 
d)  Versterken van eigen cultuur en cultuurhistorie;
e)  Verbinding van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie

Activiteiten 
De uitwerking van deze beleidsvoornemens zijn te vinden in het beleidsplan ‘Cultuur, een stevige basis’. 

5.3. Programmalijn 3: Een krachtig naschools aanbod

Doelstelling:
Bijdragen aan de ontwikkeling van dagarrangementen

a. Het organiseren van activiteiten in de vrije tijd of kinderen actief in aanraking brengen met kunst en 
cultuur en hun weg te laten vinden in hun eigen omgeving

b. Meer dan cultuur bieden om alle talenten van kinderen te ontwikkelen; sport, spel, natuur, 
techniek, etc.

Cultuureducatie na schooltijd
Naschoolse activiteiten met betrekking tot kunst en cultuur bieden veel mogelijkheden binnen de 
culturele loopbaan van een kind. Met het realiseren van naschoolse programma’s stimuleren we actieve 
deelname; zelf doen en ervaren. We slaan een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving. In die 
omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. Na 
schooltijd ontdekken kinderen welke talenten ze verder kunnen ontwikkelen en waar hun passie ligt. Het 
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doel is kinderen de kans te bieden zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze 
goed in zijn en wat de culturele mogelijkheden in de omgeving zijn. 
Wat doen we daarvoor:

1.  Kinderen actief in aanraking brengen met kunst en cultuur 
2.  Kinderen de weg wijzen in de culturele infrastructuur en omgeving
3.  Ruimte bieden voor talentontwikkeling

Om het naschoolse activiteitenprogramma nog krachtiger te maken werken we in de komende jaren verder 
aan het verankeren van de PadXpress in de regio, waarbij de samenwerking met het lokale culturele veld 
steeds meer centraal komt te staan.
De volgende voornemens zijn er voor de projectperiode 2013-2016: 

a) Voortgang van het bieden van naschoolse activiteiten 
b) Versterken naschoolse programma’s door:

- inzetten van de lokale infrastructuur 
-  versterken kwaliteit en verbreden naschools aanbod 
-  samenhang in de lokale infrastructuur creëren 
-  realiseren van een krachtige infrastructuur van professionals en amateurs op het terrein van 

cultuureducatie

Activiteiten 
De uitwerking van deze beleidsvoornemens is te vinden in het beleidsplan ‘Cultuur, een stevige basis’. 

5.4. Programmalijn 4: Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg 

Doelstelling: 
Bijdragen aan cultuureducatie met kwaliteit 

a. Samen met partners in de provincie werken aan een provinciedekkende infrastructuur voor 
cultuureducatie

b. Ontwikkeling van provinciale kennisgemeenschap/ expertisecentrum voor cultuureducatie: SIEN

Het programma Cultuureducatie met kwaliteit kent vier voornemens: 

Voornemen 1: Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum
Het doel binnen dit voornemen is het ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie die aansluiten bij de 
onderwijspraktijk op scholen, gebruik maken van expertise van het culturele veld en een ondersteuning 
bieden in het leerproces van leerlingen.

Activiteiten

1. de 0-meting
Werkvorm:  Nulmeting wordt opgezet binnen SIEN en uitgevoerd op de bij SIEN. 

aangesloten scholen/ schoolbesturen en culturele instellingen in de provincie. 
Doelgroep:  Scholen die via hun schoolbestuur aangesloten zijn bij SIEN. 

Culturele instellingen in de provincie Limburg.
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Doelstelling:  De nulmeting biedt zicht op het ambitieniveau van scholen voor wat 
betreft cultuureducatie en op de aanwezige expertise en ambitie van het 
culturele veld. Scholen en culturele instellingen worden ingedeeld in 4 
ambitieniveaus. Op basis van de scenariobepaling krijgt Team SIEN een volledig 
beeld van de stand van zaken van cultuureducatie op scholen en de expertise 
van de culturele instellingen. Op basis hiervan kan Team SIEN koppelingen 
maken tussen scholen en instellingen en kunnen voorstellen voor activiteiten 
worden gedaan.

