Subsidieregeling
2018

Creatief Vermogen Utrecht!

Vind je het belangrijk dat de leerlingen op je school creatief
vermogen ontwikkelen? En ben je gemotiveerd om de
ontwikkeling van kunsteducatie een vaste plaats binnen het
onderwijs te geven? Dan kun je weer een plan indienen voor
de subsidieregeling Creatief Vermogen Utrecht!

Wat is Creatief Vermogen Utrecht?
Creatief Vermogen Utrecht (CVU) is een
onderdeel van de landelijke subsidieregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit Utrechtse
project stimuleert de langdurige samenwerking
tussen scholen en culturele organisaties en
gezelschappen door een subsidie beschikbaar
te stellen voor een doorlopende leerlijn creatief
vermogen. In zo’n creatief partnerschap kunnen
de partners elkaar goed leren kennen en inspelen op de behoeften van de school. Tevens
wordt het creatief partnerschap onderdeel van
het lerend netwerk, waarbinnen kennis wordt
ontwikkeld en gedeeld.

Is dit iets voor mijn school?
CVU is bedoeld voor alle basisscholen in de
stad Utrecht die duurzame creativiteitsontwikkeling een plek willen geven op hun school
door middel van een creatief partnerschap.
Maar hoe? Scholen worden immers overspoeld
door doelen van buiten en de leerkrachten zijn
al zo druk. CVU helpt.
CVU geeft je bouwstenen om creativiteit bij
leerlingen te stimuleren en gestructureerd cultuuronderwijs te realiseren en te verdiepen. De
culturele partner en het netwerk CVU inspireren en trainen je team. Samen met je culturele
partner maak je een meerjarige leerlijn op maat
voor de leerlingen, leerkrachten en school.
Zodat je met het onderwijs aansluit bij de

Cultuurvakken lenen
zich uitstekend om
divergent denken
te stimuleren en
creativiteit verder te
ontwikkelen
21ste -eeuwse vaardigheden, zoals creatief en
probleemoplossend denken. De leerresultaten
zijn voor elke leerling anders en staan niet van
tevoren vast. Zoals ook een diamant telkens op
een andere manier straalt. Scholen en partners
kunnen het cultuuronderwijs op maat inrichten.
Zo sluit de leerlijn altijd aan bij de behoefte.
Je school krijgt ondersteuning door o.a:
• Lessen of activiteiten verzorgd met of
door je culturele partner
• Trainingen door de culturele partner
of door de HKU
• Kennisdeling binnen het netwerk

Hoe vind ik een geschikte culturele
partner?
Allereerst is het van belang dat jouw school de
juiste culturele partner vindt, zoals een theatergezelschap, kunstencentrum of museum.
Je kunt zelf een Utrechtse culturele partner
zoeken, een organisatie uit het netwerk kiezen
of met verschillende partijen kennismaken
tijdens een bijeenkomst van CVU. Uiteraard
kunnen wij je ook helpen en advies geven bij
het maken van een keuze.
Regelmatig organiseren wij
informatiebijeenkomsten
voor geïnteresseerden. Houd
onze website en Facebookpagina in de gaten voor de
volgende bijeenkomst.

Waar kun je subsidie voor aanvragen?
Subsidie kan worden aangevraagd voor het
geheel van:
• Een creatief partnerschap tussen een (of
meerdere) scholen en een culturele instelling.
• Invoeren en vormgeven leerlijn creatief
vermogen op school met behulp van de
bouwstenen binnen CVU.
• Vergroten inhoudelijke deskundigheid van
de leerkracht en educatief medewerker door
CVU trainingen.
• Kennisdeling binnen het lerend netwerk van
creatief partnerschappen.

Waar moet de subsidieaanvraag
uit bestaan?
• Een beknopt plan. De verplichte onderdelen
en regels staan vermeld in de notitie
“Regeling verbreding Creatief Vermogen
Utrecht”.
• Een begroting volgens het format CVU.
• Financiering en inzet menskracht

• Per school is jaarlijks een budget beschikbaar
van maximaal € 10.000,-. De culturele instelling fungeert als aanvrager.
• De school stelt tenminste één leerkracht in
staat om deel te nemen aan de kennisdeling
(10 uur per jaar).
• De school zorgt er voor dat tenminste één
leerkracht deelneemt aan deskundigheidsbevordering (12 uur per jaar).
• De culturele partner verzorgt jaarlijks minstens 1 teamtraining aan het leerkrachtenteam van de school.
• De directeur neemt jaarlijks deel aan de
directeurenbijeenkomst CVU.

Timeline en deadline!
De aanvraag moet uiterlijk op 1 mei 2018
worden ingeleverd bij het UCK.
De aanvraag wordt beoordeeld door
het regieteam van CVU (bestaande uit
vertegenwoordigers op management/directie
niveau van het UCK, SPO, gemeente Utrecht en
de HKU) op basis van de criteria van het Fonds
voor Cultuur Participatie en de Regeling CVU.
Bij positief oordeel kan worden ingestroomd
per schooljaar 2018 - 2019.
Alle documenten die benodigd zijn
voor het schrijven van de aanvraag staan
in de Regeling Verbreding CVU en op
www.creatiefvermogenutrecht.nl

Veel succes met
het schrijven van je plan
en veel plezier met het
uitvoeren ervan!

Meer informatie
Contactpersonen
Valerie van Valkenburg
T. (030) 233 99 63
creatiefvermogenutrecht@uck.nl
Marije van ’t Sant
T. (030) 233 99 60
www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl
www.creatiefvermogenutrecht.nl

