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Cultuurakkoord
Zeist Structureel cultuur onderwijs 

voor alle basisschoolkinderen 

in Zeist 2021-2024



Waarom dit akkoord
De waarde van cultuureducatie
Met kunst-, cultuur- en erfgoededucatie wordt in het onderwijs de basis gelegd 
voor de ontwikkeling van kinderen tot creatieve en innovatieve burgers. 
Kunst en cultuur dragen bij aan het artistiek- en creatief denkvermogen en 
daarmee aan de 21-e eeuwse  basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben 
om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat alle 
kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, goed cultuuronderwijs 
krijgen. Door cultuuronderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
scholen, culturele instellingen en overheden te erkennen kunnen we zorgen 
voor kwaliteit en continuïteit. Het delen van deze verantwoordelijkheid voor 
de leerlingen in Zeist leggen we vast in dit akkoord.
De  verschillende regelingen, ambities en afspraken tussen basisscholen, 
culturele instellingen, gemeenten en provincie rond cultuuronderwijs voor 
2021-2024 worden hierin benoemd. 

Betrokkenen 
De betrokkenen zijn de schoolbesturen en directies van het primair 
onderwijs in Zeist, Gemeente Zeist,  Het KunstenHuis, Kunst Centraal, 
Idea, Werkgroep KidS en verschillende muziekverenigingen. De organisatie 
en uitvoering van de verschillende programma’s zijn in handen van Het 
KunstenHuis, Idea en Kunst Centraal. Zij ontwikkelen in nauw overleg met 
het onderwijs en lokale en landelijke organisaties  verschillende structurele 
en maatwerk programma’s.
Er wordt samen gewerkt met Stichting Méér Muziek in de Klas. Deze 
stichting constateert dat er behoefte is aan meer muziek op school en heeft 
zich ten doel gesteld dat alle kinderen op alle basisscholen in Nederland 
structureel meer muziekonderwijs krijgen. Met mooie landelijke en regionale 
bijeenkomsten hebben zij de kennis over de positieve kracht van muziek en 
daarmee het draagvlak voor muziek op school vergroot. Zij ondersteunen 
Het Kunstenhuis bij de uitbreiding van het muziekonderwijs op de scholen. 
Cultuur Educatie met Kwaliteit is een landelijke regeling waarbij 
gemeentegeld wordt gematcht door het Fonds voor Cultuur Participatie. Het 
Kunstenhuis kan daardoor voor alle scholen extra activiteiten organiseren.
Binnen de programma’s wordt ruimte geboden aan zowel professionele- als 
amateurkunstenaars én aan lokale culturele partners.



Programma’s
Kunstmenu is een programma waarin leerlingen jaarlijks professionele 
kunst maken en meemaken. Kinderen leren hierdoor de diverse 
kunstdisciplines kennen en waarderen. 
Het programma wordt gefinancierd door de Provincie Utrecht, Gemeenten 
en een bijdrage van de scholen en wordt georganiseerd door Kunst Centraal.

KunstLokaal is een collectief programma in Zeist, georganiseerd door het 
KunstenHuis, dat tot stand komt in samenwerking met lokale partners uit 
de regio Zeist. Het bestaat uit projecten in alle kunst- en cultuurdisciplines. 
We sluiten binnen dit programma aan op de actuele kunst- en 
cultuurprogrammering van Zeist en we verzorgen verdiepende workshops bij 
voorstellingen uit het Kunstmenu van Kunst Centraal.
KunstLessen is een op maat gemaakt programma door het KunstenHuis 
voor Zeist. Scholen kiezen een discipline naar keuze. Kunstvakdocenten 
komen op school en verzorgen een lessenreeks in overleg met de leerkracht. 
Zo kan er verbinding gemaakt worden met de thema’s van de klas. 
KunstLessen worden bekostigd uit de Cultuureducatie met Kwaliteit regeling 
en aangevuld met een bijdrage van de scholen. 

Instrumentale Muziekprojecten zijn voor scholen op maat gemaakte 
projecten door het KunstenHuis om een extra impuls te geven aan 
muziekonderwijs. Leerlingen krijgen lessen in het bespelen van 
muziekinstrumenten en werken toe naar een uitvoering. Deze projecten 
komen deels tot stand in samenwerking met lokale muziekverenigingen.



De ambities voor 2021-2024
•  Alle kinderen van nul tot twaalf in Zeist krijgen kunst- en 

cultuuronderwijs. 
• Eén van de kunstdisciplines heeft een vaste plaats binnen het curriculum 

van de basisscholen van groep 1 t/m 8. Groepsleerkrachten werken 
samen met vakdocenten om hun vaardigheden op het gebied van 
kunstonderwijs te vergroten. 

• Er is een vakdocent of gekwalificeerde muziekspecialist verbonden 
aan iedere school. De vakdocenten inspireren de leerkrachten, zodat 
leerkrachten zich ook bekwaam voelen om kunstzinnige en muzikale 
activiteiten te verzorgen in hun eigen klas. 

• Kinderen komen op school, wekelijks, in allerlei vormen, in aanraking 
met muziek. Van groep 1 t/m 8 maken kinderen een muzikale 
ontwikkeling door op het gebied van zingen, spelen, bewegen op muziek, 
luisteren naar muziek, vastleggen van muziek en het ontwerpen van 
muziek. 

• Er wordt samengewerkt met muziekaanbieders, muziekpodia en 
muziekverenigingen in de buurt van de scholen en werken samen 
aan de muzikaliteit van kinderen. We ambiëren dat 2024 iedere 
muziekvereniging een verbintenis heeft met een school.

Zo werken wij samen
• Kunst Centraal, KunstenHuis en Idea stemmen onderling af over de 

inhoud van het Kunstmenu, KunstLokaal en passende verdiepende 
workshops. 

• Scholen stellen een directielid of leerkracht aan als Interne Cultuur 
Coördinator (ICC’er) die het contact met de culturele instellingen 
onderhoudt. 

• Het KunstenHuis zal de verbindende partij zijn voor muziekverenigingen 
en scholen.  

Financiering
• Gemeente Zeist draagt financieel structureel bij aan de programma’s o.a. 

middels Combinatiefunctionaris Regelingen en Kunstmenu. 
• Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Zeist  dragen bij via 

de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 
• Scholen hebben zelf een financiële verantwoordelijkheid en dragen bij 

aan uitbreiding van gesubsidieerde programma’s. 



Ondertekening 
Met het ondertekenen van dit Cultuurakkoord dragen we gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en spreken we de intentie uit dat we zorg zullen 
dragen voor cultuureducatie in de breedte, met extra aandacht voor muziek 
in het curriculum van het onderwijs.
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