Uitvoering:   Uitvoering op lokaal en regionaal niveau in maart en april 2013.
Verantwoordelijkheid:  Team SIEN, alle deelnemende scholen en culturele instellingen.

2. Team SIEN
Werkvorm:  Instellen leden Team SIEN die functioneren als regionale experts. 
Doelgroep:  Vertegenwoordigers uit het onderwijs en het culturele veld. 
Doelstellingen:  Bewaken van de samenhang tussen de verschillende acties, maatregelen en 

ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau. 
Verantwoordelijkheid:  Stichting Cultuurpad.

3. SIEN-lab voor doorgaande lijnen 
Werkvorm:  Laboratorium voor onderzoek en experimenten met als doel het opzetten van 

doorgaande integrale lijnen. 
Doelgroep:  leerlingen, leerkrachten, directeuren van de scholen en educatief medewerkers 

en combinatiefunctionarissen cultuur, startend bij scenario 3 en 4 scholen, later 
ook scenario 1 en 2. 

Doelstelling:  SIEN-lab ontwikkelt doorgaande lijnen voor cultuureducatie die aansluiten bij 
de ambitieniveaus van de scholen. Uitgangspunt zijn de landelijk ontwikkelde 
referentiekaders die verankerd zijn in het laagste ambitieniveau (1). 
SIEN-lab onderzoekt tevens de competenties die leerkrachten en medewerkers 
van culturele instellingen nodig hebben om het leergebied kunstzinnige 
oriëntatie te verbeteren.

Verantwoordelijkheid:  Deelnemende scholen en cultuurinstellingen, met ondersteuning van 
onderzoeker/educatief ontwerper. 

Eindregie:  Team SIEN.

Voornemen 2: Verbeteren vakinhoudelijke deskundigheid
Dit voornemen heeft als doel de vakinhoudelijke deskundigheid op de scholen en in het culturele veld te 
versterken en een nieuwe houding ten aanzien van cultuureducatie, in zowel onderwijs als cultuur, 
te ontwikkelen.

Activiteiten

1. Kijk in de keuken 
Werkvorm:  Praktijkbijeenkomsten. 
Doelgroep:  Leerkrachten uit het PO en medewerkers uit het culturele veld. 
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Doelstelling:  Gericht delen van expertise met elkaar - het onderwijs leert hoe de expertise 
uit het veld ingezet kan worden om de doelen voor cultuureducatie te 
behalen - het culturele veld leert wat nodig is om het aanbod aan te laten 
sluiten bij de vraag van het onderwijs. Het resultaat van de bijeenkomsten 
leidt, samen met de resultaten van SIEN-lab, tot gericht aanbod voor 
deskundigheidsbevordering.

Uitvoering:  De activiteiten ‘Kijk in de keuken’ worden regionaal opgezet met het onderwijs 
en de culturele aanbieders uit respectievelijk Noord-, Midden en Zuid-Limburg. 
Vertrekpunt zijn de ambitie 3 en 4 scholen en culturele instellingen. Later 
haken de lagere ambitieniveaus aan. 

Verantwoordelijkheid:  Organiserende cultuur- of onderwijsinstelling.

2. SIEN training 
Werkvorm:  Ontwikkelingsgroep en scholingsbijeenkomsten. 
Doelgroep:  ICC’ers (en/of leerkrachten verantwoordelijk voor cultuur binnen de school) en 

educatief medewerkers uit het culturele veld. 
Doelstelling:  ICC’ers en educatief medewerkers uit het culturele veld krijgen handvatten 

voor de integrale aanpak van cultuureducatie en het werken met doorgaande 
lijnen. 
ICC’ers en educatief medewerkers kennen de verbinding tussen het curriculum 
van de school en de doelen voor cultuureducatie.
ICC’ers leren hoe een cultuureducatief jaarplan zo opgezet kan worden dat het 
bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Uitvoering:  De SIEN training wordt regionaal uitgevoerd. 
Verantwoordelijkheid:  Team SIEN in samenwerking met Rick, Artamuse, ECI, Kunstencentrum Venlo 

en culturele partners in Heerlen.

