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Gemeentebestuur als koploper op cultureel vlak

2003 cultuurbeleidsplan

2010 beleidsmedewerker Westhoek Academie
dko beeldende kunsten

2021 beleidsmedewerker educatie
focus op kunst- en cultuureducatie kinderen en jongeren 
van de Gemeente Koksijde in schoolverband en vrije tijd





Beleidsmedewerker educatie

• Dr. Bloem – omkadering van de school- en familievoorstellingen 
CasinoKoksijde

• Planning, afstemmen en bewaken totaalaanbod KCdu kinderen en 
jongeren in Koksijde + coördinatie Kunstkuurprojecten

• Coaching, ondersteuning, inspireert en adviseert de educatieve 
aanspreekpunten

• Brede blik over de organisatie en verbindingen tussen diensten en 
stakeholders











Analyse binnen de diensten op vlak van KCdu

Eerste lijn

• NAVIGO
• Duinenhuis
• Bibliotheek
• Dienst cultuur en erfgoed
• Abdijmuseum Ten Duinen
• Westhoek Academie Koksijde
• Cultuurcentrum CasinoKoksijde
• Gemeentelijke basisschool Koksijde
• Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Tweede lijn

• StAPwest
• Jeugddienst
• Sociaal Huis
• BKO en onthaalouders
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� Huidige situatie
� Noden en wensen
� Algemene conclusies en visie



Doelstellingen

1. Ondersteuning bij de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatieve 
workshops

2. Koppelt de gepaste aanbieder op vlak van kunst- en cultuureducatie 
aan de gemeentelijke dienst in functie van de noden

3. Samenwerkingen stimuleren tussen de gemeentelijke diensten 
onderling en externe stakeholders

4. Inzetten op de professionalisering van het kunst- en 
cultuureducatieve aanbod en dit kenbaar maken naar interne en 
externe afnemers



Jaaractieplan 2023

• Bestaande en nieuwe acties
• Middelen, budget en timing
• Tussentijdse evaluatie + opmaak 2024

Voorbeeld actie

• Workshopbegeleiders
• Samenwerking WAK – ontwerp en uitvoering
• Akkoord met de verschillende diensten + budgetafspraken









Visie kunst- en cultuureducatie voor 
kinderen en jongeren van de Gemeente 
Koksijde

De Gemeente Koksijde zet in op een kwalitatief aanbod van kunst- en cultuureducatie voor kinderen 
en jongeren binnen de Gemeente Koksijde. Het aanbod van de verschillende gemeentelijke diensten 
is complementair en gedifferentieerd. Het product overstijgt het clichématige en er is aandacht voor 
het muzisch proces.

De Gemeente Koksijde stimuleert samenwerkingen tussen de gemeentelijke diensten en externe 
aanbieders van kunst- en cultuureducatieve initiatieven.

Kinderen en jongeren binnen de Gemeente Koksijde genieten blijvend van het professionele aanbod 
waar ook externe afnemers toegang tot hebben.



Toekomstdromen



Vragen?



Muziekschool Zeeland



Zeeland













Wat mag je nog van ons verwachten? 

• Evaluatieformulier 

• Praktijkvoorbeelden op 

www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk

• Tip: Nieuwsbrief cultuureducatie



Op de planning in 2023

- 19/01 – Online infomoment 
Roadtrip Cultuureducatie 2023

- 14/02 – Dig It Up 



 

Je hebt een hart voor cultuureducatie

Je vindt kennisuitwisseling binnen de brede sector belangrijk 
en wil hier je steentje aan bijdragen

Je wil mee richting geven aan de kenniswerking van publiq rond dit thema

Word radar in het netwerk Vitamine C! 



 

Je staat in nauw contact met de andere radars: ontmoeting en uitwisseling

Zit je met een vraag? Dan proberen wij jou door te verwijzen 

Je krijgt als eerste de kans om deel te nemen aan (proef)projecten

Word radar in het netwerk Vitamine C! 



We horen graag van jou 

Team Cultuureducatie: Patrick, Liesbeth & Leonie 

Cultuureducatie@publiq.be


