Toetreding Cultuurmenu Enschede

juni 2022

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 beschrijving visie, organisatie- en personeelsniveau en
beschrijving van aanbod.
Alle culturele aanbieders 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, dit 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. Om deel uit te kunnen maken van
de website Cultuurmenu moet je je tevens kunnen vinden in onderstaande vereisten en verwachtingen.
Vereisten:
 Je hebt een diploma van een relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau of je beschikt over
vergelijkbare kennis en ervaring.
 Je levert een openbaar CV / biografie aan (eigen website of LinkedIn).
 Je kunt relevante referenties opgeven.
 Je hebt aantoonbaar didactische vaardigheden.
 Je hebt ervaring met het uitvoeren van cultuur educatieve activiteiten in het onderwijs.
 Je hebt kennis van de doelgroep en kunt jouw specifieke expertise en jouw waarde voor de doelgroep
benoemen.
 Jouw aanbod sluit aan op de kerndoelen voor cultuuronderwijs.
 Je bent in staat om je op een aantrekkelijke en duidelijk manier te presenteren aan scholen.
 Je beschikt over communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 Je bent in staat de vraag van de school te vertalen in passend aanbod.
Verwachtingen:
 Je hebt een visie op cultuuronderwijs en bent in staat bent je passie en drijfveren hierover te
verwoorden.
 Je stemt in met het bespreken van evaluatiegegevens.
 Je staat open voor een les- of projectbezoek door ambassadeurs cultuureducatie met bijbehorend
feedback gesprek; Pilot Intercollegiale Toetsing van aanbod (PIT)
 Je respecteert de wens van de Enschedese scholen om niet rechtstreeks benaderd te worden voor
acquisitie, nieuws en aanbod kan je delen via de maandelijkse nieuwsbrief van Cultuureducatie
Enschede.
 Je bent zoveel mogelijk aanwezig tijdens netwerk- en presentatiedagen georganiseerd door
Cultuureducatie Enschede.
 Je wilt jezelf blijven ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie.
 Je bent goed bereikbaar tijdens de looptijd van de activiteit, bij voorkeur via een vast contactpersoon.

Vul in:
Naam van de aanbiedende partij zoals vermeld in het Cultuurmenu:
Adres hoofdvestiging:
Namen van betrokken workshopdocenten/zzp’ers:

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) 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?

Naast antwoord op bovenstaande vragen 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 indien het een filmpje betreft en/of tweemaal A4.

Checklist:
-

-

Er wordt inzicht gegeven in (voorbeeld)activiteiten (de presentatievorm is vrij; document, filmopname
etc.)
Hoofd- of nevenvestiging in Regio Twente, uittreksel Kamer van Koophandel wordt meegestuurd
Recente VOG-verklaring wordt meegestuurd (maximaal 1 jaar oud) van alle docenten/educatief
medewerkers die via jouw organisatie activiteiten uitvoeren voor het Cultuurmenu of inzicht in beleid
hieromtrent.
Betaling van de fee voor toetreding zal geschieden na positieve beoordeling van de commissie en
ontvangen van factuur.
Uitvoerende docenten zullen uitbetaald worden conform de CAO Kunsteducatie

Gevraagde documenten s.v.p. als pdf per e-mail aanleveren bij evelien@cultuurmenu.org.

Met vriendelijke groet,
Evelien Harberink
Coördinator Cultuurmenu

Langestraat 56
7511 HC Enschede
06 48 46 38 95