3. Scholingsaanbod 
Werkvorm:  Scholingsbijeenkomsten /scholing.
Doelgroep:  (Vak)Leerkrachten PO en educatief medewerkers culturele veld.
Doelstelling:  (Vak)leerkrachten krijgen concrete tools om cultuureducatie te integreren 

in het curriculum. Leerkrachten zijn in staat om aan leerlingen (minstens) 
een basis voor cultuureducatie op het gebied van kennis , vaardigheden en 
houding, mee te geven.  Om nieuwe leerkrachten van meet af aan met deze 
competenties toe te rusten, worden ook de Pabo’s en lerarenopleidingen 
betrokken. Voor het culturele veld wordt ook naar behoefte cursussen en 
scholing ontwikkeld en aangeboden. 

Uitvoering:  Het SIEN scholingsaanbod wordt afhankelijk van de omvang van de doelgroep 
centraal of regionaal uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid:  Kwaliteitskring en onderzoekers, Pabo’s, vakopleidingen en culturele 
instellingen.

4. Kwaliteitskringen 
Werkvorm:  Op ontwikkeling gerichte bijeenkomsten van deskundigen uit onderwijs en 

cultuur. 
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Doelgroep:  (Ervarings)deskundigen uit onderwijs en culturele veld. 
Doelstelling:  Versterking inhoudelijke deskundigheid van de verschillende gremia die zich 

bezig houden met het ontwikkelen van cultuureducatie met kwaliteit. 
Uitvoering:  De kwaliteitskringen en kennisnetwerken zijn geen statische organisaties. Ze 

worden ingericht op basis van binnen de totale ontwikkeling gesignaleerde 
problemen. Team SIEN koppelt terug naar de rest van de organisatie. 

Verantwoordelijkheid:  Team SIEN.

5.SIEN platform 
Werkvorm:  Digitale Portal www.bijsien.nl.
Doelgroep:  Leerkrachten, ICC’ers, educatief medewerkers, vertegenwoordigers uit het 

culturele veld, kinderen. 
Doelstelling:  De portal van SIEN bundelt initiatieven, verbindt partijen, implementeert acties 

en projecten. 
 -  het digitale platform fungeert als online kennisgemeenschap, 
 - het digitale platform realiseert mede de omslag van 

 aanbodgericht naar expertisegericht, 
 -  het digitale platform voorziet in een culturele kaart van 

 Limburg waarop scholen kunnen zien welke expertise er in hun 
 regio zit.

Verantwoordelijkheid:  Stichting Cultuurpad, Team SIEN en gebruikers.

Voornemen 3: Relatie scholen en omgeving 
Het doel van dit voornemen is het intensiveren van de relatie tussen scholen, instellingen en hun culturele 
omgeving door middel van co-creatie en lokale allianties. 

Activiteiten

1.Co-creatie 
Werkvorm:  Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers 

invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een 
plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common 
ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Voorwaarden 
voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, 
wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best 
voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een 
procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. 

Doelgroep:  Leerlingen, leerkrachten, educatief medewerkers uit het culturele veld. 
Doelstelling:  Het doel van Co-creatie is het ontwikkelen van producten die bijdragen aan de 

realisatie van kerndoelen en doorgaande lijnen. Daarnaast heeft Co-creatie tot 
doel het ontwikkelen van een duurzame creatieve relatie tussen het onderwijs 
en culturele veld. Vanuit de SIEN-labs komen vragen waarvoor geen passend 
aanbod beschikbaar is. Deze vragen worden door Team SIEN geïnventariseerd, 
waarna er op basis van de scenario’s van de scholen en de culturele instellingen 
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een match wordt gemaakt. 
Co-creatie draagt bij aan het ontwikkelen van producten die bijdragen aan het 
realiseren van de kerndoelen en doorgaande lijnen. 
Co-creatie levert producten op die aansluiten bij de kerndoelen en daardoor 
direct inzetbaar zijn. 
Co-creatie plaatst het culturele veld in de rol van coach en niet in de rol van 
aanbieder.

