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1. Inleiding
De gemeenteraad en het college van B & W in de gemeente Ooststellingwerf hebben in 2010
middels een raadsbesluit hun wensen over de toekomst van de kunst- en cultuureducatie in haar
gemeente kenbaar gemaakt. Tevens is er een besluit genomen over de hoogte van de subsidie.
Voor het oprichten van een coöperatieve vereniging en het operationeel maken van de lessen
heeft de gemeente gezocht naar een initiatiefnemer die er tevens voor kan zorgen dat er in de
nieuwe situatie een brede samenwerking ontstaat. Vanaf 1 november 2010 is de nieuwe
organisatie een feit. Kunst & COO is de nieuwe organisatie die in de vorm van een coöperatieve
vereniging lessen en cursussen verzorgt in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf.
De gemeente wil de helft van het subsidiebudget rechtstreeks inzetten voor het primair en
voortgezet onderwijs. Daarmee heeft Kunst & COO een belangrijke en omvangrijke taak. Vanuit
Kunst & COO is ondergetekende, Thijs Oud, aangesteld als coördinator om de opdracht van de
gemeente en de organisatiestructuur mede vorm te gaan geven. Met dit document hoop ik een
waardevolle bijdrage aan de opzet en het welslagen van de opdracht te kunnen geven.
Thijs Oud – mei 2011

2. Opdracht voor Kunst & COO
De opdracht van de gemeente Ooststellingwerf voor Kunst & COO is als volgt:
Zoveel mogelijk jongeren actief in aanraking brengen met kunst en cultuur door het geven van
lessen en cursussen gegeven door gekwalificeerde docenten.
Het beschikbare subsidiebudget voor het onderwijs moet via Kunst & COO worden afgenomen en
bedraagt jaarlijks ongeveer €100.000,-.
Het bestuur van Kunst & COO moet verantwoording afleggen voor de besteding van de
gemeentelijke subsidie voor het onderwijs. Het bestuur zal controle uitoefenen op de
inhoudelijke en financiële aspecten van de besteding van het subsidiebudget om zo aan de
opdracht van de gemeente te kunnen voldoen.

3. Financiën
PRIMAIR ONDERWIJS (23 scholen – 2486 LL)
Rijksbudget €10,90 bruto (€7,- netto) per leerling
Gemeentebudget €49.720,- via Kunst & COO voor actieve en productieve deelname aan kunst- &
cultuureducatie. Voor 2011 is er een bedrag van €20,- per leerling vastgesteld.
De scholen maken eigen keuzes over de besteding van het rijksbudget
De scholen maken eigen keuzes over de besteding van het gemeentebudget met als voorwaarde:
actief en productief bezig zijn met kunst- en cultuur uitgevoerd door gekwalificeerde docenten
en afgenomen via Kunst & COO.
KLEINE SCHOLEN
Kleine scholen kunnen een beroep doen op een speciaal fonds om een project of cursus bij te
weinig middelen toch mogelijk te maken. Maximaal €5 per leerling per kalenderjaar betekent
maximaal €1100,- gemeentebudget voor een vijftal geselecteerde scholen op de totale begroting.
VOORTGEZET ONDERWIJS (2 scholen 1528 LL)
Rijksbudget €15,- per leerling (cultuurkaart)
Gemeentebudget €19.864,- via Kunst & COO voor actieve en productieve deelname aan
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kunst- & cultuureducatie. Voor 2011 is er een bedrag van €13,- per leerling vastgesteld. Als de
cultuurkaart verdwijnt zal er voor 2012 een aanpassing van het bedrag per leerling plaatsvinden.
PROJECTEN
Scholen kunnen aanspraak maken op 50% subsidie op projecten buiten schooltijd als er extra
inkomsten zijn (bijvoorbeeld ouderbijdragen).
Gemeentebudget €10.040,COORDINATIE, PR EN OVERIGE KOSTEN
Gemeentebudget €19.276,- (rekening houdend met de opstartfase)

4. Uitgangspunt voor het Primair Onderwijs
Als uitgangspunt dient het beleidsplan Cultuureducatie primair onderwijs Ooststellingwerf. Dit
beleidsplan van 01-10-2008 is goedgekeurd door de schoolbesturen primair onderwijs in
Ooststellingwerf en akkoord bevonden door de gemeente Ooststellingwerf.

