CJP Cultuurkaart
CJP is er voor alle jongeren in Nederland tot en met 30 jaar; de Cultuurkaart is er specifiek voor
leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Met de Cultuurkaart biedt CJP scholen de kans
om cultuur dichter bij de leerlingen te brengen. Dit doen ze samen met het ministerie van OCW,
scholen en culturele organisaties. Met de Cultuurkaart kunnen scholen culturele activiteiten boeken
bij instellingen die bij CJP zijn aangesloten. Docenten kunnen iets klassikaals boeken – zoals een
workshop – maar leerlingen kunnen ook individueel op pad – zoals naar de bioscoop of een concert.
Hoe werkt het?
De CJP Cultuurkaart bestaat uit twee onderdelen:
1. Budget voor cultuuronderwijs
a. Cultuurkaart-budget met bijdrage school: de school stelt per leerling een bedrag
beschikbaar van €10,50 voor het cultuuronderwijs. Hier komt per leerling € 5,25 van
het Ministerie van OCW bij. Het totale bedrag van € 15,75 per leerling kan dan
worden uitgegeven door de school. Ook neemt de school op deze manier deel aan de
herverdeling van januari, waarbij het bedrag van het Ministerie van OCW dat niet
geclaimd is, wordt herverdeeld.
b. Cultuurkaart-budget zonder bijdrage school: de school vraagt een CJP Cultuurkaart
zonder bijdrage school aan, voor € 2,50 per leerling. Op deze CJP Cultuurkaart voor
de leerlingen staat een tegoed van € 5,25, beschikbaar gesteld door het Ministerie
van OCW. Dit budget is alleen door de individuele leerling te besteden.
2. Digitale CJP Cultuurkaarten voor leerlingen en docenten
Daarnaast krijgen leerlingen en docenten ook hun eigen digitale CJP. Met deze CJP hebben ze recht
op alle kortingen die CJP aanbiedt, zoals voordeel op bioscopen, musea, theaters, festivals &
concerten, maar ook op lifestyle-merken als Sneakers.nl, Aktiesport, Deliveroo en Samsung.
Wat heb ik er als school aan?
Naast een Cultuurkaart-budget en digitale CJP Cultuurkaarten voor leerlingen en docenten, krijgen
scholen de beschikking over het Cultuurkaart-dossier. Met deze tool wordt het eenvoudig om de
voortgang van een leerling te monitoren. Het Cultuurkaart-dossier is een digitale mix van een
portfolio, een dossier en een tijdlijn. In het dossier wordt de culturele ontwikkeling van de leerlingen
opgeslagen aan de hand van vak- en klas overstijgende culturele activiteiten.
Wat hebben mijn leerlingen er aan?
Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van jongeren. Met de
Cultuurkaart kan dat op allerlei manieren: een docent kan klassikaal op pad met een klas, maar een
leerling kan ook zelf op ontdekkingstocht gaan.
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