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Creativiteit ontwikkelen om je de ruimte 
te geven veelbelovende ideeën tot leven te 
brengen. Samen musiceren om anderen te 
laten genieten. Taal beheersen om de ander te 
kunnen verstaan. Een eigen mening vormen om 
de wereld een stapje verder te brengen. Kunst 
ontdekken om de schoonheid ervan te ervaren. 
Jezelf leren uiten omdat jij de moeite waard 
bent. Kunst en cultuur geven betekenis. Niet 
eenmaal. Niet alleen als je jong bent. Maar  
– jong geleerd – een leven lang. 

De persoonlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren door hun 
talenten te laten opbloeien, om nu en straks te kunnen meedoen 
in een ingewikkelde maatschappij… dát is de kern van 
cultuureducatie. Met cultuureducatie willen we iedereen laten 
kennismaken met de betekenis en waarde van taal, creativiteit  
en kunst.
 

VOORWOORD

In Breda hebben we een lange traditie op het gebied van 
cultuureducatie. Zo verzorgt een groot aantal organisaties en 
instellingen onder regie van Nieuwe Veste elk jaar een breed en 
gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, dat zoveel mogelijk aansluit 
bij de wensen van de scholen en – vooral – van de kinderen. Met 
dit educatieve programma – De Ontdekking – geven we vorm en 
inhoud aan een leven lang leren. Ook voor komend schooljaar is er 
weer een inspirerende editie van De Ontdekking samengesteld. 
Met De Ontdekking biedt Nieuwe Veste alle basisscholen in Breda 
een afgewogen selectie van culturele activiteiten van 
geselecteerde aanbieders voor elk leerjaar.

In deze brochure lees je alles over De Ontdekking. Bijvoorbeeld 
over het nieuwe online platform Educatiewijzer Breda, dat vanaf 
april 2021 de bekende KCE-gids vervangt. Daarnaast presenteren 
we diverse andere actuele ontwikkelingen, zoals het nieuwe 
project ‘Speciaal basisonderwijs op de kaart’, de ontwikkeling van 
de nieuwe leerlijn Mediakunst – waarmee we kinderen vertrouwd 
willen maken met (media)kunst en technologie – en het 
programma Ontdek Je Talent Breda, waarin Nieuwe Veste met  
tal van partners samenwerkt om basisschoolleerlingen te 
stimuleren hun creativiteit ook buiten schooltijd te ontplooien,  
hun talenten te ontdekken en te leren samenwerken. Ongewijzigd 
zijn vanzelfsprekend het enthousiasme en de toewijding van  
het onderwijsteam van Nieuwe Veste, dat zoals altijd voor je  
klaar staat.
 
De komende jaren krijgt onze lange traditie op het gebied van 
cultuureducatie overigens een prachtige nieuwe impuls dankzij 
een provincie-brede samenwerking met andere culturele 
instellingen. Door deze samenwerking willen we kinderen in heel 
Noord-Brabant zo breed mogelijk toegang tot kunst en cultuur 
geven. Noord-Brabant is de eerste provincie in Nederland die zo’n 
grote gemeenschappelijke aanvraag voor CmK3 – de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit – ontwikkelde. Hierdoor kunnen we 
de kwaliteit van cultuureducatie samen verder verbeteren en de 
positie ervan binnen het onderwijs versterken. 

Gertjan Endedijk – directeur-bestuurder Nieuwe Veste
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‘Door kunst te  
beschouwen, leer je kijken  

door de ogen van een ander.  
Door kunst te maken,  

leer je met andere  
ogen te kijken naar  

je eigen wereld.  
Zo bezien is kunst een  

échte eyeopener.’ 
Anne, fotograaf/media-artist

School en kind centraal 
De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een stevig 
beroep gedaan op de flexibiliteit van het onderwijs en 
het culturele veld. De ervaringen van snel schakelen, 
aanpassen en kijken naar wat kan nemen we zeker ook 
mee in De Ontdekking. Zo stemmen we het aanbod meer 
en meer af op de vraag en zetten we de ontwikkeling 
van het kind en de (cultuur)visie van scholen centraal. 
Hiermee geven we gehoor aan het onderwijs, dat bij 
evaluaties aangaf dat het kunst- en cultuuraanbod 
te beperkt was. Op educatiewijzerbreda.nl wordt het 
actuele en kwalitatief hoogstaande aanbod overzichtelijk 
aan de scholen gepresenteerd, zodat ze zelf een 
educatief programma op maat kunnen samenstellen. 
 
Nieuwe impulsen 
Nieuwe Veste nodigt nieuwe aanbieders van harte uit 
om zich aan te melden voor opname in De Ontdekking. 
Via een selectieprocedure beoordelen we en hoe de 
aanbieder in het aanbod kan worden opgenomen. Bij 
het samenstellen van het aanbod letten we erop dat 
scholen aan doorlopende leerlijnen kunnen werken, 
thematisch onderwijs kunnen verbinden, kennismaking 
en verdieping kunnen kiezen en in co-creatie met 
cultuurprofessionals aan de slag kunnen. Centraal staat 
dat er passend cultuureducatieaanbod beschikbaar is 
voor ieder kind in Breda. Ook de komende jaren zullen 
we daarom vanuit Nieuwe Veste verder werken aan een 
pluriformer aanbod. 
 
Ook scholen zijn uiteraard welkom om aanbieders aan 
te dragen, behoeften te melden en mee te werken 
aan ontwikkelingen. Dit kan op twee manieren: via de 
consulent cultuureducatie van Nieuwe Veste of door een 
e-mail te sturen naar: onderwijs@nieuweveste.nl. 
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KUNST- EN  
CULTUUREDUCATIE 
 

Wat is kunst? En wat is cultuur? Eenduidige 
definities zijn hiervan niet te vinden. Des 
te belangrijker is het om – zeker sinds De 
Ontdekking veel méér is dan kennismaking 
alleen – bij het selecteren van het aanbod van 
De Ontdekking met elkaar afspraken te maken 
over hoe wij kunst en cultuur zien. In onze ogen 
is kunst onderdeel van cultuur, maar kan cultuur 
ook onderdeel zijn van kunst. Het product is 
kunst, de wijze waarop het product – vanuit een 
bepaalde techniek – tot stand komt, is gebaseerd 
op traditie en dus cultureel bepaald. 