Uitvoering: Er zijn drie vormen van co-creatie: 
-  Een Co-creatie 1.0. is het ontwikkelen van een project of product dat   
 bijdraagt aan een groot gedeelte van een doorgaande lijn. Deze Co-creatie  
 gebeurt door meerdere scholen en culturele instellingen samen en bevat  
 minimaal twee producten. 
-  Een Co-creatie 2.0. is het ontwikkelen van één product dat bijdraagt aan een  
 speci  eke vraag van een school. Deze Co-creatie gebeurt door een school  
 en een culturele instelling of aanbieder. 
-  Een Co-creatie 3.0. is het ontwikkelen van één product dat bijdraagt aan een
 idee van een school geplaatst op de digitale werkplaats. Culturele  
 instellingen en aanbieders kunnen reageren via de digitale werkplaats 
 en Team SIEN koppelt de school en de aanbieder om het product verder 
 te ontwikkelen. Deze Co-creatie gebeurt door een school en een culturele 
 instelling of aanbieder.

Verantwoordelijkheid:  Instellingen uit het onderwijs en het culturele veld, ondersteuning door Team 
SIEN en kwaliteitskringen.

2.Lokale allianties in de regio 
Werkvorm:  De lokale allianties krijgen vorm naar aanleiding van Kijk in de Keuken, Co-

creaties en kwaliteitskringen. 
Doelgroep:  Vertegenwoordigers uit onderwijs, lokale overheid en het lokale culturele 

veld. Doelstelling: lokale partijen weten van elkaar waar ze de expertise kunnen 
halen als dat noodzakelijk is. 

Uitvoering:  Structurele samenwerking tussen lokale partijen op basis van een lokale agenda.
Verantwoordelijkheid:  Lokale partijen met ondersteuning en diensten van SIEN.

Voornemen 4: Bevorderen van de culturele ontwikkeling van kinderen 
Dit voornemen heeft tot doel meer kennis en inzicht te verwerven in de ontwikkelingen van kinderen op 
het gebied van cultuureducatie. De implementatie van een leerlingvolgsysteem en een kwaliteitskader 
cultuureducatie zorgen voor een ontwikkeling van vrijblijvend cultuureducatief handelen naar doelgericht 
educatief handelen op school. 

Activiteiten:

1. Ontwikkelen van een kwaliteitskader voor de culturele ontwikkeling van kinderen 
Werkvorm:  Ontwikkelen van een kwaliteitskader voor de culturele ontwikkeling van 

kinderen door onderzoek en toepassen. 
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Doelgroep:  Leerlingen, leerkrachten en directie onderwijs. 
Doelstelling:  Inzicht hebben in de ontwikkeling van kinderen op het gebied van 

cultuureducatie en een kwaliteitskader te hebben waarmee culturele 
activiteiten kunnen beoordeeld worden op e  ectiviteit en doelmatigheid. 

Uitvoering:  In 2013 en 2014 uitvoeren van een onderzoek naar de ontwikkeling van een 
kwaliteitskader met toetsbare indicatoren. Indien mogelijk aansluiten bij 
landelijke ontwikkelingen. Limburg wil de ontwikkelde systemen graag testen.

Verantwoordelijkheid:  Onderzoekers, (academische) basisscholen, hogescholen Zuyd en Fontys en 
culturele instellingen. Informatie wordt gedeeld via Team SIEN.

2.Kwaliteitssysteem 
Werkvorm:  Ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem gebaseerd op het kwaliteitskader. 
Doelgroep:  De leerlingen en scholen. 
Doelstelling:  Het ontwikkelen en uitvoeren van een leerlingvolgsysteem op het gebied van 

cultuureducatie en het implementeren van dit systeem. 
Onderzoek in de praktijk op tien basisscholen per regio. 

Uitvoering:  Aan de hand van de testen van het kwaliteitssysteem wordt het 
leerlingvolgsysteem op de scholen ingevoerd. 

Verantwoordelijkheid:  Onderzoekers, (academische) basisscholen, hogescholen Zuyd en Fontys. 
Informatie wordt gedeeld via Team SIEN. In de uitvoering ook alle scholen.

