
Proeftuin ZWOLLE 

Doel:  

Leerlingen, scholen en cultuuraanbieders experimenteren en leren door in een gelijkwaardige 

samenwerking nieuwe vormen van cultuureducatie te ontwikkelen en uit te testen.  

 
Het experiment op de school komt voort uit de vraag dan wel de behoefte van een school en vooral 
van de leerlingen. Het draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe vormen van 
cultuureducatie, die aansluiten bij de belevingswereld en de leervraag van de jongeren.  
 
Experiment en samenwerking 

- Het experiment staat centraal, dus voor zowel aanbieders als de school gaat het om de 

ontwikkeling van volledig nieuw educatieaanbod.  

- De school zoekt de samenwerking met minimaal twee professionele cultuuraanbieders voor 

de ontwikkeling van het nieuwe aanbod.  

- Leerlingen van de school die de aanvraag doet, zijn nauw betrokken bij het ontwikkelproces. 

De school moet actief betrokken zijn bij het ontwikkelproces. 

- De docenten dragen er zorg voor dat er voldoende lestijd beschikbaar is voor de uitvoering 

van het nieuwe aanbod.  

- Een van de adviseurs van Stadkamer is betrokken bij het proces. 

- Het resultaat van de Proeftuin is een concrete activiteit die wordt uitgevoerd.  

 

Financiën 
- Een bijdrage uit dit fondsonderdeel bedraagt maximaal €2.000,- per aanvraag.  

- De gevraagde bijdrage wordt voor minimaal 75% ingezet voor ontwikkelkosten. Maximaal 

25% van de bijdrage mag worden ingezet voor de uitvoering van het nieuwe aanbod.  

- De subsidie kan niet besteed worden aan de inzet van uren van docenten en medewerkers 

van de school, gebruik van eigen materialen en locatie van de school. 

- Alleen facturen (voor de inzet van uren en voor materiaalkosten met betrekking tot de 

uitvoering) van cultuuraanbieders worden vergoed. De school dient de facturen in bij 

Stadkamer.   

 

Gesprek 

Elke aanvraag begint met een gesprek tussen een adviseur van Stadkamer.  

 

Aanvraag 
1. De aanvraag wordt gedaan door een school.  
2. In de aanvraag is opgenomen:  

a. Welke (leer)vraag of behoefte van de leerlingen ten grondslag ligt aan deze 
aanvraag. 

b. Welke twee (of meer) cultuuraanbieders gaan samenwerken voor dit plan en wat 
hun leervraag is.  

c. Welke leervraag de docenten en/of de school heeft (hebben) en welke leervraag de 
aanbieders hieraan voor zichzelf koppelen. 

d. Waarom dit voor de school vernieuwend en experimenteel is 
e. Welke praktische en inhoudelijke afspraken de scholen (zowel de docenten als de 

leerlingen) en de aanbieders hebben gemaakt om de samenwerking vorm te geven. 



f. Een sluitende begroting voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering.   
 
 
Evaluatie en verantwoording 

1. Er is een gezamenlijke evaluatie na de uitvoering van het project met alle betrokken partijen 
(de aanbieders, de docenten, de leerlingen, de adviseur van Stadkamer en eventueel andere 
partijen). Van deze evaluatie wordt een schriftelijke weergave gegeven, waarin in ieder geval 
op de volgende zaken wordt ingegaan:  

a. De leervragen van de drie partijen: leerlingen, docenten en aanbieders.  
b. De opbrengst van het experiment voor elk van de deelnemende partijen.  
c. De positieve en minder positieve punten van het experiment en een suggestie voor 

verder onderzoek en/of ontwikkeling.   
d. Aanbevelingen om te komen tot geslaagde en waardevolle co-creatie.  

 
In de aanvraag staan de volgende gegevens: 

1. School  

2. Soort onderwijs 

3. Docent 

4. Leerjaar 

5. Aanbieder 1: 

6. Contactpersoon 

7. Aanbieder 2: 

8. Contactpersoon 

9. Leervraag/ Doel van de school 

10. Leer vraag/ Doel Culturele instellingen 

11. Leervraag/ onderzoeksvraag van de leerling(en) 

12. Omschrijving project 




