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Door te tekenen
leer je beter te kijken
naar de wereld om je heen.
Door te zingen en
muziek te maken, leer je
beter te luisteren naar
anderen én jezelf. Zo ontwikkel
je je fantasie, prikkel
je je nieuwsgierigheid
en heb je
vooral veel plezier!

VOORWOORD

DE ONTDEKKING:
CULTUURAANBOD
OP MAAT

Kinderen zijn onze toekomst. We willen dat
ze zich ontwikkelen tot creatieve en kritische
volwassenen met een brede blik. Klaar voor
de uitdagingen van de 21e eeuw. Lessen in
muziek, theater, dans, beeldende kunst,
erfgoed en media zijn niet alleen leuk, ze zijn
nodig! Cultuureducatie daagt kinderen uit
en laat ze ontdekken waar hun interesses en
mogelijkheden liggen. Met cultuur prikkelen
we de fantasie al op jonge leeftijd en wakkeren
we de nieuwsgierigheid aan. Zo leren kinderen
om zich staande te houden in een steeds
veranderende samenleving.

De Ontdekking: zó werkt het

Met De Ontdekking biedt Nieuwe Veste basisscholen in Breda een
afgewogen selectie van culturele activiteiten van geselecteerde
aanbieders voor elk leerjaar. Het cultuuraanbod daagt kinderen
uit en wil boeien, meevoeren en verwonderen. De Ontdekking
verruimt de blik, verleidt tot het proeven van het onbekende en
helpt daarmee een brede smaak te ontwikkelen. De Ontdekking
geeft kinderen de kans een eigen mening te vormen én te uiten:
wat vinden ze mooi – of juist niet – en waarom? Zo draagt De
Ontdekking duurzaam bij aan de ontwikkeling van zelfbewuste
kinderen die elkaar en de samenleving met open vizier en zonder
vooroordelen tegemoet treden.

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
In 2013 is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap gestart met het landelijk programma
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Met dit
programma wil de Rijksoverheid cultuureducatie een
vaste plek geven in het basisonderwijs en de kwaliteit
ervan waarborgen. De in het programma beschreven
normen vormen de leidraad voor het aanbod. In 2021
volgt een nieuw meerjarenbeleid van CmK.
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Het onderwijs en het culturele veld worden dynamischer en
veelzijdiger. Daarom werkt Nieuwe Veste aan verbreding van
het cultuuraanbod van De Ontdekking. Scholen kunnen hun
cultuurprogramma hierdoor meer en meer afstemmen op hun
eigen behoeften. Dankzij deze vernieuwingsslag – waarin we op
elk moment kunnen bijsturen – komt de school meer aan zet
en staat het kind meer dan ooit centraal. Voor leerlingen staan
thematische routes met een aantrekkelijk cultuuraanbod op
het menu, voor leerkrachten is er scholing en scholen kunnen
rekenen op coaching en advies bij het uitwerken van hun visie en
een cultuurprogramma op maat. Het cultuuraanbod is breed en
varieert van museum- en theaterbezoek (meemaken van kunst)
tot muzieklessen volgen en theater maken (zelf maken van kunst).
De website van De Ontdekking is een belangrijke centrale
tool om scholen te ontzorgen. Hier hebben scholen inzage in
hun gereserveerde budgetten en kunnen ze hun volledige
cultuureducatie-programma samenstellen. En dát verandert het
gesprek: met de directeur gaat het over financiële mogelijkheden,
met leerkrachten over een thematische aanpak en met aanbieders
van cultuurproducten over hoe ze kunnen inspelen op wensen.
Scholen denken hierdoor bewuster na over hoe ze cultuureducatie
en de diverse waarden en vormen van kunst en cultuur – van
autonome kunst in het museum tot de wijkmuziekvereniging in
het klaslokaal – in hun curriculum kunnen opnemen om optimaal
bij te dragen aan de brede ontwikkeling van hun leerlingen.

Voorwaarden voor succes
Om breed draagvlak te creëren, houden we interactieve
bijeenkomsten met scholen en aanbieders over de gewijzigde
aanpak en de doorontwikkeling. Dat levert enthousiasme én
bezorgdheid op. De scholen zijn immers aan zet en dat vraagt
– zeker omdat deze vorm van programmeren nieuw is – meer
eigenaarschap van scholen en aanbieders om samen afspraken
over de uitvoering te maken. Nieuwe Veste geeft daarom
ondersteuning. Naar de toekomst toe richten we ons steeds meer
op de beleidsontwikkeling van cultuureducatie in Breda en op de
inhoud en kwaliteit van het aanbod.