De Ontdekking is het centrale platform in Breda van waaruit alle 
scholen worden gefaciliteerd bij het organiseren van hun totale 
kunst- en cultuureducatieprogramma. De behoeften van de school 
staan hierin centraal. Nieuwe Veste heeft (lokale) aanbieders 
uitgenodigd om zich aan te melden voor De Ontdekking. Aan de 
hand van vooraf geformuleerde criteria is vervolgens beoordeeld of 
aanbieders een goede aanvulling vormen op het reeds aanwezige 
aanbod en tot De Ontdekking kunnen worden toegelaten. Daarbij 
hebben we ook beoordeeld in hoeverre het aanbod voldoet aan de 
criteria die we voor kunst- en cultuureducatie hebben geformuleerd.

Het aanbod: 
 heeft verbinding met een van de kunstzinnige disciplines; 
 biedt een cultuurbeleving die de verbeelding prikkelt; 
 is gebaseerd op tradities of ambachten met een doorvertaling 

naar kunstzinnige disciplines; 
 verwondert en daagt uit om te onderzoeken, verder te kijken en 

na te denken; 
 stimuleert de creativiteitsontwikkeling van kinderen; 
 helpt kinderen om zich kritisch te verhouden tot kunst en cultuur, 

tot de wereld om zich heen en tot zichzelf. 
 
Het kind:

 leert zichzelf uit te drukken en vorm te geven via een kunstuiting; 
 leert door de activiteit de wereld van kunst en cultuur kennen; 
 leert door de activiteit de wereld via kunst en cultuur kennen; 
 ontwikkelt kunstzinnige basisvaardigheden om zichzelf uit  

te drukken. 

Het belang van cultuureducatie
Cultuur is de wereld om ons heen, wat we waarnemen 
en hoe we dit ervaren. Alles om ons heen is vormgegeven 
en heeft betekenis gekregen door hoe een samenleving 
tegen de wereld aankijkt en ermee om gaat. Cultuur 
vormt en toont identiteit, maakt persoonlijke en 
massacommunicatie mogelijk, stuurt de waarneming en 
beleving van de wereld. Taal en beeld als cultuurdragers 
zijn overal aanwezig en beide zijn meer dan ooit 
bepalend voor hoe wij onszelf en de wereld ervaren 
en hoe wij onszelf willen presenteren. Het is daarom 
van groot belang dat iedereen cultuur en al haar 
verschijningsvormen begrijpt en kan hanteren. 
 
Cultuureducatie stimuleert de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren tot evenwichtige en volwaardige 
volwassenen, die in staat zijn om goed in een 
veranderende wereld te leven en hun plaats daarin in 
te nemen. Dat vraagt verschillende vormen van kennis 
en vaardigheden: niet alleen feitelijke kennis en kennis 
over de samenleving, maar ook kennis over jezelf, hoe 
je je kunt uiten en hoe je kunt omgaan met uitingen van 
anderen. 
 
Daarnaast zorgt cultuureducatie ervoor dat de rijke 
culturele historie en hedendaagse culturele uitingen 
voor kinderen en jongeren ontsloten en toegankelijk 
worden. In de 21e eeuw is de opdracht van het onderwijs 
dat kinderen en jongeren voorbereid worden op een 
leven lang leren in een internationale context. Een 
gelijke toegang voor alle kinderen en jongeren tot 
cultuureducatie en daarmee tot cultuur is van wezenlijk 
belang voor hun toekomst. Dat is vanwege de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen. Sociaal-culturele 
tegenstellingen lijken in Nederland groter te worden, 
waarbij gescheiden werelden dreigen te ontstaan.

LKCA – Basis voor cultuureducatie 



NIEUWE VESTE DE ONTDEKKING – 2021/2022 5

DE ONTDEKKING:  
CULTUURAANBOD  
OP MAAT 

Omdat het onderwijs en het culturele veld 
voortdurend in ontwikkeling zijn, werkt Nieuwe 
Veste ook continu aan verbreding van het 
cultuuraanbod van De Ontdekking. Hierdoor 
kunnen scholen hun cultuurprogramma steeds 
beter op hun eigen behoeften afstemmen. 
Doordat we op elk moment kunnen bijsturen, is 
de school bovendien meer en meer aan zet en 
staat het kind centraler dan ooit.

De afgelopen 1,5 jaar hebben zes domeinen constructief 
samengewerkt om de welbekende KCE-gids uit te breiden tot 
een breed en compleet online platform voor al het aanvullende 
educatieaanbod voor het primair onderwijs: educatiewijzerbreda.nl. 
Gemeente Breda heeft dit proces ondersteund via de thematafel 
‘Breda Leert’. Met de introductie van het nieuwe platform komt 
de website van Cultuurwinkel Breda voor het primair onderwijs 
te vervallen. Ieder domein heeft op het platform een eigen 
omgeving en beheert eigen content, maar maakt waar mogelijk 
ook verbindingen met andere domeinen. Via een inlogmogelijkheid 
krijgen scholen niet alleen toegang tot alle domeinen, maar 
kunnen ze ook het samenstellen van het programma en de 
communicatie met de verschillende aanbieders en consulenten 
volgen.

De Ontdekking is er voor iedereen
De Ontdekking biedt leerlingen thematische routes met 
een aantrekkelijk cultuuraanbod, voor leerkrachten is er 
scholing. 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).  

Via de vernieuwde website educatiewijzerbreda.nl presenteren 
we (onder Kunst en Cultuur) het complete aanbod van De 
Ontdekking. Daarmee is dit platform een belangrijke centrale 
tool om scholen te ontzorgen. Op de website hebben scholen 
inzage in hun gereserveerde budgetten en kunnen ze hun eigen 
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.

Begeleiding vanuit Nieuwe Veste
Om het draagvlak en het enthousiasme voor De Ontdekking te 
vergroten en het aanbod door te ontwikkelen en te verbreden, 
bieden we via CultuurAcademie Breda (zie pagina 12) diverse 
trainingen, workshops en cursussen en organiseren we regelmatig 
netwerk- en themabijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen en 
aanbieders rekenen op uitgebreide ondersteuning van het team 
Cultuureducatie op School (zie pagina 18) van Nieuwe Veste.

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. 

‘Fijn dat we in Breda  
steeds beter samenwerken  

om kinderen al op jonge  
leeftijd in contact te  
brengen met kunst  

en cultuur.’ 
Claudia, theatermaker
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Het online platform educatiewijzerbreda.nl 
is opgezet om het onderwijs te helpen bij 
het vinden en verbinden van kwalitatief 
hoogwaardig aanvullend aanbod. De Ontdekking 
is een van de onderdelen van het platform. 
De werking van De Ontdekking is echter niet 
gewijzigd.

