
Hoe kan filmeducatie in Gelderland 
en Overijssel worden bekostigd? 

P R I M A I R  ONDE R W I JS

P R E STAT I E B OXLUMP S UM W E RK DR UK  L E R A RE N 
B A S I S ONDE R W I JS 

V E RM I NDE RE N
Eén budget voor de school voor alle 
kosten van hun onderwijs (materiaal 

en personeel).

Een extra bedrag van

€ 203,68 per leerling

om de prestaties van leerlingen,
leraren en schoolleiders te 

vergroten.

De Velo-gelden, onderdeel van  
de Lumpsum, zijn bestemd voor  

CULTURELE VORMING.  
De richtlijn is

€ 105,31 per school

+ € 4,39 per leerling

Dit geld wordt voornamelijk 
ingezet voor de aanschaf van een 

methode of materialen. 
cultuureducatie.

Richtlijn om te besteden  
aan CULTURELE ACTIVITEITEN:

€ 16,37 per leerling

 Het bedrag wordt uitgekeerd  
aan het schoolbestuur, die het  

verdeeld over de scholen.

M U S E UMB E Z OE K

L E T OP !

Van deze € 16,37 staat vast dat

€ 3,-  per leerling
bestemd is voor een museumbezoek. 

Met ingang van schooljaar 

2021-2022 
verdwijnt de prestatiebox, maar 

niet het aanvullende budget voor 
cultuureducatie. Dat geld wordt 
opgenomen in de lumpsum en  

het ministerie gaat monitoren dat 
dit budget gebruikt blijft worden 

voor dit doel.

M OG E L I JK HE DE N  VOOR  P RI M A I R  ONDE R W I JS

SCHOL I NG VOOR L ERAREN

Iedere leerkracht met een  
voltijdbaan heeft recht op twee uur 
per week individuele professionele 
ontwikkeling. Die tijd staat los van 

teamscholingen en en kan een leer-
kracht opsparen voor scholingsdagen. 
Daarnaast is er per school gemiddeld 

zo’n 500 euro per fte beschikbaar 
voor scholing. Daarvan bepaalt het 

team hoe het ingezet wordt. Die 
scholingsdagen en dat budget kunnen 

gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
het volgen van de cursus tot interne 

cultuurcoördinator (ICC’er),  
deskundigheidsbevordering op het 

gebied van filmeducatie, of een  
didactische training.

(PROJECT)SUB SI DI E S

Voor bepaalde activiteiten kan een 
school extra budget aanvragen.  

Dit kan bijvoorbeeld een langlopend 
project op het gebied van  

filmeducatie zijn, zoals een scholieren 
filmfestival. 

Kijk eens bij het Fonds voor Cultuur-
participatie of bij je lokale CCE-/

CmK-punt voor de mogelijkheden. 

T I P!

Bekijk ook eens de website van 
LKCA, Rijnbrink en Cultuur Oost. 

De overheid heeft geld  
beschikbaar gemaakt om de  
werkdruk van leraren in het  

basisonderwijs te verminderen. 
Schoolteams bepalen zelf waar 

ze dit geld aan besteden. Dit kan 
een onderwijsassistent zijn, maar 

bijvoorbeeld ook een filmvakdocent 
die iedere week twee uurtjes de klas 

overneemt zodat de leraar ruimte 
heeft voor andere zaken.  

Ga hierover eens met je lokale 
CCE- of CmK-punt in gesprek, om 
te overleggen wat jullie voor een 

schol(bestuur) kunnen betekenen.

SCHOOLJAAR 2020/2021
Bron: Cultuur Oost, LKCA en Rijksoverheid
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Hoe kan filmeducatie in Gelderland 
en Overijssel worden bekostigd? 

V O OR TG E Z E T  ONDE R W I JS

C JP  C ULT U URK A A R T

€ 5,50 per leerling

vanuit het Ministerie van OCW.  
Let op: zonder bijdrage van de 

school is dit bedrag alleen  
individueel en buitenschools door 

leerlingen te besteden.

ME T  B I JDR A G E : T I P!

Als de school een bedrag van €10,50 
per leerling beschikbaar stelt voor 
cultuuronderwijs, komt daar €5,25 

vanuit het Ministerie van OCW boven-
op. Het totale bedrag

€ 15,75  per leerling

 kan dan worden uitgegeven door de 
school. De CJP Cultuurkaart voor 
de leerlingen is hierbij gratis. Ook 
neemt de school op deze manier 

deel aan de herverdeling van januari, 
waarbij het bedrag van het Ministerie 
van OCW dat niet geclaimd is wordt 
herverdeeld. Met deze optie maakt 
de school optimaal gebruik van de 

voordelen van de Cultuurkaart.

Onderzoek of je CJP acceptant 
kan worden. Zo kunnen scholen 

dit tegoed bij jouw inzetten. 

SCHOOLJAAR 2020/2021
Bron: Cultuur Oost, LKCA en Rijksoverheid

MOGELIJKHEDEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
Z ONDE R  B I JDR A G E :

Als de school geen bedrag  
beschikbaar stelt voor  

cultuuronderwijs, betaalt de school

€ 2,50  per leerling

voor een CJP Cultuurkaart. Daarop 
staat vervolgens een bedrag va

€ 5,25, 
beschikbaar gesteld door het  

Ministerie van OCW. Dit budget is 
alleen door de individuele leerling  

te besteden.
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SCHOL I NG VOOR L ERAREN

Iedere leerkracht met een  
voltijdbaan heeft recht op twee uur 
per week individuele professionele 
ontwikkeling. Die tijd staat los van 

teamscholingen en en kan een leer-
kracht opsparen voor scholingsdagen. 
Daarnaast is er per school gemiddeld 

zo’n 500 euro per fte beschikbaar 
voor scholing. Daarvan bepaalt het 

team hoe het ingezet wordt. Die 
scholingsdagen en dat budget kunnen 

gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
het volgen van de cursus tot interne 

cultuurcoördinator (ICC’er),  
deskundigheidsbevordering op het 

gebied van filmeducatie, of een  
didactische training.

(PROJECT)SUB SI DI E S(PROJECT)SUB SI DI E S

Voor bepaalde activiteiten kan een 
school extra budget aanvragen.  

Dit kan bijvoorbeeld een langlopend 
project op het gebied van  

filmeducatie zijn, zoals een scholieren 
filmfestival. 

Kijk eens bij het Fonds voor Cultuur-
participatie of bij je lokale CCE-/

CmK-punt voor de mogelijkheden. 

T I P!

Bekijk ook eens de website van 
LKCA, Rijnbrink en Cultuur Oost. 