Van belang is dat:
• scholen vrijheid én eigenaarschap hebben om hun eigen
cultuurprogramma samen te stellen en over hun budgetten
te beschikken;
• scholen voldoende ondersteuning bij – en advies over –
cultuureducatie krijgen;
• aanbieders binnen de gestelde kaders zelf hun prijs en
voorwaarden kunnen bepalen;
• duurzame financiering van het aanbod en ontwikkeling van
het aanbodmodel voor scholen, aanbieders en Nieuwe Veste
is gewaarborgd;
• programma’s voor een optimaal resultaat worden gekoppeld
aan actualiteit en scholing.
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DE ONTDEKKING
EN DE KCE-GIDS

Zo werkt De Ontdekking
Bij voorkeur kies je als school per schooljaar twee activiteiten per
groep, waarvan één activiteit receptief – meemaken van kunst –
en één activiteit actief – zelf maken van kunst – is. Je kunt al
voor € 7,50 per leerling een basisprogramma samenstellen, maar
Nieuwe Veste wil het breder inzetten van cultuurgelden graag
stimuleren. Besteed je als school daarom minstens € 10,00 per
leerling aan cultuureducatie, dan verhoogt Nieuwe Veste jouw
budget met € 2,50 per leerling en heb je per leerling minimaal
€ 12,50 te besteden. Deze bijdrage wordt mogelijk gemaakt vanuit
de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

De online KCE-gids
Op kcegids.nl/breda vind je een compleet overzicht van het aanbod
van De Ontdekking en kun je een gevarieerd jaarprogramma
samenstellen. Je kunt als school zelf kiezen welke activiteit(en) je
per groep inzet. De voorwaarden en kosten staan bij het aanbod
vermeld en kunnen per aanbieder en activiteit verschillen. Iedere
bestelling zie je direct terug in het jaarprogramma van jouw school
en wordt ook direct opgenomen in het kostenoverzicht. Zo beschik
je op één plek altijd over een actueel totaaloverzicht.

‘Het is goed om met
elkaar samen te werken
aan de ontwikkeling van
cultuureducatie voor onze
kinderen in Breda’
Charlotte – kleinkunstenaar
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Zo stel je via de KCE-gids
jouw cultuurprogramma op maat samen

Je vindt op de website diverse tabbladen met de volgende
informatie:
Basisgegevens
Onder de tabs ‘Basisgegevens’, ‘Groepen’ en ‘Schooltijden’ sla je
de schoolgegevens op en kun je wijzigingen invoeren. Het aantal
groepen en de groepsgrootte zijn van invloed op je bestellingen en
de aanbieders gaan voor hun planning uit van de hier vermelde
schooltijden.
Budget
Hier zie je welke budgetten er voor jouw school in principe
beschikbaar zijn voor cultuureducatie. Je bepaalt zelf welk bedrag
je uit welke budgetten inzet. Zo breng je goed in beeld wat je per
leerling te besteden hebt.
Cultuurbeleid
Hier kun je aantekeningen opslaan die te maken hebben met
de visie en de ambitie van waaruit jouw school het cultuurjaar
programma samenstelt. Heeft je school een cultuurbeleidsplan,
dan upload je dat ook onder deze tab. Dit geeft jou en je school
een helder inzicht van jullie cultuurbeleid.

Leerlingenaantallen invullen
Het aantal leerlingen bepaalt hoeveel budget je zelf
hebt voor het samenstellen van het programma en
hoeveel je via Nieuwe Veste aan extra budget per
leerling ontvangt.
a. Eerst maak je je eigen budget op, daarna spreek je
pas het aanvullend budget aan dat Nieuwe Veste
per leerling beschikbaar stelt vanuit CmK2.
b. Wil je ook andere middelen inzetten voor het
(centraal) samenstellen van het activiteitenplan,
dan kun je deze optioneel toevoegen.

Verzenden
Heb je je programma samengesteld? Klik dan op
‘Verzenden‘. Nieuwe Veste controleert of alles goed is
ingevuld en of er geen informatie ontbreekt. Indien
er iets niet duidelijk is, nemen we per e-mail contact
met je op.

Logboek
In het logboek kun je aantekeningen, opmerkingen, contacten,
afspraken en gespreksverslagen bijhouden. Heb je bijvoorbeeld
een gesprek gehad met een consulent of een aanbieder, dan kun
je alle relevante informatie daarover hier vastleggen. Zo houd
je zelf overzicht van je taken als ICC-er en maak je deze taken
ook zichtbaar voor je team en voor een eventuele vervanger of
opvolger.
Jaarprogramma
Onder deze tab worden alle bestellingen geregistreerd. Op basis
hiervan kun je het jaarprogramma van je school uitprinten of
digitaal met je team delen. Je hebt zo bovendien het hele jaar door
een actueel overzicht bij de hand: ideaal als je met ons of met een
aanbieder in gesprek gaat!

Contact met de aanbieders
Na goedkeuring van het programma kunnen de
aanbieders inzien welke bestellingen er zijn geplaatst.
Vanaf dat moment verloopt het contact niet meer
via Nieuwe Veste, maar ben je als school samen met
de aanbieders verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het programma. Facturen ontvang je ook
rechtstreeks van de aanbieders. Nieuwe Veste komt
alleen nog in beeld als er problemen zijn.