De Ontdekking: zo werkt het 
Zoals gebruikelijk kiest de school bij voorkeur per schooljaar 
minimaal twee activiteiten per groep. Hiervan is in elk geval één 
activiteit receptief (meemaken van kunst) en één activiteit actief 
(zelf maken van kunst). Besteed je als school per leerling minimaal 
€ 10,00 aan cultuureducatie, dan verhoogt Nieuwe Veste dit budget 
met € 2,50 per leerling en heb je per leerling dus minimaal  
€ 12,50 te besteden. Deze bijdrage wordt mogelijk gemaakt vanuit 
de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3). 

Online platform
Op educatiewijzerbreda.nl vind je een compleet overzicht van het 
aanbod van De Ontdekking en kun je een gevarieerd jaarprogram-
ma 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.
 
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 ver-
melde schooltijden. Let op: zorg ervoor dat bij het opstarten van 
het  nieuwe schooljaar alle gegevens worden gecontroleerd. Zijn 
er nieuwe contactpersonen? Actualiseer dan zo snel mogelijk de 
contactgegevens, zodat je geen berichten mist! 
 

KCE-GIDS WORDT  
EDUCATIEWIJZER BREDA 

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. 
 
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 zicht-
baar 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!
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TIPS VOOR  
JE BUDGET

Wees creatief met geld voor cultuureducatie 
Voorheen werd via de prestatiebox – bovenop de lumpsum-
bekostiging – een aanvullend budget van € 16,36 per leerling 
beschikbaar gesteld voor cultuureducatie. Vanaf schooljaar  
2021-2022 vervalt de prestatiebox en wordt dit aanvullend budget 
voor cultuureducatie geoormerkt opgenomen in de lumpsum.  
Ook is vanuit de Velo- regeling – eveneens onderdeel van de lump-
sum – € 105,31 per school + € 4,39 per leerling beschikbaar voor 
 culturele  activiteiten. Verder zien we dat scholen op hun budget-
pagina subsidiegelden voor muziekonderwijs, schakelklassen en 
werkdrukvermindering opnemen, evenals ouderbijdragen en 
scholingsbudgetten. Met behulp van Educatiewijzer Breda kun  
je de budgettering en financiering van cultuureducatie op  
jouw school voortaan met je team heel eenvoudig op één  
plek organiseren. 

Tegemoetkoming vervoerskosten 
Er zijn diverse mogelijkheden om er tegen gereduceerd tarief  
met jouw klas op uit te gaan. Zo bieden we scholen een tegemoet-
koming in de vervoerskosten die ze naar eigen inzicht kunnen 
 inzetten. De school ontvangt voor de eerste vijftig kinderen  
€ 100,00 en voor elk kind daarboven € 0,25 extra. Vink je op de 
budgetpagina in de Educatiewijzer aan dat je van deze mogelijk-
heid gebruik wilt maken, dan wordt de tegemoetkoming auto-
matisch berekend. De bijdrage wordt aan het einde van het  
schooljaar overgemaakt. 

Touringcar huren 
Wil je een touringcar huren? Stem dan je activiteit tijdig af met de 
aanbieder en de vervoerder, zo profiteer je soms van een voordelig 
dalurentarief.

Openbaar vervoer 
Kies je voor het openbaar vervoer? Bestel dan voordelige groeps-
kaarten via Bravo (bravo.info). Tip: sommige scholen koppelen aan 
zo’n uitje meteen een les over verkeer en reizen. 

Overige vervoerskosten 
Wil je de parkeerkosten van ouders vergoeden? Dat mag, als je de 
kosten maar kunt aantonen (bijvoorbeeld met parkeertickets of 
betalingskwitanties) als we daarom vragen.

‘Kunst is de bewuste 
 creatie van iets moois  
of betekenisvols met  

behulp van vaardigheid  
en verbeelding.’

Wikipedia



 

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 CmK3.

b. Wil je ook andere middelen inzetten voor het 
(centraal) samenstellen van het activiteitenplan, 
dan kun je deze toevoegen. 

Zo begin je 
Ga naar de website educatiewijzerbreda.nl  
en selecteer het domein Kunst & Cultuur.  
Voor het reserveren van aanbod log je in met  
je gebruikersnaam en wachtwoord.

Verzenden 
Heb je je programma samengesteld en voldoe je 
aan de minimale besteding* per leerling? Klik dan 
op ‘Verzenden‘. Let op: je aanvraag moet uiterlijk 
16 juni 2021 binnen zijn! Nieuwe Veste controleert 
of alles goed is ingevuld en of er geen informatie 
ontbreekt. Is er iets niet duidelijk, dan nemen we per 
e-mail contact met je op. 

*Zie stap 7

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.

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.

Betaling 
Alleen als je als school zelf minstens € 10,00 per 
leerling aan cultuureducatie besteedt, maakt Nieuwe 
Veste in het voorjaar vanuit het CmK3-budget de 
extra bijdrage van € 2,50 per leerling over (de totale 
besteding per leerling moet dus minstens € 12,50 
bedragen). We gaan daarbij uit van de 1 oktober-
telling die ook het Rijk hanteert. 

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 het 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.

1

3

4

5

6

7

Zo stel je via de Educatiewijzer Breda  
jouw cultuurprogramma op maat samen 

2

8
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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. Ook 
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 Educatiewijzer Breda. 

Kwaliteitscriteria 
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: 
 
Professionaliteit 
Receptief aanbod 
De activiteit moet: 
• kunstzinnig en cultureel van aard zijn; 
• 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 middel) 

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.

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. 
 
Kwaliteit waarborgen 
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. 
 
Meer weten? 
Op educatiewijzerbreda.nl 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. 