5. Doelstellingen voor het Primair Onderwijs
DOELSTELLING ALGEMEEN:
Middels een doorgaande lijn de kinderen kennis laten maken met cultuur, aansluitend op de
Kerndoelen Basisonderwijs.
DOELSTELLINGEN SPECIFIEK:
Zorg dragen voor structuur in de taal- en cultuureducatie in de gemeente Ooststellingwerf en
stimuleren dat alle scholen in gelijke mate hier aandacht aan besteden.
BEZIG ZIJN MET KUNST EN CULTUUR:
Op 4 verschillende manieren kunnen de kinderen in aanraken gebracht worden met taal- en
cultuureducatie:
• actief (in de klas bezig zijn met kunstzinnige middelen)
• productief (een artistiek concept opzetten of uitvoeren, bijvoorbeeld een musical)
• receptief (het ondergaan en beschouwen van kunst, zoals een ontmoeting met een
kunstenaar, het bezoeken van een voorstelling)
• reflectief (het nadenken over kunst en verwerken)
KUNSTDISCIPLINES:
Het aanbod voor taal- en cultuureducatie bestaat globaal uit een aantal kunst-disciplines.
• drama
• dans
• muziek
• literatuur
• beeldende kunst
• media educatie
• erfgoed
• film
Waar mogelijk worden lokale aanbieders ingezet voor de invulling van de disciplines.
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6. Organisatiestructuur Primair Onderwijs
WERKGROEP JAARPROGRAMMA CULTUURMENU OOSTSTELLINGWERF
Bestaande uit twee onderdelen:
Groep 1 – klankbordgroep onderwijsveld:
Jan Lykele Boek (taal- en cultuurcoördinator Primair onderwijs OSW & WSW)
Sytske van der Woude (cpo Tjongerwerven)
Wieke Eilders (stichting Comperio, speciaal onderwijs)
Jelle Terwal (stichting Comperio, grote(re) scholen)
Winni van der Linden (stichting Comperio, directie en kleine(re) scholen)
Jacko Oosterhof (stichting Comperio)
Groep 2 - aanbieders:
Thijs Oud (kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO)
Klaasje Herder (bibliotheek zuidoost Friesland)
Janou Sipsma (Stichting Kunstwerf)
Allard Donker / Marleen van der Heijden (stichting Scala nsa)
Hans Jonker (coöperatieve vereniging Kunst & COO)
WERKWIJZE:
stelt jaarprogramma samen aan de hand van een jaarthema
werkt jaarprogramma uit in een aanbod naar het onderwijsveld
groep 1 onderzoekt de vraag van de scholen
groep 2 verwerkt de vraag in de samenstelling van het aanbod
uitgaande van 5 bijeenkomsten per jaar waarvan 2 keer plenair en 1x een presentatie voor de
scholen.
TIJDPAD:
September: bijeenkomst werkgroep
November: bijeenkomst klankbordgroep uitgebreid met intervisiegroep
Januari: bijeenkomst aanbieders
Februari: bijeenkomst klankbordgroep uitgebreid met intervisiegroep
April: bijeenkomst werkgroep
Mei: presentatie voor alle scholen
STUURGROEP PRIMAIR ONDERWIJS
Met vertegenwoordigers van Comperio, De Tjongerwerven en de De Rank
Coördinator onderwijs
Coördinator kunst & COO
WERKWIJZE:
komt minimaal 1x per jaar bijeen
bewaken scenario 2: vraaggestuurd
bewaken breed aanbod kunst-disciplines
de coördinatoren verzorgen een jaarverslag
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COÖRDINATOR PRIMAIR ONDERWIJS:
brengt vraag onderwijsveld in kaart
stuurt werkgroep jaarprogramma basisonderwijs aan
stuurt werkgroep – groep 1 jaarprogramma basisonderwijs aan
werkt samen met de werkgroep jaarprogramma basisonderwijs het jaarprogramma uit
biedt jaarprogramma namens werkgroep aan het onderwijsveld aan
werkt met een tijdpad
koppelt informatie naar klankbordgroep
COÖRDINATOR KUNST & COO:
brengt vraag onderwijsveld in kaart
stuurt aanbieders – groep 2 werkgroep jaarprogramma basisonderwijs aan
werkt samen met de werkgroep jaarprogramma basisonderwijs het jaarprogramma uit
vertaalt aanmeldingen van de scholen in een uitvoeringsschema
koppelt uitvoerenden aan de aangemelde scholen
werkt met een tijdpad
koppelt informatie naar klankbordgroep
uitgaande van 1 dag in de week

