
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 

Start expertisecentrum cultuureducatie 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten in kennis te stellen van de ontwikkelingen rond de centralisa
tie van de steunfunctie cultuureducatie. 

Inleiding; 

De provinciale steunfunctietaken op het gebied van cultuureducatie worden tot 1 
augustus 2013 uitgevoerd door vier lokale instellingen voor Kunst en Cultuur, te 
weten: De Kunstlinie in Almere, De Meerpaal in Dronten, het Muzisch Centrum in 
Emmeloord en De Kubus in Lelystad. In de Cultuurnota 2013-2016 is opgenomen 
om de uitvoering van deze steunfunctie met ingang van 1 augustus 2013 te cen
traliseren. De vier genoemde instellingen zijn gevraagd een plan te maken voor 
deze centralisering. 

Het doel van het cultuureducatiebeleid van de provincie is de verankering van 
cultuureducatie in het onderwijs. Oftewel het bevorderen van een sterke en 
structurele positie van cultuureducatie in het onderwijs, zodat alle leerlingen in 
de provincie in een doorlopende leerlijn kennis kunnen maken en ervaring kun
nen opdoen met cultuur. De provincie heeft daarbij een rol in de tweedelijns 
ondersteuning. De feitelijke kennismaking (eerste-lijn) vindt plaats in de ge
meenten in een nauw samenspel tussen scholen en cultuuraanbieders. 
De cultuureducatie in het onderwijs is gebaat bij een optimale afstemming van 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarom is door de provincie intensief overleg 
gevoerd met de gemeenten. 

In het bestuurlijk overleg op 4 maart 2013 is gebleken dat de zes Flevolandse 
gemeenten van plan zijn een lokaal loket in te richten en zij behoefte hebben 
aan ondersteuning door een provinciaal expertisebureau. 
De vier instellingen willen graag verdere uitwerking geven aan het centraal 
expertisecentrum en hebben voorgesteld om dit als een zelfstandig unit te huis
vesten in De Kubus. 

Mededeling: 

Op 9 april 2013 heeft Gedeputeerde Staten besloten De Kubus in Lelystad op
dracht te geven om voorbereidingen te treffen voor de organisatie van het pro
vinciale expertisecentrum cultuureducatie, zodat dit expertisecentrum met 
ingang van 1 augustus 2013 operationeel is. 

Het vervolg 

De Kubus werkt, in goed overleg met de andere instellingen, het provinciaal 
takenpakket uit in een organisatieplan voor 2013-2016 en dient dit uiterlijk 15 
juni bij de provincie in. 
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