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1. Samenvatting 

We reiken kinderen bouwstenen aan waarmee ze grip krijgen op de ontwikkeling van hun 
creatief vermogen. Daarmee dragen we bij aan duurzame creativiteitsontwikkeling die we in 
het hart van het primair onderwijs plaatsen.

Dat is de gezamenlijke ambitie van het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht (CVU).
Met het plan ‘Creatief Vermogen Utrecht doen we samen’ 2017 – 2020, bouwen we voort op 
de voorafgaande CMK-periode. Het fundament wordt gevormd door de betrokken creatief 
partnerschappen, de meerjarige samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen.

De gezamenlijke input voor deze aanvraag komt vanuit de 23 projectplannen van de 
individuele creatief partnerschappen die zij voor de zomer bij de penvoerder UCK hebben 
ingediend op basis van de in juni geformuleerde Regeling CVU 2017 – 2020 . Tevens is het 
nieuwe werkplan van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), de kennispartner van 
CVU, een belangrijke basis voor deze aanvraag. Vanuit centrale coördinatie door het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten (UCK) en vanuit kennisontwikkeling en - circulatie mede gefaciliteerd 
door de HKU en de creatief partnerschappen, wordt door alle partijen gezamenlijk gewerkt aan 
versterking van de samenwerking, aan verankering en verdieping op schoolniveau en aan de 
doorontwikkeling van de leerlijn creatief vermogen. De leerlijn creatief vermogen sluit aan op 
eigenschappen en vaardigheden die onze leerlingen voorbereiden op succesvol functioneren 
in de 21ste eeuw. 

In de visie van CVU is creativiteitsontwikkeling van leerlingen niet gelijkvormig. Eenieder 
geeft op zijn eigen manier de ontwikkeling van zijn creatief vermogen vorm.  Er is ruimte 
voor scholen en culturele instellingen om zelf een uitdagende creatieve leeromgeving vorm 
te geven. Tegen deze achtergrond spreken wij van bouwstenen die gezamenlijk de open 
leerlijn CVU vormen. Het onderzoek van de Radboud Universiteit (april 2016), bevestigt de 
wenselijkheid van een open benadering waardoor diversiteit van programma’s mogelijk wordt. 

Afbeelding: de stralen van de diamant
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De gemeenschappelijkheid van de open leerlijn CVU zit hem in:
 De competenties (bouwstenen) die onder andere zijn vervat in de stralen van de   
 Diamant van het Creatief Vermogen (zie separaat document). 
 De uitgangspunten van de creatief partnerschappen; samenwerken op basis van co-  
 creatie en wederzijds leren.
 Het lerend netwerk CVU.

De samenstelling en vormgeving van de bouwstenen van de open leerlijn vormen op 
partnerschapniveau steeds een op zichzelf staand geheel. 

Centraal in deze aanvraag staat:
 Implementatie en verankering van de open leerlijn CVU bij bestaande creatief    
 partnerschappen. 
 Versterking van de creatief partnerschappen
 Vergroting van het bereik waardoor de open leerlijn CVU stapsgewijs door meer scholen  
 opgepakt zal worden.
 De gerichte CVU scholing. 1

Waar staan we in 2020?
Alle deelnemende scholen hebben een heldere visie ontwikkeld op het inrichten en verankeren 
van een competentiegericht leerproces van de leerlingen waarbij vorm wordt gegeven aan de 
open leerlijn creatief vermogen. 

Binnen het raamwerk van de open leerlijn wordt vanuit een duurzame samenwerking, aan 
verschillende van de 9 competenties van het creatief vermogen gewerkt zoals beschreven in de 
stralen van de Diamant. De doorgaande open leerlijn wordt verder uitgewerkt met de opbouw 
in leerjaren en overdraagbaarheid als focus.

De CVU scholing die verzorgd wordt door de HKU, heeft als doel kwalitatief creatief 
vermogende leerkrachten, vakdocenten en culturele medewerkers de juiste tools aan te 
reiken voor de gewenste ontwikkelingen op leerling- en schoolniveau. De verbinding met de 
vakopleiding heeft hierbij een herkenbare plaats.

Het lerend netwerk van Utrechts creatief partnerschappen wordt kwalitatief versterkt 
(intensiveren samenwerking) en uitgebreid naar ca. 40 scholen en ca. 15 culturele instellingen. 
De kennis die in de creatief partnerschappen wordt opgehaald wordt gezamenlijk gedeeld 
binnen en buiten het netwerk.

1 Regeling Implementatie en Verankering Creatief Vermogen Utrecht (CVU)
    in het kader van de stimuleringssubsidie CMK 2017 – 2020 gemeente Utrecht.
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2. Inleiding

Binnen de gemeente Utrecht is in 2013 gekozen om scholen centraal te stellen in de 
ontwikkeling van de cultuureducatie op schoolniveau. Er is een beleidsregel ontworpen 
‘Cultuur voor ieder kind’, en er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor de scholen. 
Scholen dienen daarvoor jaarlijks een aanvraag in bij de gemeente voor visieontwikkeling, 
innovatie en een leerlingbijdrage voor activiteiten. In 2016/2017 kunnen voor het eerst alle 
scholen aan deze regeling deelnemen. We zien stedelijk dat de regie vanuit de scholen is 
toegenomen. 

In de stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 – 2016 stond de ontwikkeling 
van de open leerlijn CVU vanuit creatief partnerschappen en vanuit het netwerk CVU centraal. 
Typerend voor CVU is de combinatie van een bottom up benadering èn centrale regie. In de 
reflectie (hoofdstuk 3) is te lezen dat er binnen de creatief partnerschappen en op centraal 
niveau veel in beweging is gebracht en is opgeleverd, maar er ook nog veel te doen is. Er is 
een duidelijke behoefte aan een vervolg, waarbij de inbedding en verdere uitwerking van de 
leerlijn, scholing en uitbreiding van het aantal deelnemende scholen, de leidraad vormen. In 
dit traject dragen we tevens zorg voor de verdere ontwikkeling van de partnerschappen. Deze 
invalshoeken samen dragen bij aan een gedegen ontwikkeling van het creatief vermogen van 
leerlingen (hoofdstuk 4). 

De HKU (kennispartner) het UCK (management) hebben in deze periode een ondersteunende, 
scholende en sturende rol. In de nieuwe periode speelt de Ontwikkelgroep een belangrijke 
rol (hoofdstuk 5). De Ontwikkelgroep bestaat uit scholen en creatief partners en heeft de taak 
de uitbreiding van het netwerk met nieuwe scholen te ondersteunen, de scholingsbehoefte 
te signaleren en te vertalen. Tevens heeft het de taak de opbouw in leerjaren van de open 
leerlijn CVU mede te helpen ontwikkelen, te bundelen en verder uit te diepen en waar mogelijk 
uniform te maken zodat deze resultaten overdraagbaar worden.

In het Lerend netwerk vindt de uitwisseling plaats. Kennisdeling vindt ook buiten het netwerk 
plaats (hoofdstuk 6).

Vanuit het Regieteam sturen we CVU waar nodig bij. Ook monitoren we en evalueren 
we gaandeweg (hoofdstuk 7). Daarnaast vormen de globale planning (hoofdstuk 8) en de 
gecomprimeerde begroting (hoofdstuk 9) belangrijke kapstokken voor de beoogde resultaten.

Vanuit de verschillende beleidslijnen van de gemeente en het versterkte eigenaarschap 
van scholen wordt zichtbaar toegewerkt naar de beoogde kwaliteitsverbetering van de 
cultuureducatie bij de deelnemende scholen in de stad Utrecht. Ons ideaalbeeld daarbij is 
zoveel mogelijk scholen een ontwikkeling door te laten maken waarbij cultuureducatie in alle 
opzichten integraal in het onderwijs is verankerd. Dat is onze gezamenlijke uitdaging.  
Creatief Vermogen Utrecht doen we samen.

