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In Zuid-Holland



Tijdspad aanvraag CMK-3

18 MEI 2020 Publicatie CMK-regeling 2021-2024 in Staatscourant

JUNI 2020 OCW benadert gemeenten voor ondertekening intentieverklaring

26 JUNI 2020 Versturen formats voor schrijven regionale plannen door Kunstgebouw

2 JULI 2020 Bijeenkomst voor regionale CMK-coördinatoren door Kunstgebouw

23 SEPTEMBER 2020 Aanleveren regioplannen bij Kunstgebouw

1 NOVEMBER 2020 Deadline inleveren subsidieaanvraag door Kunstgebouw bij FCP

1 FEBRUARI 2021 Besluit FCP over subsidieaanvraag

FEBRUARI 2021 Kunstgebouw benadert gemeenten voor ondertekenen samenwerkingsovereenkomst



Kwaliteit van cultuureducatie 
duurzaam versterken door:

 Versterken van de samenwerking tussen 
onderwijs en culturele omgeving

 Vergroten van de professionalisering van 
leerkrachten en cultuuraanbieders

Daarnaast hopen we tijdens de derde CMK-periode (2021-2024) om nieuwe scholen te bereiken die tot dusver nog niet deelnamen aan CMK. 
Met scholen die al wel deelnamen willen we de ontwikkeling van cultuuronderwijs voortzetten. 

Wat zijn de doelstellingen van CMK-3?

Andere (sub)doelen zijn:
 Investeren in duurzame cultuureducatie voor alle 

niveaus van voortgezet onderwijs
 Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van 

primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
 Ontwikkelen van integrale cultuureducatie in 

verbinding met andere vakken
 Verbinden van binnen- en buitenschoolse 

cultuureducatie, om de culturele omgeving 
dichterbij te brengenBereiken van zoveel mogelijk scholen



Kunstgebouw: 
Schrijven algemeen plan en bundelen 
regioplannen

Planaanvraag
Samenwerking en partnerschap

Regio’s: 
Schrijven lokale plan met alle 
bijbehorende documenten



 Format met verplichte velden en facultatieve velden

Regioplan
Inhoudelijk plan

 Gegevens invullen

 Reflectie op huidige stand van zaken
 Onderscheid tussen PO en VO

 Ambities en aanpak
 Formuleren per doelstelling van de regeling
 Onderscheid PO en VO
 Onderscheid bereikte scholen en deelname van nieuwe 

scholen
 Betrokkenheid scholen en culturele organisaties bij 

planvorming
 Hoe kan Kunstgebouw helpen?



Inschatting maken van
 Welke bereikte scholen opnieuw meedoen
 Welke nieuwe scholen gaan meedoen
 Gedurende de vier jaar mogen scholen meedoen, ook als 

ze niet op het bereikoverzicht staan.
 Onderscheid PO en VO

Bereikgegevens
Scholen & culturele organisaties

Inschatting maken van
 Aantal uren deelname van leerkrachten
 Inzet van uren van medewerkers onderwijs in euro’s (gekapitaliseerde uren) EN/OF 

bijdragen scholen in contanten.

Inschatting maken van
 Welke culturele organisaties meedoen



Adhesieverklaring
 Niet verwarren met intentieverklaring gemeenten!
 Steunbetuiging door gemeenten voor inhoudelijk plan en 

begroting en penvoerder Kunstgebouw
 1 verklaring per deelnemende gemeente

Adhesieverklaring



Begroting
Inkomsten gemeenten

Jaarlijkse 
gemeentelijke 

bijdrage
0,79 x aantal 

inwoners

Directe matching:
Inleg gelden direct tbv uitvoering van de regeling

Indirecte matching:
Inleg gelden lokale culturele partners die lokale 

culturele activiteiten uitvoeren voor het onderwijs



Begroting
Inkomsten scholen

Bedragen opnemen in 
document bereikgegevens

Bedragen opnemen in 
document begroting

Gekapitaliseerde uren
(inzet uren medewerkers 

uitgedrukt in geld)

Bijdragen in contanten
(scholen maken bedrag 

over naar CMK-
organisatie)

Bijdragen in contanten
(scholen betalen 

activiteiten of inzet zelf)

