
  

Voor bepaalde activiteiten kan  
een school extra budget aanvragen.  

Bespreek dit met je ambassadeur  
vanuit Cultuureducatie Enschede.

FINANCIËN

Hoe wordt cultuureducatie  
in Enschede bekostigd?

 → VELO GELDEN

€ 108,27 per school  
+ € 4,51 per leerling

Dit is een richtlijn voor het geld uit de  
Lumpsum dat besteed kan worden aan  
CULTURELE VORMING en wordt vaak  

gebruikt voor de aanschaf van materialen.

LUMPSUM

Richtlijn om te besteden aan  
CULTURELE ACTIVITEITEN:

€ 17,25 per leerling

COÖRDINATIE 
CULTUURMENU

KEUZE 2: VOLLEDIGE INLEG  
IN HET CULTUURMENU

MUSEUMBEZOEK

KEUZE 1: MINIMALE INLEG  
IN HET CULTUURMENU

OVERIGE BUDGET

Resterend bedrag na KEUZE 1:

€ 6,18 per leerling

De verantwoordelijkheid van de  
besteding ligt bij de schooldirecteur  
en hangt af van de afspraken tussen  

het schoolbestuur en -directie.

De ICC’er doet er  
goed aan dit te bespreken  

met de directeur

Schoolbesturen krijgen een factuur  
op basis van de 1 oktobertelling.  

Als een school meer afneemt dan daaruit 
betaald kan worden krijgt ze een extra factuur. 

Dit is zichtbaar voordat een school boekt.  
Concordia faciliteert de financiële afhandeling 
met de aanbieders. Facturen aan de school- 
besturen komen dan ook vanuit Concordia.

PROJECTBIJDRAGES

Dit bedrag wordt niet ingelegd  
in het Cultuurmenu.

→ CULTUUREDUCATIE 
MET KWALITEIT

BASIS
Geen extra financiële bijdrage.

PLUS
Extra financiële bijdrage 

op basis van inhoud.

€ 7,07 per leerling € 13,25 per leerling

Eén budget voor de school voor  
alle kosten van hun onderwijs  

(materiaal en personeel).

€ 1,- per leerling

Geef het museumbezoek een vaste plek in 
een bepaalde groep, dan weet je zeker dat 

het budget jaarlijks besteed wordt.

Tip€ 3,- per leerling

Het staat scholen vrij om het volledige  
bedrag in te leggen, waardoor ze meer  

bestedingsruimte hebben in het Cultuurmenu.

In het convenant tussen het primair  
onderwijs, de culturele instellingen en  

de gemeente Enschede is afgesproken dat  
dit het minimale bedrag is dat scholen in 
Enschede besteden in het Cultuurmenu.

CULTUUREDUCATIE BINNEN NPO
In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) wordt cultuureducatie genoemd als een mogelijke 
interventie bij de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling 
van kinderen. Dit extra geld kan ook besteed worden binnen 
het Cultuurmenu, uiteraard is ook hier maatwerk mogelijk.

CULTUURMENU

Tip

STAND SCHOOLJAAR 2022/2023 � BEDRAGEN OP JAARBASIS

CONVENANT 
ENSCHEDE

SCHOLING VOOR LERAREN
Iedere leerkracht met een voltijdbaan heeft twee uur  
per week recht op individuele professionele ontwikkeling. 
Dit staat los van teamscholingen en kan opgespaard 
worden voor scholingsdagen. Daarnaast is er per school 
gemiddeld € 500,- per fte beschikbaar voor scholing.

Tips

https://www.nponderwijs.nl/interventies/cultuureducatie
https://www.saxion.nl/over-saxion/organisatie/academies/pedagogiek-en-onderwijs-apo/open-inschrijving

