
 
 
 
 
 

 

Taken cultuurcoördinator 

 

INLEIDING 

 

 

De cultuurcoördinator is de spin in het web van de cultuurprofielschool. Er zijn veel verschillende 

taken, afhankelijk van de fase waarin de cultuurprofilering zich bevindt. Een school die begint met 

opzetten van een cultuurprofiel, vraagt een andere aanpak dan wanneer er al een certificering heeft 

plaatsgevonden. Er zijn taken op terreinen als beleidsontwikkeling, organisatie, communicatie, 

programmering, budgettering en professionalisering. Niet alle bijbehorende taken hoeven door één 

persoon te worden uitgevoerd. Ook de schoolleiding en andere collega’s kunnen taken op zich 

nemen. Daarnaast kan besloten worden de cultuurprofilering als hoofdtaak bij een andere persoon 

dan de cultuurcoördinator te leggen, bijvoorbeeld bij een projectleider.  

 

De checklist ‘Taken cultuurcoördinator’ kan helpen bij de beeldvorming van alle mogelijke taken. 

Vervolgens kunt u met de checklist komen tot een taakverdeling. Deze checklist kunt u in dat geval 

gebruiken naast de checklist Monitoring van de cultuurprofilering in het algemeen. 



INSTRUMENT 

 

Checklist taken cultuurcoördinator 

 

Gebruik 

De checklist kunt u op allerlei manieren gebruiken: 

-  een beeld vormen van mogelijke taken; 

-  een overzicht maken van taken die er allemaal zijn; 

-  een overzicht maken van taken die zijn afgerond; 

-  een overzicht maken van taken die nog moeten gebeuren; 

-  een onderlinge taakverdeling maken; 

-  een eigen lijst uitbreiden.  

 

Het gevolg is dat er een beeld ontstaat van de werkzaamheden. Zo kan een taakverdeling worden 

gemaakt of bijgesteld. Hierdoor kan de schoolleiding ook kijken naar de tijdsinvestering van de 

betrokkenen en zo nodig de conclusies verwerken in het taakbeleid. 

 

De checklist is onderverdeeld in een aantal categorieën: 

- beleid ontwikkelen; 

- organiseren en plannen; 

- communiceren en informeren; 

- programmeren; 

- budgetteren; 

- professionaliseren. 

 

En kent als categorieën voor uitvoerders van de taak:  

-  cultuurcoördinator; 

-  schoolleiding; 

-  team; 

-  anderen. 

 

Het ontwikkelteam of de vaksectie kan onderling met de checklist werken, maar het ook mogelijk dat 

het ontwikkelteam of de vaksectie de checklist samen met de schoolleiding gebruikt. 

  

U hebt de keuze uit aankruisen of het aantal uren aangeven bij het invullen. Aankruisen van taken 

heeft als voordeel dat het sneller werkt dan de uren in cijfers te bepalen. Als u toch een nauwkeurig 

beeld wilt of nodig heeft, is het aan te bevelen uren te noteren. Dit zal dus meer tijd kosten, ook omdat 

verschillende taken elkaar overlappen. 

 

Stappenplan checklist cultuurcoördinator 

1 Bepaal het taakgebied van de cultuurcoördinator: 

a  reguliere taak als cultuurcoördinator zoals CKV coördineren en de vaksectie; 

b coördineren van het ontwikkelteam naar een gecertificeerd cultuurprofiel; 

c coördineren van het gecertificeerde cultuurprofiel. 

 

2 Bepaal het doel van werken met de checklist: 

-  een overzicht maken van alle taken; 

-  een overzicht maken van taken die zijn afgerond; 

-  een overzicht maken van taken die nog moeten gebeuren; 

-  een onderlinge taakverdeling maken; 



-  een eigen lijst uitbreiden; 

-  anders, namelijk …..  

 

3  Plan het moment of momenten 

Het is aan te bevelen om regelmatig de taken te checken, dus een vast moment daarvoor per 

schooljaar te plannen. 

 

4  Vul de checklist in 

Dit invullen kan gedaan worden door de betrokkenen, bijvoorbeeld de ontwikkelgroep/vaksectie en 

schoolleiding. 

 

5  Verzamel de ingevulde checklists  

De checklists worden verzameld door één persoon, bijvoorbeeld de cultuurcoördinator. 

 

6  Analyseer gezamenlijk: 

-  welke taken kosten veel tijd? 

-  welke taakgebieden zijn belangrijk? 

-  hoe is de verdeling van taakgebieden over de betrokkenen? 

-  wat is de verhouding tussen ontwikkeltaken en reguliere taken? 