Peter Grooten 
namens alle samenwerkingpartners;  betrokken scholen, culturele instellingen en HKU
Penvoerder CMK
Directeur – bestuurder UCK
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3. Reflectie op de stand van zaken Cultuureducatie 
met Kwaliteit 

3.1. Analyse lokale context Cultuureducatie Utrecht
In de periode 2013 – 2016 hebben Utrechtse creatief partnerschappen, HKU en UCK samen 
het ontwikkelingstraject doorgaande leerlijn Creatief Vermogen Utrecht (CVU) uitgevoerd. 
Het aangaan en ontwikkelen van duurzame samenwerking tussen scholen met culturele 
instellingen stond daarbij centraal. Met een gezamenlijke aanpak is er de afgelopen vier jaar 
met succes gewerkt aan het stimuleren van het creatief vermogen bij leerlingen. Het werken 
binnen creatief partnerschappen wordt gedragen door de betrokken scholen, culturele 
instellingen én de gemeente Utrecht. Ook voor de komende periode heeft de gemeente 
Utrecht het belang van kwalitatieve cultuureducatie in het primair onderwijs onderschreven 
door zich expliciet uit te spreken voor de gewenste voortzetting van het programma (en 
deelregeling) Cultuureducatie2.

3.2. Reflectie op doelstellingen en resultaten 2013 – 2016
Uit de voorlopige Tussenrapportage (tot en met juni 2016) blijkt dat de projectdoelstellingen, 
van CMK 2013 – 2016 in belangrijke mate zijn verwezenlijkt3 .  

Belangrijkste resultaten:
 Er is samenwerking tussen scholen en culturele partners ontwikkeld in de vorm van   
 creatief partnerschappen. Co-creatie op schoolniveau vormde hiervoor de basis.
 Binnen de afzonderlijke creatief partnerschappen is de samenwerking verder versterkt.  
 Het werken aan gedeelde visie, doel(en), begrippenkader, heeft een positief effect op de  
 versterking van de duurzame relatie tussen school en culturele organisatie. 
 De gezamenlijke creatief partnerschappen hebben het lerend netwerk CVU gevormd.
 Van daaruit is kennisontwikkeling, kenniscirculatie en deskundigheidsbevordering   
 gerealiseerd.
 Vanuit de Denktank (scholen en culturele partners) was er een bottom up inbreng voor  
 de ontwikkeling en reflectie.
 Er zijn bouwstenen voor de open leerlijn CVU ontwikkeld. De bouwstenen bieden ruimte  
 om op maat met de betrokken partners een creatieve leeromgeving in te richten.
 Het draagvlak voor de aanpak open leerlijn Creatief Vermogen is bij directies, teams en  
 schoolbesturen verstevigd.
 De ontwikkelde website Creatief Vermogen Utrecht gaat in op kind-gedrag en    
 leerkracht-gedrag, op de randvoorwaarden voor het stimuleren van samenwerking   
 van creatief partnerschappen en op de ontwikkeling van creatief vermogen. De CVU   
 website (www.creatiefvermogenutrecht.nl) zal vanaf november 2016 online zijn. Good  
      practice voorbeelden bieden inspiratie voor het beoogde creatieve leerproces. 

De kwantitatieve doelstellingen (geheel van prestatieafspraken), zijn in de voorafgaande 
periode ruimschoots gehaald. Met de uitgevoerde activiteiten van de partnerschappen zijn – 
conform plan – jaarlijks 2350 leerlingen bereikt en zijn er ongeveer 300 professionals betrokken 
geweest bij deskundigheidbevordering en kennisdeling.   

2 Gemeente Utrecht, Creatieve lijnen, Cultuurnota 2017 – 2020
3 Tussenrapportage evaluatie CVU (tot en met juni 2016) – interne verslaglegging.
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Reflectie aan de hand van de doelstellingen CMK (2013- 2016)
De methodiek van creatief vermogen is gebaseerd op de aanname dat creatief vermogen 
ontwikkelbaar is, zowel bij kinderen als bij leerkrachten. Uit de interne evaluatie CVU (2016) is 
gebleken dat het project een belangrijke impuls heeft gegeven aan creativiteitsontwikkeling 
door de uitgevoerde activiteiten voor kinderen en aan een meer gezamenlijke aanpak binnen 
de partnerschappen. Het ontwikkelproject heeft bijgedragen aan de vernieuwing en verdieping 
van het curriculum van scholen.

Scholen willen cultuureducatie meer integreren in hun pedagogische visie, bijvoorbeeld via de 
uitgangspunten van meervoudige intelligentie of de principes van de vreedzame school. Dat 
heeft gevolgen voor de accenten die gelegd worden in de ontwikkeling van creatief vermogen. 
Daarnaast is het vinden van de plek van cultuureducatie in de structuur van de school vaak 
bepalend voor wat er kan: thematisch, via een aparte cultuurlijn of via vakkenintegratie. 
Scholen die creatief vermogen willen ontwikkelen, geven cultuur een plek in het hart van het 
onderwijs en streven ernaar het creatief vermogen van de leerkrachten blijvend te ontwikkelen. 

Culturele instellingen die het creatief vermogen van leerlingen op scholen willen ontwikkelen, 
plaatsen co-creatie in het centrum van hun aanpak: ze zoeken actief de dialoog met de 
scholen en willen niet meer als cultuurexperts ‘even’ de school in- en uitvliegen. Zij maken hun 
kennis en ervaring transparant en overdraagbaar o.a. in het netwerk Creatief Vermogen Utrecht.
 
Het project heeft het nadenken over het inzichtelijk maken van leeropbrengsten duidelijk 
aangezwengeld en gestimuleerd.

Er is in de praktijk geëxperimenteerd met bestaande portfolio’s en reflectiemodellen. Concepten 
en opgedane ervaringen vormen een goede basis voor vervolgstappen.

3.3. Aandachtspunten voor de toekomst
Uit de genoemde Tussenrapportage (2013 tot en met mei 2016) zijn de volgende inhoudelijke 
aandachtspunten en mogelijke verbeteringen van het projectproces en de moneva te 
destilleren.

Inhoudelijk
 Het vastleggen van de plaats van cultuureducatie in het schoolplan.
 Verdere uitwerking, concretisering van verschillende onderdelen van de open leerlijn   
 CVU waaronder de opbouw in leerjaren. 
 Systematische verankering van competenties van leerkrachten, specifiek gericht op de  
 open leerlijn Creatief vermogen. 
 Vervolgstappen (op-maat) voor het inzichtelijk maken culturele ontwikkeling leerlingen.
 Vormgeving in gezamenlijkheid met scholen en culturele instellingen van    
 deskundigheidsbevordering met het oog op het vergroten van gerichte competenties  
 creatief vermogen.
 Ontwikkeling van de creatief partnerschappen.

Aandachtspunten t.a.v. procesevaluatie, aanpak moneva 
 Zorg voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en taken binnen het   
 gezamenlijke werkproces.
 Aanpassingen lerend netwerk, aanpassing Denktank (naamgeving en taken). Hierbij   
 valt te denken aan halen en brengen meer in evenwicht brengen en aan een betere   
 aansluiting van de creatief partnerschappen (met name scholen) bij het lerend    
 netwerk. 
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 Ambities en werkdruk in balans brengen.
 Tijdig, heldere werkafspraken maken. 
 Zorgdragen voor een adequate wijze van het delen van projectinformatie voor   
 inhoudelijke voortgang en processturing. 
 Zorgdragen bij de monitoring en evaluatie voor een realistische aanpak     
 (doelmatigheid en effectiviteit), een heldere verantwoordelijkheid en taakverdeling. 

In de afgelopen periode hebben we belangrijke resultaten geboekt en veel geleerd. De 
opgedane kennis en ervaringen benutten we voor de versterking van CVU voor de komende 
periode. 

