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Inleiding  
 
Cultuurpad is een culturele stichting opgericht 1door het onderwijs. Uniek in haar soort en 
veelomvattend. We werken in opdracht van en voor het onderwijs- op maat van de school.  
We zijn de rechterhand van scholen en werken vraaggericht aan het op creatieve wijze verbinden van 
onderwijs met cultuur en andere domeinen. We gaan uit van een integrale aanpak en hebben als motto 
‘anders leren met cultuur’. We hebben geen eigen aanbod en zijn geen reguliere culturele instelling met 
uitvoerende experts. Daarom zijn we ‘primair anders’. 
 
Vijf onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, en Prisma) uit Noord-
Limburg vormen het hart, de kern van de stichting. Deze vijf participanten vertegenwoordigen 73 
scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 14.973 leerlingen. 
Daarnaast verleent Cultuurpad diensten aan SKBM, Lijn83, Invitare en Buitengewoon en aan de 
onderwijsstichtingen gebundeld binnen SIEN. Ook werken we samen met Kunstencentrum Venlo binnen 
het programma Lokaal C (Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Limburg). 
 
In 2018 hebben we onze koers herijkt en gekozen voor een strategische weg die gebaseerd is op het 
motto ‘back to the future’. Na een periode van bezuinigen en herstructureren is het nu tijd voor innoveren 
en keren we ‘terug naar de bedoeling’ (back). We verstevigen de basis waarin we werken vanuit de onze 
kernopdracht. Daarnaast zien we kansen voor de toekomst (future) met een extra pakket aan diensten 
en opdrachten voor onderwijs en gerelateerde organisaties.  
In dit bedrijfsplan beschrijven we hoe dit eruit ziet.  
 

1. WAAROM  
Waarom, voor wie? 
 
Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om zichzelf en hun talent te ontdekken. We gunnen alle 
kinderen een inspirerende tijd op school en in de vrije tijd. Dan vinden en volgen kinderen hun eigen pad 
en kunnen ze met plezier en vol zelfvertrouwen de wereld inspringen!  

‘YES, dat kan ik!’ 
Cultuurpad is er voor kinderen en leerkrachten die (net als ons): 
….  durven te doen waar ze blij van worden  
…..het onmogelijke mogelijk (willen) maken 
…..geloven in de ontwikkelkracht van kinderen en heel gelukkig worden als ze daar een bijdrage aan 
leveren. 
 
 
 
 

																																																								
1 Op 1 december 2005 werd Cultuurpad opgericht als een samenwerkingsverband van de onderwijsstichtingen Prisma, Akkoord!-po en 
Dynamiek Scholengroep; een samenwerkingsverband van 46 basisscholen met een gezamenlijke missie; cultuureducatie integreren in het 
onderwijs.  In de loop der jaren werd het werkveld van Cultuurpad uitgebreid met projecten op het terrein van cultuureducatie en 
burgerschap en de werkzaamheden dusdanig uitgebreid dat een professionalisering van de organisatie noodzakelijk was. Op 24-12-2011 
werd besloten een aparte stichting op te richten om het brede palet aan activiteiten onder te brengen en ruimte te bieden voor uitbreiding 
van taken. Kerobei en Fortior traden ook toe tot de organisatie.  
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2. WAT  
Wat willen we doen? Wat is onze oplossing?  
 
We willen hieraan bijdragen door samen met scholen de ontwikkeling van kinderen zo breed mogelijk te 
stimuleren en kinderen te laten ontdekken waar hun talenten liggen, waar ze gelukkig van worden en 
hoe ze – samen met grote mensen- dit kunnen waarmaken. Dat doen we samen met onze partners.  
 

