
Goed cultuuronderwijs  
op elke school en voor 
ieder kind in Overijssel!

Fotografie: Loveland Film & Photography

Kijk hier voor meer informatie: www.cultuuronderwijsoverijssel.nl  
of neem contact op via cultuureducatie@rijnbrink.nl 

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van 
jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen 
in literatuur, theater, muziek, media, beeldende 
kunst en erfgoed zijn niet alleen ontzettend leuk, 
maar ze zijn ook broodnodig voor de brede vorming 
van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen 
kinderen hun talenten en maken zij kennis met 
schoonheid. Ze leren de waarde van kunst te 
begrijpen. Cultuureducatie zorgt voor historisch 
besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, 
onderzoekende houding te ontwikkelen. 

Het Rijk, de gemeenten, de provincies en 
de PO-Raad willen het cultuuronderwijs 
in Nederland bevorderen. Het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) geeft 
basisscholen inmiddels al ruim acht jaar 
houvast voor meer kwaliteit in het cultuuron-
derwijs. De deelnemende cultuurinstellingen 
en zelfstandige kunstvakdocenten leveren 
een onmisbare bijdrage aan CmK.

Voor 21 kleine en middelgrote gemeenten 
in Overijssel is Rijnbrink penvoerder van het 
programma CmK. Dit betekent dat Rijnbrink 
het aanspreekpunt is voor alle scholen 
binnen dit gebied. Voor al deze scholen staat 
er -vanaf dit jaar- in juni een voucher klaar, 
die kan worden ingezet voor cultuureducatie. 
Het voucherbedrag waar een school recht 
op heeft, is afhankelijk van de grootte van 
de school én of de school al wél (Spoor 1) 
of niet eerder aan CmK heeft deelgenomen 
(Spoor 2). Als een school gebruik wil maken 
van de voucher, dan kan de school dit in juni 
aangeven via het digitale inschrijfsysteem.

“‘Dit was de mooiste 
dag van mijn leven’, 

zei een klein jongetje 
tijdens een van de 

programma’s.”
Jessica Veen

Projectleider (project: Dinkellands 
erfgoed-educatie op locatie)

 “Als je gaat inzetten 
op verbetering van 

beeldend onderwijs 
met procesgerichte 

didactiek, levert 
dat een verbetering 

op van het totale 
onderwijs.”

Mech Benjaminsen
Projectleider en uitvoerder (project: 

Koppeling Wereldoriëntatie aan 
Expressievakken)

De huidige CmK-beleidsperiode loopt van 2021-2024. Voor scholen staat 
een voucher klaar die ze binnen de vierjarige beleidstermijn kunnen inzetten 
voor cultuureducatie. Een school bepaalt zelf in welk schooljaar ze meedoet. 
Inschrijven kan elk jaar in juni voor het daaropvolgende schooljaar.

https://www.cultuuronderwijsoverijssel.nl/nieuws/inschrijven-cmk


Almelo  Anouk Snellink 
anouk.snellink@kaliberkunstenschool.nl 

Borne  Frank Vennegoor  
frank.vennegoor@kulturhusborne.nl 

Dalfsen  Irene van der Vegte 
i.vandervegte@dalfsen.nl 

Dinkelland  Jan Bonnes 
janbonnes@home.nl 

Haaksbergen  Femke Middelhuis 
f.middelhuis@baoh.nl 

Hardenberg  Dia Oosterhuis-Pals 
info@kindencultuurhardenberg.nl 

Hardenberg  Leanne Kroes-Zwama  
leanne.zwama@hotmail.com 

Hellendoorn  Janneke Meijer  
jannekemeijer@zinin.com 

Hof van Twente  Karin Köster  
info@cubahof.nl 

Kampen  Mariëlle van Zanten  
m.vanzanten@quintuskampen.nl 

Losser  Anne-Marie ten Heggeler  
A.tenHeggeler@fundamentlosser.nl 

Oldenzaal  Hedwig de Bruijn  
hedwigdebruijn@ceppo-oldenzaal.nl 

Olst-Wijhe  Benno Hubner  
b.hubner@uthuus.nl (Tijdelijke vervanger Lian Kolkman)

Olst-Wijhe  Lian Kolkman  
l.kolkman@uthuus.nl 

Ommen  Petra Stokvisch  
cultuurcoordinatorommen@hotmail.com 

Raalte  Mirjam Borger  
mirjam.borger@hoftheater.nl 

Rijssen-Holten  Kristina Odenhamn  
odenhamn@viaviewelzijn.nl 

Staphorst  Alieke Pijl  
aliekepijl@gmail.com 

Steenwijkerland  Marjanne Oost  
cultuurcoachsteenwijkerland@accrete.nl 

Tubbergen  Loes Ritzen  
l.ritzen@dewiekslag.nl 

Twenterand  Ria van der Wielen  
cultuureducatie@bibliotheektwenterand.nl 

Wierden/Almelo  Erika Bijlsma  
E.Bijlsma@kaliberkunstenschool.nl 

Zwartewaterland  Aletta Jansen  
Aletta@mczwartewaterland.nl 

Zwartewaterland  Richard Jansen  
Richard@mczwartewaterland.nl
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Inschrijven voor CmK is eenvoudig
Op de website www.cultuuronderwijsoverijssel.nl zijn vanaf eind 
mei behalve uitleg ook alle beschikbare CmK projecten/leerlijnen, 
voorstellingen en bijscholingstrajecten te vinden waarvoor de voucher 
gebruikt kan worden. De cultuurcoach of bovenschoolse ICC’er die in 
elke gemeente werkzaam is, kan een school helpen bij het inschrijven. 
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling 
genomen. Het aantal scholen dat jaarlijks kan deelnemen is gelimiteerd.

Ben jij werkzaam op een school en wil je met jouw school deelnemen aan CmK? Neem dan snel contact op met 
de cultuurcoach/bovenschoolse ICC’er die binnen jouw gemeente werkzaam is en schrijf je school vóór juli in!

Spoor 1 (Bestaande CmK scholen) Voucherwaarde
< 125 leerlingen € 2.500,-
125 - 300 Leerlingen € 3.500,-
301 > leerlingen € 4.500,-

Spoor 2 (Nieuwe scholen) Voucherwaarde
< 125 leerlingen € 4.500,-
125 - 300 Leerlingen € 5.500,-
301 > leerlingen € 6.500,-

Waarde van de vouchers per school

https://www.cultuuronderwijsoverijssel.nl/nieuws/inschrijven-cmk

