
Om cultuuronderwijs een structurele plek te geven in het curriculum

van basisscholen is het van belang dat schoolbesturen hun visie

op cultuuronderwijs implementeren in hun onderwijsvisie, deze 

operationaliseren in schoolwerkplannen en schoolteams voldoende 

uitgerust zijn om hier uitvoer aan te geven. Het Fonds voor 

Cultuurparticipatie ondersteunt met de subsidieregeling 

Professionalisering Cultuuronderwijs PO schoolbesturen die hier 

werk van willen maken.

WAARVOOR KAN SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD? 

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats 

in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen voor 

professionaliseringstrajecten op één of meerdere van de volgende niveaus: 

•  Bestuursniveau Het ontwikkelen van een visie op cultuur-

 onderwijs en het verankeren van deze visie in het strategisch   

 beleidskader van het bestuur.

•  Schoolniveau Het maken van de vertaalslag van strategisch 

 naar operationeel niveau – bij voorkeur in samenwerking met 

 culturele partners- en het vastleggen daarvan in schoolwerk-

 plannen en activiteitenprogramma’s.

•  Leerkrachtniveau De professionalisering van teams, cultuur-

 coördinatoren, groepsleerkrachten en vakleerkrachten door 

 scholing en coaching gericht op het bevorderen van kennis 

 en competenties om cultuuronderwijs te kunnen geven. 
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WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN? 

Een schoolbestuur met meerdere locaties of een samenwerkingsverband 

kan projectsubsidie aanvragen.

BEDRAGEN

De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project 

maximaal 200.000 euro. Een project mag maximaal 24 maanden duren. 

De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening 

nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. 

DEADLINE

Een aanvraag indienen kan tot 1 maart 2016. 

LEERNETWERK

Indien uw schoolbestuur subsidie ontvangt wordt u onderdeel van een 

leernetwerk. Dit netwerk is gericht op kennisdeling en kennisvermeerdering. 

Per project neemt minimaal één bestuurder en één schoolleider aan dit 

netwerk deel. 

MEER INFORMATIE

Kijk op www.cultuurparticipatie.nl/professionaliseringcultuuronderwijs. 

Of neem contact op via 030 233 60 30. 

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren 

werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het 

landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling 

Professionalisering Cultuuronderwijs PO is onderdeel van dit programma. 