‘De oprechte bevlogenheid  
van een kunstenaar raakt  

kinderen in het hart.’ 
Corné, beeldhouwer 
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OVERZICHT VAN 
AANBIEDERS

Discipline Naam Telefoonnummer Website E-mailadres

Beeldend Architectuurlessen 06 45792996 architectuurlessen.nl wouter@architectuurlessen.nl

Beeldend Club Solo 06 55691066 clubsolo.nl educatie@clubsolo.nl

Beeldend Kunst Knuts Kist met Paul van Osch 06 14565728 paulvanosch.nl  paulvanosch@yahoo.com

Beeldend Stichting BredaPhoto 076 5329311 bredaphoto.nl kinderproject@bredaphoto.nl

Beeldend Werkplaats Zuid 06 42375618 instagram.com/werkplaatszuid info@damoes.com

Beeldend Ilse Vermeulen 06 10783547 ilsevermeulenkostuums.com Ilsevermeulenkostuums@gmail.com

Beeldend, Erfgoed Beeldlokaal 06 31920855 beeldlokaal.nl info@beeldlokaal.nl

Beeldend, Erfgoed Blind Walls Gallery 076 8879935 blindwalls.gallery zanza@graphicmatters.nl

Beeldend, Erfgoed made by: GUUZ 06 10585177 madebyguuz.com info@madebyguuz.com

Beeldend, Erfgoed Stedelijk Museum Breda 076 5299900 stedelijkmuseumbreda.nl educatie@stedelijkmuseumbreda.nl

Dans Dansgezelschap de Stilte 076 5138125 destilte.nl marinka@destilte.nl

Dans Jairsingho Cicilia 06 55569527 jairsingho.com jairsingho@hotmail.com  

Dans Move to meet - Katja Graesli  06 20863062 movetomeet.org info@movetomeet.org

Dans, Erfgoed Capoeira Events 06 44596721 capoeira-events.nl info@capoeira-events.nl

Divers Skool Workshop 085 0653923 skoolworkshop.nl info@skoolworkshop.nl

Erfgoed About Freedom 078 1482011 aboutfreedom.nl info@aboutfreedom.nl

Erfgoed Erfgoed Brabant 073 6156262 erfgoedbrabantacademie.nl educatie@erfgoedbrabant.nl

Erfgoed Gemeente Breda Erfgoed 076 5299468 erfgoed.breda.nl fjc.peters@breda.nl

Erfgoed Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk 076 5218267 grotekerkbreda.nl/contact info@grotekerkbreda.nl

Erfgoed Koninklijke Militaire Academie 06 19994540 kasteelvanbreda.nl hv.kma@mindef.nl

Erfgoed Maczek Memorial Breda 076 5876592 maczekmemorialbreda.nl info@maczekmemorialbreda.nl

Erfgoed Stichting Cultuurbehoud Breda 076 5138753 cultuurbehoudbreda.nl info@cultuurbehoudbreda.nl

Kunst & Technologie Nieuwe Veste Makersbase 076 2003200 makersbase.nl k.muller@nieuweveste.nl

Kunst & Technologie Uitvindfabriek 076 2600026 uitvindfabriek.nl info@uitvindfabriek.nl

Literatuur Nieuwe Veste bibliotheek 06 25739932 bibliotheekbreda.nl a.segeren@nieuweveste.nl

Muziek DJ School International Breda 076 7115535 djschoolinternational.com adm@djschoolinternational.com

Muziek Hans Bervoets 06 10899795 bervoetsmusicservice.nl/Welkom.html bervoetshans@gmail.com

Muziek Harry Hendriks 06 31670978 harryhendriks.com info@harryhendriks.com

Muziek Kamerorkest Archi Amici 06 10411620 archiamici.nl contact@archiamici.nl

Muziek Lucifers 06 48972843 lucifersslagwerk.nl info@lucifersslagwerk.nl

Muziek Philharmonie Zuid Nederland 088 1660726 philharmoniezuidnederland.nl/educatie educatie@philharmoniezuidnederland.nl

Muziek Stichting Music for Harmony 06 41338829 jazzproject.nl info@jazzproject.nl

Muziek & Technologie Elmar Peters 06 57670548 tighteststudio.wixsite.com/muziekschoolelmar elmar@mariboe.eu

Muziek, Theater, Dans, Beeldend Nieuwe Veste 06 25739932 nieuweveste.nl m.damen@nieuweveste.nl

Theater De Reus Totaal Impresariaat 06 18535316 dereustotaal.nl info@dereustotaal.nl

Theater De Vertelfabriek 06 14588525 devertelfabriek.nl info@devertelfabriek.nl

Theater De Vlinderfabriek 06 40084589 vlinderfabriek.nl info@vlinderfabriek.nl

Theater DOT belevingstheater 06 13863821 dotbelevingstheater.info liendevries@gmail.com

Theater Letter Belangrijk 06 11928406 annevdbeuken.nl info@annevdbeuken.nl

Theater Schippers&VanGucht 06 48182593 schippersenvangucht.com dorine@schippersenvangucht.com

Theater Theater & Taal 06 47165023 theaterentaal.nl margriet@theaterentaal.nl

Theater Theater Broccoli 06 42242662 facebook.com/Theater-Broccoli-2131780183807364/?ref=bookmarks theaterbroccoli@yahoo.com

Theater Verteltheater 030 2723022 verteltheater.nl info@verteltheater.nl

Theater, Dans Anne workshops 06 11928406 annevdbeuken.nl/workshops info@annevdbeuken.nl

Theater, Muziek, Dans, Film Chassé Theater & Cinema 076 5303132 chasse.nl educatie@chasse.nl
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Discipline Naam Telefoonnummer Website E-mailadres

Beeldend Architectuurlessen 06 45792996 architectuurlessen.nl wouter@architectuurlessen.nl

Beeldend Club Solo 06 55691066 clubsolo.nl educatie@clubsolo.nl

Beeldend Kunst Knuts Kist met Paul van Osch 06 14565728 paulvanosch.nl  paulvanosch@yahoo.com

Beeldend Stichting BredaPhoto 076 5329311 bredaphoto.nl kinderproject@bredaphoto.nl

Beeldend Werkplaats Zuid 06 42375618 instagram.com/werkplaatszuid info@damoes.com

Beeldend Ilse Vermeulen 06 10783547 ilsevermeulenkostuums.com Ilsevermeulenkostuums@gmail.com

Beeldend, Erfgoed Beeldlokaal 06 31920855 beeldlokaal.nl info@beeldlokaal.nl

Beeldend, Erfgoed Blind Walls Gallery 076 8879935 blindwalls.gallery zanza@graphicmatters.nl

Beeldend, Erfgoed made by: GUUZ 06 10585177 madebyguuz.com info@madebyguuz.com

Beeldend, Erfgoed Stedelijk Museum Breda 076 5299900 stedelijkmuseumbreda.nl educatie@stedelijkmuseumbreda.nl

Dans Dansgezelschap de Stilte 076 5138125 destilte.nl marinka@destilte.nl

Dans Jairsingho Cicilia 06 55569527 jairsingho.com jairsingho@hotmail.com  

Dans Move to meet - Katja Graesli  06 20863062 movetomeet.org info@movetomeet.org

