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STERK IN MEDIATECHNIEK OP SCHOOL EN IN DE WIJK

PCF & UitJezelf  maken cultuur-
educatie mogelijk op VMBO/ VSO

UitJezelf kan, als erkende culturele instelling, VMBO/ VSO en Praktijkonderwijs-
scholen bij ontwikkeling van leerlijnen media en/of cultuuronderwijs 
ondersteunen. Dankzij de regeling subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie 
in het VMBO, VSO en Praktijkonderwijs 2018-2020’ kunnen scholen 
cultuureducatie structureel aan bod laten komen. UitJezelf ontzorgt, inspireert en 
faciliteert u daarbij.

KORT VOORAF
In deze Kort UitJezelf  aandacht 
voor de succesvolle start up van de 
Wijkacademie als pilot van het Me-
dia Atelier Delfshaven. De verdere 
uitbouw dient zich komende maand 
ook aan, met de cursussen ‘Game-
ontwerpen’ en ‘Wordpress’. Deze 
starten op 6 juni a.s. 

In het voorjaar 2018 is er vanuit 
UitJezelf  ingezet op het onder-
steunen van negen basisscholen bij 
het op het curiculum zetten van het 
muziekonderwijs. 
Dit voorjaar focust UitJezelf  zich 
op de promotie van techniek, 
wetenschap en mediaonderwijs.
De startup van het Media Atelier 
Delfshaven werkt hierbij als een 
katalysator. 
Zo is er in deze Kort UitJezelf  ook 
aandacht voor de regeling Cul-
tuureducatie voor het VMBO en 
Praktijkonderwijs.

Veel leesplezier,
Hugo Post.

Het Cultureel Participatie Fonds (CPF) 
heeft voor een periode van drie jaar een 
budget van tussen de 10.000 en 50.000 
euro per school of scholengemeenschap 
beschikbaar, om in het nieuwe schooljaar 
als dan niet projectmatig, cultuur- of 
mediaonderwijs in het curicullum te 
implementeren. De school draagt zelf in 
deze periode minimaal hetzelfde bedrag 
bij als het gevraagde subsidiebedrag. Dit 
kan uit eigen middelen maar ook door 
bijdragen van andere financiers. 

Doel is om talentontwikkeling en per-
soonlijke ontwikkeling met cultuur-

educatie vanzelfsprekend te maken 
voor uw leerlingen in vmbo, 
praktijkonderwijs en vso.

UitJezelf heeft een uitgebreid netwerk 
van vakbekwame docenten op het 
gebied van media- en cultuuronder-
wijs en gaat graag met u het gesprek 
aan, hoe cultuur en mediaeducatie 
bij u op school geïmplementeerd kan 
worden. Bovendien begeleidt 
UitJezelf u bij de aanvraag van het 
budget, zodat U daar geen omkijken 
naar heeft.

Snel schakelende scholen die samen 
met ons het plan nog deze maand 
vormgeven, kunnen al vanaf het

Uitjezelf is erkend als acceptant van de CJP-Cultuurkaart. Scholen in het voort-
gezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij 
culturele organisaties. Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal 
€ 5,- per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. 
Hiervoor kunt u nu dus ook cultuuronderwijs inkopen bij UitJezelf en (deels) via 
de CJP-cultuurkaart financieren.

UitJezelf acceptant CJP-cultuurkaart

nieuwe schooljaar cultuuronderwijs in het 
reguliere curriculum integreren. Het is ook 
mogelijk om een aanvraag tot medio ok-
tober te doen en 2019 te gebruiken om de 
realiseren leerlijn danwel het aanbod verder 
uit te werken om zo, pas in 2020, met dit te 
ontwikkelen cultuuraanbod te starten.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die
mogelijke samenwerking u oplevert? Ik kom 
u er graag meer over vertellen.
Hugo Post.
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Begin oktober 2018 is dan toch het project Media Atelier Delfshaven met de 
eerste pilot van de wijkacademie van start gegaan. Inmiddels is in maart alweer 
de tweede cursusreeks gestart. In september 2019 verwacht UitJezelf deze 
cursus aan een nieuwe lichting bewonersinitiatieven aan te bieden. Het Media 
Atelier Delfshaven wil vanuit talentontwikkeling, via coaching en scholing van 
wijkinitiatieven aanzetten tot lokaal ondernemerschap in Delfshaven. Daarnaast 
start op 6 juni a.s. de MAD cursus ‘Game ontwerp’voor kids en Website-
design met Wordpress’, gericht op jongeren en (startende) ondernemers en 
wijkinitiatieven.