De uitwerking van deze beleidsvoornemens is te vinden in het beleidsplan ‘Cultuureducatie met kwaliteit 
in Limburg’. 
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6. Interne organisatie

De programmalijnen zijn leidend voor de inhoud van onze dienstverlening. 
De interne organisatie moet hierop aansluiten. Om het strategisch beleidsplan te realiseren, moet het goed 
geborgd worden binnen de organisatie. Wat vraagt dit van de organisatie als het gaat om randvoorwaarden, 
structuur en  nanciën? In dit hoofdstuk komen de consequenties van de strategische beleidskeuzes en de 
inhoudelijke programmalijnen voor de interne organisatie van Cultuurpad aan bod.

6.1. Bedrijfsvoering

Middelen/geld
Om alle ambities als organisatie waar te kunnen maken is het van belang dat de organisatie een 
taakstellende begroting heeft en resultaatgerichte afspraken maakt. Naast het zorgen voor een adequate en 
sluitende boekhouding worden de volgende maatregelen genomen:

• Het op stichtings- en programmaniveau taakstellend begroten van middelen voor activiteiten en 
personeel

• Overhead doelmatig en e   ciënt inzetten, waar nodig op basis van outsourcing
• Naast het zorgen voor een sluitende boekhouding worden de volgende maatregelen genomen:

- Het beter afstemmen van de bijdrage per participant
- Het verwerven van additionele middelen
- Het inzetten op vergroten van de mogelijkheden van de stichting door middel van verregaande 

samenwerking
- Het organiseren van een e  ectieve bedrijfsvoering 

Personeelsmanagement
• De belangrijkste maatregelen zijn:

- De ‘juiste persoon met de juiste competenties op de juiste plek’ 
- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van team duidelijk maken en taakverdeling 

maximaliseren
- Het verder ontwikkelen van personeelsbeleid waarin we speci  ek aandacht besteden aan de 

competenties en strategische vaardigheden van beide teams

6.2. Planning & Control 
• In de komende periode (2013) nemen we maatregelen voor het verder optimaliseren van planning & 

control in de organisatie. We leggen de nadruk op: 
- Het maken van een beleidsplan voor de periode 2013-2016 voor beide werkmaatschappijen. Deze 

plannen koppelen we inhoudelijk aan het strategisch beleidsplan 
- Het ontwikkelen van jaarplannen voor de stichting die een directe afgeleide zijn van dit 

beleidsplan. Jaarlijks wordt dit jaarplan geëvalueerd 
- Het ontwikkelen en invoeren van verantwoording en integrale sturing (gericht op strategische 

doelen uit dit beleidsplan en de operationele doelen)
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6.3. Strategische samenwerking 
• In de komende periode willen we de volgende strategische samenwerkingsverbanden aangaan 

of versterken; 
- SPOV: uitbreiding werkmaatschappij Cultuurpad met scholen SPO Venray

Schaalvergroting biedt ons de kans om ons verder te professionaliseren zodat we in staat zijn om 
onze participanten nog beter te bedienen

- Mooiland: verankering Mooiland binnen de stichting
- Voortgezet Onderwijs: onderzoek naar samenwerking Citaverde en andere voortgezet 

onderwijsinstellingen in de regio Noord-Limburg
- Aansluiting ‘losse scholen’ 
- Versterking samenwerking onderwijsstichtingen en culturele instellingen binnen 

werkmaatschappij SIEN

6.4. Interne en externe communicatie 
• Communicatie is essentieel om ervoor te zorgen dat alle participanten en betrokkenen op de hoogte 

zijn van onze missie en visie, van ons beleid en de resultaten van onze organisatie.  Met betrekking tot 
de interne communicatie leggen we het accent op: 
- E  ectieve communicatie waarin openheid en inzet sociale media centraal staan
- We informeren alle medewerkers persoonlijk over het strategisch beleidsplan 
- De plaatsing van dit beleidsplan op de website van Cultuurpad en SIEN als ook het jaarverslag zorgt 

voor open externe communicatie
- Informeren Raad van Toezicht middels interne memo genaamd ‘CalleCultura’

Met betrekking tot de externe communicatie leggen we het accent op: 
- Het vergroten van de transparantie over beleid, ontwikkelingen en resultaten (het  toegankelijk 

maken van beleidsplannen, jaarverslagen, rapportages, et cetera)
- Het maximaal inzetten van de website(s)
- Het optimaal inzetten van communicatiemiddelen waaronder sociale media om directer en sneller 

met ouders en partners te communiceren



Missie
Stichting Cultuurpad biedt brede culturele ontwikkelingskansen 
voor kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar door cultuureducatie 
te integreren in het (naschoolse) onderwijs via de 
werkmaatschappijen Cultuurpad en SIEN. 

