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Motie Versterk Cultuureducatie in het VMBO
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, aan de orde
hebbende het Statenvoorstel Kadernota 2OL9-2022 en voorjaarsnota 2018,
documentnummer 8 I D3E4D8 ;

Constaterende dat:
a

a

a

Het Fonds voor Cultuurparticipatie een Regeling "Versterking Cultuureducatie in het
vmbo, vso en praktijkonderwijs" heeft ingericht *
Scholen subsidie kunnen aanvragen voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en
verankeren van een project in co-creatie met een culturele instelling waarbij de
culturele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd;
Uit interviews met scholen door Berenschot blijkt dat (meer) cultuureducatie in het
vmbo van groot belang wordt geacht. Men realiseert zich dat leerlingen in het vmbo
minder tijd (in leerjaren) hebben, minder aanbod krijgen aangeboden en dat het
budget vaak ontoereikend is x*

Overwegende dat:
. Scholen niet gewend zijn dit type subsidies aan te vragen, daar het veelal ontbreeK
aan tijd en expertise;
. De provincie Utrecht zo'n 75 vmbo-scholen en scholen voor praktijkonderwijs kent;
. Het goed is scholen in de provincie Utrecht te stimuleren maximaal gebruik te
maken van deze regeling. Bij een informatiebijeenkomst in mei j.l. bleek veel
enthousiasme bij de vijftien aanwezige scholen;
. Het helpt wanneer deze scholen een beroep kunnen doen op een onafhankelijke
expert en matchmaker die hen informeert, bevraagt en adviseert bij de keuze voor
een cultureel partner én begeleidt bij het opstellen van een kwalitatief goede en bíj
de school passende aanvraag bij de regeling. Deze matchmaker heeft eveneens de
taak nog niet bereikte scholen te informeren en enthousiasmeren;
o Kunst Centraal deze rol vervult voor het primair onderwijs en bereid is aan deze
'matchmaker'rol voor het vmbo en praktijkonderwijs invulling te geven;
. Kunst Centraal eerder succesvol werkte met en voor het voortgezet onderwijs;
Verzoeken het college
a

a

a

Kunst Centraal te vragen de rol van matchmaker voor de regeling Versterking
cultuureducatie in het VMBO op zich te nemen;
Bij te dragen in de financiering voor deze functie vanaf augustus 2018 tot eind
december 2020. Kosten voor 2018: € 36.000, voor 2019 € 87.000 en voor 2020 C
88.000.
Voor 2018 ruimte te vinden binnen het programma Cultuur & Erfgoed en voor 2019
en 2020 met een voorstel te komen bij de behandeling van de begroting 2019.
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De subsidie wordt verleend in drie aanvraagrondes (2018,20L9 en 2020) en kent een
totaalbudget van € 5,8 miljoen. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal €
50.000 per project. De aanvrager dient minimaal hetzelfde bedrag te matchen uit eigen
middelen en/of door bijdrages van andere financiers.
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/versterking-cultuureducatie-vmbo.html

** Berenschot rapport 2OL7, Cultuureducatie in het VMBO, bevindingen voor het fonds
voor cu ltuurparticipatie.