3.4. Probleemstelling 2017 – 2020
In voorafgaande paragraaf is geschetst wat de periode 2013 – 2016 heeft opgeleverd en 
welke punten voor verbetering in aanmerking komen. 

Om gezamenlijk de nieuwe ambities te kunnen realiseren hebben we de volgende 
uitdagingen (probleemstelling):

 De uitwerking van de open leerlijn CVU vergt verdere concretisering en praktische   
 handvatten ten behoeve van de gewenste verankering en verdieping.
 De deskundigheid op gebied van cultuureducatie binnen de scholen, met name de   
 koppeling aan competenties CV (leerkrachten, schoolteams, educatief medewerkers)   
 vraagt versterking.
 Het Utrechts lerend netwerk, waarvan creatief partnerschappen het fundament   
 vormen, biedt nog veel mogelijkheden op het vlak van kennisontwikkeling    
 en -circulatie om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de Utrechtse    
 cultuureducatie.
 Het aantal scholen dat inzet op cultuureducatie kan groeien (verbreding).
 De doelmatigheid en effectiviteit van het organisatieproces en de monitoring en   
 evaluatie kan geoptimaliseerd worden.

 
De stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020 biedt uitstekende extra 
mogelijkheden om de uitdagingen die voor ons liggen voortvarend aan te pakken. 

Foto: Anna van Kooij



Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen  2017 -2020 9

4. Activiteiten 2017-2020  

Onze ambitie CVU: Kinderen bouwstenen aanreiken voor en grip geven op de ontwikkeling 
van hun creatief vermogen en daarmee bijdragen aan duurzame creativiteitsontwikkeling in 
het hart van het primair onderwijs. 

4.1. Doel en projectdoelstellingen
Onze probleemstelling kan worden omgezet in een algemeen projectdoel en daaraan 
gekoppelde doelstellingen. 

Algemeen projectdoel
Duurzaam verankeren van kwalitatief goede cultuureducatie in het primair onderwijs door 
middel van creatief partnerschappen.

Projectdoelstellingen
1. A. De school is in staat is om vanuit de eigen visie invulling te geven aan een creatief   
 partnerschap.
 Focus: co-creatie.
 B. Het creatief partnerschap draagt zorg voor implementatie, verdieping en ontwikkeling  
 – verankering leerlijnen – voortbouwend op de open leerlijn CV. 
 Focus: concretisering bouwstenen, opbouw leerjaren en overdraagbaarheid.
2. Vergroting van inhoudelijke deskundigheid op het gebied van cultuureducatie binnen  
 creatief partnerschappen (school en culturele instelling).
 Focus:  programma gericht op creatief vermogende leerkracht, vakdocent, educatief   
 medewerker.
3. Versterken relatie scholen met culturele omgeving, waaronder het Lerend Netwerk voor  
 kenniscirculatie en kennisdeling.
 Focus: Creatief Vermogen doen we samen – versterken partnerschappen.
4. Verbreding: gefaseerde groei van de creatief partnerschappen.  
 We gaan van ca. 20 naar 40 scholen. 
 Focus: Twee categorieën scholen. Reeds deelnemende scholen en nieuwe scholen.

Randvoorwaardelijke doelstellingen: 
A. Optimalisering van het organisatieproces en van de monitoring en evaluatie.
B. Mede zorgdragen voor afstemming gemeentelijke regeling Cultuur voor ieder kind en  
 CMK.

4.2. Afbakening project en samenhang andere activiteiten cultuureducatie 
In de regeling CVU 2017 – 2020 is de CMK regeling van het FCP met de bijbehorende 
doelstellingen het uitgangspunt. De regeling CVU wordt als separate bijlage toegevoegd.

De activiteiten binnen CVU zijn aanvullend en versterkend op het beleid Cultuur voor ieder 
kind zoals in de inleiding is geschetst. De afdelingen Onderwijs en Cultuur van de gemeente, 
als ook het UCK, de HKU en de schoolbesturen, zullen in de komende periode nader met elkaar 
spreken over verdere onderlinge afstemming van de regelingen. We streven gezamenlijk naar 
goede cultuureducatie waarbij beide regelingen elkaar ondersteunen en versterken.
Creatief Vermogen Utrecht sluit daarbij ook aan op de doelstellingen van het primair onderwijs.
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We zien het als onze maatschappelijke taak de aandacht voor creativiteit in de samenleving 
en de gerichte ontwikkeling er van, als speerpunt te nemen. Belangrijke basis hiervoor is 
de actuele aandacht voor de ontwikkeling van het creatief vermogen onder andere in het 
onderwijsbeleid (21st century skills, Onderwijs 2032 en de OECD agenda). 

4.3. Projectresultaten over 2 en over 4 jaar
Het FCP heeft ons (in juli) een meetinstrument effectmeting aangereikt waarmee de 
ontwikkeling van scholen en leerlingen op het gebied van de cultuureducatie in beeld gebracht 
kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van indicatoren en ontwikkelingsniveaus4. 
In de genoemde effectmeting worden omschrijvingen van de schaalniveaus A, B, C en D per 
indicator gegeven.–. In zijn algemeenheid staat A voor ‘beginnend’ en D voor ‘het hoogst 
haalbare’.

Het ideaalbeeld voor een school is: bij alle indicatoren de score niveau D (het hoogst 
haalbare). Ons streven is om 40 Utrechtse scholen zich zo volledig mogelijk in die richting 
te laten ontwikkelen. Het getuigt van realiteitszin er vanuit te gaan dat beginnende scholen 
(verbreding), dit D-niveau (= alle indicatoren met score D), na 4 jaar niet allemaal bereikt zullen 
hebben. 

Er zal per school meestal sprake zijn van een combinatie van verschillende niveaus. De essentie 
is echter: voortdurend een realistisch beeld hebben van de stand van zaken en mogelijke 
verbeterpunten.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de beoogde projectresultaten. De resultaten zijn 
gekoppeld aan de projectdoelstellingen, de indicatoren en ontwikkelingsniveaus (A,B,C,D) van 
de effectmeting. Deze aanpak is SMART doordat alle indicatoren en niveaus gedetailleerd zijn 
beschreven. 

4 Opzet effectmeting Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 -2020, C. de Graauw. juli 2016
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4.4. Omschrijving van de activiteiten en de samenhang hiertussen
In de voorafgaande paragraaf zijn de beoogde resultaten per projectdoelstelling en de 
onderlinge samenhang aangegeven. Hier schetsen we de activiteiten die we zullen ontplooien 
om onze projectdoelstellingen te verwezenlijken. In een aantal gevallen geven we voorbeelden 
van partnerschappen die daar aan werken. Wanneer geen specifiek partnerschap wordt 
vermeld, wordt door meerdere creatief partnerschappen aan een doelstelling gewerkt. 

4.4.1. Activiteiten doelstelling 1: visie, ontwikkeling en verankering leerlijn
Alle partners ontwikkelen, implementeren en verankeren de leerlijn Creatief Vermogen Utrecht. 
De leerlijn CVU kent veel raakvlakken met het SLO Leerplankader kunstzinnige oriëntatie.

Zoals eerder is aangegeven is een van de uitgangspunten dat er openheid voor scholen en 
culturele instellingen is voor de wijze waarop zij zelf een uitdagende creatieve leerlijn willen 
ontwikkelen. 

Activiteiten doelstelling 1 A: visie
 Organiseren teammiddagen ter introductie. 

 (Partnerschappen met nieuwe scholen of scholen met een veranderde aanpak).
 Met leerkrachtenteam de visie van de school verder verkennen, vastleggen en delen.   
 (HWW – Dominicus). 
 Koppeling visie en leerlijn.
 Toepassing van CVU-instrument visieontwikkeling, DOT, 3de boom rechts, bij de   
 visieontwikkeling en vertaalslag naar een programma cultuureducatie.

