
Laat je plannen een keer
lezen door een ander

We denk
en en he

lpen 

graag m
ee waar 

mogelijk
BEL ONS !

6.De bedoeling is dat er na het project een duidelijke verbetering is in 
cultuureducatie die ook na de projectperiode grotendeels kan worden 
voortgezet. Laat in je plan zien wat je gaat doen om het programma 

in de school te houden. Sluit aan bij: C. Verduurzam
en

5.Maak een concrete planning: een weergave van de onderdelen van 
het project in de tijdsperiode van minimaal twee tot maximaal drie 
schooljaren. Plan ook evaluatiemomenten in op projectniveau. Hoe is 
de voortgang op de doelstellingen? Sluit aan bij: B
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4.Omschrijf de projectorganisatie: geeft de taak- en rolverdeling tussen de partners aan.
Ieder heeft zijn eigen expertise, maar is gelijkwaardig in de samenwerking.

Let erop dat in de bijgevoegde begroting de kostenposten een logische verbinding hebben
met de activiteiten in het plan. Sluit aan bij: B

Hoe?

3.
Geef een duidelijke beschrijving van de aanpak of activiteiten die 
ervoor gaan zorgen dat de doelstelling en het eindresultaat behaald 
worden. Zorg ervoor dat de gekozen aanpak realistisch is voor het doel 
dat je wilt bereiken. De activiteiten van de leerlingen zijn de kern
van het project. Sluit aan bij: A,CW

at?

2.
Welke partners heb je nodig in het project? Denk samen na over de opzet 
van het programma. Hierdoor krijg je een beter beeld van je eigen 
ideeën en hoe je elkaar kunt versterken. Sluit aan bij: B
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1.Beschrijf de aanleiding, wat je wilt bereiken, het doel en 
het beoogde concrete eindresultaat. Sluit aan bij: A,C W
aarom

?idee

Project

Gelijkwaardige 
samenwerking school en 
culturele instelling

---
samen bedenken, ontwikkelen, 

voorbereiden en uitvoeren van het 
project

Ontwikkeling culturele 
competenties van de 

leerlingen
---

het onderzoekend, creërend en 
reflecterend vermogen

Volgende stap in uitvoering 
en verankering van 

cultuureducatie op school
--- 

inzicht in huidige situatie en hoe 
project onderdeel wordt van het 

lesprogramma

A B C

w
w
w
.cultuurparticipatie.nl/aandeslag
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