Visie
• Bevordert de culturele ontwikkeling van kinderen

• Draagt via cultuureducatie bij aan een rijker 

leer- en leefklimaat 

• Werkt hiertoe samen met het onderwijs en het culturele veld

• Werkt met gepassioneerde experts

• Werkt met resultaatgerichte medewerkers  

• Wordt door de omgeving gezien als dé organisatie voor 

deskundige cultuureducatie  

• Gaat uit van een integrale aanpak

• Borgt en verankert cultuureducatie in het curriculum, 

het beleid en de inhoud van het onderwijs van de school 

1. Leiderschap

De directeur:

• Informeert de RvT over de 

voortgang van de strategische 

plannen van de Stichting en de twee  

werkmaatschappijen (4,5,6,7) 

• Coördineert, monitort en bewaakt de 

samenhang tussen de verschillende 

acties van beide werkmaatschappijen op 

regionaal en lokaal niveau (6)

van de taakstellende begroting (5)

• Bewaakt jaarplannen en gemaakte 

afspraken rondom ambities, visie, 

doelen en resultaten (6)

• Volgt de gesubsidieerde activiteiten op 

resultaat (5)  

• Stemt drie keer per jaar af met partners 

landelijk regeling Cultuureducatie 

met kwaliteit (gemeenten, provincie, 

onderwijs, culturele veld) (6)

• Heeft als speerpunt  doorontwikkeling 

en vernieuwing van programma’s (8,9)   

• Stimuleert, coördineert, initieert, 

organiseert en ondersteunt activiteiten 

indien nodig rondom cultuureducatie 

(8,9) 

• Stelt de teams van SIEN en Cultuurpad 

samen (1,2,3)  

3. Management van medewerkers
• Strategische vaardigheden ontwikkelen bij teams (1,3)

• Focus is juiste persoon op juiste plek. Met medewerkers de 

huidige matching bespreken (2) 

• Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden bespreken 

met medewerkers (2)

• Taakverdeling maximaliseren (2)

• Medewerkers informeren over strategische plannen (1)

7. Medewerkers
• Competenties van team Cultuurpad zijn benoemd en 

beschreven (3)

• De medewerkers werken samen met het culturele veld binnen 

de cultuureducatieve programma’s (3)

• Medewerkers SIEN en Cultuurpad kennen hun taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden (2)

• Medewerkers werken visiegericht aan cultuureducatie (1)

• Medewerkers werken resultaatgericht aan cultuureducatie (3)

8. Maatschappij
• PadXpress is verankerd in de regio als platform  voor naschoolse 

activiteiten (12) 

• Culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet in de PadXpress 

(11) en activiatieprogramma’s voor alle scholen (12)

• Er is een stevige basis voor cultuureducatie in alle gemeenten in 

Noord-Limburg (11) 

• Per jaar is één vernieuwend project geïnitieerd (12)

6. Klanten en partners
• Doorgaande lijnen voor cultuureducatie binnen- en 

buitenschoolse activiteiten zijn aaneengeschakeld (9)

• Er zijn brede dagarrangementen op maat ontwikkeld (9) 

• Cultuur- en erfgoedinstellingen bieden een passend en vernieu-

wend aanbod dat aansluit bij het curriculum van de school (8)

• Er is  een matching tussen vraag en aanbod m.b.t. de bijdrage 

van samenwerkende partners  aan het provinciaal plan (8)

• Er zijn lokale cultuurallianties opgericht (8)

• Samen met partners in de provincie is er een provinciaal 

dekkende infrastructuur ontwikkeld (8) 

• 10% toename van kinderen die actief deelnemen aan 

PadXpress (8)

• Schooltevredenheid  is gemeten. De norm is minimaal een 8 (8) 

• Aan de hand van scholingsprogramma’s zijn medewerkers van 

SIEN en Cultuurpad opgeleid (10)

• De competenties voor experts zijn bekend en beschreven (10)