 
Activiteiten doelstelling 1 B: ontwikkeling en verankering doorgaande leerlijn

 Opbouw leerlijn in leerjaren (verticaal) en verbinding met ander vakken (horizontaal).
 Verbeteren van de aansluiting CVU met leerplankader SLO. 
 Systematisch invoeren van bouwstenen of lesmateriaal dat wordt uitgevoerd door de  
 leerkracht, voortbouwend op het ontwikkelde materiaal uit CVU 2013-2016.
 Periodieke afstemming tussen cultureel partner en kernteam (brede) school, met   
 directeur, met leerkracht. 
 Scholen en culturele partner maken de ontwikkelde leerlijn op maat in relatie tot IPC en  
 thematisch werken.
 Ontwikkelen werkboeken voor de leerkracht (vb. ‘grondhouding’ of ‘kunst en reflectie’  
 (KOPA).
 Ontwikkelen van instrumentarium voor de leerkracht, gekoppeld aan SLO leerplankader  
 kunstzinnige oriëntatie en de stralen van de Diamant (Vrijstaat, Straatbeelden).

Foto: Fleur Wiersma
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 Toepassing portfolio of ander volgsysteem.
 Verdiepen en de betekenis benoemen binnen de activiteiten: op welk niveau worden  
 leerlingen aangesproken op de stralen van de Diamant.

Monitoring van de activiteiten aan de hand van de indicatoren: 1, 2, 8 en 9.

4.4.2. Activiteiten doelstelling 2:Vergroten inhoudelijke deskundigheid 
We willen creativiteit op duurzame wijze in het hart van het primair onderwijs plaatsen. Daarbij 
is het cruciaal de professionaliteit van leerkrachten op het gebied van creativiteitsontwikkeling 
te vergroten. De ontwikkeling van creatief vermogen bij leerlingen vraagt immers om een 
creatief vermogende leerkracht. 
De ontwikkeling CVU is gebaseerd op samenwerking met een culturele partner en co-teaching. 
Derhalve krijgt dit ook in de scholing een heldere plaats.

Bij de opzet van de deskundigheidsbevordering is ook lering getrokken uit de evaluatie CMK 
2013 – 2016. De volgende zaken hebben we aangepast; betere aansluiting scholingsbehoefte 
scholen, vorm (training/coaching etc.) en een reële werkbelasting.

In de scholingstrajecten onderscheiden we twee niveaus: een basisniveau Creatief vermogende 
leerkracht in de klas en een expertniveau; de Creatief Vermogende Coach on the spot.

Focus bij deze vaardigheidstrainingen ligt op het procesgericht werken en het ontwikkelen 
van creatieve vaardigheden van de leerkrachten zodat zij steeds beter onderdelen van creatief 
vermogen zelfstandig in de klas kunnen verzorgen.

Creatief vermogende leerkracht in de klas: Basisniveau
In de komende periode zullen we de scholing voor leerkrachten in alle partnerschappen meer 
afstemmen en in samenhang verder ontwikkelen. De overdrachtsactiviteiten van culturele 
partners gaan op deze wijze onderdeel uitmaken van collectief gedeelde uitgangspunten voor 
de basisvorming tot creatief vermogende leerkracht in de klas. 

Voor het basisniveau worden bij de leerkracht de volgende competenties ontwikkeld:
 Herkennen en toepassen competenties creatief vermogen.
 In staat zijn de leerling te coachen in de ontwikkeling van zijn/haar creatief vermogen  
 en deze ontwikkeling te beoordelen. 
 Eigen creatieve vaardigheden van de leerkracht vergroten, zodat deze een aantal   
     creatieve werkvormen zelfstandig kan hanteren en inzetten (integraal of in een specifieke  
 discipline).
 Competenties gericht op het vermogen tot samenwerken tussen school en culturele   
 partner verder ontwikkelen.

 Activiteiten doelstellling 2: 

 voorbeeldlessen van culturele partners.

 passend binnen de leerlijn creatief vermogen en krijgen hierop feedback of coaching. 

 leerkrachten worden zelf geobserveerd door de culturele partner aan de hand van een  
 vooraf opgestelde leervraag, gevolgd door feedback en discussie. 

 kunnen organiseren die leerlingen helpen hun creatief vermogen te ontwikkelen.

 wordt (zie ook Expertniveau).
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 van de rol van de leerkracht tijdens de (muziek)les. Op termijn toewerken naar    
 zelfstandig (vocale/ creatieve) lessen geven (Muziekroute).

 waarbij een accent kan liggen op een specifieke discipline bijv. digitale media of op   
 een specifiek werkwijze ondersteunend aan creatief vermogen zoals bijvoorbeeld   
 presentatievaardigheden of kijken naar kunst op basis van Visual Thinking Strategy.

Creatief Vermogende coach on the spot: Expertniveau A en B
Dit zijn trainingen voor leerkrachten, ICC’ers en culturele partners die hen helpt om de 
expertrol over creatief vermogen in een school en team te kunnen vervullen. Daarbij vormt het 
eigen creatief vermogen de motor om collega’s te coachen, (nieuwe) creatieve werkvormen te 
ontwerpen en een creatieve leeromgeving mede mogelijk te maken.

Dit is een extra expertise gebied van een of meer leerkrachten in het team net zoals we 
rekenexperts of zorgexperts kennen. Deze trainingen worden in wisselwerking met de vraag 
van de partners door de HKU ontwikkeld en verzorgd.

De training CV Expert A 
Het is een verdieping op de bestaande ICC cursus doordat het zich richt op peercoaching van 
collega’s ten aanzien van creatief vermogen.

De volgende competenties worden ontwikkeld: 
 In staat zijn vertaalslag te maken van pedagogische visie en visie op de rol van    
 creativiteit, via curriculum naar activiteitenprogramma en vice versa.
 Collega’s kunnen uitnodigen tot het tonen van creatief vermogend gedrag in de klas en  
 in het team. Het in kaart brengen van de expertise van collega’s op het gebied van   
 creatief vermogen. 
 Inzicht hebben in coachings-stijlen en vaardigheden ontwikkelen om collega’s te   
 coachen: peercoaching.
 Een inspirerende leeromgeving (klas, school (team, curriculum en omgeving), netwerk)  
 kunnen creëren.
 Als schakel kunnen fungeren: de wisselwerking met een culturele partner overdraagbaar  
 weten te maken naar het schoolteam (en of ouders). 
 Interventies kunnen doen om creativiteit in het hart van de school organisatie en het   
 curriculum te kunnen plaatsen. 

De training CV Expert B biedt culturele organisaties de mogelijkheid zich als Creatief 
Vermogende trainer te ontwikkelen.

Activiteiten 
Naast bovenstaande zijn er voor culturele partners, indien zij trainingen gaan verzorgen, extra 
aandachtsgebieden, te weten:

 hanteren.

 pedagogische opvattingen van scholen en (begeleidings-)modellen die in de eigen   
 culturele instelling gangbaar zijn.

Monitoring van de activiteiten deskundigheidsbevordering aan de hand van de indicator 4.
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Creatief vermogen uitbouwen als een ‘kwaliteitskeurmerk’
Creatief Vermogen wordt uitgebouwd als een collectief gedragen werkwijze waarin we 
voortdurend met elkaar zorg dragen voor kwaliteit. Immers Creatief Vermogen is geen 
statisch gegeven, maar vraagt om ontwikkeling, niet alleen van de kinderen, maar ook 
van de uitvoerders. Juist om die dynamiek rond kwaliteit te stimuleren, zullen we in de 
Ontwikkelgroep samenwerken met de Academische Pabo (UU) en het HKU lectoraat Muzische 
Professionalisering. 

De verschillende aspecten van de voorgenomen collectieve deskundigheidsbevordering zijn 
gedetailleerd uitgewerkt in het daarvoor door de HKU opgesteld werkplan.
 
