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CultuurNet Vlaanderen en Canon Cultuurcel
lanceren online platform voor cultuureducatoren
Cultuurkuur.be zorgt voor meer ontdekking, contact en dialoog tussen
educatoren uit onderwijs- en cultuurwereld
Op het Cultuurforum 2020 in BUDA Kortrijk lanceerden CANON Cultuurcel en CultuurNet
Vlaanderen gisteren de pilootversie van cultuurkuur.be, een nieuw informatieplatform voor
cultuureducatie. Tijdens de zomermaanden krijgen kunstenaars, cultuur-educatoren en
educatief medewerkers van culturele organisaties de gelegenheid om alle informatie over hun
educatief aanbod in te voeren via aangepaste invoerschermen op het centrale dataplatform
UiTdatabank.be. Bij de start het nieuwe schooljaar moet de website cultuurkuur.be vervolgens
uitgroeien tot het nieuwe digitale knooppunt voor cultuur-educatieve informatie. De datum van
lancering viel – niet toevallig - samen met de slotdag van de International Arts Education Week
van UNESCO.

De website cultuurkuur.be moet de matchmaker worden tussen vraag en aanbod op cultuureducatief gebied. De initiatiefnemers maken zich sterk dat culturele spelers hierdoor een betere relatie
met leerkrachten kunnen uitbouwen en dat leerkrachten zelf eindelijk de beschikking krijgen over een
‘cultuur-educatieve Trip Advisor’ voor ontdekking, contact en dialoog. Met de UiTdatabank als
fundament zal dit platform koppelingen leggen met verschillende bestaande informatiesystemen uit de
cultuur- en onderwijswereld. Op korte termijn zullen bovendien ook andere spelers of organisaties die
een databank of inventaris van cultuur-educatief aanbod plannen hun website vlot kunnen aansluiten.
cultuurkuur.be wil een antwoord bieden op de huidige fragmentatie van de informatie over het
cultuur-educatief aanbod, een problematiek waar minister van cultuur Joke Schauvliege en minister
van onderwijs Pascal Smet al in 2012 In hun collectieve conceptnota ‘Groeien in cultuur’ de vinger op
legden.
In Vlaanderen bestaat immers een omvangrijk cultuur-educatief aanbod voor verschillende
leeftijdscategorieën. Zo bracht onderzoek van HIVA-KULeuven ( ‘Veldtekening cultuureducatie’) een
gevarieerd en kwaliteitsvol assortiment in kaart, en dit zowel voor formele schoolomgevingen als voor
niet-formele en informele leercontexten (amateurkunstorganisaties, kunst-educatieve ateliers,
erfgoededucatie, sociaal-cultureel verenigingsaanbod, 7). De versnipperde informatie hierover zorgt
voor overload en een gebrek aan transparantie en betrouwbaarheid bij de eindgebruiker
(geïnteresseerde leerkracht, ouder of student). Professionals in de cultuursector kampen dan weer
met dubbel werk omdat culturele agenda-informatie en cultuur-educatieve data los van elkaar worden
verzameld en gepubliceerd. Deze versnippering leidt tot inefficiëntie bij het invoeren, aanpassen en
onderhouden van gegevens. Aan al deze euvels zal cultuurkuur.be trachten tegemoet te komen.
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Meer info en beeldmateriaal
• CANON Cultuurcel: www.canoncultuurcel.be
• CultuurNet Vlaanderen: www.cultuurnet.be
• Het logo van cultuurkuur.be is downloadbaar via http://www.cultuurnet.be/nieuws/cultuurkuur
Contact voor de pers:
• Katrien Van Iseghem, Canon Cultuurcel, katrien.vaniseghem@ond.vlaanderen.be
02/553.99.28
• Julie Meiresonne, CultuurNet Vlaanderen, Julie.meiresonne@cultuurnet.be – 02/551.07.34
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