


Wat en waarom CMK?

• De Rijksoverheid (OCW) wil dat cultuureducatie 
een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. 

• Het Rijk stelt hier samen met Provincie Limburg en 
gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Venlo en 
Maastricht, geld voor beschikbaar via het 
programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). 

• Vanaf 2017 wordt in Limburg voor ruim 5,1 miljoen 
euro geïnvesteerd in cultuureducatie in het 
basisonderwijs in Limburg. 



Platform Cultuureducatie 
Limburg 

Start 7 maart 2017 



Wat is het PCL? 

Het PCL zorgt voor:

Een goede afstemming en kennisdeling tussen de zes regionale 
penvoerders, overheden, onderwijs, opleidingen en culturele 

instellingen en andere ook landelijke partners.  

Dit doen wij door:

Elkaar inspireren, van elkaar leren en alle mogelijke kennis over 
cultuureducatie te delen. 

Waarom doen wij dat?

Om de uitvoering van het programma CMK alle kansen te geven om 
de juiste plek te vinden in het onderwijs in samenwerking met 

culturele en onderwijs instellingen. 



Taken van het Platform 
• Basistaken zijn: kennisdeling, ondersteuning en afstemming ten 

behoeve van de te behalen resultaten voor het Programma CMK 
2017-2020 in Limburg. 

• Het houden en organiseren van een jaarlijkse conferentie over CmK 
17-20 voor een breed publiek. 

• Het opstarten van kleinere werkplaatsen rondom thema’s die 
worden aangedragen door de betrokkenen bij het Platform, denk 
hierbij aan 21Th century skills.

• Verbindingen maken tussen de verschillende landelijke 
cultuureducatie programma’s, specifiek via het Masterplan 
Muziekonderwijs DOOR! 

• Verbinding leggen met alle inzet die gepleegd is in de vorige 
periode 2013-2016 voor het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit.



Rollen van de deelnemers aan het platform

• Deel je kennis in het platform. 

• Neem de informatie uit het Platform mee naar je 
eigen netwerk.

• Ambassadeur van het Limburgse programma CMK.

• Breng ideeën aan voor de jaarlijkse bijeenkomsten 
en werkplaatsen.

• Signaleren vanuit je netwerk! 



Rol van de beide PABO’s 

• Hanneke help 



Website! 

• Vind alle info over het platform en alle 
regionale programma’s voor CMK! 

• Nog in afwachting van link met SIEN, 
gesprekken lopen. 

• www.cmk-limburg.nl

http://www.cmk-limburg.nl/


Praktische informatie

• Vergaderdata: 16 juni, 3 oktober, 12 december

• Locatie: Roermond tijd: 10.00 - 12.00 uur

• 1e jaarlijkse Bijeenkomst op 13 september in 
Roermond



Vragen? 

• Geeltjes plakken 




