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De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de
kwaliteit van hun cultuureducatie
kunnen verbeteren. Het omvat
coaching, scholing en een online
instrument. De eigen visie van de
school is leidend en de leerling
en zijn culturele ontwikkeling
staan centraal.
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Intermediairs

Leerlingen

Schoolbesturen
en -directies

Loper starten met visievorming en versterking
van het eigen programma.
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Icc’ers

Doelen Cultuureducatie met Kwaliteit
De trajectstappen van De Cultuur Loper

y	Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing
curriculum
y Vakinhoudelijke deskundigheid
y	Relatie scholen en culturele omgeving
y	Volgen van de culturele ontwikkeling van

Cultuureducatie boven C-niveau biedt scholen

de leerling

in het primair onderwijs die zelf de regie willen

Stap

Belangrijkste vraag voor de school

1 – Intake

Waar staan wij nu met cultuureducatie? (aantal uren,
methodes, beleidsplan enz.)

voeren om cultuureducatie op hun school verder
te ontwikkelen het programma De Cultuur Loper
aan. Adviseurs van Centrum KCE Oosterschelde
regio, Kunsteducatie Walcheren en Cultuur
educatie Zeeuws-Vlaanderen coachen, in hun
rol als intermediair, de deelnemende scholen

Bereik

Schouwen-Duiveland

Oosterschelderegio

2016 } 20 scholen

Hoe kunnen wij ons huidige cultuuronderwijs typeren?

3 – Ambitiegesprek

Wat willen wij leerlingen na 8 jaar cultuuronderwijs
meegeven?

Walcheren

2017-2020 } minimaal 40 scholen

en hun culturele partners.

Zeeuws-Vlaanderen
Noord-Beveland
Walcheren

Walcheren
Schouwen-Duiveland

Oosterschelderegio
Zeeuws-Vlaanderen

Zuid-Beveland

Walcheren
Noord-Beveland
Schouwen-Duiveland

Oosterschelderegio
Zeeuws-Vlaanderen
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen

Zuid-Beveland
Walcheren
Zuid-Beveland
Walcheren
Zuid-Beveland
Zeeuws-Vlaanderen

5 – Eerste scholings
activiteiten

Welke eerste scholingsactiviteiten kiezen wij in het kader

6 – Meerjarenvisie

Hoe concretiseren wij de ambities op basis van de

van de ambities?

competenties cultuureducatie?

7 – Lijn aanbrengen

Hoe brengen wij een opbouw aan in de meerjarenvisie?

8 – Activiteitenoverzicht

Met welke activiteiten gaan wij onze ambities realiseren?

Tholen
Zeeuws-Vlaanderen

Noord-Beveland

Onderschrijft het team de geformuleerde ambities?

Tholen

Walcheren
Noord-Beveland

4 – Teambijeenkomst
Tholen

Schouwen-Duiveland

Oosterschelderegio

De Cultuur Loper helpt scholen met ambitie
vanuit de eigen visie een gevarieerd en
samenhangend cultuureducatie-programma
samen te stellen

2 – Assessment

Tholen

