
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regie in Cultuureducatie
 

                     Programma themabijeenkomst 12 februari 2019 
 

 
 
 
 Regie in Cultuureducatie 

 
De rol van bemiddelaar, regisseur of penvoerder wordt per stad of regio anders   
ingevuld. Je hebt een verschillende opdracht vanuit de gemeente/provincie en werkt 
op verschillende manieren samen met aanbieders en scholen. Bijvoorbeeld via een 
cultuurmenu, vrij aanbod of een combinatie. Procesafspraken tussen partijen 
verschillen: bij de een heeft de bemiddelaar bijvoorbeeld het contact met de 
scholen, bij de ander de aanbieder.  
 
Welke afwegingen maken bemiddelaars in hoe zij regie voeren? Welke rol heeft de 
bemiddelaar, aanbieder en school in het proces van cultuureducatie? Welke 
dilemma’s en successen kennen ze? 
 
Aan de hand van deze vragen hebben we een gesprek met Nelleke Douw van 
Cultuurschakel en Ingrid Duindam van KC-R en delen zij hun praktijkervaring in de 
stad.  
 
We wisselen vervolgens in groepen uit rondom thema’s uit het gesprek.  
 
Regie door evaluatie en kengetallen 
In regievoering spelen evaluatie en kengetallen een belangrijke rol. Hoe evalueer je 
op een goede manier en wat doe je vervolgens met deze gegevens? Hoe benut je de 
informatie die je hebt? Karen Jong van Cultuur en School Utrecht vertelt hoe zij in 
Utrecht de evaluatie heeft vormgegeven.  We bespreken vervolgens hoe je 
kengetallen kunt benutten om regie in cultuureducatie te versterken.  
 
Afronding en verder kennismaken tijdens de lunch 
Tijdens de lunch kan iedereen verder uitwisselen en kennismaken en kunnen we 
eventuele vragen over Planned Culture beantwoorden. 

https://www.linkedin.com/in/nelleke-douw-b4b0a67/
http://www.cultuurschakel.nl/
https://www.linkedin.com/in/ingrid-duindam-7a02b128/
http://www.kc-r.nl/
https://www.linkedin.com/in/karenjong/
https://cultuurenschoolutrecht.nl/


 

 

 

Praktische informatie 
 

 
Tijd: Inloop vanaf 10h.00. Start 10h.30 tot ca 13h.30 incl. lunch 
Locatie: Plompetorengracht 26 Utrecht.  

 
Aanwezige organisaties: 
 
KC-R,  Cultuurschakel, Cultuur en School Utrecht, De Veerkieker Erfgoed, Amsterdamse theaters, Cultuur en School 
Nijmegen, Amsterdamse Muziekeducatie (AMA), Maas Theater en Dans, Collage Almere, Vak Delft, Kunst en Cultuur 
Drenthe, KCOS van Cultuurgebouw , Oberon, Jonnie & Roos Theaterzaken 
 
 
Routebeschrijving 
OV: Vanuit Utrecht Centraal neem je op CS Centrumzijde U-OV bus 2, 18 of 28 
naar Janskerkhof. Vanaf daar is het 5 minuten lopen naar de 
Plompetorengracht.   
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Auto: Parkeren kan op de Plompetorengracht. Een 
lager tarief kun je vinden op de Witte Vrouwenkade of 
Biltstraat. 


