Alle leerlingen in het primair onderwijs in Enschede
komen ieder jaar in aanraking met kunst en cultuur.

De Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) en directeur van

Het Projectbureau coördineert en voert de

de school bepalen met medewerking van de ambassadeur

dagelijkse werkzaamheden uit. Samen met alle

het cultuureducatief beleid van de school en geven hier

partners werken zij aan de vooraf gestelde doelen.

uitvoering aan.

Het projectbureau bestaat uit:
• Willem Jaap Zwart
voorzitter Stuurgroep
Educatief medewerkers van de 11 grote culturele instellingen

• Emma Bouman

ondersteunen de scholen. Zij zijn ambassadeur van het

projectleider Cultuureducatie Enschede

gehele culturele veld en helpen de scholen bij de vormgeving

• Evelien Harberink

van het cultuuronderwijs, zoals het opstellen van het cultuur-

coördinator Cultuurmenu

beleidsplan en de keuze uit het Cultuurmenu. Zij kennen

• Koen Waanders

de school goed en denken met de school mee.

communicatie

In de Stuurgroep Cultuureducatie Enschede
hebben de gemeente Enschede, schoolbesturen,
opleidingen en culturele instellingen zitting.
Zij bepalen het beleid, zijn aanjager van het project
en houden toezicht.
In het Cultuurmenu komen de cultuureducatieve vraag
en het aanbod in Enschede bij elkaar. Op deze website
kunnen scholen een uitgebreid overzicht vinden van

Via verschillende regionale programma’s wordt

het kunst- en cultuuraanbod (inclusief leerlijnen) van

gewerkt aan de doelen van CmK. In Enschede

de 11 culturele instellingen uit Enschede en een aantal

gebeurt dat in het project Cultuureducatie

particuliere aanbieders.

Enschede (voorheen Culturage).

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ( FCP)

Amateurkunst ( LKCA ) is de kennispartner binnen

is verantwoordelijk voor de toekenning van de

het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verant-

rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie

woordelijk voor het inbrengen, ophalen en delen van kennis

met Kwaliteit. De subsidie van het FCP wordt langs

over cultuureducatie binnen en buiten het programma.

verschillende wegen voor 100% gematcht door

Het LKCA bewaakt mede de kwaliteit in het Cultuurmenu.

de gemeente Enschede.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
is initiatiefnemer en opdrachtgever van het landelijke
programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK ).
Het doel van het programma: goed cultuuronderwijs
op elke ( basis)school en voor ieder kind.