4.4.3. Activiteiten doelstelling 3: versterken relatie school – culturele omgeving
De afgelopen jaren heeft zich binnen de creatief partnerschappen een verschuiving voltrokken 
van vooral uitvoerend opereren, naar meer reflecteren op het eigen handelen binnen het 
partnerschap, bijdragen aan het ontwikkelen van de leerlijn CVU en (actieve) deelname 
aan het lerend netwerk. De komende jaren willen we deze ontwikkelingslijn van de creatief 
partnerschappen voortzetten. De relatie van de scholen met de culturele en sociale omgeving 
wordt op onderstaande manieren verder versterkt.

Co-creatie – het verduurzamen van samenwerking 
Uitgangspunt: de school is de regisseur en zoekt – indien gewenst ondersteund door het 
Kernteam - de passende partner voor CVU. De principes van co-creatie, waarbij alle partners 
een gelijkwaardige inbreng hebben, gebaseerd op de diverse expertises, zijn in de creatief 
partnerschappen essentieel. De gezamenlijke inspanningen zijn gericht op het intensiveren 
en verduurzamen van de structurele samenwerking en worden in een projectplan (school /
culturele partner) en contractueel met de penvoerder vastgelegd. 

Samen activiteiten uitvoeren
Het samen uitvoeren van activiteiten draagt bij aan wederzijds begrip, vertrouwen en inzicht 
in elkaars mogelijkheden (en beperkingen). Op deze manier samenwerken, zeker als dit enkele 
jaren achtereen gebeurt, versterkt het de onderlinge werkrelatie van de school met een of meer 
culturele partners om zo samen bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen. 

Deelname aan het lerend netwerk
Het lerend netwerk van Utrechts netwerk creatief partnerschappen wordt kwalitatief versterkt. 
De Ontwikkelgroep speelt hierbij een voedende rol. Het netwerk wordt uitgebreid naar ca. 40 
scholen en ca. 15 culturele instellingen. (De kennis die in de creatief partnerschappen wordt 
actief opgehaald en gezamenlijk gedeeld binnen en buiten het netwerk).
 
Specifieke activiteiten doelstelling 3:

 door leerkracht of kunstenaar. Ontmoeting tussen leerling en kunstenaar in de setting  
 van een culturele instelling (Vrijstaat, Dansers).

 materialen en kunstdisciplines (Het Filiaal - theatermakers).

 activiteiten zoals concert en voorstellingsbezoek.
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Specifieke activiteiten doelstelling 3: verbinding verschillende leeromgevingen
In CVU is er ook aandacht voor verschillende koppelingen met de leer-leefomgevingen van 
het kind; school, culturele instelling, wijk én gezin. Vanuit dit perspectief richten we ons op de 
volgende activiteiten.

Het organiseren van ouderbetrokkenheid
Bijvoorbeeld bij De Muziekroute: In overleg met de scholen wordt steeds onderzocht hoe 
de ouders zo goed mogelijk betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld door het bijwonen van 
presentaties.  

Binnen en buitenschoolse activiteiten.
Het samen maken van voorstellingen met professionele makers (De Vrijstaat en De Dansers) en 
spelen in verschillende naschoolse ensembles (Muziekroute).

Alle ontplooide activiteiten dienen het (door het FCP) gestelde doel, namelijk de bevordering 
van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen.
Met deze activiteiten zullen we uiteindelijk ca. 11.640 kinderen bereiken. Het aantal scholen (en 
culturele instellingen) dat deel zal nemen groeit gefaseerd naar 40.

Monitoring van de activiteiten versterking relatie scholen – culturele omgeving aan de hand 
van de indicator 6.

4.4.4. Activiteiten doelstelling 4: gefaseerde groei aantal creatief partnerschappen
We werken aan het vergroten van het aantal deelnemende scholen, waarbij de creatief 
partnerschappen het uitgangspunt vormen.  
Beoogd resultaat: deelname door ca. 20 ‘nieuwe’ scholen (categorie B).
Het aantal scholen dat aan het programma CMK deelneemt, zal in de periode 2017 – 2020 op 
gefaseerde wijze toenemen. In het eerste jaar (2017) maken we binnen deze nieuwe groep de 
volgende onderverdeling.

Categorie B1: Scholen die gaan deelnemen door zich per 2017 aan te sluiten bij een bestaand 
creatief partnerschap en net als andere scholen afspraken te maken met een culturele partner 
die al eerder bij CMK betrokken is geweest. 

Categorie B2: Scholen die belangstelling hebben voor CMK, maar die in het eerste jaar worden 
voorbereid op het aangaan van een samenwerkingsverband met een culturele partner. 

Voor beide categorieën (B1 en B2) geldt dat de school een visie op cultuureducatie heeft of 
deze wil ontwikkelingen. En, dat de school bereid is cultuureducatie op duurzame wijze te 
verankeren. Qua ‘startpositie’ zullen er echter verschillen zijn tussen de geïnteresseerde scholen 
waardoor de ene school meer dan de andere toegerust is voor succesvolle deelname aan 
CVU. Via een begeleidingstraject waar het netwerk CVU de lead in heeft, worden scholen van 
categorie B2 voorbereid op deelname aan een partnerschap.

Het genoemde begeleidingstraject bestaat (per jaar) uit één of meer van de volgende 
activiteiten:

 Organisatie matchmarkt voor scholen en culturele instellingen.
 Uitnodigingen deelname studiedagen, uitwisselingsbijeenkomsten CVU e.d.
 Oriënterend gesprek door penvoerder UCK mogelijke deelname van belangstellende   
 school, culturele instelling.
 Ondersteuning voorbereiding pitch/presentatie voor het netwerk.
 Intakegesprek – inventarisatie van ‘stand van zaken’ en stappen op weg naar deelname.
 Opstellen en indienen aanvraag creatief partnerschap bij penvoerder.
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Bij dit traject ondersteund het Kennisteam bij de uitwerking van het projectplan door de school 
en de culturele partner, waarbij duidelijk wordt aangegeven op welke wijze er wordt gewerkt 
aan de projectdoelstellingen 1, 2 en 3.

Het Regieteam beslist op basis van een aanvraag van een school, over mogelijke deelname 
aan CMK. Toetsing op basis van CVU regeling (inhoudelijk en financieel commitment) en 
projectplan van de school. De daaropvolgende jaren, 2018, 2019 (en 2020) geldt dezelfde 
procedure. 

Monitoring van de activiteiten verbreding, in relatie tot projectdoelstellingen 1,2 en 3, aan de 
hand van indicatoren, voor zover van toepassing.

4.5. Randvoorwaarden
Bij het behalen van de gestelde projectdoelstellingen en de beoogde resultaten speelt een 
aantal randvoorwaardelijke condities een belangrijke rol.

A. Het tot stand brengen, uitbreiden en verstevigen van creatief partnerschappen.
B. Het lerend netwerk – t.b.v. deskundigheidsbevordering creatief vermogende leerkracht  
 e.a., kennisontwikkeling en –deling, verstevigen draagvlak Cultuureducatie.
C. Adequate financiering, op basis van combinatie (s) van verschillende geldstromen,   
 waaronder de Stimuleringsregeling CMK.
D. Formaliseren van inhoudelijk en financieel commitment, werkafspraken in    
      samenwerkingsovereenkomsten (creatief partnerschappen) en      
 participatieovereenkomsten CMK met penvoerder.
E. Solide projectorganisatie.
F. Systematische monitoring en evaluatie, waaronder gegevens t.b.v. processturing.

Foto: Filiaal Theatermakers
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5. Samenwerking onderwijs, culturele instellingen, 
kunstvakonderwijs en Pabo’s 

5.1. Samenwerkingsverband (projectorganisatie) en taak-en rolverdeling
De uitvoering van het project vindt plaats binnen het samenwerkingsverband CVU dat bestaat 
uit de creatief partnerschappen, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten (UCK).