Bedragen opnemen in 
document bereikgegevens

EN/OF

EN/OF



Begroting
Besteedbaar budget

Matching 
gemeente

50%

Direct 
€23.700

Indirect 
€23.700

Matching
FCP
50%

€23.700

€23.700

Bijdrage
Penvoerder

10%

€4.740

€4.740

Uitbetaling
Kunstgebouw

€18.960

€18.960

Bedrag
gemeente

€23.700

€0

Bijdrage
scholen in 
contanten

€…

€…



Begroting
Uitgaven

 1 bedrag opnemen voor: uren organisatie en projectkosten

 Uitgaven verdelen naar doelen van de regeling
 Samenwerking
 Deskundigheidsbevordering
 Kennisdeling
 Subdoelen



Aanleveren regioplannen

Gemeente
• Participatie planvorming
• Intentieverklaring (directe of indirecte matching) met OCW
• Adhesieverklaring, inleveren vóór 23-9-2020
• Aanwijzen culturele organisatie voor uitvoering CMK

CMK-coördinator
• Schrijven inhoudelijk plan, bepalen begroting en bereikcijfers
• Begroting in samenspraak met financieel medewerker
• Totaal inleveren bij Kunstgebouw voor 23-9-2020

Scholen
• Participatie planvorming
• Bepalen inzet uren en gekapitaliseerde uren
• Bepalen bijdrage in contanten op cmk-begroting of met verklaring deelname

Culturele aanbieder
• Participatie planvorming
• Bepalen deelname



CMK-3 
2021-2024

Wat doet Kunstgebouw?
Samenwerking en partnerschap

Aanvraag en 
verantwoording

Kennisdeling en 
communicatie

Samenwerking 
hogescholen en pabo’s

Deskundigheids-
bevordering

Begeleiding regio’s 
bij realisatie

Monitoring en 
evaluatie



Jaarlijkse verantwoording
Financiën – bereik en prestatiegegevens

FCP

1 accountantsverklaring
Bundeling regiogegevens 

format FCP

Kunstgebouw

1 gemeentelijke bestuur verklaring Aanleveren financiële –bereik- prestatiegegevens

Matching gemeente

Uitgaven CMK door 
derden

Culturele organisatie

CMK- coördinator



Monitoring en evaluatie
Faciliteren en ontzorgen

2021

2022

2023

2024

Uitloop tot juli 2025

Verantwoording 2021 
financiële bereik- en 
prestatiegegevens

Verantwoording 2022 
financiële bereik- en 
prestatiegegevens

Verantwoording 2023 
financiële bereik- en 
prestatiegegevens

Verantwoording 2024 
financiële bereik- en 
prestatiegegevens

Inhoudelijk verslag 
regioplan

Inhoudelijk verslag 
regioplan

Groepsgesprek 
stuurgroep

Onder leiding van 
Titia Lefers

+ verslaglegging

Groepsgesprek 
stuurgroep

Onder leiding van 
Titia Lefers

+ verslaglegging



Samenwerking 
CMK doe je samen!

stuurgroep

CMK-
coördinator

projectgroep

Commitment en draagvlak voor realisatie van 
regioplan

Sparringpartner



 Bijeenkomsten
 Webinar
 Publicaties
 Nieuwsberichten
 Vlogs
 …

Kennisdeling
Inspireren, uitwisselen en zichtbaar maken



 Organiseren van trainingen, workshops en 
bijeenkomsten

 Informeren en inspireren met landelijke 
ontwikkelingen

 Op aanvraag

 Brengen en halen

Deskundigheidsbevordering
Partner



 Voortzetting collectief met Cultuurschakel in Den 
Haag, KCR in Rotterdam en SOC in Dordrecht. 
Kunstgebouw namens alle regio’s.

 Voortzetting activiteitenplan curriculum Codarts
en conservatorium Den Haag. 

 …

Samenwerking hogescholen en pabo’s



 Projectleider CMK  - Eva /Isabelle 
Voor bovenregionale penvoerderstaken

Begeleiding en advies

 Contactpersoon regio –Edith/Isabelle/Jantine/Marlieke/Debby/Kim 
Begeleiding voor planvorming en realisatie plannen

 Contactpersoon voortgezet onderwijs – Linda
Begeleiding voor planvorming met school voor voortgezet onderwijs

 Partner deskundigheidsbevordering - Geertruida



Omdat cultuuronderwijs
essentieel is voor onze
emotionele en creatieve
ontwikkeling.
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