Subsidieregeling cultuureducatie vmbo – vso - pro
Fonds voor Cultuurparticipatie
Deze subsidie kan aangevraagd worden door een culturele instelling die samen wil werken met een
school in het vmbo, vso of pro. Dé kans om een stap te zetten in cultuureducatie en daarmee de
leerling vooruit te helpen in hun culturele ontwikkeling. Deze regeling kent drie fases:
Fase 1: Kennismaken en uitproberen
In deze fase kan een culturele instelling geld aanvragen om samen met een school te onderzoeken of
het een goede match is en hoe er een basis gelegd kan worden voor cultuureducatie op de school.
De instelling vraagt geld aan voor een cultuureducatief project waarin kennis wordt gemaakt met de
samenwerkingspartner (de school) en samen cultuureducatieve projecten worden uitgeprobeerd die
aansluiten bij de wensen en behoeftes van de leerlingen. Er wordt onderling expertise en kennis
gedeeld.
Aanvraagperiode
15 sep 2021 t/m 28 mrt 2024
Aanvraagbedrag
€ 10.000 - 25.000
Fase 2: Samen ontwikkelen
In fase 2 kan een culturele instelling in samenwerking met een school een eerste of vervolgstap
zetten in de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie. De instelling en de school weten wat
elkaars wensen en krachten zijn. Er wordt geld aangevraagd voor een samenwerking waarin er een
project op maat wordt ontwikkeld om het creatief vermogen van leerlingen te bevorderen. Beide
partijen zijn klaar voor een stap richting het verrijken van de cultuureducatie op school.
Aanvraagperiode
15 sep 2021 t/m 28 mrt 2024
Aanvraagbedrag
€ 25.000 - 80.000
Fase 3: Resultaten verduurzamen
Een culturele instelling die al eerder een cultuureducatieproject op het vmbo, vso of pro heeft
ontwikkeld en uitgevoerd op één tot twee scholen, kan in deze fase geld aanvragen om te
onderzoeken hoe dit project op grotere schaal en voor verschillende niveaus en type scholen binnen
het vmbo, vso en pro uitgevoerd kan worden.
Aanvraagperiode
10 jan 2022 t/m 28 mrt 2024
Aanvraagbedrag
€ 25.000 - 80.000

Kijk voor uitgebreide informatie op: Cultuureducatie vmbo vso pro - Fonds voor Cultuurparticipatie

