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Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 
De landelijke subsidieregeling CMK heeft als doel het duurzaam versterken van de kwaliteit van 
cultuureducatie in met name primair onderwijs. Dit wil men bereiken door middel van intensieve 
samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector en door professionalisering. Daarbij is er aandacht voor 
het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen. 
 
Ruimte voor talent 
Voor Zwolle is Stadkamer penvoerder van CMK en daarmee verantwoordelijk voor de aanvraag en de plannen. 
Met CMK III wil Stadkamer de kwaliteit van het cultuuronderwijs op diverse manieren verder verbeteren vanuit 
de eigen visie en ambitie van de school. Aanbieders worden hierin nadrukkelijk meegenomen. 
Talentgedreven werken loopt als een rode draad door het Zwolse CMK plan. Volgens pedagoog Luk Dewulf is 
talent ieders unieke gave, niet persé dat waar je in uitblinkt. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die je 
voldoening geeft en jouw batterij oplaadt. De rijke context van cultuuronderwijs is ideaal om juist andere dan 
cognitieve talenten te belichten en te benutten. Wij willen werken aan gelijke kansen door ruimte te bieden 
aan talent.  
 
Zwols beleid 
De gemeente zet in op een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen op en rond scholen om hen gelijke 
kansen te bieden op een brede en evenwichtige ontwikkeling. Daarvoor worden scholen toegerust om binnen 
de eigen identiteit, onderwijsvisie en mogelijkheden samen met cultuuraanbieders vorm te geven aan 
kwalitatief cultuuronderwijs en hun leerlingen kennis te laten maken met hun culturele omgeving. Stadkamer 
speelt in dit proces een aanjagende, adviserende en ondersteunende (makelaars)rol.  
Deze aanpak staat landelijk bekend als ‘Het Zwolse Model’ en onderscheidt zich door:  
- een structureel en samengevoegd budget en activiteitenfonds 
- een brede insteek van cultuureducatie 
- een leidende rol voor het onderwijs 
- een onafhankelijke makelaarsfunctie 
De doelstellingen van het Zwolse beleid vallen samen met die van CMK. De adviseurs Cultuureducatie van 
Stadkamer ondersteunen scholen bij hun groei naar meer kwaliteit in hun (cultuur)onderwijs. Dankzij CMK en 
andere landelijke subsidieregelingen wordt dit proces versterkt en geïntensiveerd. 
 
CMK 2021-2024 in Zwolle 
Met de middelen van CMK 2021-2024 is het mogelijk om de gedegen basis die er ligt in Zwolle meer kwaliteit te 
geven door:  
 Stimuleren, onderhouden en borgen van cultuuronderwijs op alle scholen 
 Stimuleren van kwaliteit in cultuuronderwijs door o.a. kunstbezoek en duurzame samenwerking in een 

dialoog gestuurd proces  
 Professionaliseren van zowel leerkrachten po, docenten vo als cultuuraanbieders 
 Vervolg geven aan de programma’s voor erfgoed- en mediakunsteducatie  
 Verbinden van leergebieden en domeinen cultuur-, media-, taal- en techniekeducatie  
 Verbinden onderwijs met buurtcultuur en amateurkunst 
 
Financiën 
Voor Zwolle is € 100.722 per jaar beschikbaar vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Een zelfde matchingsbedrag van de gemeente Zwolle is voor 2021-2024 gereserveerd binnen het Fonds 
Cultuureducatie Zwolle. 
De begroting omvat de kosten van de hierboven genoemde activiteiten. Deze activiteiten richten zich op alle 
Zwolse basisscholen en op alle cultuuraanbieders die opgenomen zijn op de website van Stadkamer.  
De begrote personele kosten zijn gebaseerd op de loonkosten voor 1 fte. 
 
Informatie 
Karin Visscher, projectleider CMK, 06 – 283 73 943, karin.visscher@stadkamer.nl  