Netwerkborrel en 
MADinspiratie-sessie

Traditiegetrouw sluit UitJezelf het jaar 
altijd feestelijk af. Dit jaar combineren 
we dat met de afsluiting van het Wijk-
academische jaar en doen we dit door 
onze eerste MAD-inspiratiesessie te 
organiseren. Op woensdag 10 juli aan-
staande wordt, mede voor de wijkor-
ganisaties die hebben deelgenomen, 
ook dit Wijkacademische schooljaar 
op een feestelijke wijze afgesloten. 

Deze bijeenkomst start om 17.00 uur 
en duurt tot 20.30 uur. Dit is inclusief 
een eenvoudige maaltijd. De toegang 
is vrij, de locatie is nog een verassing. 

Cursus Game ontwerpen
Donderdag 6 juni – 11 juli, 
15.30 – 17.00 uur

Er zijn miljoenen spelletjes te vinden 
op internet ... Maar hoe maak je ze 
eigenlijk? Op zes juni kun jij alsnog 
instappen op de cursus Game-on-
twerp. In zes weken tijd leer jij de 
basisbeginselen van programmeren 
en game design. Deze lessen worden 
verzorgd door Floor Leemans. De 
kosten deze cursus van zes weken is 
75 euro euro. Aanmelden via
mediaatelierdelfshaven@gmail.com. 
Vergoeding via JCF-Rotterdam is 
mogelijk.

Dit eerste jaar van de wijkacademie, 
het cursusprogramma van MAD 
gericht op wijkorganisaties, is nu al 
een groot succes. Maar liefst twaalf 
wijkinitiatieven hebben op het cursus-
programma ingetekend, van wijk-
initiatieven Schiezicht, Het Zelfre-
giehuis, Vrienden van het Dakpark, 
Schiezicht en Vluchtelingen voor 
Vluchtelingen tot aan veelbelovende 
sociaal ondernemende wijkinitiatieven 
als ‘Van Broek tot Broek’, ‘Veerkracht-
ige Gemeenschap’of ‘Cirkel’ en ook 
een startende initiatieven als ‘Fort 
Coolhaven’ en ‘People VS Plastic’.

KORT UITJE
Cursus Webdesign met Wordpress
Donderdag 6 juni – 11 juli, 
19.00 – 21.30 uur

In vijf weken tijd bouw jij zelf een 
eigen blog of website. Jij wordt door 
onze vakkundige grafisch en website 
design docent Nils Hilbers begeleid, 
van ontwerp tot design van een door 
jezelf vormgegeven website. Kortom 
voor maar 120 euro heb jij nog deze 
zomer je zelf gebouwde website 
online staan. Opgeven via: 
mediaatelierdelfshaven@gmail.com.

KORT UITJE

Diverse deelnemers vanuit de Wijkaca-
demie zullen kort iets vertellen over 
de ontwikkelingen van hun eigen orga- 
nisatie en de vanuit de Wijkacademie 
toegevoegde waarde. Na de maaltijd 
wordt de bijeenkomst afgesloten met 
een inspiratiesessie. 

Wilt u ook samen met ons dit schooljaar 
informeel en geinspireerd afsluiten en 
bent U ook nieuwsgierig naar de Wijk-
academie? U bent van harte welkom.

Reserveren kan via 
mediaatelierdelfshaven@gmail.com.

twitter.com/uitjezelf
facebook.com/siwitv/
linkedin.com/company/uitjezelf

MADcursus op 6 juni van start

VAN OFFSIDE

NAAR INSIDE

VADER & DOCHTER? KOM SAMEN VOETBALLEN

MEER WETEN? KOM NAAR EEN VAN DE VOLGENDE 
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN!

LAAT NU UW DOCHTER KENNISMAKEN MET VOETBALLEN EN VOETBAL ZELF ALS  
VADER OOK MEE.

Vrijdag 31 mei 16.00 uur Voetbalclub Rotterdam United
Zondag 2 juni 15.00 uur Voetbalclub RVV Blijdorp

Maandag 3 juni 18.30 uur Stichting Dona Daria

MEER WETEN EN/OF AANMELDEN? info@meandsociety.nl
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