
Cultuureducatie in de gemeente Almelo  

Het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA) organiseert en coördineert activiteiten op het terrein van de 
cultuureducatie voor het primair onderwijs in de gemeente Almelo.  

  

Alle scholen voor primair onderwijs in de gemeente Almelo kunnen gebruik maken van het cultuureducatie-
aanbod. Voorwaarde om dit gesubsidieerd te doen is, dat ook de school zelf jaarlijks per kind een bijdrage levert 
(het gebundelde cultuurbudget). Zie onderaan voor de deelnemers.  

  

Naast cultuureducatie als onderdeel van het schoolprogramma kunnen kinderen in hun vrije tijd ook deelnemen 
aan kunstzinnige activiteiten. Er zijn allerlei verenigingen met een aanbod voor kinderen, zoals zangkoren, 
harmonieën en fanfares, toneel- en schilderclubs. Niet alleen stedelijk, maar ook in de wijken.  

Neem eens een kijkje op de website van Kaliber Kunstenschool: www.kaliberkunstenschool.nl waar een breed 
aanbod is voor muziek, dans, beeldend en drama.  

Gezinnen met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds 
Almelo. Kijk hier http://www.jeugdcultuurfonds.nl/483/almelo  

  

Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Het geeft ze niet alleen een 
culturele bagage, maar helpt kinderen ook om een volwaardig mens te worden. Door cultuureducatie krijgen 
kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden op dit terrein te ontdekken en te ontwikkelen. Door cultuureducatie 
worden ze geconfronteerd met professionele kunstuitingen. Maar vooral……. door cultuureducatie willen we 
kinderen enthousiasmeren voor en leren genieten van kunst.  

Door zelf kunst te maken, ernaar te kijken, erover te denken en te praten worden kinderen bovendien in staat 
gesteld om op grond van deze ervaringen zelf een bewuste keus te maken voor verdere cultuurparticipatie.  

  

Deze zienswijze heeft ertoe geleid dat er al sinds 2000 een structureel cultuureducatiebeleid is in de gemeente 
Almelo, vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor is het mogelijk om een cultuureducatiebeleid te ontwikkelen 
en uit te voeren over een lange termijn. De praktische uitwerking hiervan wordt namens de gemeente uitgevoerd 
door KEPA.  

  

Uitgangspunten cultuureducatie  

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij kunst als doel of als middel wordt ingezet, gebruik 
makend van drie verschillende ervaringsvormen:  

1. Actief: het zelf werken met kunstzinnige middelen en/of technieken;  

2. Receptief: rechtstreeks kennismaken met professionele kunstuitingen, bezoeken van voorstellingen,  
exposities e.d.;  

3. Reflectief: bestuderen van en nadenken over kunst en cultuur.  

Daarbij worden de volgende disciplines onderscheiden: audiovisuele vormgeving, beeldende vormgeving, 
cultureel erfgoed, dans, drama, literatuur en muziek.  

  

Gestreefd wordt naar een aanbod waarin al deze disciplines aan bod komen met als uitgangspunt de volgende 
inhoudelijke doelstellingen:  

1. Door middel van actieve cultuureducatie bevorderen dat kinderen hun eigen aanleg op het terrein van de 
culturen ontdekken en verder ontwikkelen.  

2. Door middel van receptieve cultuureducatie kinderen kennis laten maken met professionele kunstuitingen van 
verschillende kunstdisciplines en de daarbij behorende plaatsen van handeling (theater, expositieruimte etc.).  

3. Door middel van reflectieve cultuureducatie kinderen:  

• kennis laten maken met de achtergronden van kunst en kunstuitingen;  

• ondersteunen bij de ontwikkeling van een visie over kunst;  

• leren verbanden te leggen tussen kunst, (hun eigen) cultuur en de maatschappij (inclusief andere culturen).  

  

Voor het primair onderwijs zal de reflectieve ervaringsvorm geïntegreerd deel uitmaken van de actieve en de 
receptieve cultuureducatie.  

  

Deelnemers gebundeld cultuurbudget gemeente Almelo  

Er zijn 32 scholen met 43 locaties die deelnemen aan het gebundelde cultuurbudget:  

  

OPOA scholen  Quo Vadis scholen  PCO-NT 

scholen  

overige besturen  

De Bonkelaar   De Compaan   De Heemde   Almelose Montessorischool  

Hagedoornschool   St. Egbertus/St. 

Radboud   

De Huve   Dr. Herderschêe  



De Kubus   De Griffel   De Mare   Het Mozaïek  

Kunstmagneetschool   De Noorderborch   De Rank 

(Almelo)   

De Wissel  

De Oosteres   De Toermalijn   De Telgenborch   De Kei (Aadorp)  

Het Palet   De Triangel   De Wierde   De Rank (Aadorp)  

Roets     De Zegge   St. Stephanus 

(Bornerbroek)  

De Stapvoorde        

De Tandem        

De Twijn        

De Weier        

De Windhoek        

  


