
   

 

 

Waterstraat 16           info@erfgoedbrabant.nl 
5211 JD ’s-Hertogenbosch       www.erfgoedbrabant.nl 
Postbus 1325           KvK-nummer 41083283 
5200 BJ 's-Hertogenbosch       Bank van Lanschot 22.55.88.587 
T (073) 615 62 62           ING 316557 
F (073) 615 62 63 

 
Investeringsprogramma erfgoededucatie  
 
Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wil Erfgoed Brabant ruimte 
bieden aan goede initiatieven op het gebied van erfgoededucatie. In dat kader 
heeft Erfgoed Brabant het investeringsprogramma erfgoededucatie in het leven 
geroepen. Het investeringsprogramma erfgoededucatie maakt deel uit van het 
investeringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit van Kunstbalie.  
 
Doel van het investeringsprogramma 
 
Goede erfgoededucatieve projecten in het basisonderwijs stimuleren, 
ondersteunen en ontsluiten voor scholen en culturele instellingen.  
 
Doelgroep 
 
Basisscholen en culturele instellingen.  
 
Voor scholen geldt dat ze deel moeten nemen aan de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit. 
 
Voor culturele instellingen geldt dat er aantoonbaar behoefte is aan de uit de 
aanvraag voortkomende activiteit bij ten minste 1 school die deelneemt aan de 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 
 
Kijk voor een overzicht van de deelnemende scholen op www.decultuurloper.nl.  
 
Uitgangspunten 
 
Het projectvoorstel betreft de ontwikkeling en/of uitvoering van een 
erfgoedactiviteit voor leerlingen; 
 
Het projectvoorstel betreft de ontwikkeling en/of uitvoering van 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docententeam of educatieve 
medewerkers van culturele instellingen; 
 
De activiteit en/of de aanpak van de activiteit ontstijgt de lokale situatie en is 
dus overdraagbaar op andere situaties; 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.decultuurloper.nl/
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Het projectvoorstel sluit aan bij één van de doelen van de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit, namelijk: 
 

1. De erfgoedactiviteit is gericht op ontwikkeling, verdieping en de vernieuwing 

van het curriculum voor het leergebied erfgoededucatie teneinde doorgaande 

leerlijnen te realiseren door scholen die zich daarmee willen onderscheiden; 

2. De activiteit draagt bij aan de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten. 

Het gaat hierbij o.a. om kennis over cultureel erfgoed; 

3. De activiteit is gericht op het versterken van de relatie van de school met de 

lokale culturele en sociale omgeving; 

4. De activiteit draagt bij aan het ontwikkelen en toepassen van een 

instrumentarium voor het beoordelen van de culturele ontwikkeling van 

leerlingen. Leeropbrengsten staan centraal en er wordt een relatie gelegd met 

de kerndoelen. 

 
De projectresultaten worden ter beschikking gesteld via www.decultuurloper.nl  
 
Het project moet onderdeel zijn van een proces dat uiteindelijk leidt tot 
Cultuureducatie met Kwaliteit binnen de deelnemende scho(o)l(en) en/of 
culturele instelling(en) 
 
De gezamenlijke investering bestaat uit tijd en/of financiële middelen. 
 
Verblijfs- en vervoerskosten worden niet gefinancierd. 
 
Proces 
 
Voordat u uw projectvoorstel in wilt dienen neemt u contact op met Ingeborg 
Schuster (ingeborgschuster@erfgoedbrabant.nl). Zij begeleidt en monitort het 
schrijven en uitvoeren van het projectvoorstel. 
 
U dient uw projectvoorstel op maximaal twee A4-tjes in via 
terauijtdewilligen@erfgoedbrabant.nl. Op de website 
www.erfgoedbrabant.nl/cmk vindt u een format voor een projectvoorstel. 
  
U kunt het hele jaar door een projectvoorstel indienen en uw voorstel wordt 
binnen vier weken beoordeeld. De projectvoorstellen worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst.  
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