
 
Handvatten voor het projectplan voor Talentontwikkeling: Urban arts-talent 
 
Voordat je start met het projectplan raden we je aan om de criteria in de toelichting van de 
regeling beschreven zoals bij artikel 2.8 lid 1 goed door te nemen. De aanvraag zal door 
de commissie op deze criteria beoordeeld worden. 
 

In dit document vind je aanvullend daarop een aantal handvatten om een projectplan te 
schrijven. Zo vergeet je geen onderdelen en krijg je tips over op welke vragen je antwoord 
moet geven. Mocht je vragen hebben, aarzel niet om met Eylem Tanir contact op te nemen. 
 
 
Samenvatting  
Maak aan het begin van je projectplan een samenvatting. Hierin beschrijf je in grote lijnen 
het doel van je traject, waar je naartoe wil groeien, je ontwikkeldoelen en stappen die je gaat 
zetten om deze doelen te behalen, met wie je beoogt te gaan samenwerken, de inhoud van 
de samenwerking met de culturele instelling en de termijn van uitvoering. Handig, want 
deze samenvatting kan je ook weer gebruiken voor de samenvatting in het 
aanvraagformulier.  

 
Kwaliteit en inhoud van je traject 

- Beschrijf waar je momenteel staat en welke ontwikkeling je als maker tot dusver al 
hebt doorgemaakt. 

- Geef aan waar je naar toe wil groeien en hoe je daarbij wil werken aan je eigen 
signatuur. 

- Welke leerdoelen komen hieruit voort en welke doelen wil je in dit ontwikkeltraject 
realiseren? Geef per leerdoel aan waarom je hier aan wil werken. Als je veel 
leerdoelen hebt is het handig om een keuze te maken, in relatie tot het budget en de 
duur van het traject. 

- Geef vervolgens per leerdoel aan wat je gaat doen om deze te behalen en welke 
stappen je hierbij gaat nemen. Wees zo concreet mogelijk en zorg er hierbij voor dat 
het een duidelijk en samenhangend verhaal is. 

- Verwerk je leerdoelen, de stappen en bijbehorende activiteiten in een duidelijke 
planning. Geef hierbij aan wanneer je de dingen wil uitvoeren en wie welke rol hierbij 
heeft en wat gaat doen.  

- Maak een begroting die concreet aansluit bij de verschillende onderdelen die je in je 
ontwikkeltraject hebt beschreven. Kijk voor inspiratie naar de modelbegroting op de 
website. Schrijf indien nodig een toelichting op de begroting. 

- Beschrijf hoe de samenwerking met de begeleidende instelling eruitziet en geef aan 
welke inzet zij zullen doen in de realisatie van het ontwikkeltraject. Wat heb je nodig 
in deze samenwerking en welke afspraken zijn er gemaakt met de instelling? 

- Hoe wordt de voortgang op het traject gemonitord? Wie is bij deze monitoring 
betrokken en wie overziet het geheel? Op welke manier ga je bijsturen en hoeveel 
ruimte is daarvoor in je traject als dat nodig is? 

 
Samenwerking 

- Geef bij je leerdoelen aan met welke coach(es) je gaat samenwerken. 
- Waarom kies je voor deze coach? En van welke kennis en ervaring je gebruik wil 

maken bij deze persoon? Maak bij de uitwerking duidelijk dat dit een passende keuze 
is bij het bereiken van het betreffende leerdoel. 

- Bespreek met de coaches wat je leervraag is en formuleer op basis hiervan de 
gezamenlijke stappen. Maak afspraken over wat de inzet van de coaches gaat 
worden (wat gaan zij doen en wanneer/hoe vaak) en beschrijf dit in je plan bij het 
betreffende leerdoel en in de planning.  

- Beschrijf voor je hele traject welke taak- en rolverdeling er is voor alle betrokkenen. 



- Geef aan of je de coaches hebt benaderd, en wie er heeft toegezegd zich in te 
zetten. Is bij hen duidelijk wat er van ze wordt verwacht? 

- Welk effect hebben alle samenwerkingen op jouw makerschap voor de langere 
termijn? Wat wil je hieruit halen voor de toekomst? 

 
Effect 

- Welk effect of welke verandering heb je in het kader van je makerschap aan het 
einde van je traject behaald? 

- Hoe toont jouw ontwikkeling zich in je eindproduct/presentatie? 
- Hoe ben je gegroeid en hoe zorgt dit voor een duurzame impuls op de langere 

termijn? 
- Hoe zorg je ervoor dat jouw leerervaring bijdraagt aan de ontwikkeling van andere 

makers? 
  
Verder nog: 

- De subsidie is maximaal 100% van de totale projectkosten die voor subsidie in 
aanmerking komen met een maximum van €25.000, --. Zijn je projectkosten hoger 
dan zorg je voor aanvullende financiering. 