1
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3
4
5
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Programma samenstellen
Nu kun je het programma gaan samenstellen door in
het aanbod jouw keuzes aan te geven.
a. Jouw keuze verschijnt in het jaarprogramma,
inclusief de bijbehorende kosten.
b. Let op: de voorwaarden kunnen per aanbieder
verschillen. Voor vragen of speciale wensen kun je
navraag doen bij de aanbieders.
c. Je bepaalt zelf hoe je budget inzet, zolang iedere
leerling maar twee activiteiten aangeboden krijgt
(bij voorkeur één receptief en één actief).
De consulenten van Nieuwe Veste helpen je graag bij het
samenstellen van een programma dat past bij jullie visie op
cultuureducatie.

Bevestiging
Na akkoord ontvang je van Nieuwe Veste een e-mail
ter bevestiging en is je programma definitief. Je
kunt dan gaan uitvoeren. Let op: als je programma is
goedgekeurd, kun je niets meer aanpassen. Kan door
omstandigheden een activiteit niet doorgaan? Neem
dan contact op met Nieuwe Veste, zodat we samen
kunnen kijken of en hoe het programma kan worden
aangepast. Budget boven € 12,50 per leerling mag
altijd op een later moment worden ingezet.

Betaling
Investeert jouw school zelf minimaal € 10,00 per
leerling, dan maakt Nieuwe Veste in november
vanuit het CmK2-budget de extra bijdrage van
€ 2,50 per leerling over. We gaan daarbij uit van de
1 oktober-telling die ook het Rijk hanteert.
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hiervoor de voorwaarden, want bij sommige activiteiten geldt als
voorwaarde dat je de zogeheten verrijkende activiteit inkoopt.
En let op: vol is vol. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk je
keuze te maken! De consulenten cultuureducatie van Nieuwe
Veste helpen je hierbij graag. Hieronder lees je wat meer over de
samengestelde themaroutes.

Verbeelding

Avontuur

Verhalen

Je kunt op allerlei manieren een avontuur beleven. Kleine én grote
avonturen dagen kinderen uit, wakkeren hun verbeelding aan en
helpen ze hun grenzen te verleggen. Avonturen doen bovendien
een beroep op hun creativiteit, vindingrijkheid en vermogen om
samen te werken.

Verhalen bestaan sinds mensenheugenis en zijn een bron van
inspiratie voor veel kunstvormen. In samenwerking met de
bibliotheek is aan deze route het thema van de Kinderboekenweek
gekoppeld: “En toen?”. Zo geeft deze route kinderen inzicht in wat
literatuur allemaal kan zijn.

THEMATISCHE
ROUTES

Dit jaar bieden we met De Ontdekking de
mogelijkheid om te kiezen uit drie thematische
routes: Avontuur, Verbeelding en Verhalen. Voor
elke route is een aantrekkelijk en gevarieerd
programma samengesteld in samenwerking
met tal van Bredase partners. Zoals theater
makers Schippers&VanGucht, dansgezelschap
de Stilte, het Stedelijk Museum Breda, Chassé
Theater, BredaPhoto en Blind Walls Gallery. Het
resultaat: een receptief programma met een
bijpassend actief aanbod.

Aan de voorstellingen en exposities zijn een workshop, een
lesbrief en een instructiemiddag voor leerkrachten, pedagogisch
medewerkers en kunstvakdocenten gekoppeld. Ieder jaar
ontvangen de scholen een aanbod voor een pakket boeken
rondom de Kinderboekenweek (voor BoS scholen gratis). Dit pakket
past uitstekend bij de thematische route Verhalen. Belangstelling?
Stuur dan een e-mail naar Nieuwe Veste: a.segeren@nieuweveste.nl

Zo werkt het
Als je wilt, kun je een volledige themaroute met je school volgen.
Maar je kunt via de online KCE-gids ook losse onderdelen van de
routes selecteren voor een jaarprogramma op maat. Raadpleeg

In deze route laten kunstenaars zien hoe ze hun verbeelding
inzetten om tot een voorstelling of expositie te komen. In de workshop kunnen leerlingen vervolgens zelf aan de slag om hun eigen
ideeën of emoties te verbeelden en zo zelf te ervaren hoe het is om
kunstenaar te zijn.

Thematische routes
Thema
Avontuur

Verbeelding

Verhalen

Titel

Aanbieder

Discipline

Groep

Locatie

Workshop – Titel

Workshop aanbieder

Discipline

Animatie voor kleuters

Chassé Theater

Film

1, 2

Chassé Theater

Workshop Animatie

Chassé Theater

Korte Film

Chassé Theater

Film

3, 4

Chassé Theater

Workshop Korte Film

Chassé Theater

Speelfilm/klassefilm

Chassé Theater

Film

5, 6

Chassé Theater

Workshop Speelfilm

Chassé Theater

Documentaire Film

Chassé Theater

Film

7, 8

Chassé Theater

Paniek in de wolkenfabriek

Laros & De Jong Beeldmakerij

Poppentheater

1, 2

School

Workshop – Paniek in de Wolkenfabriek

Vlinderfabriek

Theater

Ontspoking

de Stilte

Muziek/dans

3, 4

Chassé Theater

3 workshops – Ontspoking

de Stilte

Dans

BROER!

