
Algemene voorwaarden Westland Cultuurweb inzake  
Kunstlokaal (april 2020) 

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenis: 
1. “Westland Cultuurweb”, de organisator van Kunstlokaal, een programma voor cultuureducatie in 

het Westlands primair onderwijs. 
2. “Kunstlokaal”, alle samenwerkingsprojecten tussen scholen en cultureel partners waarbij 

Westland Cultuurweb een begeleidende dan wel bemiddelende rol heeft.  
3. “Cultuurcoaches”, de medewerkers bij Westland Cultuurweb die actief zijn in het begeleiden van 

scholen op het gebied van cultuureducatie.  
4. “Onderwijspartner”, de school die deelneemt aan een Kunstlokaal-project als mede-ontwikkelaar 

en -uitvoerder. 
5. “Cultureel partner”, de culturele instelling die deelneemt aan een Kunstlokaal-project als mede-

ontwikkelaar en -uitvoerder.  
 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die in het kader van 

Kunstlokaal als onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit door Westland Cultuurweb worden 
gesloten. 

2. De algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website, www.westlandcultuurweb.nl. 
 
Artikel 3. Ontwikkelen nieuw Kunstlokaal-project 
1. Kunstlokaal is het programma waarbinnen basisscholen en cultureel partners onder begeleiding 

van Westland Cultuurweb samenwerkingsprojecten kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
2. Deelname aan Kunstlokaal is mogelijk met een losse klas of een aantal klassen binnen één bouw. 
3. Onderwijspartners en cultureel partners kunnen zich aanmelden bij Westland Cultuurweb indien 

zij interesse hebben in het ontwikkelen en uitvoeren van een Kunstlokaal-project door contact op 
te nemen met een cultuurcoach. 

4. Westland Cultuurweb zet zich in om een geschikte match tussen een onderwijspartner en een 
culturele partner te maken. Indien dit niet haalbaar blijkt, is Westland Cultuurweb gerechtigd om 
deelname aan Kunstlokaal te weigeren.  

5. Bij het ontwikkelen van een nieuw Kunstlokaal-project is deelname voor de onderwijspartner 
gratis. 

 
Artikel 4. Afnemen van een bestaand Kunstlokaal-project 
1. Indien een onderwijspartner een bestaand Kunstlokaal-project wil afnemen, worden hiervoor 

kosten à €5 per leerling in rekening gebracht.  
2. De bestaande Kunstlokaal-projecten worden gepubliceerd op de website van Westland 

Cultuurweb (bij Onderwijs > Kunstlokaal). Informatie over bestaande projecten kan ingewonnen 
worden via de cultuurcoaches. 

3. Het afnemen van een bestaand Kunstlokaal-project is alleen mogelijk door het aanmeldformulier 
op de website van Westland Cultuurweb in te vullen. 

 
Artikel 5. Overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen Westland Cultuurweb en de onderwijspartner wordt aangegaan voor de 

termijn lopende vanaf het moment van aanmelding tot de evaluatie na de uitvoering van het 
Kunstlokaal-project en komt tot stand op het moment van aanmelden. 

2. De overeenkomst wordt nader ingevuld door het inroosteren van de Kunstlokaal-projecten in 
samenspraak met Westland Cultuurweb, de onderwijspartner en de cultureel partner. 

 
 
 

http://www.westlandcultuurweb.nl/
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Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
Bij de ontwikkeling van een nieuw Kunstlokaal-project: 
1. De uitvoering van de overeenkomst begint met een ontwikkeltraject waarin de onderwijspartner 

en cultureel partner minimaal twee maal onder begeleiding van een cultuurcoach samenkomen. 
Het eerste gesprek richt zich op het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden. In het 
tweede gesprek staat het ontwikkelen van het project centraal.  

2. De onderwijspartner geeft informatie en denkt mee bij de ontwikkeling van het project. De 
cultureel aanbieder is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk ontwikkelen van het project. De 
cultuurcoach begeleidt en ondersteunt het ontwikkelproces. 

3. Ieder nieuw ontwikkeld Kunstlokaal-project wordt afgesloten met een evaluatiegesprek waar 
onderwijspartner, cultureel partner en cultuurcoach bij aanwezig zijn.  

