
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen voor inhoud en begroting  

Plan cultuureducatie schooljaar 2017-2018 

 

Gemeente Heusden, april 2017  



 

                                                               

Inleiding 

 

 

 

 

Beste schoolleiders en ICC-ers, 

 

Als school heb je een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van cultuureducatie. Dat 

geeft vrijheid, maar dwingt ook tot nadenken: wat vindt onze school belangrijk?   

Vanaf 2016 eist de inspectie dat de plannen voor cultuureducatie gebord zijn in het beleid 

van school. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt de school beoordeeld  op het naleven van de 

eigen plannen. 

 

De ICC-er van school vervult een voortrekkersrol in het opstellen van het plan.   

In dit schrijven vind je beknopt richtlijnen over inhoud en financiën. Let op: er is een wijziging 

in het financiële beleid van Scala. 

 

Trefpunt Heusden biedt ondersteuning waar dit gewenst is. Een goede bron is de website van 

Trefpunt Heusden. Onder het kopje Kunst op school staat informatie en inspiratie. Op de 

website zijn ook de lokale kunst- en cultuuraanbieders te vinden. 

 

Kom je er niet uit en wil je hulp? Schroom niet!  

marjolein@trefpuntheusden.nl 

 

 

 

Succes, 

Marjolein van den Akker, Trefpunt cultuureducatie Heusden 

Harry van Hout, cultuurbeleid Scala scholen 

  

http://www.trefpuntheusden.nl/
mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl


 

                                                               

Inhoud  
 

1. Aansluiten bij de visie van school  

Elke school werkt vanuit een visie. Omschrijf deze en leg uit hoe cultuureducatie bijdraagt 

aan het uitwerken van deze visie. Denk hierbij aan het grote geheel en de lange termijn. 

 

2. Wat wil je ontwikkelen bij kinderen 

Wat hebben de leerlingen, die groep 8 verlaten hebben, meegekregen op het gebied van 

cultuureducatie? Koppel dit ook aan de visie van school. 

Wat zijn speerpunten, waaraan wil je aandacht besteden? Gebruik, als het past, gerust 

teksten uit het kader hieronder. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van vaardigheden als 

het onderzoekend, reflecterend en creërend vermogen, en aan de 21ste eeuwse 

vaardigheden. 

 

3. Welke activiteiten zet je daarvoor in 

Werk vanuit de 3 domeinen (zie kader). Als je ook omschrijft hoeveel tijd er per week 

beschikbaar is per groep, en aan welke ontwikkeling gewerkt wordt, krijgt een en ander meer 

samenhang.  

Daarnaast is het slim om de lokale omgeving van je school te omschrijven. Wat is er in de 

buurt? Met wie werk je al samen of met wie zou je dat nog willen? 

De activiteiten uit domein 2 en 3 kosten doorgaans geld. Zie hoofdstuk financiën om te kijken 

wat er haalbaar is voor jouw school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMEINEN 

 

Om onze leerlingen een zo breed mogelijk kader te geven, richten wij cultuureducatie in vanuit drie 

domeinen: 

 

Domein 1: In huis 

De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker. 

Dat wat wij zelf aanbieden als leerkrachten. De meerwaarde ligt in het feit dat wij de kinderen goed 

kennen en scherp zien wanneer er sprake is van buiten de kaders denken, over eigen grenzen 

stappen etc. 

Domein 2: Uit de culturele omgeving 

In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer 

Met de inzet van kunstdocenten krijgen de leerlingen vakinhoudelijk meer diepgang aangeboden. 

Door de kunstdocenten uit de lokale omgeving te kiezen, leren de kinderen wat er in de nabije 

omgeving te halen valt. Onder dit domein valt ook het lokale erfgoed en de bibliotheek. 

Domein 3: Uit de Grote Wereld  

In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek. 

Door een paar keer in de schoolcarrière van kinderen naar de Grote Wereld te gaan (een museum, 

voorstelling of concert in theater) leer je kinderen zich open stellen voor het onbekende en komen 

ze in aanraking met topvoorbeelden en kwaliteit. Ze leren genieten van kunst. 

Lees meer over de 3 domeinen. 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/wp-content/uploads/2016/04/De-3-domeinen.pdf


 

                                                               

 

4. Kloppende begroting 

Boekjaren lopen bij zowel Scala als bij Trefpunt Heusden per kalenderjaar. Je mag echter de 

begroting voor school maken per schooljaar. De actuele stand van zaken kan te allen tijde 

bij zowel Scala als Trefpunt Heusden worden opgevraagd. 

 

Financiën 

Voor cultuureducatie zijn de volgende budgetten beschikbaar: 

 

Budgetten: 

 € 11,64   p/leerling, basisbedrag cultuureducatie OCW  

(begrotinspost 4428 Scala) 

 € 200,00  p/school, alleen voor Cultuur Loper scholen 

 € 5,00   p/leerling, alleen voor Cultuur Loper scholen 

 

Besteding: 

 € 5,82   lokaal besteden (verplicht) 

 € 0,50    organisatie Cultoer (= lokaal) 

 € 1,75 / € 2,05  literatuurprojecten bibliotheek (= lokaal) 

 € 3,50    p/leerling van groep (6 of) 7 voor dansvoorstelling  

( = bovenlokaal) 

 

Regels: 

 De budgetten zijn primair bedoeld voor leerlingactiviteiten 

 Voor 1 juli moet het plan en de begroting worden ingediend bij Scala 

(harry.van.hout@scalascholen.nl) en Trefpunt Heusden 

(marjolein@trefpuntheusden.nl). Geen plan, geen geld!! 

  De helft van het budget van € 11,64 ( = € 5,82 per leerling) moet lokaal besteed 

worden. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek, de Aleph, de muziekverenigingen, het 

Gouverneurshuis etc. Kijk op de website van Trefpunt Heusden wie lokale partijen zijn. 

 Budgetten vanuit de Cultuur Loper moeten worden gefactureerd aan Trefpunt 

Heusden, en niet aan Scala 

 

Tips: 

 Scalascholen hebben (begrotingspost 4429) een budget van € 5,00 p/leerling voor 

buitenschoolse activiteiten. In overleg met de schoolleider kan dit ingezet worden 

voor cultuur- of erfgoed educatie 

 Vanaf schooljaar ’17-’18 is het mogelijk om te sparen. Je school mag maximaal de 

helft van de € 11,64 opsparen om in het schooljaar daarna groter te kunnen 

uitpakken. De andere helft moet jaarlijks besteed worden aan lokale aanbieders. Je 

moet natuurlijk wel in je plan opnemen waarvoor je dan spaart. 

 Scholing, aanschaf methodes en materialen hoeven niet ten laste van de € 11,64 per 

leerling te komen  

 3 à 4 x per jaar krijgen Scala scholen een overzicht van de stand van zaken. Je kunt 

dit overzicht te allen tijde opvragen bij Nettie Verschure. 

 

mailto:harry.van.hout@scalascholen.nl
mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl

