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UitJezelf gaat verder dan alleen de uit-
voering van uitdagend cultuuronderwijs 
binnen uw school. UitJezelf is als partner 
beschikbaar bij zowel de ontwikkeling, 
subsidieaanvraag, implementatie en/of de 
uitvoering(s-coördinatie). Bijvoorbeeld 
door het leveren van een externe coördi-
nator van uw (naschoolse) bredeschool. 
Zo kunt u zich richten op andere kerntaken 
binnen uw school. 

Meerwaarde van Cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs geeft een enorme meer-
waarde. Het leert anders te kijken en creativiteit 
en fl exibiliteit worden bevorderd. Aletta; “Voor 
de Sinterklaas was ik met Beeldende Vorming 
huisjes met daarin vensters van vliegerpapier 
aan het maken. Roept Seleyna ineens uit: “Oh 

‘Cultuur en onderwijs weten te verbinden is mijn uitdaging’

UitJezelf ontzorgt

nu snap ik het juf, ik moet het kader overhou-
den en juist niet daarin knippen.” Beeldende 
vorming helpt kinderen om zelf ontdekkingen 
en inzicht op te doen. Dat doet mij een enorm 
plezier, als ik kinderen zo zie groeien.”  

Implementeren Cultuuronderwijs op school
“Vorig jaar coördineerde ik voor Children’s 
Zone Charlois de bredeschool op de woens-
dagmiddag bij SBO de Sonnevanck, KBS Elou-
tschool en OBS de Globe. De opdracht was; 
realiseer een uitdagend aanbod op het gebied 
van cultuureducatie zonder beschikbare aan-
vullende uren-inzet vanuit de scholen. Ik heb 
hun projectplan geschreven, de noodzakelijke 
subsidieaanvraag voorbereid en het met een 
team van vier vakdocenten uitgevoerd.’ Sinds 
2010 werk ik als zelfstandige, daarom heb ik 
me ook bij UitJezelf aangesloten. Daarvoor 
verzorgde ik als projectcoördinator bij de 
SKVR en IKEI (Ieder kind een instrument) ook 
dergelijke trajecten. Ik blijf ook lesgeven. De 
wisselwerking, zowel beleidsmatig als het 
contact met de leerlingen, ervaar ik als een 
enorme meerwaarde.”

Bent u geïnteresseerd geraakt in een dergelij-
ke samenwerking met UitJezelf? Ik kom graag 
ter oriëntatie bij u langs. Hugo Post.

In deze extra editie van Kort 
UitJezelf aandacht voor de kansen 
die er zijn om cultuuronderwijs 
binnen uw school gefi nancierd te 
krijgen.

Zo biedt het Fonds voor 
Cultuurparticipatie basisscholen en voortgezet spe-
ciaal onderwijs twee interessante subsidieregelin-
gen, om beeldend en/of muzisch onderwijs duurzaam 
in het eigen onderwijscurriculum voor de komende 
schooljaren in te bedden. 
De deadlines voor indiening zijn respectievelijk 
1 maart en 1 april aanstaande.

Omdat UitJezelf werkt binnen een uitgebreid 
Rotterdams netwerk van partners bent u altijd 
verzekerd van vakbekwame docenten die hoog-
waardige lessen zang, percussie (of andere instru-
menten), bewegen op muziek (dans) en beeldende 
vorming kunnen verzorgen.

Daarbij verzorgt UitJezelf voor u graag de projectma-
tige opzet en implementatie. Eén van deze onderwijs-
professionals is Aletta Oterdoom. Ik stel u haar voor 
in het artikel hiernaast. 

U kunt voor deze ondersteuning ook terecht bij onze 
samenwerkingspartner Nederlands Platform voor 
Onderwijs Innovatie en Talentontwikkeling (Npoint). 
Zo ziet u, UitJezelf voert niet alleen uit, maar ontzorgt 
ook.

Ik wens u een cultuurrijk nieuw schooljaar toe en 
hoor graag als UitJezelf daarbij iets voor u kan 
betekenen.”

Hugo Post  
Initiatiefnemer en inspirator UitJezelf.

Kort vooraf
uw partner bij de realisatie van uw ambities voor een uitdagend curriculum cultuuronderwijs

Eén van deze professionals is Aletta Oterdoom. “Bij zowel beleidsmatig als uitvoerend 
leggen van de verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs, ligt mijn uitdaging en mijn 
kracht.”(...) “Ik ken het onderwijs van binnen uit. Ik heb een universitaire achtergrond 
(cultuurwetenschappen) en heb les gegeven van de kleuterschool tot aan de Hogeschool. 
Door mijn kennis van het culturele - en (ook beleidsmatig) van het onderwijsveld, ben ik 
bij uitstek een geschikte sparringspartner voor besturen en directeuren van scholen.”

geef uw cultuuronderwijs een impuls... 
met landelijke subsidies voor primair en speciaal onderwijs

Stichting UitJezelf
Havenstraat 197
3024 SK Rotterdam
010 - 753 04 90

Cultuureducatie met kwaliteit
Er is de regeling ‘cultuureducatie met 
kwaliteit’, om cultuureducatie in uw curricu-
lum duurzaam te implementeren (integrale 
aanpak), denk aan beeldende expressie, dans, 
theater of muziek. Aanvragen kunnen alleen 
ingediend worden door samenwerkende scho-
len. Door zowel de culturele omgeving van 
de school bij het onderwijs te betrekken (van 
Urban Family tot de Kunsthal) en door eigen 
docenten bij te scholen en externe vakdo-
centen in te huren, kunt u uw leerlingen extra 
cultuureducatie bieden. Het leerplan kunst-
zinnige oriëntatie van stichting SLO is hierbij 
leidend. Een via UitJezelf in te huren profes-
sional kan in gezamenlijk overleg een kansrijk 

Het landelijk ‘Fonds voor cultuurparticipatie’ zet zich sinds 2013 in om de kwaliteit van 
het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren. Zij stimuleert daartoe samenwer-
king tussen scholen en culturele instellingen. Twee subsidieregelingen van dit fonds 
zijn voor u als school zeer interessant.

Kort Uitje

Redactie; 
Chayenne Prado, Melanta Heuijmans
Eindredactie; Hugo Post

Vormgeving, Jim van der Put

info@uitjezelf.nu
www.uitjezelf.nu

Kerstmarkt Jaagpad, Strijen

Zaterdag 19 december, 14.00 - 00.00 uur

De broers Jasper en David de Gelder 
zijn opgegroeid in de Hoeksche Waard, 
Samen zijn zij een kleine onderneming 
gestart; ‘De Gelder’s wildproducten’. 
Jasper werkt ook als docent beeldende 
vorming via UitJezelf. Zaterdag 19 de-
cember staan zij met een kraam op de 
verwarmde kerstmarkt in Strijen, met twee 
bijzondere producten. Wat dacht je van 
een ganzenrillete? In Frankrijk zeer geliefd 
maar in Nederland een onbekend product. 
Heerlijk op een toastje of een stokbroodje 
en daarbij ook een paté van gerookte 

plan van aanpak (op hoofdlijnen) opstellen en 
de hiervoor noodzakelijke subsidieaanvraag 
begeleiden.  

Impuls muziekonderwijs
De regeling ‘Impuls muziekonderwijs’ is 
bedoeld voor duurzame inbedding van kwali-
tatief goed muziekonderwijs op basisscholen. 
Zingen, het bespelen van (percussie-)instru-
menten, luisteren naar/ bewegen op muziek, 
het kan allemaal. Er is er niet één manier om 
hiermee aan de slag te gaan; van schoolkoor 
tot orkest, van inzet van vakdocenten tot 
kiezen voor een integrale aanpak. Bestaande 
activiteiten komen niet voor deze regeling in 
aanmerking, de uitbreiding hiervan wel.

Subsidie aanvragen  
Hoewel het fonds maximaal 50% van de 
kosten vergoedt, mag u 40% van de totale pro-
jectkosten uit staande formatie fi nancieren. 
Zo kunt u bijna budget neutraal cultuuredu-
catie op uw school tot een hoger plan tillen. 
Tot aan 1 maart kunnen samenwerkende 
scholen een aanvraag indienen. Tot aan 1 
april 2016 kunnen ook afzonderlijke scholen  
voor de implementatie van muziekles subsidie 
aanvragen. Stapeling van deze regelingen is 
ook mogelijk.
 
UitJezelf helpt u aan het juiste netwerk   
UitJezelf is als lokale netwerk-organisatie 
bij uitstek toegerust om u hierbij te onder-
steunen. UitJezelf heeft beschikking over 
een uitgebreid partner-netwerk; van Evites 
dansschool tot Zangexpress en van podium 
Grounds tot zangstudio Nanda Akkerman. 
UitJezelf biedt u externe professionals om de 
door u gewenste kwaliteitsimpuls van cultuur-
onderwijs te begeleiden.

Voor meer informatie
www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekon-
derwijs. Belt u bovendiengerust voor een af-
spraak 010-84 30197. Eén van onze adviseurs 
komt graag bij u langs.

ganzenborst. Jasper is een ware kunste-
naar, in zijn atelier, maar zo blijkt... ook 
in de keuken. Strijen ligt trouwens vlak 
onder de rook van Rotterdam. Lekkere trek 
gekregen? www.degelder.com