Philharmonie Zuid Nederland

Muziek

5, 6

Chassé Theater

Workshop – BROER! Start in de klas

Nieuwe Veste

Muziek

Blind Date

Stedelijk Museum Breda

Beeldend

5, 6

Stedelijk Museum Breda

3 workshops – Museum in beweging

de Stilte

Dans

Ontspoking

de Stilte

Muziek/dans

7, 8

Chassé Theater

3 workshops – Ontspoking

de Stilte

Dans

Animatieprogramma voor kleuters

Chassé Theater

Film

1, 2

Chassé Theater

Workshop – Animatie

Chassé Theater

Beeldend

Vliegende koe

de Stilte

Dans

1, 2

de Stilte Theater

3 workshops – Vliegende koe

de Stilte

Dans

De Vervelende Bus

Schippers&VanGucht

Theater

3, 4

School

Workshop – Vervelende Bus

Schippers&VanGucht

Theater

Warnet

Schippers&VanGucht

Theater

5, 6

Theater

Workshop – Warnet

Schippers&VanGucht

Theater

Verhaal Hadassa – Ster van Perzië

Verteller en (stem)acteur John de Winter

Theater

5, 6

School

Workshop – Verhaal Hadassa – Ster van Perzië

Schippers&VanGucht

Theater

Een nieuwe wereld wacht op jou en mij...

BredaPhoto

Foto

7, 8

Chassé Park

Workshop – Power to the models

Nieuwe Veste

Kunst & Technologie

De Kantelaar

Schippers&VanGucht

Theater

7, 8

Theater

Workshop – in een podcast

Schippers&VanGucht

Theater

Sprookjes in de klas – Hans en Grietje

Holland Opera

Muziek

1, 2

School

Workshop – Opera in de klas – Hans en Grietje

Nieuwe Veste

Muziek

De droom van de Koning

Remco Raessen Theater-Kunst

Figurentheater

3, 4

School

Workshop – De droom van de Koning

Nieuwe Veste

Beeldend

Rattenvanger van Hamelen

Verhalenverteller Eric Borias

Verteltheater

3, 4

School

Workshop – Ratten vangen op papier

Kunst Knuts Kist Paul van Osch

Beeldend

GilGAMEsj

Chassé Theater

Theater

5, 6

Chassé Theater

Workshop – GilGAMEsj

Nieuwe Veste

Dans

Blind Walls Gallery kindertour

Blind Walls Gallery

Erfgoed

7, 8

Stad

Workshop – Maak je eigen Blind Walls film!

Uitvindfabriek

Kunst & Technologie

Power to the Models – tentoonstelling Jan Hoek

BredaPhoto

Foto

7, 8

Stedelijk Museum Breda

Workshop – Power to the Models

Nieuwe Veste

Theater

Hotel Hierwaardaar

De Dansers & Het Filiaal

Dans/muziek/theater

7, 8

Chassé Theater

Workshop – Hierwaardaar

Chassé Theater

Dans/muziek/theater

Breda Bekijk’t

Stedelijk Museum Breda

Beeldend/erfgoed

7, 8

Stedelijk Museum Breda

Workshop – ‘Geschiedenis in geluid’

Elmar Peters, Tightest Studio

Muziek – Soundscaping
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KWALITEITSEISEN
VOOR AANBIEDERS

Nieuwe Veste gaat voor kwaliteit. Daarom
verwachten we van aanbieders dat – naast
hun kennis en vaardigheden in het eigen
vakgebied – ook hun didactische en
pedagogische vaardigheden van een goed
niveau zijn. Daarnaast vinden we het heel
belangrijk dat leerlingen een activiteit positief
ervaren. Om de kwaliteit van het aanbod te
bewaken, maken we gebruik van referenties,
lesbezoeken en reviews. Scholen informeren
ons hierover door middel van evaluaties,
aanbieders kunnen de resultaten inzien
in de KCE-gids.

OVERZICHT VAN
AANBIEDERS

Lokale aanbieders
Aanbod uit de gemeente Breda heeft voorrang, vanwege:
• Duurzaamheid: lokale aanbieders kunnen een relatie met de
scholen opbouwen, waardoor ze beter met hun aanbod op de
behoefte van de scholen kunnen inspelen. Dit bevordert de
kwaliteit van het aanbod;
• Rendement: het ontwikkelen van het aanbod door de aanbieder
komt zo het beste tot zijn recht;
• Versterking: het (financieel) steunen van lokale aanbieders
bevordert de gemeentelijke culturele infrastructuur en
bevordert het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid
voor het culturele klimaat in de gemeente Breda.
Is het gewenste aanbod niet aanwezig in Breda of kunnen de
kwaliteit en de diversiteit van het menu niet worden gegarandeerd,
dan kan het aanbod uit de regio of elders uit het land worden
betrokken.