Dans, Erfgoed Capoeira Events 06 44596721 capoeira-events.nl info@capoeira-events.nl

Divers Skool Workshop 085 0653923 skoolworkshop.nl info@skoolworkshop.nl

Erfgoed About Freedom 078 1482011 aboutfreedom.nl info@aboutfreedom.nl

Erfgoed Erfgoed Brabant 073 6156262 erfgoedbrabantacademie.nl educatie@erfgoedbrabant.nl

Erfgoed Gemeente Breda Erfgoed 076 5299468 erfgoed.breda.nl fjc.peters@breda.nl

Erfgoed Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk 076 5218267 grotekerkbreda.nl/contact info@grotekerkbreda.nl

Erfgoed Koninklijke Militaire Academie 06 19994540 kasteelvanbreda.nl hv.kma@mindef.nl

Erfgoed Maczek Memorial Breda 076 5876592 maczekmemorialbreda.nl info@maczekmemorialbreda.nl

Erfgoed Stichting Cultuurbehoud Breda 076 5138753 cultuurbehoudbreda.nl info@cultuurbehoudbreda.nl

Kunst & Technologie Nieuwe Veste Makersbase 076 2003200 makersbase.nl k.muller@nieuweveste.nl

Kunst & Technologie Uitvindfabriek 076 2600026 uitvindfabriek.nl info@uitvindfabriek.nl

Literatuur Nieuwe Veste bibliotheek 06 25739932 bibliotheekbreda.nl a.segeren@nieuweveste.nl

Muziek DJ School International Breda 076 7115535 djschoolinternational.com adm@djschoolinternational.com

Muziek Hans Bervoets 06 10899795 bervoetsmusicservice.nl/Welkom.html bervoetshans@gmail.com

Muziek Harry Hendriks 06 31670978 harryhendriks.com info@harryhendriks.com

Muziek Kamerorkest Archi Amici 06 10411620 archiamici.nl contact@archiamici.nl

Muziek Lucifers 06 48972843 lucifersslagwerk.nl info@lucifersslagwerk.nl

Muziek Philharmonie Zuid Nederland 088 1660726 philharmoniezuidnederland.nl/educatie educatie@philharmoniezuidnederland.nl

Muziek Stichting Music for Harmony 06 41338829 jazzproject.nl info@jazzproject.nl

Muziek & Technologie Elmar Peters 06 57670548 tighteststudio.wixsite.com/muziekschoolelmar elmar@mariboe.eu

Muziek, Theater, Dans, Beeldend Nieuwe Veste 06 25739932 nieuweveste.nl m.damen@nieuweveste.nl

Theater De Reus Totaal Impresariaat 06 18535316 dereustotaal.nl info@dereustotaal.nl

Theater De Vertelfabriek 06 14588525 devertelfabriek.nl info@devertelfabriek.nl

Theater De Vlinderfabriek 06 40084589 vlinderfabriek.nl info@vlinderfabriek.nl

Theater DOT belevingstheater 06 13863821 dotbelevingstheater.info liendevries@gmail.com

Theater Letter Belangrijk 06 11928406 annevdbeuken.nl info@annevdbeuken.nl

Theater Schippers&VanGucht 06 48182593 schippersenvangucht.com dorine@schippersenvangucht.com

Theater Theater & Taal 06 47165023 theaterentaal.nl margriet@theaterentaal.nl

Theater Theater Broccoli 06 42242662 facebook.com/Theater-Broccoli-2131780183807364/?ref=bookmarks theaterbroccoli@yahoo.com

Theater Verteltheater 030 2723022 verteltheater.nl info@verteltheater.nl

Theater, Dans Anne workshops 06 11928406 annevdbeuken.nl/workshops info@annevdbeuken.nl

Theater, Muziek, Dans, Film Chassé Theater & Cinema 076 5303132 chasse.nl educatie@chasse.nl



12

CULTUURACADEMIE  
BREDA 

CultuurAcademie Breda – onderdeel van 
De Ontdekking – staat voor kennismaking, 
kennisdeling en inspiratie en richt zich op 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 
kunstvakdocenten, aanbieders van De 
Ontdekking en studenten. We bieden 
trainingen, workshops, lezingen, werkgroepen 
en netwerken en zetten daarbij zowel experts 
uit de stad zelf als daarbuiten in. Zo stimuleren 
we samen de ontwikkelingen en het niveau van 
cultuureducatie in Breda. CultuurAcademie 
Breda biedt onder meer: 

Trainingen & workshops 
• Ukelele Liedbegeleiding 

Leer in 10 lessen liedjes spelen op de ukelele om in je klas de 
muziekles te begeleiden. Zo wordt zingen met de kinderen nóg 
leuker! Er zijn cursussen voor beginners én gevorderden. 

• Dans Met Prentenboeken 
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit de onderbouw 
krijgen van trainers van De Stilte tools aangereikt om naar 
aanleiding van een prentenboek te dansen met de kinderen. 

• Grote 123Zing inspiratiemiddag 
Training door muziekdocenten van Nieuwe Veste. 

• Prikkelarm-Prikkelrijk 
Maak via een coach van Stichting Onbeperkt Genieten kennis 
met prikkelarme cultuureducatie. Zo ontdek je hoe je een 
museumbezoek, theatervoorstelling of dansworkshop 
toegankelijker maakt voor (prikkelgevoelige) kinderen in het 
speciaal basisonderwijs.

• Trainingen op maat  
Wil je met je school een discipline uitdiepen, focussen op 
procesgerichte didactiek, thematisch werken verbinden aan 
cultuureducatie of…? Bijna alles is mogelijk, dus bespreek 
gewoon jullie behoeften met je consulent cultuureducatie van 
Nieuwe Veste! 

 
ICC-cursus voor leerkrachten 
In deze cursus van acht bijeenkomsten ontdek je wat cultuur-
educatie inhoudt en welke partners er zijn. Ook krijg je meer 
inzicht in financiën, reiken we handvatten aan om binnen je team 
draagkracht te creëren en ontwikkel je een dynamisch meerjarig 
cultuureducatieplan.

Netwerkbijeenkomsten 
Nieuwe Veste organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeen-
komsten voor het primair onderwijs en het culturele veld om 
kennis te delen, te informeren en te inspireren, zoals: 
• Voorjaarsbijeenkomst De Ontdekking 

Met de presentatie van het nieuwe aanbod en de dialoog met 
aanbieders als centrale thema’s. 

