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VISIE 
 
Cultuureducatie* (CE) is een onontbeerlijke schakel in de ontplooiing van elk individu en appel-
leert aan elkeens creatieve potentieel. CE koestert ook toptalenten en ondersteunt hen. 
 
CE stimuleert verwondering en betrokkenheid, in een duurzaam kader. Het bundelt creativiteit, 
kennis en expressie en bewerkt een nieuwe kijk op de wereld. 
 
CE biedt in Dendermonde kansen voor iedereen: kinderen van kleins af aan, jongeren en volwas-
senen, waarbij - zo optimaal mogelijk - de fysieke, materiële of mentale drempels tot talent(en)
ontwikkeling worden weggewerkt. Dit streven kleurt ook de keuzes die gemaakt worden voor 
de ontsluiting van het aanbod.  
 
CE laat toe dat kinderen, jongeren en volwassenen kunst en cultuur participatief én creatief bele-
ven, ermee kennismaken en er inzicht in verwerven. Op die manier wordt het in Dendermonde 
mogelijk gemaakt dat iedereen op een verrijkende manier van kunst en cultuur kan genieten. En 
zowel in vrije tijd als in schooltijd cultuur kan beleven, erover kan reflecteren en zelf creëren.  

 
*CE overkoepelt kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie. 

Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 

Mensen zullen maar deelnemen aan 

culturele activiteiten als ze interesse 

hebben en de bagage om ervan te 

genieten.  

Als ze over de nodige culturele com-

petenties beschikken: kennis, vaar-

digheden, motivatie.  

Het ontwikkelen van die competen-

ties start best op jonge leeftijd, maar 

gaat levenslang door. Het kan in 

schoolverband maar net zo goed in 

de vrije tijd.                       LOCUS  

Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica 
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MISSIE 
 
De werkgroep CE wakkert de aandacht voor cultuureducatie in Dendermonde aan en houdt het 
vuur brandend zodat cultuureducatie een vaste reflex wordt bij elke (samen)werking en veran-
kerd zit in het lokale cultuur-, jeugd- en onderwijsbeleid.  
 
Via de werkgroep CE bundelen verschillende diensten de krachten om het aanbod enerzijds af te 
stemmen, te verdiepen, te clusteren, anderzijds te ontsluiten voor diverse publieken. (bepaalde 
doelgroepen worden in de doelstellingen gespecifieerd nvdr). 
 
De werkgroep CE waakt erover dat het volledige spectrum van beleven/beschouwen/creëren 
(deel zijn, deelhebben en deelnemen) vertegenwoordigd is en blijft in het lokale aanbod CE. Dit 
aanbod wordt afgestemd en gebundeld naar inhoud (thematisch) en vorm (actief/passief), en dit 
zowel CE in schooltijd als CE in vrije tijd. De werkgroep CE doorbreekt het klassieke aanbod en 
garandeert reeds in ieders beleidsdoelstellingen een dienstoverschrijdend breed en coherent 
spectrum.  
 
De werkgroep CE deelt zijn expertise (intervisie) en ondersteunt cultuurbemiddelaars 
(partnerorganisaties, cultuurgangmakers op scholen, …) en vuurt hen aan om gesprekspartner te 
zijn (netwerk).  
 
 
 
 

 
 
 

Hoofdbibliotheek 2011 - D. Ongena 
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DOELSTELLINGEN EN ACTIES*  
 

 
 
1.1 Intern overleg in de werkgroep en het samen concretiseren van de planning vermijden over-
lappingen bij het regulier aanbod CE. 

 
1.2 De werkgroep vormt thematische clusters op dienstoverschrijdend niveau, wanneer zich 
hiervoor kansen aandienen of als de behoefte zich laat gevoelen. 
 
1.3 Dankzij de uitbouw van het netwerk merkt de werkgroep (complementaire) opportuniteiten 
op in het aanbod van (externe en interne) partners. 

 
1.4 Het aanbod dekt het volledige spectrum van beleven/beschouwen/creëren (deel zijn, deelheb-
ben en deelnemen) en dit zowel bij CE in schooltijd als bij CE in vrije tijd. 
 
1.5 Dankzij het aanbod kan iedereen de kans krijgen zijn/haar creatieve talenten te ontplooien. 
 
 
 

 
* de acties werden door de betrokken diensten geconcretiseerd, maar werden hier weggelaten.  

Strategische doelstelling 1:  
 
Het aanbod CE in Dendermonde is divers en uitdagend.  
Het is afgestemd en functioneel geclusterd. 

Workshop bij familievoorstelling 2012 - CC Belgica 
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2.1 De werkgroep CE blijft actief om onderling expertise te delen (intervisie) én als gesprekspart-
ner voor cultuurbemiddelaars (partnerorganisaties, cultuurgangmakers op scholen, beleidsma-
kers…).  
 
2.2 De aanbieders van een cultuureducatief aanbod in vrije tijd komen op regelmatige basis samen 
en treden in overleg, stemmen waar mogelijk hun werking op elkaar af en zetten samenwerkings-
projecten op.    
 
2.3 Op regelmatige basis verzamelen cultuurwerkers en scholen in het Overlegplatform Cultuur-
Onderwijs om expertise te delen en vraag op aanbod af te stemmen. 
 

Strategische doelstelling 2:  
 
Er is een netwerk van formele aanbieders van CE in Dendermonde. 

3.1 De interne partners (met een link naar de stadsdiensten) worden in kaart gebracht 
(bv. DC’a, verenigingen CR, …) 
 
3.2 De externe partners (bovenlokaal georganiseerd met een lokaal aanbod) worden in kaart ge-
bracht (bv. Davidsfonds, CVO, …) 
 
3.3 (Amateur)kunstenaars/artiesten worden in kaart gebracht  

Strategische doelstelling 3:  
 
Er is een veldtekening CE in Dendermonde 

Rondleiding in hoofdbibliotheek 2011 - D. Ongena 
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4.1 De werkgroep optimaliseert specifieke communicatiestrategieën rond CE. 
 
 
4.2 De fysieke, materiële of mentale drempels tot talent(en)ontwikkeling worden – zo optimaal 

mogelijk - weggewerkt 
 
 
4.3 De fysieke, materiële of mentale participatiedrempels met betrekking tot CE worden geëf-

fend. 

Strategische doelstelling 4:  
 
De krachten worden gebundeld om het publiek via diverse sporen te bereiken 

Krokuskriebels 2012 - Musea 
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5.1 In de schoot van de werkgroep CE wordt een aanbod vorming uitgewerkt voor cultuurbe-
middelaars 
 
 
5.2 Cultuurbemiddelaars worden ondersteund 
 
 
5.3 Toptalenten worden ondersteund 
 
 
5.4 De uitbouw van Brede scholen wordt onderzocht 
 
 
 

Strategische doelstelling 5:  
 
Medestanders (cultuurbemiddelaars, leerkrachten, begeleiders, …) worden  
ondersteund en gevormd. 

Tienertraject 2012-3 - Jeugddienst/CC Belgica 