Kwaliteitscriteria

Kwaliteit waarborgen

Samen met het culturele veld heeft Nieuwe Veste criteria
opgesteld met betrekking tot de kwaliteit van de inhoud van de
aangeboden lessen (didactiek) en de kwaliteit in de omgang met
de leerlingen (pedagogiek). We hanteren voor aanbieders onder
meer de volgende spelregels:

Nieuwe Veste heeft de intentie om bij elke aanbieder te komen
kijken om te beoordelen of het aanbod van het gewenste niveau is.
Voldoet de kwaliteit van het gebodene niet aan de verwachtingen,
dan bespreken we dit met de aanbieder en komen we vervolgens
nog een keer kijken. Blijft de leskwaliteit opnieuw achter bij de
verwachtingen, dan vervalt de samenwerking.

Professionaliteit
Receptief aanbod
De activiteit moet:
• verwonderen, schuren en tot nadenken stemmen, voorbij de
geijkte kaders;
• worden aangeboden door professionele instellingen,
kunstenaars, gezelschappen of initiatieven;
• worden ondersteund door een lesbrief (of vergelijkbaar) die de
leerkracht handvatten geeft om de activiteit met de leerlingen
voor te bereiden en/of na te bespreken.
Actief aanbod
De activiteit moet:
• worden aangeboden door professionele kunst- en
cultuurinstellingen;
• zijn ontwikkeld door hbo-geschoolde kunstvakdocenten, BIK’ers
(Beroepskunstenaars in de Klas) of docenten die aantoonbaar
op een vergelijkbaar niveau werken.

DE ONTDEKKING – 2020/2021

Meer weten?
Op cultuurwinkelbreda.nl en kcegids.nl/breda vind je een
uitgebreidere uitwerking van de spelregels voor aanbieders,
met onder meer informatie over:
• de rol van de school tijdens een activiteit;
• de educatieve inbedding van het aanbod;
• het pedagogisch en didactisch handelen op een school;
• hoe om te gaan met annulering van een activiteit;
• financiële zaken: het maken van afspraken, bijkomende kosten
en facturering.

Discipline

Naam

Website

Beeldend

Club Solo

clubsolo.nl

Beeldend

Kunst Knuts Kist met Paul van Osch

paulvanosch.nl

Beeldend

made by: GUUZ

madebyguuz.com

Beeldend

stichting BredaPhoto

bredaphoto.nl

Beeldend

Blind Walls Gallery

blindwalls.gallery

Beeldend

Werkplaats Zuid

instagram.com/werkplaatszuid

Beeldend

Cindy Rombouts

cindyrombouts.nl

Beeldend, Erfgoed

Stedelijk Museum Breda

stedelijkmuseumbreda.nl

Beeldend, Erfgoed

Beeldlokaal

beeldlokaal.nl

Kunst & Technologie

Stichting Tune Techniek (Uitvindfabriek)

uitvindfabriek.nl

Kunst & Technologie

Nieuwe Veste Makersbase

makersbase.nl

Dans

Dansgezelschap de Stilte

destilte.nl

Dans, Muziek, Theater

Chassé Theater

chasse.nl

Dans, Muziek, Theater

De Reus Totaal Impressariaat

dereustotaal.nl

Dans, Muziek, theater

Letterbelangrijk

www.annevdbeuken.nl

Erfgoed

About Freedom

aboutfreedom.nl

Erfgoed

Erfgoed Brabant

erfgoedbrabantacademie.nl

Erfgoed

Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk

grotekerkbreda.nl/contact

Erfgoed

Koninklijke Militaire Academie

kasteelvanbreda.nl

Erfgoed

Stadsarchief Breda

stadsarchief.breda.nl

Erfgoed

Stichting Cultuurbehoud Breda

cultuurbehoudbreda.nl

Erfgoed

Maczek Memorial Breda

maczekmemorial.nl

Multi-Disciplinair

Nieuwe Veste cultuureducatie aanbod

nieuweveste.nl

Muziek

Elmar Peters

elmarpeters.wixsite.com/muziekschoolelmar

Muziek

Archi Amici

archiamici.nl

Muziek

DJ School International Breda

djschoolinternational.com

Muziek

Hans Bervoets

bervoetsmusicservice.nl/Welkom.html

Muziek

Harry Hendriks

harryhendriks.com

Muziek

Holland Opera

hollandopera.nl

Muziek

Knuffie muziek

knuffie-muziek.nl

Muziek

Philharmonie Zuid Nederland

philharmoniezuidnederland.nl/educatie

Muziek

Stichting Beaux Jazz

beauxjazz.nl

Muziek

Stichting Music for Harmony

jazzproject.nl

Theater

De Vlinderfabriek

vlinderfabriek.nl

Theater

Schippers&VanGucht

schippersenvangucht.com

Theater

Theater & Taal

theaterentaal.nl

Theater

Theater Broccoli

facebook.com/Theater-Broccoli-2131780183807364/

Theater

Verteltheater

verteltheater.nl

Theater

DOT belevingstheater

dotbelevingstheater.info

Theater

Vertelfabriek belevingstheater

devertelfabriekdordrecht.nl

Literatuur

Nieuwe Veste bibliotheek

bibliotheekbreda.nl
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‘Fijn dat we via
De Ontdekking
zo veel méér
leuke voorstellingen
en workshops
voor onze kinderen
kunnen regelen’
Hanneke, schoolleider
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CULTUURACADEMIE
BREDA