• Najaarsbijeenkomst De Ontdekking  
Terugblikken op De Ontdekking naar aanleiding van de 
evaluaties van scholen, actuele ontwikkelingen delen en input 
verzamelen om De Ontdekking nóg meer bij de wensen van  
het onderwijs te laten aansluiten. 

• Netwerkbijeenkomsten ICC  
Bijscholing, ervaringen uitwisselen en ontwikkelingen met 
elkaar delen. 

• 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, 
creativiteitsontwikkeling of thematisch onderwijs.

Advies nodig? 
Wil je meer weten over bovenstaand aanbod? Laat je dan 
 adviseren door een van de consulenten cultuureducatie van 
Nieuwe Veste. 
 
Aanmelden 
Op educatiewijzerbreda.nl vind je alle activiteiten en kun  
je jezelf aanmelden!  

Let op! 
Check de agenda van CultuurAcademie Breda op 
educatiewijzerbreda.nl voor een actueel overzicht, want we 
voegen regelmatig nieuwe activiteiten toe! Mis je iets in het 
programma, heb je speciale wensen of wil je cultuurelementen  
– of een complete culturele studiedag – implementeren in  
jullie reguliere studiedagen? Dat organiseren we graag  
voor je! Neem hiervoor per e-mail contact met ons op: 
onderwijs@nieuweveste.nl.
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ICC-NETWERK:  
SAMENWERKEN MET  
ANDERE SCHOLEN 

Het is vaak heel waardevol om bij het 
selecteren, inkopen en organiseren van het 
aanbod van De Ontdekking met andere scholen 
samen te werken. Daarnaast kan het heel 
verfrissend werken om zo nu en dan te kunnen 
sparren met ICC-ers van een andere school.  
Het ICC-netwerk kan je hierbij helpen. 

 
Samen bereik je meer 
Heb je een workshop op het oog, maar twijfel je of deze inhoude-
lijk wel voldoende aansluit bij je verwachtingen? Dan kunnen de 
ervaringen van een andere school je helpen om de juiste beslissing 
te nemen. Wil je een grote theaterproductie inkopen, maar haal je 
met jouw school het vereiste aantal kinderen niet? Dan is het soms 
mogelijk om de productie samen met een andere school in de wijk 
in te kopen, samen een goede locatie te vinden en de kosten te 
delen. Heb je andere vragen, loop je tegen problemen aan of wil je 
juist een mooie ervaring met de ICC-ers van andere scholen delen? 
Ook dán is het fijn om deel uit te maken van het ICC-netwerk. 
 
Meld je aan bij de app-groep 
Op initiatief van enkele leden van het ICC-netwerk is de app-groep 
Cultuurcoördinatoren Breda opgezet. Via deze app-groep kunnen 
ICC-ers van scholen in Breda elkaar snel en effectief bereiken.  
Wil je deelnemen aan deze app-groep? Meld je dan – met 
 vermelding van je mobiele telefoonnummer – per e-mail aan  
bij het team van De Ontdekking: onderwijs@nieuweveste.nl.  
Dit kan óók wanneer je (nog) geen ICC-er bent, maar wél  
De Ontdekking op jouw school coördineert! 
 
ICC-training 
Ben je (nog) geen ICC-er en wil je méér halen uit je taak als  
coördinator van het cultuuraanbod op jouw school? Neem dan  
deel aan de informatieve ICC-training van CultuurAcademie Breda 
voor leerkrachten en andere hbo-opgeleide medewerkers  
uit het primair en speciaal onderwijs. Meer informatie:  
educatiewijzerbreda.nl bij aanbod van CultuurAcademie Breda.  

Word lid van het ICC-netwerk 
Wil je lid worden van het ICC-netwerk? Of heb je hier vragen over? 
Neem dan vrijblijvend contact op met het team van De Ontdekking. 
 

ICC-netwerkbijeenkomsten  
Wil je als ICC-er dieper ingaan op jouw taak of op onderwerpen 
zoals visievorming, samenwerking op grotere schaal, et cetera?  
Dat kan! We organiseren namelijk elk jaar een aantal goed bezochte 
(netwerk)bijeenkomsten waar ICC-ers van alle Bredase scholen 
elkaar kunnen ontmoeten. Op verzoek bereiden we de door de 
leden gewenste thema’s voor.

‘De Ontdekking is  
een schatkamer vol pareltjes  

op het gebied van  
kunst en cultuur!’ 
Hans, directeur basisschool 



 

Speciaal basisonderwijs op de kaart 

Met het nieuwe project ‘Speciaal basisonderwijs op 
de kaart’ spelen we in op de behoefte aan passende 
cultuureducatie op SBO- scholen. Afgelopen jaar zijn we 
gestart met het opbouwen van een netwerk waaraan 
zowel SBO-scholen als Bredase kunst- en cultuurpartners 
deelnemen. Dit doen we onder meer door het  organiseren 
van bijeenkomsten waarin we informeren,  inventariseren, 
kennis delen, inspireren en diverse werelden 
 samenbrengen. Onderlinge relaties worden zo versterkt, 
er ontstaan korte lijntjes en men leert elkaar kennen. 
Scholen ontdekken hierdoor welke mogelijkheden er voor 
hun leerlingen op het gebied van cultuureducatie zijn, 
aanbieders begrijpen beter welke specifieke wensen en 
uitdagingen de verschillende clusterscholen hebben.  
Doel van dit project is het (door)ontwikkelen van aanbod 
door culturele aanbieders, in co-creatie met scholen en 
onder begeleiding van een consulent cultuureducatie van 
Nieuwe Veste. Zo bouwen scholen en aanbieders samen 
aan een passend en toegankelijk cultuureducatief aanbod 
en kan een gevarieerde en aantrekkelijke jaarprogram-
mering worden gerealiseerd voor leerlingen van alle 
SBO-scholen in Breda. De consulent cultuureducatie van 
Nieuwe Veste is verbonden aan het provinciaal en landelijk 
Netwerk Speciaal Onderwijs en is hierdoor op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. Meer weten? Stuur dan  
een e-mail naar: onderwijs@nieuweveste.nl.
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Nieuwe Veste werkt voortdurend aan de (door)
ontwikkeling en verbetering van aantrekkelijke 
educatieve projecten en programma’s op 
het gebied van kunst- en cultuureducatie. 
Sommige van deze activiteiten zijn voor scholen 
toegankelijk via De Ontdekking, andere kunnen 
rechtstreeks bij (onderdelen van) Nieuwe Veste 
worden afgenomen.

