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Cultuuronderwijs in Zeeuws-Vlaanderen  

Kunst & cultuur nemen een belangrijke plek in de Zeeuws-Vlaamse samenleving in. Het onderwijs speelt 

hierin een grote rol. School is dé plek waar kinderen en jongeren met cultuur in aanraking komen: film, 

beeldende kunst, literatuur, dans, erfgoed, theater, muziek. Zoals de ene school verschilt van de andere 

school, verschilt ook de aanpak op het gebied van cultuuronderwijs. 

Aanbod, inspiratie en ondersteuning 

Voor scholen in Zeeuws-Vlaanderen (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) zijn er verschillende 

mogelijkheden hun leerlingen met kunst & cultuur in aanraking te brengen. Allereerst zijn er de 

cultuurmenu’s van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen (CEZVL) in Oostburg voor basisscholen in de hele 

regio en de buitenschoolse sector in de gemeente Sluis. Daarnaast worden ook culturele activiteiten in 

maatwerk aangeboden. Datzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs. Alle mogelijkheden zijn te vinden op 

www.cultuurmenus.nl  

Ook Toonbeeld in Terneuzen biedt culturele activiteiten in maatwerk aan, zowel binnen- en buitenschools: 

www.toonbeeld.nl Toonbeeld beschikt ook over een instrumentendepot, specifiek voor muziekeducatie. 

Daarnaast is Toonbeeld de contactorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen om deel te gaan nemen aan de 

landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.  

Doel van deze regeling is het versterken en verduurzamen van het cultuuronderwijs bij alle scholen (primair 

en voortgezet onderwijs) en kinderopvang. In de periode 2022-2024 wordt hiervoor gewerkt aan de hand 

van het provinciale projectplan ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’: 

https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/zeeuwse-atelier-voor-de-verwondering  

Waar cultuurmenu’s en vrij aanbod zich richten op de leerlingen, richt het CmK-programma zich vooral op 

deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers, op ontwikkeling van 

schooleigen methodieken en op samenwerking binnen de eigen regio op het gebied van cultuureducatie.    

De uitvoering van deze regeling wordt mogelijk gemaakt door rijks- en provinciale middelen, maar ook met 

steun van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. In de uitvoering werken Toonbeeld, Cultuureducatie 

Zeeuws-Vlaanderen samen. 

In het overzicht op het volgende blad wordt schematisch uiteengezet waarvoor je bij Cultuureducatie 

Zeeuws-Vlaanderen terecht kunt en waarvoor bij Toonbeeld. 

Contactgegevens 

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen 

Nieuwstraat 7, 4501 BA Oostburg, +31 (0)6 467 453 50 

Adviseur: Tijl Clement, tijl@cezvl.nl 

 

Toonbeeld 

Bellamystraat 26A, 4532 CP Terneuzen, +31 (0)115 745 020 

Adviseurs: Marjolijn Polfliet m.polfliet@toonbeeld.nl 

en Olga Knetsch o.knetsch@toonbeeld.nl 

 

Scholen die informatie willen over deskundigheidsbevordering in cultuureducatie kunnen terecht bij een van de 

adviseurs van Toonbeeld of bij Cultuurkwadraat, de provinciale steunorganisatie: www.cultuurkwadraat.nl    
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In onderstaand overzicht  wordt schematisch uiteengezet waarvoor je bij Cultuureducatie Zeeuws-

Vlaanderen (CEZVL) terecht kunt en waarvoor bij Toonbeeld. 

ACTIVITEITEN TOONBEELD CEZVL 

Aanbod/uitvoering cultuurmenu’s basisonderwijs hele regio  X 

Aanbod/uitvoering vrije activiteiten basisonderwijs regio X  

Excursies naar regionale musea   X 

Aanbod/uitvoering van cultuurmenu’s buitenschools Sluis  X 

Aanbod/uitvoering activiteiten buitenschools Terneuzen X  

Ondersteuning bij kunstprojecten, musicalprojecten, CKV 
dagen voortgezet onderwijs 

X X 

Advisering Cultuurbus  X X 

Reizen in de Tijd door Zeeland (project erfgoededucatie 2021-2023)  X 

MuziekMatch (project muziekeducatie 2021-2022) X  

Algemene informatie over en intake voor Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK3).  

X  

Inspiratie- en informatiebijeenkomsten beleggen over CmK3 X  

Ondersteuning bij opstellen actieplan CmK3* voor primair 
onderwijs en buitenschoolse sector 

X  

Ondersteuning bij opstellen actieplan CmK3* voor voortgezet 
onderwijs  

X   

* NB: De uitvoering van deze actieplannen gebeurt in samenwerking tussen Toonbeeld en CEZVL 

 

 

 

 

  


