
  

LEIDRAAD PROJECTPLAN 

Versterking cultuureducatie vmbo, 
vso en praktijkonderwijs 

 

 

 

In de toelichting op de subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs is 
aangegeven wat er in ieder geval in het projectplan moet komen te staan. In deze leidraad gaan we wat 
verder in op deze onderdelen. De leidraad volgt de stappen in het stappenplan. 
 
Het is aan te bevelen om het concept van het projectplan door iemand te laten lezen die niet op de hoogte 
is van het project maar toch een duidelijk beeld moet krijgen van wat je wilt doen en bereiken. Hierdoor 
kun je achterhalen of er nog onduidelijkheden aan het plan zijn die nader moeten worden toegelicht.  
 
WAAROM 
Geef aan wat de uitgangspositie en het concrete eindresultaat van het project is 
Vaak is er een aanleiding voor een project: een probleem of een ambitie. Het helpt om dit startpunt goed 
weer te geven zodat het waarom van het project helder is.  Beschrijf bij de huidige situatie ook wat er nu al 
is op het gebied van cultuureducatie op school. En wat is de situatie als het project is afgelopen en de 
doelstelling is gerealiseerd? Benoem dit eindresultaat zo concreet mogelijk. 
 
Let op: het Fonds kan geen activiteiten ondersteunen die al worden uitgevoerd, het project moet een 
toevoeging zijn op de huidige situatie van de school. 
 
WIE & WAT & HOE 
Beschrijf de inhoud, de doelstelling(en) en de opzet van het project 
Geef aan wat de doelstelling van het project is. Samen met de betrokken partners geef je vorm aan de 
activiteiten en de opzet waarbinnen de activiteiten plaatsvinden. 
 
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. Denk bijvoorbeeld aan: Wat ga je doen om straks een leerlijn/ een lessenserie/ grote 
opdrachten te hebben? Wat doe je om deskundigheid te vergroten? Maak ook duidelijk wie de onderdelen 
uitvoeren en wie de doelgroep is (bijvoorbeeld bij een training). 
 
Het is belangrijk om een helder beeld te geven van de activiteiten met de leerlingen. Beschrijf ook de 
eventuele mogelijkheden die de leerlingen hebben om zelf invloed te hebben op de invulling van wat ze 
gaan doen. 
 
Hoe kijken wij als Fonds ernaar? Probeer de doelstelling specifiek te maken voor jouw situatie. Een doel 
voor de leerlingen werkt vaak goed, zeker ook om met de culturele instelling gezamenlijke grond te hebben. 
Op basis van de beschrijving van wat de leerlingen gaan doen, wordt er gekeken of de culturele 
ontwikkeling van de leerlingen voldoende is. Het Fonds kijkt naar hoe deze activiteiten bijdragen aan de 
ontwikkeling van het creërend, reflectief, onderzoekend en liefst ook receptief vermogen van de leerlingen. 
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Beschrijf de projectstructuur en de taak- en rolverdeling tussen culturele instelling en onderwijsinstelling 
Het Fonds vindt de samenwerking tussen de school en de culturele instelling belangrijk, zowel bij het 
opstellen van het projectplan, bij het gezamenlijk ontwikkelen van de inhoud en tijdens de uitvoering van 
het project. 
 
Het Fonds ziet samenwerking als het gezamenlijk optrekken van beide partijen in alle fases van het project, 

waarbij ieders expertise wordt ingezet. Beschrijf op welke manier het project georganiseerd is. Is er een 

projectleider en een projectteam? Wie (rollen en partijen) zitten daarin? Indien dat niet eerder is gedaan, 

geef hier ook aan wie wat doet in het project. Daarbij gaat het zowel om proces als om inhoud.  

Begroting met toelichting  
Geef een overzicht van de inkomsten en uitgaven en maak een verbinding met de activiteiten in het 
projectplan. Beschrijf in de toelichting kort de afwegingen die gemaakt zijn in de begroting en licht posten 
toe waarvan je denkt dat ze verduidelijking kunnen gebruiken. Als je andere externe financiers op de 
begroting hebt staan (zoals een gemeente), geef dan altijd aan of het nog in aanvraag is, of dat het bedrag 
al is toegezegd.  
 
Geef aan op welke wijze het project wordt gemonitord en geëvalueerd 
Als Fonds vinden we monitoring en evaluatie om twee redenen belangrijk: het indien nodig bijsturen van 
het project voor een zo goed mogelijk resultaat en het leren van de ervaringen. 
 
WANNEER 
Geef aan wat de planning is van het project 
Geef hier een planning op hoofdlijnen. Het is echt niet nodig om per dag te beschrijven wat er gebeurt, 
maar de fasering van het project moet duidelijk zijn. Denk ook aan evaluatie- en overlegmomenten, naast 
de activiteiten met de leerlingen.    
 
VERDUURZAMEN 
Beschrijf hoe het project in de school wordt verankerd en hoe het ook na de subsidieperiode levend blijft. 
Het is belangrijk om te beschrijven welke stappen gezet worden om het project duurzaam te 
verankeringen in het bestaande lesprogramma. 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. 

 
Het Fonds kijkt naar de wijze waarop er aandacht wordt besteed aan het creëren van draagvlak binnen de 
school. Denk hierbij aan het betrekken van het docententeam door een training of in een (begeleidende) rol. 
Voor de aansluiting op het lesprogramma kan het gaan om een koppeling met CKV, bijvoorbeeld in het 
geval van een verdieping van dit programma, of om een verbinding met LOB, of met een module binnen 
een profiel (bij de beroepsgerichte leerwegen). Bij dit criterium wordt ook gekeken naar de wijze waarop je 
als  aanvrager inhoudelijk en financieel rekening houdt met het voortzetten van het project. 
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