7. Uitwerking en verantwoordelijkheid scholen
De scholen hebben de taak om actief hun kunst & cultuurbeleid te formuleren en in kaart te
brengen middels een eigen beleidsplan.
Januari 2011 – juli 2011 is een overgangsfase waarin het huidige cultuurmenu zal worden
uitgevoerd. Daarnaast zullen er pilotprojecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Uiterlijk in mei
2011 zal er een programma voor het schooljaar 2011-2012 worden gepresenteerd.
Vanuit het primair en voortgezet onderwijs kan er een inventarisatie van de behoeften worden
gemaakt middels een enquête. Daarnaast zal er een begin worden gemaakt met het in kaart
brengen van de verschillende fases waarin het aanbod zal moeten worden ontwikkeld. Het
nieuwe cultuurmenu zal ook op de website van Kunst & COO worden gepubliceerd.
Primair Onderwijs – globale weergave leerfases muziekeducatie (handvat Kunst & COO)
Groep 1 – oriëntatie kunst-disciplines
Groep 2 – oriëntatie kunst-disciplines
Groep 3 – oriëntatie kunst-disciplines
Groep 4 – oriëntatie, kennismaking actieve lessen kunst-disciplines
Groep 5 – kennismaking actieve lessen kunst-disciplines
Groep 6 – kennismaking actieve lessen kunst-disciplines, projecten richting een schooluitvoering
Groep 7 – projecten richting een schooluitvoering
Groep 8 – projecten richting een schooluitvoering
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8. Uitgangspunt voor het Voortgezet Onderwijs
Aangezien de twee scholen, het Stellingwerf College en CSG Liudger, een zelfstandig ontwikkeld
kunst- en cultuuraanbod op hun scholen hebben ontwikkeld zal het beschikbare budget voor het
voortgezet onderwijs vooral door de scholen zelf worden ingevuld. Kunst & COO heeft, als
aanbieder, een adviserende en aanvullende rol waarbij de extra inzet in goed overleg met de
verantwoordelijke contactpersonen en de vakdocenten op de scholen zal worden gerealiseerd.
Er liggen kansen op het gebied van samenwerking, projecten en het aansluiten op de kunst- en
cultuureducatie van het Primair Onderwijs

9. De rol van Kunst & COO als aanbieder
Kunst & COO is een coöperatieve vereniging van docenten. Kunst & COO zal vanuit de vraag van
de scholen een dynamisch aanbod ontwikkelen waarin ondernemende docenten een
aanvullende bijdrage kunnen gaan leveren aan de lessen op de scholen. Middels een jaarlijkse
brochure zal het aanbod worden gepresenteerd. De cultuurcoördinator van Kunst & COO is
beschikbaar als adviseur en contactpersoon om de scholen te helpen bij hun wensen en
aanvragen.
Kunst & COO zal ook haar website gaan gebruiken om het aanbod in kaart te brengen en te
presenteren. Daarnaast heeft Kunst & COO het voornemen om haar website zo in te gaan richten
dat de scholen de website als startpagina kunnen gaan gebruiken in hun zoektocht naar kunst- en
cultuuraanbod.

10.Bijlagen – subsidiebudget per school & aanbod Kunst & COO
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