De opzet van de eerste periode CVU wordt op hoofdlijnen gehandhaafd. Wel is voor de taak- 
en rolverdeling lering getrokken uit de opgedane ervaringen en wordt er een aanscherping van 
de taak- en rolverdeling gerealiseerd.

Voor iedereen die bij het project betrokken is, wordt het takenpakket zo precies mogelijk 
afgesproken. Hieronder schetsen we de hoofdlijnen. Anders dan de vorige periode worden 
naast de partnerschappen ook de gemaakte afspraken UCK en HKU geformaliseerd in een 
overeenkomst. 

Regieteam
Het regieteam bestaat uit vertegenwoordigers op directie/managementniveau van HKU, SPOU, 
gemeente Utrecht (CZ) en UCK.

Taken:
 Bewaken van de projectvoortgang, daarbij gebruikmakend van de beschikbare    
 monitorgegevens.
 Op voorstel van de in de regeling CVU beschreven procedure, besluiten over (nieuwe)  
 aanvragen deelname Stimuleringsregeling CMK.
 Adequaat faciliteren, steunen en daar waar nodig sturen van de projectleider, die wordt  
 geleverd door het UCK.



Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen  2017 -2020 19

Scholen en culturele instellingen
Voor de scholen (verdieping en verbreding) en de culturele instellingen zijn de uit te voeren 
taken beschreven in hoofdstuk 4. 

De creatief partnerschappen kennen hun eigen sturing. Gezamenlijk nemen zij deel aan het 
lerend netwerk. Alle partners dragen bij aan de inhoudelijke voeding van de kennisdeling.

Ontwikkelgroep en samenwerking Pabo’s
De Denktank uit het Ontwikkeltraject 2013 - 2016 wordt omgevormd tot Ontwikkelgroep. 
Een kleine groep scholen en culturele instellingen die daarvoor kiezen nemen deel aan de 
Ontwikkelgroep. Tevens krijgt de samenwerking met de Pabo’s vorm in deelname aan de 
Ontwikkelgroep die als taak heeft de uitbereiding van het netwerk met nieuwe scholen te 
ondersteunen, de scholingsbehoefte te signaleren en te vertalen. Ook heeft het de taak de 
opbouw in leerjaren van de open leerlijn CVU mede te helpen ontwikkelen, te bundelen en 
verder uit te diepen en waar mogelijk uniform te maken zodat deze resultaten overdraagbaar 
worden. 

Kernteam HKU en UCK
De HKU en UCK vormen samen het Kernteam dat bestaat uit minimaal vier mensen; de leider 
van het kennisteam van de HKU, de projectleider van het UCK en (minimaal) een 2de lid van 
beide organisaties. 
De taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen het Kernteam worden nog nader 
uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. 

Het Kernteam faciliteert het lerend netwerk waarin alle partners (scholen en culturele 
instellingen) actief deelnemen op basis van het principe ‘halen en brengen’. Het Kernteam 
fungeert ook agenderend voor de Ontwikkelgroep. 

HKU
Rondom het Kernteam wordt een pool van trainers/ docenten geformeerd voor de uitvoering 
van deskundigheidsbevordering en begeleiding van de partnerschappen. HKU draagt zorg voor 
de samenhang en kwaliteit van de pool van docenten. 

Het takenpakket van de HKU omvat in ieder geval: 
1.  Het inhoudelijk volgen en voeden van de individuele partnerschappen mede gericht op  
 het geheel van de verdere ontwikkeling en implementatie en verdieping van CVU. 
2.  Kennisontwikkeling die ten aanzien van de open leerlijn CVU relevant is. Ontwikkelde  
 kennis structureren en presentabel maken (kennisdeling).
3.  Collectieve deskundigheidsbevordering verzorgen (trainingen) en evalueren.
  
UCK
Penvoerder
De penvoerder c.q. de directeur-bestuurder UCK is belast met de taken zoals in CMK regeling 
zijn vastgelegd. 

De penvoerder – eindverantwoordelijke voor de processturing – stuurt op basis van de 
eerder genoemde overeenkomsten (zie 4.5). Daarnaast fungeert hij als voorzitter van het 
Regieteam. De te verwachten jaarresultaten per partnerschap maken onderdeel uit van de 
participatieovereenkomst. Deze worden naar aanleiding van de jaarevaluatie waar nodig 
geactualiseerd.
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Projectleider
De projectleider is belast met de ‘dagelijkse leiding’ van het project. De projectleider is ‘de spin 
in het web’ en belast met het in goede banen leiden van de procesvoortgang. 
Het begeleiden van scholen en culturele partners wordt vanuit het Kernteam HKU/UCK 
vormgegeven.
Er is sprake van een functionele, hiërarchische relatie tussen de projectleder en de centrale 
aanvrager/penvoerder (c.q. de directeur - bestuurder UCK). 

Alle betrokkenen werken op basis van overleg gericht op consensus. Indien zich 
onoverbrugbare verschillen van inzichten voordoen, of een van de partners om wat voor reden 
dan ook zijn taken verzuimt uit te voeren, wordt dit door de projectleider aan het regieteam 
voorgelegd. In geval een impasse in de besluitvorming over de te nemen stappen ontstaat, 
is de directeur - bestuurder UCK (voorzitter regieteam en penvoerder) bevoegd een bindend 
besluit te nemen.

5.2. Betrokkenheid partijen bij de planvorming
Tijdens de projectuitvoering 2013 – 2016 is het draagvlak voor CVU binnen de scholen en 
de bestaande creatief partnerschappen vergroot. Dit geldt voor directies, schoolteams en 
individuele leerkrachten (zie evaluatiegegevens uit de Tussenrapportage). Tevens is gezamenlijk 
vooruitgekeken en gereflecteerd op mogelijke voortzetting van CVU in het kader van CMK 
2017 – 2020. In dat licht zijn in 2015 en 2016 verschillende activiteiten georganiseerd. Enkele 
voorbeelden; directeurendiner (maart 2016), netwerkbijeenkomsten CVU (november 2015 en 
januari 2016) en evaluatiegesprekken (juni 2016). In de voorbereidingsfase hebben alle partners 
die deel hebben genomen aan CMK 2013 – 2016 zich nadrukkelijk uitgesproken – mondeling 
en schriftelijk – voor voortzetting van het gezamenlijke project CVU in het kader van CMK 
2017 – 2020.

In juni 2016 is in een netwerkbijeenkomst de gezamenlijke planvorming besproken ter 
voorbereiding op deze aanvraag. De scholen voor primair onderwijs en alle bestaande creatief 
partnerschappen en zijn in het kader van de voorbereiding van deze aanvraag uitgenodigd 
hun (activiteiten-) plannen voor 7 juli 2016 aan de penvoerder UCK kenbaar te maken. De 
ingediende plannen liggen ten grondslag aan deze aanvraag. 

Vervolgens heeft een selectie van scholen, culturele instellingen, de klankbordgroep en het 
regieteam op de conceptaanvraag gereflecteerd en is de conceptaanvraag ter beoordeling 
voorgelegd aan de gemeente Utrecht.

Formalisering van de afspraken t.b.v. periode 2017 – 2020 tot nu toe; ingediende plannen 
creatief partnerschappen, adhesieverklaring gemeente Utrecht (zie upload), intentieverklaringen 
scholen (zie lijst scholen, upload). 

Foto: Fleur Wiersma
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6. Kennisdeling  

We maken een onderscheid tussen kennisdeling binnen het stedelijk netwerk, gericht op de 
bestaande en nieuw te vormen creatief partnerschappen en, en de kennisdeling daarbuiten. 

6.1. Kennisdeling binnen het netwerk
 
6.1.1. Manier waarop scholen en culturele instellingen bij de kennisdeling worden 
betrokken 
Binnen het netwerk CVU stimuleren we bij scholen en culturele partners het toenemend 
eigenaarschap bij het geheel. Dit doen we onder andere door expliciet te agenderen dat 
deelname aan dit project op schoolniveau tevens actieve deelname aan het lerend netwerk 
veronderstelt en dat dit een veranderingsproces is van de professional als individu, de 
organisatie als geheel met uitstraling naar het werkveld. De intensiteit van de participatie kan 
daarbij variëren. 