Wat is de huidige situatie?  
Eigenaarschap:  
Kinderen groeien op, leren een taal, leren kijken, nadenken, zich voortbewegen, en zeggen: “Dat kan ik 
zelf!” Scholen zetten in op de brede ontwikkeling van kinderen en daarom staat het eigenaarschap van 
kinderen, scholen en onderwijsstichtingen centraal. Het vertrekpunt is cultuur. Kinderen worden zelf 
eigenaar van hun eigen ontwikkeling. 
Integraliteit:  
Kinderen groeien op in snel veranderde wereld, leren anders en hebben andere vaardigheden voor de 
toekomst nodig. Daarom kiezen we ervoor cultuur te integreren in het programma van de school. We 
verbinden cultuur met sport, natuur, wetenschap, techniek, gezondheid en burgerschap. Onze focus ligt 
op (cultuur)educatie. Het motto is: anders leren met cultuur. 
Verbinding:  
Een kind leert niet op school alleen. Ook buiten de school valt voor een kind veel te leren en ontdekken. 
Daarom verbinden we binnen- en buitenschools leren, zetten we in op talentontwikkeling en slaan we 
een brug tussen kinderen en hun leefomgeving met de PadXpress , het naschoolse 
activiteitenprogramma van de scholen in de gemeente Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en 
Venlo. Dit kunnen we niet alleen, daarom zoeken we de samenwerking met het bedrijfsleven, 
overheden, opleidingen, stichtingen en verenigingen, maar ook met andere sectoren zoals o.a. sport, 
welzijn, gezondheid. We zien kansen in de verbinding met het Voortgezet Onderwijs. 
Samenwerking en kennisdeling:  
Om de ontwikkeling van kinderen optimaal te laten verlopen is het belangrijk dat alle partijen rondom 
kinderen met elkaar samenwerken en kennisdelen. Cultuurpad is de spin in het web en wil een bijdrage 
leveren aan kennisdeling en samenwerking.  
 

Hoe ziet de toekomst eruit?  
Onderwijsvernieuwing is dan een feit!  Scholen zijn een paradijs voor kinderen waar plezier en 
ontwikkeling hand in hand gaan en leren leuk is voor iedereen. Cultuureducatie en creativiteit staan naast 
taal en rekenen op het dagelijkse programma. Dan niet meer nieuwe technologieën worden toegepast 
en gaan hand in hand gaan met oude ambachten of erfgoed uit de omgeving. Elke school biedt naast de 
leerdoelen kinderen een creatieve basis voor de toekomst. Er zijn spannende en uitdagende 
omgevingen, activiteiten,  inspirerende ruimtes en materialen in en om de school c.q. kindcentrum en de 
omgeving waar kinderen wonen. Er zijn mobiele werkplaatsen, reizende muziekstudio’s, toffe parken 
waar je kan bewegen en ontspannen. In 2025 hebben kinderen de mogelijkheid om elke dag op elke 
nabije plek te ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, wat er in de wereld allemaal te doen is, 
wat hot en happening is, wat misschien suf en truttig maar wel echt iets is wat bij ze past. Is er een 
activiteiten programma waar je super blij van wordt en dat helemaal gratis is. En is dit de normaalste 
zaak van de wereld. Kansen voor alle kinderen is het motto daarom dragen particulieren, bedrijven en 
overheden bij aan het creëren van die kansen. In die tijd vervelen kinderen zich zelden (of alleen als dat 
goed voor ze is), is de telefoon of tv geen tijdverdrijf maar een middel om iets te 



	
	

5 

ontdekken of een gear om je vr-bril mee te bedienen. Of gewoon suf en iets van een oude generatie…. 
 
We DOEN! De kansen die we zagen in 2018 zijn omgezet in acties en daden!  
In 2025 draagt iedereen bij aan cultuureducatie, talentontwikkeling en kindergeluk. Dat doen we samen 
met partners en vanuit passie. Dat is de normaalste zaak van de wereld en mensen staan in de rij om mee 
te doen; hobbyisten, professionals, gepensioneerden, studenten, stagiaires, ambassadeurs, 
leerkrachten, bestuurders, politici, ouders en fans  
 

3. Waardepropositie  
Wat maakt ons uniek en tot meerwaarde voor onze klanten? 

• We bieden creativiteit en inspiratie voor en in het onderwijs  
• We werken en denken vanuit het onderwijs | we zitten in het DNA van onze klanten 
• We besparen tijd en geld voor de school door het ont-zorgen van scholen in 1 loket  
• We ondersteunen scholen in vernieuwing en schoolontwikkeling  
• We hebben kennis en expertise om cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling als middel om te 

leren leren in te zetten 
• We zijn makelaar en expert op het gebied van kindergeluk 
• We hebben een groot en breed netwerk dat we inzetten om de doelen van onze klanten te 

bereiken 
 

4. HOE  
Hoe gaan we het doen? Wat bieden we? 
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Onze kernopdracht voor de aangesloten scholen bestaat uit een aantal onderdelen (1-5). Binnen deze 
onderdelen zien we kansen voor extra opdrachten of zijn opdrachten die met extra middelen worden 
gefinancierd, deze zijn blauw gemarkeerd.  
Vanuit onze opdracht doen we ook extra activiteiten (6-10). Deze activiteiten doen we omdat ze een 
meerwaarde voor scholen of kinderen zijn of omdat ze extra middelen opleveren.   
 