AGENDA

CultuurAcademie Breda – onderdeel
van De Ontdekking – biedt leraren,
pedagogisch medewerkers, pabo-studenten
en kunstvakdocenten inspirerende
workshops, trainingen, netwerken,
lezingen en werkgroepen ter bevordering
van hun deskundigheid op het gebied
van cultuureducatie. Een greep uit de
mogelijkheden:
ICC-cursus voor leerkrachten
In deze cursus van negen bijeenkomsten ontdek je wat
cultuureducatie inhoudt en welke partners er zijn, krijg je
meer inzicht in financiën en reiken we handvatten aan om
binnen je team draagkracht te ontwikkelen en een meerjarig
cultuureducatieplan te schrijven.

Activiteiten
• Een gevarieerd programma waarin inspiratie,
kennismaking en kennisdeling centraal staan.
Bijvoorbeeld: een cursus ukelele, 123ZING of Eerste Hulp bij
Musical. Je kunt je hiervoor online inschrijven via kcegids.nl/
breda en nieuweveste.nl > Onderwijs > CultuurAcademie Breda
In samenspraak met jouw school kan een consulent
cultuureducatie van Nieuwe Veste een programma samenstellen
met het rijke aanbod van De Ontdekking en dat naadloos aansluit
bij de wensen. Indien nodig betrekken we hierbij een expert uit
het veld om het programma mee te ontwikkelen en uit te voeren.
Stuur een e-mail naar onderwijs@nieuweveste.nl voor meer
informatie!
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• Bijscholing ICC
ICC-ers wisselen ervaringen uit en delen ontwikkelingen
met elkaar;
• Klankbordgroep De Ontdekking XXL
ontmoeting van ICC-ers, leraren en aanbieders om
ontwikkelingen te bespreken en te zien waar het onderwijs en
cultuureducatie elkaar nog beter kunnen vinden.
• Thematische bijeenkomsten
bijvoorbeeld voor speciaal (basis)onderwijs of thematisch
onderwijs.

Bijeenkomsten

Advies nodig?

Nieuwe Veste organiseert jaarlijks een aantal netwerk
bijeenkomsten zoals:
• Voorjaarsbijeenkomst De Ontdekking
met het nieuwe aanbod en de dialoog met aanbieders als
centrale thema’s;
• Najaarsbijeenkomst De Ontdekking
we bespreken de evaluatie van De Ontdekking en actuele
ontwikkelingen en verzamelen input om De Ontdekking nóg
meer bij de wensen van het onderwijs te laten aansluiten;

Wil je meer weten over bovenstaand aanbod of wil je deelnemen
aan een activiteit of bijeenkomst? Laat je dan adviseren door een
van de consulenten cultuureducatie van Nieuwe Veste.
In de agenda hiernaast zie je wat we al hebben gepland.

Datum

Activiteit

Voor wie

Deelname

wo 9 sep 2020

Inspiratieavond Boekstart

Pedagogisch medewerkers van locaties Boekstart

op uitnodiging

ma 14 sep 2020

Informatieavond Kinderboekenweek

Leescoördinatoren BoS, bestellers Kinderboekenweek-pakket

op uitnodiging

wo 16 sep 2020

Najaarsbijeenkomst De Ontdekking

ICC-ers, directie, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders,
pabo-studenten

iedereen welkom

wo 23 sep 2020

Instructie thematische routes De Ontdekking
groepen 1-2 en 7-8

alle leerkrachten groepen 1-2 en 7-8 met inkoop thematische route +
aanbieders

bij inschrijving voor
receptieve route

wo 30 sep 2020

Instructie thematische routes De Ontdekking
groepen 3-4 en 5-6

alle leerkrachten groepen 3-4 en 5-6 met inkoop thematische route +
aanbieders

bij inschrijving voor
receptieve route

do 8 okt 2020

Thema-onderwijs netwerk

Leerkrachten thematisch onderwijs

op inschrijving

wo 14 okt 2020

‘Peuters & Painting’ en ‘Beeldend Verbeeld’

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, pabo-studenten,
aanbieders

op inschrijving

vr16 okt 2020

Muziekkwartier 1

Pedagogisch medewerkers en unitmanagers, pabo-studenten,
aanbieders

op inschrijving

ma 26 okt 2020

Gitaar liedbegeleiding

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

di 27 okt 2020

Onderwijskoor 1

Leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

wo 28 okt 2020

‘Peuters & Painting’ en ‘Beeldend Verbeeld’

