
STADKAMER CULTUUREDUCATIE 
VOORWAARDEN VOOR CULTUUREDUCATIE-PROFESSIONALS IN HET ONDERWIJS 

 
 
I n l e i d i n g 
De gemeente Zwolle wil een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen in en rond scholen 
om hen gelijke kansen te bieden op een brede en evenwichtige ontwikkeling. Hiervoor stelt de 
gemeente financiën beschikbaar via het Fonds Cultuureducatie Zwolle bestemd voor o.a. primair 
en voortgezet onderwijs. De uitvoering en beheer van dit fonds is ondergebracht bij Stadkamer.   
Met dit geld worden scholen in staat gesteld om binnen de eigen visie en mogelijkheden samen 
met cultuuraanbieders vorm te geven aan kwalitatief cultuuronderwijs en hun leerlingen kennis te 
laten maken met hun culturele omgeving. Om de activiteiten en projecten hier zo goed mogelijk op 
te laten aansluiten bemiddelt Stadkamer tussen scholen en cultuuraanbieders. De vraag van de 
scholen is hierbij leidend. Stadkamer speelt in dit proces een aanjagende, adviserende en 
ondersteunende (makelaars)rol, zowel voor scholen als cultuurprofessionals. 
Op de website van Stadkamer vind je onder Cultuureducatie uitgebreide informatie over dit fonds. 
 
 
C u l t u u ra an bo d o p  we bs it e   
Cultuureducatie-professionals/cultuuraanbieders kunnen zich op de website van Stadkamer 
presenteren aan scholen. Hiervoor moeten de professionals voldoen aan een aantal voorwaarden, 
zowel inhoudelijk als administratief. Deze vind je hieronder. Plaatsing op de website betekent dat 
je akkoord gaat met deze voorwaarden.  
 
 
V o o r wa ar de n 
Wil jij je als cultuuraanbieder presenteren op de website van Stadkamer dan gelden de volgende 
voorwaarden:  
 
Algemeen  

a. Als ZZP-er of organisatie sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heb je een 
BTW nummer.  

b. Als ZZP-er beschik je over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor Onderwijs die ten 
tijde van de plaatsing op de website van Stadkamer maximaal 3 maanden oud is.  

c. Als organisatie met meerdere medewerkers sta je ervoor garant dat jouw medewerkers 
over een VOG beschikken. 

d. Je hebt een gesprek gehad met één van de adviseurs cultuureducatie van Stadkamer.  
e. Je geeft toestemming voor een les- of projectbezoek door adviseurs van Stadkamer.  
f. Je staat open voor een regelmatig accountgesprek met adviseurs van Stadkamer.  
g. Je kunt referenties opgeven (relevant voor jouw aanbod).  
h. Je staat open voor feedback van de adviseurs van Stadkamer.  
i. Je gaat een contract1 aan met de school. Verwachtingen, wensen en doelen stem je met 

de school af, evenals de financiële afhandeling. 

                                                           
1 Je bent samen met de school verantwoordelijk voor afspraken over de samenwerking (arbeidsrelatie). Kijk samen of je een 
opdracht aanneemt in loondienst of als zelfstandige. Zo voorkom je schijnzelfstandigheid. Meer info vind je op de website van 
Kamer van Koophandel.  
 

 

http://www.stadkamer.nl/
https://ondernemersplein.kvk.nl/schijnzelfstandigheid-voorkomen-met-dba-voor-zzpers/
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j. Je neemt de verantwoordelijkheid om je gegevens op de website van Stadkamer volledig 
en actueel te houden. Je doet dat met behulp van de inloggegevens die je van ons 
ontvangt. 

k. Bepalingen over de bescherming van gegevens zijn opgenomen in het privacy statement 
van Stadkamer en te vinden op www.stadkamer.nl. 

l. Aan middelbare scholen bied je de mogelijkheid te betalen met de CJP Cultuurkaart. Je 
bent bereid de eigen bijdrage van 5% te betalen die CJP hierbij hanteert. Kijk voor meer 
informatie en de voorwaarden op https:\\educatie.cjp.nl.  

 
Inhoudelijk  

a. Je hebt een diploma van een relevante (kunstvak) opleiding op minimaal HBO-niveau of je 
beschikt over vergelijkbare kennis en ervaring.  

b. Je hebt aantoonbaar didactische vaardigheden.  
c. Je hebt ervaring met het uitvoeren van cultuureducatieve activiteiten in het onderwijs.  
d. Je hebt kennis van de doelgroep.  
e. Jouw aanbod sluit aan op de kerndoelen voor cultuuronderwijs.  

 
Stadkamer is gerechtigd om de cultuuraanbieder van de website te verwijderen indien deze niet 
(meer) voldoet aan de voorwaarden. Stadkamer is gerechtigd om de voorwaarden aan te passen. 
 
 
P ro f ie l  c u l t u u re d u c at ie - pro f e s s io n al  
Samen met het onderwijs en het culturele veld heeft Stadkamer een profiel voor de 
cultuureducatie-professional ontwikkeld. Dit profiel heeft als doel om talenten en kwaliteiten in 
beeld te brengen. Bovendien helpt het bij (zelf) reflectie. Het geeft inzicht in potentie en 
ontwikkelmogelijkheden. Stadkamer gebruikt dit profiel ook om in gesprek met cultuureducatie-
professionals 
te ontdekken hoe zij en het onderwijs het beste ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld 
in de vorm van scholing en inspiratie. Je vindt het profiel op onze website 
https://stadkamer.nl/cultuureducatie-professionals  
 
 
W at  k u n je  v an  St a dk ame r  v e r w ac h t e n? 
Stadkamer is waar wenselijk sparringpartner, adviseur of inspirator. Daarnaast organiseert 
Stadkamer met regelmaat bijeenkomsten, lezingen, trainingen en cursussen. Cultuureducatie-
professionals zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.  
 
 
M e e r  i nf o r ma t ie  
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met een van onze adviseurs, via 
cultuureducatie@stadkamer.nl.  
 
 
.  
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