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Algemene voorwaarden deelname CultuurPlus  

 

CultuurPlus is een gezamenlijk initiatief van FleCk, de lokale partners voor cultuuronderwijs en provinciale 

cultuurmakers. Deze instellingen willen dat cultuuronderwijs een volwaardig onderdeel uitmaakt van het 

schoolcurriculum. Dit is mogelijk door deelname aan CultuurPlus. Met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 

(CmK) is structureel geld beschikbaar voor basisscholen om te investeren in de visie, deskundigheid en 

doorlopende leerlijnen om het cultuuronderwijs op de school te verbreden, verdiepen en borgen.  

Scholen in het primair en speciaal onderwijs in de provincie Flevoland (exclusief Almere) kunnen jaarlijks een 

CultuurPlus-bijdrage per leerling1 ontvangen. De school kiest zelf op welk vlak zij zich wil ontwikkelen en welk 

cultuuraanbod en/of welke cultuurmaker(s) zij bij deze ontwikkeling betrekt.  

CultuurPlus biedt de school, naast de CultuurPlus-gelden per leerling: 

• Een programma bestaande uit drie treden met cultuuraanbod, op maat projecten en/of 

maatwerktrajecten, en/of structurele meerjarige samenwerking met cultuurmaker(s) om te werken 

aan kwalitatief goed cultuuronderwijs; 

• Begeleiding van lokale intermediairs bij het realiseren van de cultuurplannen;  

• Scholing op het gebied van de visie, ambities en inhoud van cultuuronderwijs; 

• Kennisdeling over ervaringen en opbrengsten van het programma. 

Door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de lokale partner, gaat de school akkoord met de 

onderstaande algemene voorwaarden en is het mogelijk een beroep te doen op bovenstaande middelen en 

diensten. 

Voor deelname aan CultuurPlus zegt de school te voldoen aan onderstaande algemene voorwaarden: 

Inhoudelijk 

• De school heeft een concrete ambitie voor de versterking van het cultuuronderwijs op de school;   

• De school committeert zich aan een intake- c.q. evaluatie-ambitiegesprek, waarin de visie op 

cultuuronderwijs en de ambities voor het programma, de deskundigheidsbevordering en de 

samenwerking met de culturele omgeving worden uitgewerkt;  

• De school committeert zich aan het gebruik van het zelfevaluatie-instrument Evi2 voorafgaand aan 

het intake- c.q. evaluatie-ambitiegesprek met de lokale intermediair. De uitkomsten van deze online 

 

1 Elke trede kent een zogenaamd matchingsbedrag per leerling. Het bedrag dat de school inlegt per leerling en de extra 

CultuurPlus-gelden dat zij ontvangt, staat omschreven in de voorwaarden per trede. Het totale bedrag wordt berekend op het 
aantal leerlingen (teldatum 1 oktober). Het bedrag wordt per schooljaar uitbetaald. 
2 Evi is het zelfevaluatie-instrument dat scholen inzicht geeft in de vooruitgang die zij boeken met hun cultuuronderwijs. Elk jaar 
vullen de scholen die een CultuurPlus-bijdrage ontvangen de vragenlijst in. Hiermee bouwt elke school aan 
een persoonlijk dossier waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op haar school zichtbaar wordt. 
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vragenlijst (het Evi-rapport) worden met de lokale intermediair besproken om samen te kijken naar 

de mogelijkheid tot deelname aan of continuering van CultuurPlus, en naar welke trede het meest 

geschikt is; 

• De school heeft de wens en committeert zich om, samen met een intermediair te werken aan de 

afgesproken plannen rondom het cultuuronderwijs als het gaat om de visie, het programma, de 

deskundigheid en de samenwerking met (andere) culturele partners en zorgt voor voldoende 

gefaciliteerde uren en middelen om die te realiseren; 

• De gelden vanuit CultuurPlus worden ingezet ten gunste van de duurzame verbreding, verdieping 

en/of borging van het cultuuronderwijs op de school;  

• De besteding van de gelden vanuit CultuurPlus sluit aan bij de schooleigen onderwijsvisie en het –

curriculum en de visie op cultuuronderwijs, en is bedoeld voor de programma’s en activiteiten die 

binnen CultuurPlus worden/zijn ontwikkeld; 

• De gelden vanuit CultuurPlus worden ingezet ten behoeve van de culturele ontwikkeling van 

leerlingen, waaronder de Flevolandse identiteit; 

• De gelden vanuit CultuurPlus worden (onder meer) ingezet om de leerlingen de Flevolandse 

culturele omgeving te laten ontdekken. 

 

Financieel 

• De school legt bij deelname aan CultuurPlus eigen financiële middelen in, met een minimumbedrag 

per leerling per trede. Als de school meer geld nodig heeft om haar plannen binnen het CultuurPlus-

programma te bereiken, dan legt zij hiervoor extra eigen financiële middelen in; 

• De gelden vanuit CultuurPlus moeten volledig besteed worden gedurende het schooljaar dat een 

school deelneemt. Als de school vroegtijdig stopt met CultuurPlus, de cultuurplannen niet binnen de 

afgesproken periode kunnen worden uitgevoerd, en er financieel overschot ontstaat, wordt dit 

afgestemd met de lokale intermediair/FleCk.  

• De school kan eventueel wel haar busrit(ten) reserveren voor het volgende schooljaar. Dit t.b.v. het 

kwalitatief passender uitvoeren van de culturele activiteiten. Dit wordt in dat geval gemeld bij de 

lokale intermediair/FleCk. Echter is dit op eigen risico omdat er geen gegarandeerde deelname is 

aan CultuurPlus in een volgend jaar. 

 

Evaluatie en kennisdeling 

• De school geeft akkoord voor de geanonimiseerde analyse van de gegevens in Evi t.b.v. de 

monitoring van de regeling CMK; 

• De school draagt bij aan kennisdeling binnen CultuurPlus (bijvoorbeeld door deelname aan 

cultuureducatienetwerken, symposia of input voor good practices). 

Deze algemene voorwaarden zijn uitgewerkt per trede. Klik hier voor een overzicht.   
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Naast de Algemene voorwaarden van CultuurPlus gaat de school bij deelname akkoord met de voorwaarden van 

de uitvoerende culturele instellingen en eventuele vervoerders. Voor meer informatie hierover kan de school 

contact opnemen met de betreffende culturele instelling(en) en vervoerders. 
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