Cultuureducatie met kwaliteit 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de komende 
vier jaar ten behoeve van cultuureducatie in Noord-Brabant 
een rijks bijdrage van 7,3 miljoen euro toegekend voor de 
derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie  
met Kwaliteit (CmK3). De provincie Noord-Brabant en  
54 gemeenten verdubbelen dit sub sidiebedrag om in te 
zetten op professionalisering, kansen gelijkheid en verduur-
zaming van het cultuurcurriculum op scholen. 

 
Zeven cultuurinstellingen – waaronder Nieuwe Veste –  
dienden eind 2020 een uniek plan in om leerlingen in 
Noord-Brabant zo breed mogelijk toegang tot kunst en  
cultuur te bieden. De  provincie Noord-Brabant en de  
gemeenten Breda, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Oss en 
Tilburg vonden elkaar in een samen werking die het mogelijk 
maakt om de kwaliteit van cultuur educatie in Noord-Brabant 
verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs 
te versterken. Doordat bijna alle gemeenten meedoen,  
hebben vrijwel alle leerlingen in Noord- Brabant toegang  
tot cultuuronderwijs. Noord-Brabant is de eerste provincie  
die zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de  
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit deed. 
 
Dankzij de subsidiebeschikking kunnen de betrokken  
cultuur instellingen starten met het uitvoeren van de  
ambitieuze plannen, zoals:
• 	het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod;
• de doorontwikkeling van de trajecten De Cultuur Loper  

en De Culturele Ladekast, waarmee scholen in Noord-
Brabant tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen; 

• het samen werken aan kansengelijkheid voor iedere 
leerling in Noord-Brabant. 

 

Vanuit Nieuwe Veste gaan we meewerken aan de 
doorontwik keling van de thema’s die provinciaal zullen 
worden opgepakt. Hierbij betrekken we vanzelfsprekend de 
Bredase scholen en aanbieders. Maar bovenal continueren 
we vanuit Nieuwe Veste de reeds ingezette koers en blijven 
we ons inzetten voor het onderwijs in Breda. Zo zorgen we 
voor passende cultuureducatie die ieder kind kansen biedt 
om zich te ontwikkelen en zijn of haar eigen talenten te 
ontdekken.

NIEUWE VESTE 
ACTUELE ONTWIKKELINGEN
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(Media)kunst en technologie   

Doordat de wereld in snel tempo digitaliseert, raken 
(media)kunst en technologie steeds meer met elkaar 
verweven. Wereldwijs zijn betekent inmiddels dan ook dat 
je digitaal geletterd én mediawijs bent. Maar technologie 
houdt ook verband met wetenschap en op het snijvlak 
van die twee ontstaan talloze uitdagingen. Wereldwijs zijn 
is voor kinderen en jongeren essentieel en mediakunst 
speelt daarbij een cruciale rol. Maar wat zijn media eigen-
lijk en hoe kijk je ernaar? Hoe leer je media toe te passen  
in communicatie? Hoe kun je jezelf via media creatief 
uiten en hoe wordt met behulp van (moderne) media 
kunst gemaakt? 

De techniekcoach en ICC-er van islamitische basisschool 
OKBA nam het voortouw en stelde voor om een leerlijn 
Mediakunst te gaan ontwikkelen. Nieuwe Veste werkte 
het voorstel verder uit en inmiddels heeft het Fonds voor 
 Cultuurparticipatie ook subsidie aan de nieuwe leerlijn 
toegekend. De komende jaren zal de leerlijn – die toe-
gankelijk wordt voor alle scholen – samen met culturele 
partners in de stad verder worden ontwikkeld. Wil je 
actief meewerken aan de ontwikkeling van de nieuwe 
leerlijn Mediakunst? Neem dan contact op met het team 
van De Ontdekking!
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de Bibliotheek op School 

In Breda doen momenteel 28 basisscholen mee met ‘de 
 Bibliotheek op School’. Het dBoS-programma is gericht op 
het verbeteren van de lees-en mediaprestaties van leer-
lingen in het primair onderwijs door structureel te werken 
aan taalontwikkeling en leesbevordering en het leesplezier 
en de leesmotivatie te stimuleren. Belangrijk, want lezen 
heeft een bewezen positief effect op woordenschat, 
spelling, begrijpend lezen en schrijven en daarmee ook op 
de schoolprestaties. 
 
Kies je voor dBoS, dan ga je als school een meerjarige 
samen werking met Nieuwe Veste Bibliotheek aan die in 
het beleid van beide partijen wordt geborgd. Op school zijn 
een leesconsulent van de bibliotheek én een leescoör-
dinator van de school aanwezig. De bibliotheek verzorgt 
een aantrekkelijke collectie van zeven boeken per leerling, 
die samen met de collectie van de school een actuele 
en gevarieerde schoolbibliotheek vormt. Dit zorgt voor 
verrijking van (onder meer) het leesonderwijs. Ook wordt 
aandacht besteed aan de landelijke leescampagnes, zoals 
de Kinderboekenweek, de Kinderjury en de Nationale 
Voorleesdagen. Daarnaast worden leerkrachten onder-
steund met extra projectcollecties en materialen die lezen 
nóg leuker maken.  
 
De ervaringen van leerkrachten en leerlingen worden 
regelmatig gemonitord en de uitkomsten hiervan worden 
gebruikt om de doelen per school te bepalen. Ook worden 
de resultaten vastgelegd in een jaarlijks lees- en media-
plan. Meer informatie: debibliotheekopschool.nl/ 
onderwijs.html of leesconsulenten@nieuweveste.nl



  

Sam&
Samen voor alle kinderen, omdat alle 
kinderen mee moeten kunnen doen 

Ben je een ouder met weinig geld, bekijk dan de mogelijkheden 
op Sam& www.samenvoorallekinderen.nl. 
Samen helpen wij alle kinderen via deze speciale website. 
Kijk op de achterkant en doe een aanvraag!

Schoolspullen, sporten, muziekles, 
een verjaardag vieren of een uitje. 
Het lijkt normaal dat alle kinderen 
in Nederland dit kunnen doen, maar 
niet elke ouder kan het betalen. 

