
Cultuureducatie met Kwaliteit gaat verder!

Eind 2015 heeft de Rijksoverheid besloten de landelijke regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit weer voor 4 jaar voort te zetten. En terecht. 
Cultuureducatie krijgt hiermee een duidelijke kwaliteitsimpuls. De nieuwe 
regeling loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2020. 
Al bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe aanvragen? Benieuwd waar 
u onze onderwijskundige expertise bij het vervolg van CmK kunt inzetten? 
We geven een impressie hoe wij u kunnen versterken. 

Onderwijskundige expertise en cultuureducatie

Onze expertise laat zich vertalen in de kunst van de overdracht. We 
geven antwoord op onderwijskundige vragen. Hoe breng je lijn in de 
cultuureducatieve activiteiten, lessen en projecten? Welke stappen zet je 
om een volwaardig leerproces tot stand te brengen? Hoe geef je vorm aan 
de kwaliteitscriteria voor goed cultuuronderwijs? Op welke manier maak je 
de leeropbrengsten zichtbaar en hoe volg je deze opbrengsten? Wat zijn 
activerende werkvormen die recht doen aan 21e eeuwse vaardigheden? Hoe 
zorg je voor het borgen van de in gang gezette vernieuwingen in de klas en 
in het beleid van school en instelling? 

In tal van projecten leveren wij onze bijdrage aan het ontwikkelen van 
leerlijnen, deskundigheidsbevordering en het structureel verbinden van 
scholen en culturele instellingen. We adviseren, maken en geven trainingen, 
realiseren kant-en-klare lessen, begeleiden bijeenkomsten, ontwikkelen 
didactisch ontwerp voor voorstellingen en tentoonstellingen. Ook kunnen wij 
de projectleiding voor CmK-projecten op ons nemen. 
Het resultaat is steeds een duurzaam samenwerkingsverband waarbij we 
met plezier onze kennis en ervaring delen en overdragen.

Zeeman & de Regt Onderwijskundigen: 
dé link tussen leren en erfgoed

Landelijk staan we bekend als specialisten erfgoededucatie. Erfgoed heeft 
steeds meer een krachtige plek binnen cultuuronderwijs. Het verbindt 
verleden, heden en toekomst en laat leerlingen de cultuurhistorische waarden 
van hun eigen omgeving ontdekken. We kunnen u veel vertellen over het 
overdrachtsproces naar een nieuwe generatie. 
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