Sleutelwoorden zijn: kennisdeling, versterken samenwerking, vergroten draagvlak, vergroten 
gezamenlijk eigenaarschap.

Alle partners en scholen zijn verplicht de opgedane kennis en ervaring in het kader van CVU 
terug te brengen naar het netwerk. De onderlinge kruisbestuiving van de participanten van 
het netwerk bevordert de beoogde kennisdeling. Dit versterkt het netwerk en verbreedt de 
opgedane kennis. 

De groep scholen/culturele instellingen die met ‘verdieping’ aan de slag gaat en op basis van de 
voorafgaande periode CMK al de nodige ervaring heeft opgedaan, zal bij de kennisdeling naar 
verwachting – zeker de eerste jaren – een voortrekkersrol ten opzichte van de ‘nieuwkomers’ 
(verbreding) kunnen spelen. 

Alle activiteiten die in het kader van CVU plaatsvinden, zoals kennisdeling, worden daar waar 
mogelijk en zinvol geacht door de samenwerkingspartners afgestemd op andere Utrechtse 
cultuureducatieve activiteiten.

6.1.2. Onderwerpen en kennisdelingsactiviteiten
De onderwerpen waarover binnen het stedelijk netwerk kennisdeling plaatsvindt, lopen uiteen 
en zijn afhankelijk van geconstateerde behoeften. Voor de eerste twee jaar staan in ieder geval 
de volgende onderwerpen op de agenda; 

Ontsluiten materiaal Creatief Vermogen
Het tot nu toe ontsloten materiaal uit het ontwikkelingstraject Creatief Vermogen wordt verder 
verdiept met praktijken van de verschillende partnerschappen en we geven handvatten aan 
scholen en (vak)leerkrachten om dit te implementeren in hun praktijk.

We voeren bij het ontsluiten en overdraagbaar maken verschillende activiteiten uit:
 Uitwisselingsbijeenkomsten.
 Expertmeetings.
 Conferenties.
 Interactieve Website CVU.
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 CVU publicaties. 
 Directeurendiners.
 Scholenrondes/gesprekken.

Van de kennisdeling die plaatsvindt wordt schriftelijke en/of audiovisuele verslaglegging 
bijgehouden. 

6.2. Kennisdeling buiten het netwerk

6.2.1. Nog niet deelnemende scholen, culturele instellingen en gebruik netwerken 
(Utrecht)
De opgedane kennis en ervaringen binnen het lerend netwerk zal ook voor belangstellenden 
buiten het netwerk toegankelijk zijn.
De nog niet aan het CMK programma deelnemende scholen en culturele instellingen is 
uiteraard de eerste kring rondom het netwerk CVU. Naast de verbreding van de creatief 
partnerschappen (40 in 2020), willen we de kennis en ervaringen van CVU verspreiden onder 
(nog) meer geïnteresseerde scholen.  
We zien dit als onderdeel van de gewenste kennisdeling en (extra) investering in de toekomst. 

Voor het uitdragen en delen van kennis wordt ook een relatie gelegd met netwerken zoals:
 Netwerken van ICC-ers ( SPO, PCOU, UCK).
 De ‘tafels’, opvolger van de Werkgroep Brede Scholen Utrechtse Onderwijs Agenda.
 Kunstcommissies zoals Kunstcommissie Vleuten- De Meern-Haarzuilens. 
 MENU i.o. – Muziek Educatie Netwerk Utrecht (werktitel).
 Netwerken van cultureel ondernemers zoals de Leidsche Rijn Connectie.

Het betrekken van deze partijen bij speciale uitwisselingsbijeenkomsten, conferenties, 
expertmeetings biedt goede mogelijkheden voor effectieve kennisdeling in bredere kring.

6.2.2. Kennisdeling nationaal en internationaal
Bij de kennisdeling op nationaal en internationaal niveau richten we ons op verschillende 
partijen. 

Andere CMK-projecten
Er worden de komende tijd in Nederland verschillende CMK projecten uitgevoerd. Wij zullen 
deelnemen aan de landelijke – door het FCP – georganiseerde vormen van kennisdeling.
Daarnaast zullen we gericht een beperkt aantal werkbezoeken organiseren met andere 
projecten die qua inhoud of werkwijze voor ons extra relevantie hebben.

Overdraagbaar maken bouwstenen leerlijn CVU
Naast de onderlinge uitwisseling van activiteiten en ervaringen is er de interactieve website 
CVU met de indeling; in de klas, in de school, in het netwerk. We stimuleren publicaties 
van leden van het netwerk. Tevens zal CVU samenwerken met het HKU lectoraat Kunst 
en Professionalsering zodat ook wisselwerking met onderzoekers gaat bijdragen aan de 
verdieping van Creatief Vermogen. Tevens wordt er know-how uit het project ingebracht in de 
lerarenopleidingen van HKU (docent Beeldend Kunst en Vormgeving, docent Muziek en docent 
Theater en de Master Kunsteducatie). 
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Tijdens het traject wordt minimaal een expertmeeting met HKU check overzicht 4.3 en 
genodigden georganiseerd, waar een actueel vraagstuk op gebied van Creatief vermogen 
getoetst wordt aan de inzichten van denkers over creativiteitsontwikkeling. In 2017 wordt een 
studiedag check overzicht 4.3. Creatief Vermogen aangeboden aan studenten en alumni van 
alle Masters Kunsteducatie in Nederland.

Verbinding Academische Pabo (UU)
Er wordt een werkverband aangegaan met de Academische Pabo (UU) voor gerichte 
kennisdeling. Zij zullen een actieve inbreng in het project CVU hebben via deelname aan de 
Ontwikkelgroep. Op deze wijze is er input vanuit deze opleiding, maar dit werkt ook andersom 
vanuit het netwerk naar de Academische Pabo maar ook – zoals hierboven geschetst – naar de 
kunstopleidingen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de beroepsvoorbereiding van 
de leerkracht en vakdocent van de toekomst.

Kennisdeling op internationaal niveau
De HKU neemt deel aan een internationaal debat over kunsteducatie en brengt Creatief 
vermogen en creatief partnerschappen naar voren op internationale conferenties van 
bijvoorbeeld Teachers Academy van Elia of Culture Forum van Euro Cities network. De 
internationale kunsteducatie agenda (bijvoorbeeld binnen de OECD) wordt nauwgezet gevolgd 
en binzichten uit netwerk Creatief vermogen worden binnen het internationale netwerk onder 
de aandacht gebracht. Omgekeerd komen internationale gedachtevorming weer terug en 
gebruiken wij dat voor expertmeetings. 

Foto: De Dansers
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7. Monitoring en evaluatie 

7.1. Uitgangspunten en doelen
Het kader voor ons moneva – plan wordt gevormd door:

 Probleemstelling, algemeen doel en projectdoelstellingen CVU.
 Onderscheiden activiteiten CMK 2017 – 2020.
 De door FCP gestelde verplichtingen t.a.v. moneva waaronder het gebruik van    
 indicatoren effectmeting en inschalingsniveaus (A,B,C,D).
 Opgedane ervaringen in de periode 2013 - 2016: behoefte aan verbetering én    
 vereenvoudiging van aanpak moneva. 
 Specifieke werkwijze Utrechts netwerk creatief partnerschappen.

We dragen daarbij zorg voor een effectevaluatie én procesevaluatie.

De activiteiten die we in het kader van de moneva uitvoeren zijn gericht op het beantwoorden 
van de twee vragen; doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
Of anders gezegd, de moneva dient twee doelen:

 Zicht houden op projectuitvoering, activiteiten, gekoppeld aan projectdoelstellingen en  
 geboekte resultaten (zie 4.3).
 Informatie vergaren t.b.v. eventuele bijsturing uitvoeringsproces, rapportages en   
 verantwoording.

