
Kort verslag 7 maart bijeenkomst Platform openingsspeech Hans Teunissen.  

 

Welkom platform en dank aan synergieschool voor locatie: 

• Ieders inbreng van belang, zowel vanuit onderwijs als cultureel instellingen en overheden. Goed 

om elkaar te ontmoeten vier keer per jaar en om ook alle kennis pro actief te delen.  

• De start van het platform wordt gehouden op de Synergieschool in Roermond, een school die 

innovatie, kennisdeling, maatwerk en samenwerking in een bijzondere vorm toepast en 

daarmee ook symbool staat voor de aanpak van Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. 

 

Cultuureducatie met kwaliteit: 

• De Provincie Limburg tekende vorig jaar al met Venlo, Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, 

Roermond en Weert een intentieverklaring rondom de verdeling van de gelden voor dit doel.  

• De zes penvoerders voor de uitvoering van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in 

Limburg zijn SCHUNCK* in Heerlen, de ECI Cultuurfabriek in Roermond, RICK in Weert, De 

Domijnen in Sittard, Kunstencentrum Venlo in Venlo en Kumulus in Maastricht.  

• Deze penvoerders dragen zorg voor hun eigen werkgebied dat zich uitstrekt over een hele 

regio. Alle penvoerders geven later een korte presentatie over hun programma’s.  

• Door de regionale aanpak worden alle basisscholen in Limburg bereikt en worden culturele 

instellingen in staat gesteld een goede verbinding met het basisonderwijs te maken. 

 

Kennis delen binnen het Platform: 

• Kennis delen over cultuureducatie is van groot belang om cultuureducatie op de juiste plek te 

integreren in het basisonderwijs.  

• Culturele instellingen en basisscholen zijn nog steeds op onderzoek uit met elkaar hoe ze 

cultuureducatie op de juiste manier kunnen toepassen in het curriculum.  

• Het vraagt om maatwerk, waarbij samenwerking tussen de basisscholen en de culturele 

instellingen van groot belang is.  

 

Deelnemers aan het platform: 

• De inzet die de beide Limburgse PABO’s binnen het platform zullen hebben is daarom ook van 

wezenlijk belang. Zo worden ook aankomende docenten van de basisscholen gevoed met alle 

kennis over cultuureducatie 

• Nogmaals; Ieders inbreng van belang, zowel vanuit onderwijs als culturele instellingen en 

overheden. Goed om elkaar te ontmoeten vier keer per jaar en om ook alle kennis pro actief te 

delen.  

• Extra welkom aan het LKCA (landelijke Kennis centrum Cultuureducatie en amateurkunst Jan 

van den Eijnden. Het Fonds voor Cultuurparticipatie sluit de volgende keer aan.  

 

 

 


