
 

„Cultuurcoördinatoren voor creatieve scholen“ 

 

Het doel van het pilotproject „Cultuurcoördinatoren voor creatieve 

scholen“ is om bij kinderen en jongeren belangstelling te wekken voor 

kunst, meer kennis van kunst en cultuur over te dragen en de 

vanzelfsprekende deelname aan cultuur mogelijk te maken. In een periode 

van vier jaar worden in vijf deelstaten 46 cultuurcoördinatoren bij in totaal 

138 scholen ingezet. De cultuurcoördinatoren zijn elk verantwoordelijk 

voor een lokaal netwerk van drie scholen. Samen met de leerlingen, de 

leerkrachten, de schoolleiding, ouders, kunstenaars en kunstinstellingen 

ontwikkelen zij een passend en veelzijdig aanbod van culturele vorming en 

kunstprojecten. Bovendien bouwen ze een langdurige samenwerking op 

met cultuurinstellingen ter plaatse. Het kennismaken met en bestuderen 

van kunst en cultuur evenals het uitproberen en ervaren van de 

verschillende kunstvormen, worden zo een vast bestanddeel van de 

dagelijkse praktijk van kinderen en jongeren. 
 

Het project wil een omgeving scheppen waarin kunst gewaardeerd wordt, 

zich kan ontplooien en in de belangstelling staat. Actieve deelname aan 

kunst en cultuur bevordert de ontwikkeling en versterking van de 

persoonlijkheid van kinderen en jongeren en geeft hen de kans om in de 

toekomst deel te nemen in een samenleving die geïnteresseerd en 

ondernemend is op cultureel gebied. Het project beschouwt de culturele 

instellingen en de daaraan verbonden kunstenaars als centrale partners. 

Musea, concertgebouwen, bibliotheken, theaters en culturele centra 

bereiken in de scholen hun toekomstige publiek. Samen wordt onderzocht 

hoe scholen en hun cultuurpartners zich open kunnen stellen voor elkaar 

en hoe langdurige samenwerkingsverbanden ontwikkeld kunnen worden. 
 

Kunstprojecten, die de scholen met de cultuurcoördinator, de culturele 

instellingen en de kunstenaars in de loop van het project uitvoeren en 

waarvoor in het kader van het project het zogenaamde 

“kunstgeld”aangevraagd kan worden, maken het uitproberen van culturele 

concepten mogelijk. Leerkrachten, kunstenaars en cultuurproducenten 

moeten in staat gesteld worden om de kwaliteit van het kunstzinnige 

aanbod te verzekeren en de daarvoor vereiste structuren te creëren. 

 

Meer informatie over het project vindt u op www.kulturagenten-

programm.de 

 