 
Bij de ontwikkeling van een nieuw Kunstlokaal-project én bij de uitvoering van een bestaand 
Kunstlokaal-project: 
4. De uitvoering van het project wordt gezamenlijk ingepland. De uitvoering geschiedt onder 

schooltijd. Indien er sprake is van vervoer bij een activiteit buiten het schoolgebouw, is de 
onderwijspartner verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van het vervoer. 

5. De bevoegd leerkracht van de onderwijspartner is te allen tijde aanwezig bij de uitvoering van het 
Kunstlokaal-project en blijft gedurende de gehele uitvoering verantwoordelijk voor de leerlingen.  

 
Artikel 6. Kosten en betaling  
1. Deelname aan Kunstlokaal is gratis voor de onderwijspartner indien er sprake is van de 

ontwikkeling van een nieuw Kunstlokaal-project. Voor het afnemen van een bestaand 
Kunstlokaal-project worden kosten à €5 per leerling in rekening gebracht.  

2. De cultuurcoach van Westland Cultuurweb, de onderwijspartner en de cultureel partner maken 
bij een nieuw Kunstlokaal-project gezamenlijk een begroting voor de kosten die de cultureel 
partner moet maken voor de ontwikkeling en uitvoering van het Kunstlokaal-project. Dit betreft 
zowel uren van medewerkers als materiaalkosten. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen ontwikkelkosten en uitvoeringskosten. 

3. De programmaleider educatie van Westland Cultuurweb dient de begroting goed te keuren 
voordat er daadwerkelijk kosten gemaakt mogen worden.  

4. Westland Cultuurweb vergoedt de kosten van de cultureel partner voor zover goedgekeurd op de 
begroting door de programmaleider.  

 
Artikel 7. Wijziging en annulering 
1. Een eventueel verzoek tot een wijziging of annulering in de planning van een Kunstlokaal-project 

is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de ingeplande uitvoering van het project. Dit verzoek 
dient de onderwijspartner of cultureel partner schriftelijk in te dienen. Westland Cultuurweb zal 
onderzoeken wat de mogelijkheden van wijzigingen zijn en deze bespreken met de partners.  

 
Artikel 8. Intellectuele eigendom 
1. Alle door Westland Cultuurweb verstrekte stukken, zoals handouts, powerpoints, lesmateriaal, 

muziek, filmpjes enz., zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet door haar zonder 
voorafgaande toestemming van Westland Cultuurweb worden verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken 
anders voortvloeit. 
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Artikel 9. Publicatie 
1. Indien de partners de deelname aan Kunstlokaal bij Westland Cultuurweb publiceren buiten de 

communicatie van Westland Cultuurweb om dan noemen zij Westland Cultuurweb als organisator 
en verwijzen ze naar de website www.westlandcultuurweb.nl.  

2. Westland Cultuurweb kan tijdens de Kunstlokaal-projecten een fotograaf inzetten om 
beeldmateriaal voor uitingen op social media, website en officiële uitingen als jaarverslagen en 
subsidieaanvragen te verzamelen. Bij deelname aan Kunstlokaal gaan onderwijspartner en 
cultureel partner hiermee akkoord. Indien er daadwerkelijk gefotografeerd wordt, krijgt de 
onderwijspartner de gelegenheid om aan te wijzen welke leerlingen niet op beeld mogen worden 
vastgelegd. 

 
Artikel 10. Evaluatie 
1. De partners dienen mee te werken aan de evaluatie van Kunstlokaal-projecten door een online 

evaluatie in te vullen en/of deelname aan een gesprek. 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid  
1. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, apparatuur, materialen, vervoermiddelen, 

personeel toebehoren van de cultureel partner zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt 
door de onderwijspartner en/of aanwezige derden, wordt door de onderwijspartner volledig 
vergoed.  

 
Artikel 12. Vrijwaringen  
1. Westland Cultuurweb is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het product van de cultureel 

partner.  

2. De school vrijwaart Westland Cultuurweb voor aanspraken van derden, inclusief de cultureel 
partner met betrekking tot de uitvoering van de cultuur educatieve activiteiten.  

 

http://www.westlandcultuurweb.nl/

