
Samenwerking tussen mbo- en culturele instelling. 
Voor en met studenten 

(Samenvatting. Voor volledige info, lees de regeling op de website) 

In een eerste samenwerking en kennismaking ontwikkel je hedendaags 

cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van 

mbo-studenten. Dit doe je in co-creatie voor en met studenten. Zij krijgen 

binnen het project ook de ruimte om zelf vrij te experimenteren. 

WIE I mbo- of culturele instelling zonder winstoogmerk 

HOEVEEL 1 €30.000 - €55.000 

WANNEER 1 15 sept 2021 - 2 feb 2024 

WAARVOOR I cultuureducatief project, met als resultaat hedendaags aanbod dat 

aansluit bij de studenten en hun culturele ontwikkeling een impuls geeft. Een 
gelijkwaardige samenwerking tussen een mbo-instelling, een lokale culturele 
instelling en mbo-studenten. Ook bied je ruimte voor een cultuurexperiment door 
studenten, waarin zij zelf verantwoordelijk zijn voor het maken en uitvoeren van 
een cultuureducatief project. 

CRITERIA I Hier wordt de aanvraag op beoordeeld: 

Doel - Leidt het nieuwe samenwerkingsinitiatief in co-creatie tot kwalitatief 
hoogwaardig hedendaags aanbod, dat aansluit bij de vraag van mbo-studenten? 
Bevordert het project het culturele vermogen van de student in aansluiting op de 
burgerschapsopdracht van het mbo? Is de keuze en meerwaarde van de 
samenwerking duidelijk? Hoe krijgt kansengelijkheid een rol in het project? 
Samenwerking - Is er een gelijkwaardig samenwerkingsverband dat voldoende 
slagkracht heeft? Is de taak- en rolverdeling van de mbo-instelling, culturele 
instelling, studenten en mogelijke andere partijen helder en logisch? Maak in je 
aanvraag ook duidelijk op welke wijze studenten zullen meewerken aan het project. 
Inhoudelijk-organisatorisch - Bestaat je aanvraag uit een duidelijk en 
realistisch plan met een heldere en haalbare planning? Is je begroting redelijk en 
sluit deze aan bij de activiteiten? 

• Aanvragen op volgorde van binnenkomst

behandeld, tot het budget bereikt is.

• Start op moment van honorering (± 13 weken)

•Start binnen 6 maanden na indienen

• Projectduur 6 maanden tot 2 jaar

• Eén project per mbo-instelling

• Alleen voor nieuw samenwerkingsverband

• Europees Nederland: max 50% van totale

projectkosten- Caribisch deel Koninkrijk: 80%

cul tu urparticipartie. nl / mbo 

TIP 
Sluit aan bij verplichte 

onderdelen als burgerschap, 

keuzedelen, LOB 

en Nederlands. 

Of bij maatschappelijke 

actualiteiten of toekomstige 

beroepen van de studenten. 


