
 

Factsheet Kunstlokaal-partner worden 
 

Kunstlokaal bestaat uit projecten die door het onderwijs en culturele partners samen worden 
ontwikkeld. Het is dé plek waar de scholen en culturele aanbieders samen komen, zodat leerlingen 
deelnemer worden in hun eigen lokale culturele omgeving. In Kunstlokaal krijgen leerlingen de kans 
om hun eigen omgeving te onderzoeken op betrokken en nieuwsgierige wijze. Kortom: de culturele 
omgeving komt de school in, of de klas gaat naar de culturele omgeving toe. Hierbij kun je denken 
aan het verzorgen van een gastles of optreden vanuit de lokale muziekvereniging in de klas, een 
bezoek aan jouw eigen dans- of theaterschool of -vereniging, een interactieve speurtocht langs 
monumenten of sculpturen in het dorp of leerlingen op onderzoek laten uitgaan in je atelier. 
 
Je kunt je als lokale culturele partner of school aanmelden voor een samenwerkingsproject. 
Cultuurweb brengt scholen en cultureel partners samen en begeleidt het proces om gezamenlijk tot 
een mooi, cultureel project te komen. Er wordt niet gewerkt met een bestaand aanbod, maar 
ingespeeld op de behoefte van de school en gezocht naar nieuwe mogelijkheden en ideeën.  
 
Het traject 
Het traject start met een ontwikkelvraag van een school of een cultureel partner. Na een korte 
inventarisatie van de wensen gaat de cultuurcoach van Cultuurweb op zoek naar een geschikte 
match. Het Kunstlokaal-traject bestaat uit vier fases: 

1. Oriëntatiefase: er vindt een kennismakingsgesprek plaats met cultureel partner, school en 
cultuurcoach. Gezamenlijk wordt onderzocht of er een basis is voor samenwerking.  

2. Onderzoeksfase: vervolgens vindt er een ontwikkelingsgesprek plaats: met z’n drieën 
ontwerpen we aansluitend bij het curriculum van de school een aanpak. We kijken naar 
inhoud, doelen, competenties en vaardigheden, proces en benodigdheden. Samen maken we 
een begroting die door Cultuurweb moet worden goedgekeurd.  

3. Uitvoeringsfase: de cultureel partner voert het project in samenwerking met de leerkracht 
uit. 

4. Evaluatiefase: er vindt een eindgesprek plaats met de cultureel partner, de school en de 
cultuurcoach van Cultuurweb. Een definitieve vorm voor opname in de Kunstlokaal-database 
wordt vastgesteld.  

 
Financiering                                                                                                                                                 
Deelname aan het pilottraject 2019-2020 is voor scholen gratis. Cultuurweb financiert dit schooljaar, 
mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan, het samenwerkingsproject vanuit Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Deze voorwaarden gaan o.a. over de grootte van het project en de mogelijkheid tot 
herhaling op andere scholen. Na de brainstorm over de inhoud hebben de cultureel partner en de 
cultuurcoach van Cultuurweb contact over de bijbehorende uren en eventuele materiaalkosten. 
Gezamenlijk wordt er een begroting gemaakt die door de programmaleider bij Cultuurweb moet 
worden goedgekeurd. In de begroting wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen ontwikkelkosten 
(eenmalige kosten) en uitvoeringskosten (structurele kosten) van het project. De cultureel partner 
ontvangt een overeenkomst van opdracht van Cultuurweb waarin de afspraken worden vastgelegd. 
 
De vergoeding voor het traject is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van het project. Het 
oriëntatiegesprek, wat plaatsvindt voordat er sprake is van overeenstemming met de school, is eigen 
investering van de cultureel partner. 
 
Heb je vragen en/of interesse betreft deelname aan Kunstlokaal? Neem dan contact op met 
cultuurcoach Iris Scheffers. 
 
 

http://westlandcultuurweb.nl/onderwijs/kunstlokaal
mailto:ischeffers@westlandcultuurweb.nl

