
   
Toetreding Cultuurmenu Enschede     juni 2020 
 
Geachte culturele aanbieders, 
 
Om als aanbieder toe te kunnen treden tot het Cultuurmenu Enschede wordt elke culturele instelling 
beoordeeld door een onafhankelijke, externe commissie. Zij beoordelen niet op inhoudelijk niveau elk van de 
afzonderlijke producten, maar op kwaliteit van organisatie- en personeelsniveau en beschrijving van aanbod. 
 
Alle culturele instellingen die toegelaten zijn of worden tot het Cultuurmenu, dienen in elk geval aan vier 
noodzakelijke randvoorwaarden te voldoen: 

- Hoofd- of nevenvestiging in Regio Twente (uittreksel Kamer van Koophandel meesturen) **. 
- Recente VOG-verklaring (maximaal 1 jaar oud) van alle docenten/educatief medewerkers die via jouw 

organisatie activiteiten uitvoeren voor het Cultuurmenu of inzicht in beleid hieromtrent. 
- Het betalen van een toetreding fee van €500, na positieve beoordeling van de commissie ** 
- Toezegging dat docenten uitbetaald worden conform CAO Kunsteducatie. 

 
Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan is toetreding helaas niet mogelijk. 
 
** deze vragen gelden alleen voor nieuwe aanbieders, niet voor bestaande/participerende instellingen 

 
Om de externe commissie daarnaast een beeld te geven van jullie organisatie, vragen we je het volgende te 
verwoorden: 

- Wat is de visie van de organisatie op cultuureducatie, in het bijzonder voor het primair onderwijs? 
- Wat is jullie educatieve doel en hoe behalen jullie dat? Hoe beogen jullie dat er geleerd wordt van 

jullie activiteiten? Welke materialen worden daarbij gebruikt? 
- Op welke manier dragen jullie bij aan de Cultuur Educatie met Kwaliteit (CMK) Culturage doelen?  
- Hoe zorgen jullie ervoor dat binnen de instelling uitvoerende medewerkers (docenten) op de hoogte 

zijn van actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie? 
- Hoe waarborgen jullie de fysieke en emotionele veiligheid van de leerlingen tijdens jullie activiteiten? 
- Hoe wordt de doorgang, uitvoering en voortgang in geval van lesuitval door bijvoorbeeld (langdurige) 

ziekte geborgd? 
- Welke referenties, evaluaties of anderszins hebben jullie waaruit jullie ervaring en/of kwaliteit blijkt? 

Bovenstaande punten verwoord je in maximaal tweemaal A4.  
 
Daarnaast verzoeken we je het volgende te sturen (geen onderdeel van de tweemaal A4): 

- Wat is de achtergrond van de docenten/educatief medewerkers van jullie organisatie? Denk hierbij 
vooral aan de ervaring op educatief gebied, weergegeven in curricula vitae. Ook moet hieruit blijken 
dat zij op HBO werk-/denkniveau opereren. 

- Welke (voorbeeld)activiteiten bieden jullie? De vorm om hierin inzicht te geven is vrij, doch niet langer 
dan 3 minuten en/of tweemaal A4. 

- De coördinator van de het Cultuurmenu bezoekt graag een workshop, bevindingen worden 
meegewogen in de beoordeling. Indien mogelijk ontvangen wij graag een datum om een workshop/les 
te bezoeken. 

 
Gevraagde documenten s.v.p. per e-mail aanleveren bij evelien@cultuurmenu.org.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Evelien Harberink 
Coördinator Cultuurmenu, evelien@cultuurmenu.org 
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