Met de uniforme vragenlijst effectmeting worden de belangrijkste indicatoren – gekoppeld aan 
het doelstellingen en type activiteiten van de Stimuleringsregeling CMK – meetbaar gemaakt. 
Op deze wijze verbinden we de door ons te bereiken resultaten op basis van de verschillende 
doelstellingen aan de ontwikkelingsniveaus (A,B,C,D). 
Door toepassing van de jaarlijkse effectmeting kunnen we op efficiënte wijze de 
projectvoortgang monitoren.

Deze voorgeschreven vragenlijst uit de effectmeting zal worden aangevuld met extra 
vragen. In de effectmeting ligt de nadruk op het ‘inschalen’ van scholen op basis van een 
aantal meetmomenten. Op basis van die informatie wordt niet inzichtelijk wat er tussen de 
verschillende meetmomenten is gedaan. Dit komt aan de orde bij het jaarlijkse inhoudelijke 
verslag.

We streven bij de moneva naar de juiste balans tussen het verkrijgen van de gewenste 
informatie en een onvermijdelijke werkdruk. Vanuit dit perspectief zal het aantal aanvullende 
vragen zo minimaal mogelijk houden en overwegen we de scholen hiervoor expliciet te 
faciliteren.

De randvoorwaardelijke projectdoelstellingen worden meegenomen in de procesevaluatie.

7.2. Diverse additionele vragenclusters
We onderscheiden 3 clusters extra vragen.

Cluster 1: Vragen gericht op ‘wat’ er tussen 2 meetpunten door betrokkenen is gedaan. 
Cluster 2: Vragen ten behoeve van procesevaluatie (reflectie door school/culturele partner).
Cluster 3: Vragen ten behoeve van verantwoording (zie aanvraagformulier).

In het plan moneva CVU 2017 – 2020 zijn de verschillende clusters nader uitgewerkt.
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De resultaten van de effectmeting worden als input gebruikt voor de jaarlijks te houden 
evaluatiegesprek(ken) met het Kernteam CVU. 

7.3. Betrokkenheid verschillende participanten bij moneva en resultaten

Scholen (directie en leerlingen) / creatief partnerschappen
De uniforme vragenlijst, effectmeting (FCP) wordt – per school – ingevuld door de directeur 
van de school samen met de ICC-er (mits aanwezig). Afstemming met de culturele instelling is 
daarbij vanzelfsprekend. Tevens is er minimaal 1 gesprek per jaar met vertegenwoordigers van 
het Kernteam.

Resultaten:
 Bereik t.b.v. (jaarlijkse) verantwoording door penvoerder aan FCP.
 Effectevaluatie, waaronder ontwikkeling leerlingen en procesevaluatie.
 Informatie voor – eventuele - bijsturing op niveau van creatief partnerschap en voor het  
 geheel.

HKU
De HKU is verantwoordelijk als kennispartner voor de monitoring en evaluatie op basis van het 
met de penvoerder overeengekomen werkplan voor de uitvoering van het project.

De HKU rapporteert jaarlijks aan de penvoerder over:
 Stand van zaken overeengekomen.
 Uitgevoerde evaluatie met de doelgroep, zoals werkzaamheden ten aanzien van het   
 lerend netwerk, deskundigheidsbevordering, uitwisselingsbijeenkomsten, conferenties.

Resultaat:
 Gegevens bereik beschikbaar t.b.v. (jaarlijkse) verantwoording door penvoerder.
 Complete gegevens over effectevaluatie en procesevaluatie.
 Informatie voor – eventuele - bijsturing.

UCK
Verantwoordelijk voor:

 Verslaglegging van gesprekken met scholen, met name over het deel ‘project specifieke  
 monitoring’ en daarbij behorende evaluatievragen.
 Bundeling van door verschillende partners geleverde informatie t.b.v. regieteam/  
 penvoerder en daarna t.b.v FCP en gemeente.

Resultaten: 
 Verzamelen van resultaten op het niveau van de school.
 Het jaarlijks verzamelen van kwantitatieve gegevens (bereik).
 Jaarlijkse aanleveren inhoudelijke en kwantitatieve projectresultaten (bereik) aan FCP.
 Tussentijdse evaluatie in 2018/2019.
 Periodieke voortgangsgesprekken met FCP.
 Tussentijdse (interne) rapportages t.b.v. processturing.

Zie voor meer informatie het separate moneva-plan CVU.



Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen  2017 -2020 26

8. Planning  
 
In paragraaf 4.3. zijn de resultaten over 2 en over 4 jaar beschreven. In feite impliceert dit al een 
tijdas. Hier volgt een overzicht van de beoogde resultaten per jaar.

Iedere betrokken participant van het netwerk CVU maakt uiteraard in het jaarlijks werkplan een 
meer operationele planning.
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9. Begroting   

9.1. Totaalbegroting 
In de voorbereidingsfase hebben de creatief partnerschappen ten behoeve van de 
informatievoorziening aan de penvoerder gebruik gemaakt van het begrotingsformat van het 
FCP. Concreet hebben alle creatief partnerschappen een eigen tabblad en bij deze aanvraag 
wordt het separaat ingevulde totaaloverzicht (in Aims) bijgeleverd. In het totaaloverzicht zijn 
onder andere op activiteitenniveau zaken gebundeld, maar voor de verantwoording aan de 
penvoerder wordt de uitgesplitste begroting per creatief partnerschapsniveau gebruikt. Ook 
HKU en UCK hebben een deelbegroting gemaakt die is opgenomen in de totaalbegroting. 

9.2. Budget per creatief partnerschap en trapsgewijze groei
Bij de verdeling van het beschikbare CMK budget geldt voor 2017een maximum bedrag van 
€ 12.500 euro per school. Voor de jaren 2018 – 2020 geldt vooralsnog een maximumbijdrage 
vanuit het CMK-budget van € 10.000 per creatief partnerschap. 

De begrotingen van de aanvragen van de creatief partnerschappen bevatten ook de andere 
financiële middelen die de school en/of de culturele partner inzet. In dat licht is er naast de 
matchingssubsidie nog ruim € 540.000 extra beschikbaar. De extra inkomsten rondom het 
creatief partnerschap van De Muziekroute vormen hiervan de grootste deel.

Onderstaand is de gecomprimeerde totaalbegroting opgenomen. Vanwege de trapsgewijze 
groei passen we een toedeling over de 4 jaren toe. Derhalve wordt er jaarlijks budget 
overgeheveld om de gefaseerde groei( =verbreding) te faciliteren.
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BIJLAGE: Bronnen en overzicht beschikbare 
uitwerkingen projectonderdelen

Bronnen
 Gemeente Utrecht, Creatieve lijnen, cultuurnota 2017 – 2020
 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor   
 Cultuurparticipatie 2017 -2020
 Regeling Implementatie en Verankering Creatief Vermogen Utrecht (CVU)
 Samenwerkingsovereenkomst Implementatie en Verankering CVU 2017 – 2020  
 (school – culturele partner)
 Tussenrapportage evaluatie CVU (tot en met juni 2016) – interne verslaglegging
 Opzet effectmeting Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020, C. de Graauw, juli 2016  
 Cultuureducatie met leerkrachten, E. van Meerkerk, Radboud Universiteit, 2016

Uitwerkingen projectonderdelen
 Ingediende deelplannen creatief partnerschappen
 Plan collectieve deskundigheidbevordering (Werkplan HKU)
 Plan moneva CVU 2017 -2020
 Samenwerkingsovereenkomsten (school – culturele partner)
 Participatieovereenkomsten (creatief partnerschappen met penvoerder)
 Profiel D-school; inschaling alle indicatoren op niveau D

Het UCK is penvoerder van Creatief Vermogen Utrecht 
 
 