BASISORGANISATIE | KERNOPDRACHT 
 

1. Creatieve makelaar  
We zijn een creatieve makelaar van en voor het onderwijs en voor kinderen | voor 75 scholen van 5 
stichtingen. We bieden creativiteit, inspiratie, ideeën en suggesties.  We werken en denken vanuit het 
onderwijs en doen dit vraaggericht. We hebben geen eigen aanbod en zijn geen gewone culturele 
instelling met uitvoerende experts.  
We verbinden op creatieve wijze onderwijs met cultuur en andere domeinen zoals wetenschap en 
techniek, burgerschap, positieve gezondheid en bewegen.  
 

2. Loketfunctie 
We besparen scholen tijd en geld door het ont-zorgen in 1 loket. We organiseren en boeken activiteiten, 
zoeken en boeken experts en vrijwilligers, beheren van budgetten, genereren extra middelen en 
verantwoorden en evalueren waar nodig.  
We zien kansen in het verbinden van alle losse domeinen en initiatieven voor scholen; cultuureducatie, 
crea, wetenschap en techniek, gezondheid, beweging, natuur. We ontlasten leerkrachten en 
ondersteunen ze vraaggericht.  
We willen voor alle stichtingen deze 1 loketfunctie bieden.  
 

3. Wegwijzer en verbinder  
We brengen werelden samen; we verbinden onderwijs met cultuur en andere domeinen. We zijn een 
wegwijzer voor scholen hebben en onderhouden een groot netwerk van cultuurmakers en doeners in de 
regio en ver daarbuiten.  
We zetten ons netwerk Op de Kaart en bieden scholen zo toegang tot dit brede netwerk.  

Het schoolplein, iedereen kent 't. Ook al ben je kinderloos, want je hebt zélf 
immers op school gezeten. "Het is klein menselijk leed in een 

minimaatschappij die school heet", verklaart Jan Albert de Weerd, producent 
en regisseur van de serie de Luizenmoeder. "Een afspiegeling van de wereld op 

dit moment. Als je Nederland verkleint en wilt representeren dan kom je op 
het schoolplein uit.  

We onderzoeken ideeën voor ouderparticipatie nieuwe stijl en starten met de ontwikkeling van de 
talentenscan. Een datingapp voor leerkrachten en ouders, opa’s en oma’s met een talent.  
 
We adviseren cultuurmakers of -instellingen – op vraag als extra dienst- om cultuureducatie passend te 
maken voor het onderwijs.  
 

4. Ondersteunen van vernieuwing in schoolontwikkeling  
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We werken en denken vanuit het onderwijs en zetten onze expertise en creativiteit in daar waar het 
gewenst is.  
Bijvoorbeeld: project Nieuweschool, visietraject Weiert, integreren techniek in creatieve concepten. 
Scholen kunnen deze expertise inzetten op vraag.  
 

5. De creatieve basis 
We zijn makelaar en expert op het gebied van creativiteitsontwikkeling. We inspireren, motiveren en 
verbinden gepassioneerde mensen met kinderen. 
 
We willen initiatieven ontwikkelen op dit terrein: van werkdruk naar werkgeluk. Leerkrachten laten 
ontdekken wat je kan doen als je creativiteit inzet. Daarom promoten we klooien en doen, richten we een 
Ontknutselacademie op, zetten een geluksbus in en ontwikkelen gekke maar inspirerende acties voor 
leerkrachten.  
 
We hebben een academie voor cultuur coördinatoren ontwikkeld en zijn gecertificeerd trainers voor 
cultuur coördinatoren. Deze kennis zetten we in voor onze eigen scholen en daarbuiten.  
We ontwikkelen een nieuwe aanpak voor de netwerken van cultuur coördinatoren of contactpersonen.  
 
We ontwikkelen samen met jongeren, studenten en aanstormend talent. We halen de wikkels eraf en 
zorgen dat ze hun passie inzetten voor kinderen. Hoe? Door het oprichten van werkplaatsen voor 
stagiaires en studenten van o.a. de kunstacademie, de toneelacademie en de pabo.  