 

7  Bepaal vervolgacties: 

- brainstormen over hoe taken efficiënter kunnen; 

- clustering van taken bij bepaalde personen; 

- taken anders verdelen; 

- verdeling van taken onder meerdere teamleden, docenten, ouders, leerlingen en schoolleiding; 

- begroting in uren; 

- bijstellen taakbeleid. 

  

 

  



Format checklist 

 
Takenoverzicht coördinatie cultuurprofielschool 
 Cultuur- 

coördinator 

School

leider 

Team  Anderen  

Beleid ontwikkelen     

Ontwikkelen van het cultuurprofielplan     

Brengt sterke en zwakke punten in kaart van cultuureducatie op school     

Ontwikkelt de visie op cultuureducatie     

Bepaalt de inhoud van het programma; cultuurprofieldoelen en uitwerking      

Bepaalt de samenwerkingspartners en de wijze van samenwerken     

Bepaalt hoe en met wel doel er intern en extern wordt gecommuniceerd      

Bepaalt welke voorwaarden nodig zijn om het cultuurprofiel te realiseren     

Bepaalt hoe het ontwikkelproces wordt geëvalueerd     

Schrijft het cultuurprofielplan     

Bewaakt het vastgestelde beleid     

Evalueert het cultuurprofielplan regelmatig      

Stelt zo nodig de inhoud van het cultuurprofielplan bij     

Vult de zelfevaluatie cultuurprofielscholen in      

Organiseren en plannen     

Implementeren van het cultuurprofielplan     

Stelt een taakomschrijving op voor de cultuurcoördinator     

Maakt een urenbegroting van taken van cultuurcoördinator en overige taken en overlegt met 

schoolleiding 

    

Stelt een cultuurcoördinator aan     

Stemt taken af tussen directie, cultuurcoördinator en team     

Maakt een projectplan (en deelprojecten) voor implementatie van het cultuurprofielplan 

(projectleider, doelgroep, doelen, resultaat, tijdspad, activiteiten, evalueren, begroting) 

    

Formuleert ontwikkeltaken     

Maakt een planning van het jaarrooster     

Stuurt collega’s’ aan (is projectleider met betrekking tot binnen- en buitenschoolse activiteiten)     



     

Teamoverleg     

Bepaalt de werkwijze van het team      

Stelt een team samen     

Bereidt vergaderingen en studiebijeenkomsten voor     

Delegeert taken     

Begeleidt collega’s bij de uitvoering van hun taken     

Begeleidt het team bij het ontwikkelen van leerlijnen, lessen en lesmateriaal     

Zit vergaderingen voor     

Maakt notulen van vergaderingen     

     

CKV     

Maakt een leerlijn voor CKV      

Maakt een planning/jaarrooster voor alle CKV-activiteiten     

Verdeelt taken van de CKV-activiteiten: voorstellingen, excursies, projecten, enzovoort     

Communiceren en informeren     

Interne communicatie     

Is het aanspreekpunt voor cultuureducatie binnen de school     

Is het aanspreekpunt binnen de cultuursectie      

Is aanspreekpunt van de schoolleiding     

Is het aanspreekpunt bij de inrichting van de school en de aanschaf van materialen voor cultuureducatie     

Communiceert met leerlingen, collega's en schoolleiding over activiteiten en beleid van het cultuurprofiel     

Schrijft artikelen voor de nieuwsbrief, schoolgids, enzovoort     

Verzorgt informatie op de website     

Communiceert met ouders en/of vrijwilligers     

Stimuleert informatie-uitwisseling tussen collega’s     

Ontvangt, selecteert en verspreidt de binnengekomen post     

Verzamelt en verspreidt informatie over het cultuuraanbod     

Documenteert activiteiten      

Informeert over nieuwe literatuur, lesmateriaal     

Heeft overzicht van bronnen, media, boeken die op school in de mediatheek aanwezig dienen te zijn     



Schakelt een leerlingenpanel in en overlegt hiermee     

Draagt er zorg voor dat visie en doelen van het cultuurprofiel breed gedragen worden     

Maakt een jaarverslag     

Maakt op beleidsniveau afspraken wie voor welk deel verantwoordelijk is voor de communicatie     

Maakt een communicatieplan     

     

Externe communicatie     

Is het aanspreekpunt voor externen     

Maakt afspraken over wie verantwoordelijk is voor welk deel van de communicatie     

Legt en onderhoudt contacten met culturele en educatieve organisaties zoals culturele instellingen, 

bedrijven, kunstenaars 

    

Legt en onderhoudt contacten met de gemeente     

Legt en onderhoudt contacten met scholen in de regio     

Legt en onderhoudt contacten met gastdocenten      

Legt en onderhoudt contacten met externe locaties zoals theater, danszaal, museum     