Sam& is een samenwerking van:
Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kindhulp
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Ontdek je Talent Breda 

Spelenderwijs je creativiteit ontplooien, je talenten 
ontdekken en leren samenwerken: dát is waar Ontdek 
je Talent Breda voor staat. Ontdek je Talent Breda biedt 
basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 8) een divers aanbod 
aan workshops in de volgende categorieën: cultuur/ 
creativiteit, sport/bewegen, duurzaam/groen of techniek/
ontwikkeling/fantasie. Vier keer per schoollaar kunnen 
kinderen zes aaneengesloten weken een gratis workshop 
van 1 uur volgen. De workshops worden in heel Breda 
verzorgd op verschillende locaties in de eigen wijk. Elke 
workshop start na schooltijd, zodat er genoeg tijd is om 
even wat te eten en te drinken voordat de toffe activiteiten 
van start gaan! De workshops van Ontdek je Talent Breda 
zijn ontwikkeld op initiatief van de basisscholen in Breda, 
Gemeente Breda, Breda Actief, Surplus en Nieuwe Veste, 
in nauwe samenwerking met een diverse groep  
maatschappelijke partners. Meer informatie:  
ontdekjetalentbreda.nl

Sam&: omdat alle kinderen mee moeten 
kunnen doen  

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren 
of een uitje…. niet iedere ouder kan dat zomaar betalen. 
Daarom is er Sam&, een samenwerking van Leergeld, 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Via Sam& kunnen ouders 
met een laag inkomen een bijdrage aanvragen voor onder 
meer school, sport, cultuur en vrije tijd. Is de bijdrage 
bestemd voor een activiteit op het gebied van sport of 
cultuur, dan moet de ouder wél beschikken over de  
kortingskaart BredaPas. Meer informatie:  
samenvoorallekinderen.nl
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JAARCYCLUS  
DE ONTDEKKING 

Wanneer? Wat?

30 november Deadline aanmelden/aandragen 
nieuwe aanbieders 

30 januari Definitief go/no-go voor nieuwe aanbieders

eind januari Netwerkbijeenkomst aanbieders

januari-
februari 

Gesprekken met consulenten

half maart Aanbod volgend seizoen openbaar

1 april Deadline invoeren groepen en budgetten  
in Educatiewijzer door de school

eerste woensdag  
van  april

Voorjaarsbijeenkomst & start samenstellen 
jaarprogramma’s voor ICC-ers en directeuren

april-mei Consultatiemiddagen onderwijs

1 juni Deadline indienen jaarprogramma  
in Educatiewijzer

15 juni Deadline goedkeuring jaarprogramma  
door Nieuwe Veste

16 juni Start inplannen activiteiten door aanbieders  
met scholen en invoeren in systeem

1 juli Deadline doorgeven vervoerskosten aan  
Nieuwe Veste

15 september Deadline evaluatie De Ontdekking in 
Educatiewijzer

tweede woensdag  
na herfstvakantie

Najaarsbijeenkomst en evaluatie De Ontdekking 
voor ICC-ers en directeuren

TEAM CULTUUR- 
EDUCATIE OP SCHOOL 

Het team Cultuureducatie Op School van 
Nieuwe Veste zet zich in om cultuureducatie 
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, andere partijen uit de culturele hoofd-
structuur, zelfstandige aanbieders van cultuureducatie,  
het amateurveld én het onderwijs van belang om samen vorm en 
inhoud te geven aan cultuureducatie. Zo creëren we aanbod dat 
ertoe doet en zorgen we ervoor dat onze gezamenlijke expertises, 
capaci teiten en kwaliteiten optimaal worden benut. We denken 
graag met je mee. Onze rol is bemiddelend, ondersteunend en 
adviserend aan het onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, kinder-
dagopvang en het volledige cultuureducatieveld. 
 
Visievormingstraject onderwijs 
Op verzoek kunnen scholen met een van de consulenten cultuur-
educatie van Nieuwe Veste een visievormingstraject doorlopen 
om een door het team gedragen visie op het gebied van cultuur-
educatie 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.

‘Musiceren geeft kinderen  
een nieuwe stem, een  

tweede taal, om zich woordeloos  
uit te drukken.’  

Antoinette, docente piano en gitaar 
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TEAM CULTUUR- 
EDUCATIE OP SCHOOL 

Onderdeel traject Uren

1 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

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 
 
De Ontdekking pakketten 
CmK3 gaat door, maar wel binnen nieuwe kaders en met andere 
accenten. Dit betekent dat we de scholen nog steeds vanuit 
CmK ondersteunen, maar dat de kosten voor de ondersteuning 
en scholing niet meer geheel vanuit CmK worden bekostigd. Er 
wordt daarom een bijdrage van de scholen gevraagd. Hiervoor 
zijn  onderstaande pakketten ontwikkeld. Deze pakketten zijn 
gebaseerd op de rol die cultuureducatie binnen een school krijgt 
toebedeeld. Zo kan Nieuwe Veste de dienstverlening aan het 
onderwijs op het gewenste niveau handhaven. 
 

Pakket Investering school Bijdrage CmK3 Advies samenstelling  
jaarprogramma

Ondersteuning consulenten 
(advies m.b.t. De Ontdekking) 
bekostigd uit CmK3

Bijdrage CmK3 aan teamtraining 
op maat en activiteiten van  
CultuurAcademie Breda

1 € 0,00 tot € 10,00 € 0,00 n.v.t. 2 gesprekken 0%

2 € 10,00 tot € 12,50 € 2,50 Eerst receptief, aangevuld  
met actief 

4 gesprekken 20%

2 € 12,50 tot € 15,00 € 2,50 1x receptief, 1x actief 6 gesprekken 40%

3 € 15,00 of meer € 2,50 Afgestemd programma 8 gesprekken 60%

Tarieven

Consulenten € 65,00 per uur

Experts scholing € 100,00 per uur

Materiaalkosten op basis van offerte

Productontwikkeling € 50,00 per uur

Scholing 
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.
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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

  Educatiewijzer Breda: één centrale plek waar vraag  
en aanbod bij elkaar komen en scholen hun programma  
op maat kunnen samenstellen 

  CultuurAcademie Breda met een breed inspiratie- 
aanbod voor het onderwijs, de kinderdagopvang en  
het culturele veld 

  Inspirerende netwerkactiviteiten en ontmoetingen
  Onderdeel van CmK3
  Goed overzicht en inzicht in de behoeftes en ontwikkelin-

gen van het onderwijs en van kunst- en cultuureducatie

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

Blijf op de hoogte!
Wil je geen enkel nieuwtje missen over De Ontdekking? De e-mail 
nieuwsbrief van De Ontdekking ontvangen? Schrijf je dan via 
onderwijs@nieuweveste.nl snel in voor de e-mail nieuwsbrief!

www.nieuweveste.nl

 
Mede mogelijk gemaakt door: 

DE ONTDEKKING