2. Strategie en beleid
• Ontwikkelen curriculum cultuureducatie (4)

• Ontwikkelen kwaliteitskader en kwaliteitssysteem (6)

• Onderzoeken mogelijkheden Sjaan de Haan Kinderfonds (6)

• Versterking samenwerking door co-creatie van onderwijs en 

culturele veld (8,10)

• Lokale allianties in de regio inrichten (8,10)

• Schooltevredenheidsonderzoek ontwikkelen (8) 

• In beeld brengen van cultuurlandschap regio en provincie (11)

4. Management van middelen
• Beleid ontwikkelen om website intensiever te gebruiken (12)

• Op de website activiteitenprogramma’s cultuureducatie 

plaatsen (12)

• Social media inzetten om directer en sneller met ouders en 

partners te communiceren (8,9)

• Outsourcing mogelijkheden onderzoeken (5)

• Werven additionele middelen (5)

Verbeteren en vernieuwen <<

5. Management van   
processen
• Doorgaande lijnen cultuureducatie 

ontwikkelen met een goede aansluiting 

tussen binnen- en buitenschoolse 

activiteiten (9)

• Inzet van combinatiefuncties realiseren 

voor IKC en dagarrangementen (9)

• Programma’s inbedden in lokale 

infrastructuur (8)

• Schooltevredenheidsonderzoek 

uitzetten (8) 

• Verstevigen positie Cultuurpad en SIEN 

in regio en provincie (11)

• Functiebeschrijvingen maken  (1,2,3)

• Digitale portal www.bijsien.nl verder 

ontwikkelen en operationaliseren (4)

• Bij Cultuurpad ontwikkelt elke school 

jaarlijks een activiteitenprogramma dat 

aansluit bij het onderwijs, schooltype, 

omgeving en de behoeftes van de 

leerling. Werkgroepen per school 

instellen (6,7)

• Cultuurpad maakt basisafspraken 

cultuureducatie  met scholen 

zodat zij kunnen voldoen aan de 

basisvoorwaarden  (6)

• De scholen van Cultuurpad maken 

jaarlijks een portret m.b.t. activiteiten 

die het afgelopen jaar hebben 

plaatsgevonden (7)

• SIEN ontwikkelt een 0-meting  en zet 

deze uit bij scholen en culturele veld (6)

• Cultuureducatie is geborgd en verankerd 

in het curriculum van de school (4)

• Er is een taakstellende begroting (5)

• De taakstellende begroting is niet 

overschreden (5)

• Schoolbesturen hebben via een 

meerjarenplan hun ambities,visie, 

doelen, resultaten en middelen 

inzichtelijk gemaakt (6) 

• Er is een overzicht waarin staat hoe 

subsidie heeft bijgedragen aan de 

beoogde doelen (6)

• Scholen werken planmatig op het 

gebied van cultuureducatie (6)

• Elke school heeft een 

activiteitenprogramma dat aansluit bij 

onderwijsprogramma’s (6)

• De doorgaande lijn is ontwikkeld en 

staat centraal in het curriculum (7)

• SIEN staat als het expertisecentrum op 

de culturele kaart (6)

• Cultuurpad is hét loket voor 

cultuureducatie voor de 80 aangesloten 

scholen in Noord Limburg (6)

• Er is een kwaliteitskader en 

kwaliteitssysteem ontwikkeld (6)

• Er heeft een 0-meting plaatsgevonden 

om de ambitie en betrokkenheid bij 

scholen en culturele veld te meten (6)

Succesbepalende factoren (SBF-en)
1. Visiegericht werken 

2. Duidelijke rolverdeling  

3. Competentie- en resultaatgericht werken  

4. Geïntegreerde cultuureducatie 

5. Taakstellende begroting

6. Kwaliteit cultuureducatie  

7. Doorgaande lijn 

8. Brede samenwerking met onderwijs en culturele veld 

9. Brede dagarrangementen

10. Voldoende gepassioneerde experts

11. Inzicht in cultuurlandschap regio en provincie

12. Zichtbare professionele (school)organisaties 

Cultuurpad
Meerjarenplan 2013-2016 

Organisatie Resultaat
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