Heeft overzicht van het cultuuraanbod in de omgeving van de school     

Programmeren     

Maakt (jaarlijks) een voorstel voor de inhoud en organisatie van het programma cultuurprofiel     

Bezoekt ter voorbereiding voorstellingen, presentaties, enzovoort     

Maakt afspraken over de taakverdeling     

Heeft een beeld van de aansluiting bij vervolg voor leerlingen     

Draagt zorg voor actuele vakkennis over de inhoud van het programma     

Stelt een meerjarenprogramma op en stelt dit zo nodig bij     

Evalueert het programma met leerlingen, ouders, collega’s     

     

Bewaakt de uitvoering van het programma     

Houdt rekening met het eindbeeld     

Maakt een planning voor de voorbereiding van projecten, thema’s      

Bewaakt de samenhang in het programma     

Biedt inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij de uitvoering     

Begeleidt het team bij het ontwikkelen van leerlijnen, lessen en lesmateriaal     



Stelt het programma zo nodig bij     

Zorgt dat collega’s en leerlingen actief betrokken zijn bij de ontwikkeling/uitvoering van het programma     

     

Evalueert het programma     

Evalueert tussentijds het programma van de onderwijsopbrengsten     

Maakt een draaiboek voor evaluatie     

Neemt reacties van leerlingen, personeelsleden, ouders en externen mee in de evaluatie     

Budgetteren     

Beheert de financiën     

Maakt een begroting per activiteit en totaal (materiaal, kosten programma, huur, vervoer, catering, 

verzekering, drukwerk, contract) 

    

Beheert het beschikbare budget     

Treedt op als (hoofd)budgethouder voor de |Cultuurkaart     

Maakt plan voor bestedingen cultuurkaart     

     

Voert het budgetbeheer (boekhouding) en de budgetbewaking (controle)     

Wijst budget toe aan activiteiten     

Controleert de boekhouding     

Stelt contracten op voor gastdocenten     

     

Zorgt voor aanvullende subsidies en sponsoring     

Heeft kennis van subsidieregelingen     

Onderhoudt netwerken voor sponsoring en subsidies met overheden, fondsen, contactpersonen     

Gebruikt informatiebronnen voor aanvragen zoals websites, beleidsnota’s, contactpersonen, 

nieuwsbrieven, fondsen 

    

Professionaliseren     

Is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie     

Is bereid tot verdere professionalisering bijvoorbeeld in de vorm van scholing     

Kan reflecteren op zijn of haar eigen rol, taken en verantwoordelijkheden     

Heeft overzicht over de inhoud van het cultuurprofielplan     

Kent en benut aanwezige competenties binnen het team     



 

Betrekt anderen bij de ontwikkeling van het cultuurprofielplan     

Bewaakt de invoering van de implementatie van het cultuurprofielplan     

Begeleidt anderen bij de uitvoering van het cultuurprofielplan     

Delegeert taken     

Brengt de scholingsbehoefte in kaart     

Heeft een beeld van het relevante scholingsaanbod      

Doet voorstellen voor scholing     



BRONNEN EN VERWIJZINGEN 
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SCHOOLVOORBEELD 

 

 

Op een school ontwikkelde het team een cultuurklas in het kader van de cultuurprofilering. Omdat 

de huidige eerste klas doorstroomt komt er een klas bij. 

De cultuurcoördinator wil overleggen met de schoolleiding over het aantal taakuren. Die wil met 

ingang van het nieuwe schooljaar een vermindering van taakuren. 

 

Als voorbereiding zet de cultuurcoördinator al haar taken op een rijtje. Zij maakt een aparte lijst 

van de teamtaken. Aanvullingen komen op basis van items uit de Checklist Taken 

cultuurcoördinator. Vervolgens vullen ook de teamleden de lijst aan. Zij kruisen alles aan wat veel 

tijd vraagt. De teamleden: projectboeken ontwikkelen, overleggen, presentaties voorbereiden, 

evalueren. De cultuurcoördinator: overleg met de vaksectie en externen, roosterwijzigingen 

organiseren en basisvoorwaarden organiseren.  

Het team bespreekt ook hoe een aantal taken efficiënter kan: een vast stramien voor projecten en 

presentaties, ouders en leerlingen mee laten helpen en een goede jaaragenda. 

Vervolgens maakt de cultuurcoördinator een onderscheid tussen ontwikkeltaken en reguliere 

taken.  

 

De schoolleiding reageert positief op het overzicht en het gemaakte onderscheid. Duidelijk is 

geworden dat het gaat om een tijdelijke extra investering die noodzakelijk is voor de ontwikkeling 

van het cultuurprofiel. De geplande vermindering van uren wordt omgezet in een uitbreiding. 

 


