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“Door kunsteducatie leren (v)so leerlingen zich te uiten, te verschijnen aan de ander en daardoor 

mens te zijn in de wereld, zonder de belemmering van hun beperking”  Dirk Monsma 

 

Plein C zet zich in voor kwalitatief goed cultuuronderwijs voor álle kinderen in Noord-Holland,  

juist ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Want voor kinderen en jongeren met speciale 

behoeften is cultuureducatie van grote waarde. Een duurzame samenwerking tussen een school, een 

cultuurdocent en/of een culturele instelling bij de invulling van het cultuuronderwijs kan de kwaliteit 

en impact voor leerlingen vergroten. Daarom start Plein C de pilot ‘duurzame samenwerking’. 
 

 

Doel van de pilot 

Het vergroten van de impact van cultuureducatie op Noord-Hollandse scholen in het speciaal 

onderwijs door te investeren in duurzame samenwerking met cultuuraanbieders. 

 

 

Voor wie? 

• Voor s(b)o en vso scholen in de Noord-Hollandse gemeenten die participeren in Plein C’s 

‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’; 

• Voor s(b)o en vso scholen die willen investeren in duurzame samenwerking op het gebied 

van cultuuronderwijs; 

• Voor cultuurdocenten/cultuuraanbieders die willen investeren in de relatie met leerlingen en 

leerkrachten binnen het speciaal onderwijs. 

 

Voor welke activiteiten? 

Je kunt financiële steun vragen voor een activiteiten- of projectplan dat het cultuuronderwijs voor de 

leerlingen structureel verbetert en verankert. De samenwerking tussen de school en 

cultuurpartner(s) draagt daar aan bij. Elke aanvrager is vrij om het plan naar eigen inzicht vorm te 

geven, passend bij de onderwijsvisie en behoeften van de leerlingen, school en cultuurpartner(s). Het 

is daarbij van belang dat de beoogde activiteiten primair ten goede komen aan de leerlingen. 

Mogelijke onderdelen van het plan kunnen zijn:  

- cultuuronderwijs voor leerlingen (en hun ouders); 

- aanpassing of ontwikkeling van lesmateriaal; 

- onderzoek van de culturele en sociale omgeving van leerlingen; 

- creëren van draagvlak binnen het team en/of deskundigheidsbevordering; 

- samenwerking, kennisdeling, overleg en evaluatie met cultuurpartner(s), leerkrachtenteam 

of externe (culturele) partners.  

 

 

 



 

Beoordeling en criteria 

Ingediende plannen worden beoordeeld door een adviseur van Plein C. We streven ernaar voor 

zoveel mogelijk scholen financiële steun mogelijk te maken. Het is daarom mogelijk dat het 

toegekende bedrag afwijkt van het aangevraagde bedrag, wanneer het plafond van het beschikbare 

budget bereikt is. 

Bij de beoordeling houden we rekening met de volgende criteria: 

- duurzame samenwerking: de mate waarin het plan bijdraagt aan verankering van 

cultuureducatie op de school; 

- kwaliteit lesaanbod: de mate waarin de activiteiten die in het plan genoemd worden 

aansprekend voor leerlingen zijn en aansluiten bij hun behoeften, interesses en leerniveau; 

- aantal bereikte leerlingen en cultuurprofessionals;  

- haalbaarheid, realistische urenverdeling en verloning conform fair practice code. 

 
 
Praktisch 

• Een school en cultuuraanbieder (cultuurdocent en/of culturele instelling) dienen samen een 

plan in; 

• Het plan omvat een korte beschrijving (max 1.000 woorden) van het doel en de beoogde 

activiteiten binnen de pilot. Plein C levert hiervoor een format aan; 

• Er is in totaal  € 57.000 beschikbaar gesteld voor deze pilot; 

• Per aanvraag is er minimaal € 7.500 en maximaal € 15.000 beschikbaar; 

• Looptijd 1,5 jaar: 1 januari 2023 – juli 2024; 

• Deelnemers aan de pilot wisselen onderling kennis en ervaring uit, resultaten worden 

gedeeld binnen het netwerk van Plein C. 

 

Deadline en indienen 

Een speciaal format en in te vullen intentieverklaring kun je aanvragen via Plein C.  

Adviseurs Cultuureducatie met aandachtsgebied Speciaal Onderwijs Mireille Huijbers 

(mireillehuijbers@pleinc.nl) en Sarah Koolschijn (sarahkoolschijn@pleinc.nl) helpen je graag.  

Ook voor vragen over de inhoud of voortgang van de pilot kun je altijd ons terecht.  

Het format of jullie plan, samen met de intentieverklaring, ontvangen we graag uiterlijk  

1 december 2022. We streven ernaar alle aanvragers binnen drie weken per email te informeren 

over de uitslag.  

 

 

 

De “pilot duurzame samenwerking speciaal onderwijs" wordt mede mogelijk gemaakt door  

het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Noord-Holland i.h.k.v. CmK3 
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