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, pabo-studenten,
aanbieders

op inschrijving

wo 28 okt 2020

S(B)O netwerk – Het verhaal van het S(B)O

Leerkrachten S(B)O

op uitnodiging

do 29 okt 2020

Training 1 Creativiteit

leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

vr30 okt 2020

Muziekkwartier 2

Pedagogisch medewerkers en unitmanagers,
pabo-studenten, aanbieders

op inschrijving

do 5 nov 2020

Klankbordgroep De Ontdekking XXL

ICC-ers, leerkrachten, aanbieders

op uitnodiging

za 7 nov 2020

Opfrisdag 123ZING

Kartrekkers 123ZING

op inschrijving

wo 11 nov 2020

ICC-cursus Dag 1

Leerkrachten, pabo-studenten

op inschrijving

do 12 nov 2020

Training 2 Creativiteit

Leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

ma 23 nov 2020

Training 3 Creativiteit

Leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

do 26 nov 2020

S(B)O netwerk – Het verhaal van het S(B)O
aan de aanbieder

Leerkrachten S(B)O aanbieders

op uitnodiging

do 10 dec2020

ICC-ers Netwerk

ICC-ers

op inschrijving

di 5 jan 2021

Dans en literatuur

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

wo 6 jan 2021

InspiratieAVOND nvd

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2

op uitnodiging

do 7 jan 2021

Ukelele trainingen Dag 1

Leerkrachten, vakleerkrachten, pabo-studenten

op inschrijving

di 19 jan 2021

Eerste Hulp bij Musical

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

wo 27 jan 2021

S(B)O netwerk – De aanbieder aan zet S(B)O

Leerkrachten S(B)O aanbieders

op uitnodiging

di 2 feb 2021

Muziek Impuls scholen Netwerk

Muziek Impuls team, directeur

op uitnodiging

di 23 feb 2021

Eerste Hulp bij Musical

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

wo 3 mrt 2021

Klankbordgroep De Ontdekking XXL

ICC-ers, leerkrachten, aanbieders

op uitnodiging

wo 3 mrt 2021

Dans en thematisch onderwijs

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

di 23 mrt 2021

Eerste Hulp bij Musical

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

wo 24 mrt 2021

S(B)O scholing – Zelf aan de slag

Leerkrachten S(B)O en aanbieders

op inschrijving

wo 7 apr 2021

Voorjaarsbijeenkomst De Ontdekking

ICC-ers, directie, aanbieders De Ontdekking

iedereen welkom

wo 14 apr 2021

Dans en wereldoriëntatie

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, aanbieders, pabo-studenten

op inschrijving

wo 19 mei 2021

Klankbordgroep De Ontdekking XXL

ICC-ers, leerkrachten, aanbieders

op uitnodiging

do 3 juni 2021

ICC-ers Netwerk

ICC-ers

op inschrijving

Let op
Mis je iets in het programma? Check dan de website
kcegids.nl/breda voor het meest actuele overzicht, want
we vullen de agenda regelmatig aan met nieuwe activiteiten!

Het aanbod van CultuurAcademie Breda is contstant in ontwikkeling. Kijk voor details en inschrijven op
kcegids.nl/breda
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De Ontdekking pakketten

Scholing

Op 31 december 2020 eindigt CmK2. Het goede nieuws is dat
CmK3 doorgaat. Er worden wel nieuwe kaders geformuleerd. Dit
betekent dat we de scholen nog altijd vanuit CmK ondersteunen.
De kosten voor de ondersteuning en scholing worden echter niet
meer geheel vanuit CmK bekostigd. Daarom wordt een bijdrage
van de scholen gevraagd. Hiervoor zijn onderstaande pakketten
ontwikkeld die zijn gebaseerd op de rol die cultuureducatie
binnen een school krijgt toebedeeld. Hiermee kan Nieuwe Veste
de dienstverlening naar het onderwijs op het gewenste niveau
handhaven.

Scholen ontvangen voor elke aanvraag voor deskundigheids
bevordering vooraf een offerte en dienen facturen in eerste
instantie volledig te voldoen. Aan het einde van het schooljaar
stuurt de school een overzicht met de genoten scholing en
de betaalde kosten. Op basis hiervan wordt de CmK-bijdrage
berekend en teruggestort. Is een (vooraf betaalde) activiteit niet
gevolgd, dan bestaat voor deze activiteit geen recht op een
CmK-bijdrage. Scholen die niet deelnemen aan De Ontdekking
komen niet in aanmerking voor een CmK-bijdrage.

TEAM
CULTUUREDUCATIE
OP SCHOOL
Het ervaren team Cultuureducatie Op School
van Nieuwe Veste zet zich in om cultuur
educatie op scholen naar een hoger plan te
tillen. Samen met onze partners uit de culturele
hoofdstructuur werken we aan de invulling van
culturele thema’s die passen bij het ‘verhaal van
Breda’. Alle kunstdisciplines – waaronder ook
erfgoed en literatuur – komen daarbij aan bod.
Het is voor Nieuwe Veste en de partijen uit de culturele
hoofdstructuur, zelfstandige aanbieders van cultuureducatie, het
amateurveld én het onderwijs van belang om samen vorm en
inhoud te geven aan cultuureducatie. Zo krijgen we aanbod dat
ertoe doet en zorgen we ervoor dat onze gezamenlijke expertises,
capaciteiten en kwaliteiten optimaal worden benut. We denken
graag met je mee. Onze rol is bemiddelend, ondersteunend
en adviserend aan het onderwijs, speciaal (basis)onderwijs,
kinderdagopvang en het volledige cultuureducatieveld.

Visievormingstraject onderwijs
Op verzoek kunnen scholen met een van de consulenten
cultuureducatie van Nieuwe Veste een visievormingstraject
doorlopen om een door het team gedragen visie op het gebied van
cultuureducatie te formuleren. Een teambijeenkomst visievorming
bestaat uit de inspiratieworkshop ‘Vier culturele vermogens’,
gevolgd door het gezamenlijk bepalen en formuleren van de visie
van de school op cultuureducatie. In de workshop wordt de visie
van CmK (waarop gemeentelijk en landelijk beleid is gebaseerd)
verhelderd. Vanuit deze visie spreken we over cultuureducatie met
kwaliteit en over verdiepend bezig zijn met cultuureducatie.
Tijdens de workshop gaat het team aan de slag met creatieve
opdrachten vanuit verschillende disciplines. We werken daarbij
procesgericht vanuit een thema, waarmee de inhoud en betekenis
van de vier culturele vermogens die iedereen bezit – receptief,
creërend, reflectief en analyserend vermogen – wordt ervaren en
geduid. Dit levert inspiratie op en helpt om bewuster met elkaar
te praten over een gezamenlijke visie. Dat is belangrijk, want de
rol van de leerkracht is van wezenlijk belang voor het slagen van
cultuureducatie.

Pakket

Bijdrage school

Bijdrage CmK2

Advies samenstelling
jaarprogramma

Ondersteuning consulenten
(advies m.b.t. De Ontdekking)
bekostigd uit CmK2

Visievormingstraject
bekostigd uit CmK2

Bijdrage CmK2 aan teamtraining
op maat en activiteiten van
CultuurAcademie Breda

1

< € 10,00

€ 0,00

Eerst receptief, aangevuld
met actief

2 gesprekken

5,5 uur (stap 1-3)

25%

2

< € 15,00

€ 2,50

1x receptief, 1x actief

4 gesprekken

7,5 uur (stap 1-4)

50%

3

> € 15,00

€ 2,50

Afgestemd programma

8 gesprekken

12 uur (hele traject)

75%

Tarieven
Onderdeel traject

Uren

Ophalen en delen van informatie: ter voorbereiding van het
intakegesprek stuurt de school haar beleidsplan (indien
aanwezig) op óf beschrijft de school kort de actuele situatie

1.00 uur

2

Intakegesprek consulent cultuureducatie met ICC-er en
directeur op school

1.30 uur

3

Teambijeenkomst visievorming: inspiratieworkshop en
bepaling teamvisie op cultuureducatie

3.00 uur

4

ICC-er inventariseert de behoefte aan
deskundigheidsbevordering binnen het team om de visie te
kunnen uitvoeren, waarna de consulent cultuureducatie de
ICC-er helpt bij het opstellen van een plan van aanpak

2.00 uur

5

Afstemming en vooronderzoek advisering
deskundigheidsbevordering

3.00 uur

6

Afsluitend gesprek met evaluatie en (indien nodig) herijking
van de visie met ICC-er

1.30 uur

Totaal

12.00 uur

1

Tijdens het gesprek over De Ontdekking zal de consulent
cultuureducatie met de ICC-er bespreken hoe de visie van de
school op cultuureducatie in het nieuwe schooljaar mee kan
worden opgepakt.

Consulenten

€ 65,00 per uur

Experts scholing

€ 100,00 per uur

Materiaalkosten

op basis van offerte

Productontwikkeling

€ 50,00 per uur

‘We hebben ervaren
dat de kinderen van een
rondleiding op een inspirerende
locatie zoveel meer meekrijgen
dan we in de klas zouden
kunnen realiseren’
Juf Suzanne – leerkracht groep 7
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Financieel aantrekkelijk cultuureducatieprogramma
van hoge kwaliteit
Gevarieerd basisprogramma - (mee)maken van kunst
Veel ruimte voor flexibiliteit en maatwerk
Advies en ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering
van een schoolvisie op cultuureducatie en het opzetten
van een jaarlijks activiteitenplan
Coaching & advies bij het samenstellen van een
cultuurprogramma dat past bij de eigen visie
Online KCE-gids: één centrale plek waar vraag en
aanbod bij elkaar komen en scholen hun programma
op maat kunnen samenstellen
CultuurAcademie Breda met breed programma
deskundigheidsbevordering
Inspirerende netwerkactiviteiten en ontmoetingen
Onderdeel van CmK

Contactgegevens
onderwijs@nieuweveste.nl

Team De Ontdekking
Annette Truijens – Projectleider Cultuureducatie
Eileen Beneken – Consulent Cultuureducatie
Lizet van Beek – Consulent Cultuureducatie
Luydgarde Huiskamp - Consulent Cultuureducatie
Yvonne van der Ham – Coördinator CultuurAcademie Breda
www.nieuweveste.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