	

EXTRA  
	

6. Kindergeluk 
We zijn een makelaar op het gebied van kindergeluk. We laten kinderen zien dat alles mogelijk is!!! Hoe? 
We voeren actie, we vragen kinderen wat hun gelukkig maakt en gaan op missie voor kindergeluk! 
Met onze gelukslobby dragen we bij aan het goede leven en positieve gezondheid. Leren wordt leuker en 
makkelijker met Cultuurpad als creatieve makelaar voor scholen.  
 

7. Projecten; Lokaal C, CHECK  
We initiëren, stimuleren en creëren vernieuwende projecten die aansluiten bij de vraag van het 
onderwijs.  
Lokaal C 
In 2017-2020 werken we mee aan Lokaal C; cultuureducatie met kwaliteit in Noord-Limburg.  
Lokaal C is de naam voor het projectplan waarmee we in samenwerking met Kunstencentrum Venlo 
uitvoering geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020. Lokaal C wordt ingezet 
daar waar een kwaliteitsimpuls nodig is en als verdieping op de basis voor cultuureducatie. 
Cultuurpad voert ten behoeve van het onderwijs in Noord-Limburg de volgende activiteiten uit: 

- Opstellen van een activiteitenplan, inclusief begroting,  met betrekking tot implementeren, 
verdiepen en ontwikkelen van het curriculum met het doel cultuureducatie  te verankeren in het 
onderwijs; en de inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief 
medewerkers op het gebied van cultuureducatie. 

- Volgen van de ontwikkeling van bovengenoemde activiteitenplan. 
- Verstrekken van informatie voor het verantwoording van de besteding van de 

subsidiegelden aan de penvoerder KCV.  
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Naast deze coördinerende rol biedt het programma kansen om onze kernopdracht te versterken.  
 
CHECK  
Van 2019-2021 hopen we – samen met een 11-tal pilotscholen en partners- een mediakunstproject 
genaamd CHECK tot uitvoering te brengen. Binnen dit project willen we actief met de scholen aan de 
slag om mediakunst te integreren in hun curriculum. De scholen willen vanuit hun eigen beleid en visie 
aan de slag om cultuur als middel in te zetten, waarbij artistieke vaardigheden en inhoudelijke thema’s 
beiden aan bod komen.   
CHECK gaat niet uit van het ontwikkelen van een leerlijn voor mediakunsteducatie, maar van het 
ontwikkelen van een manier van leren die bijdraagt aan andere kerndoelen en leerlijnen van o.a. 
wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en de ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden (specifiek 
ICTgeletterdheid). Het resultaat is diverse toepassingen van mediakunst binnen wereldoriëntatie en 
thematisch werken in alle groepen. Dit komt tot uiting in 3 pijlers: verwonderen, inspireren en faciliteren 
en mediakunst in de klas. 
 
 

8. SIEN  
We ondersteunen de leergemeenschap SIEN, een netwerk van 23 onderwijsstichtingen in de provincie 
Limburg die samenwerken en kennis delen omtrent cultuureducatie en verwante domeinen en 
ontwikkelingen. SIEN geeft impulsen aan vernieuwing van het onderwijs en het verbinden van 
initiatieven. Cultuurpad is penvoerder en woordvoerder van dit netwerk en faciliteren (online en fysieke) 
kennisdeling. Motto: delen van kennis en ervaring.  
 
In 2019 ontwikkelen we samen met de Actiegroep SIEN een campagne ter promotie van cultuureducatie 
voor leerkrachten.   

 
9. BV Padxpress  

Waar jaren geleden de Padxpress tot een onderdeel van IKC-ontwikkeling hoorde en een eerste stap in 
dagarrangementen was constateren we dat dit niet tot de hoogste prioriteit of wens van scholen 
behoort. We kiezen er daarom voor Padxpress -in de huidige vorm- los te laten en het product PadXpress 
te outsourcen. 
Op dit moment is PadXpress een platform voor naschoolse activiteiten in de gemeenten Peel en Maas, 
Beesel (minimaal), Horst aan de Maas, Venlo en Leudal. Het platform is ontwikkeld door Cultuurpad, we 
zijn de eigenaar en beheerder van dit onlinesysteem en platform. In de uitvoering werken we samen met 
combinatiefunctionarissen en opvangorganisaties. 
Taken die daarbij horen zijn: 

• (door)ontwikkeling van het platform 
• beheren (technische) helpsdesk voor ouders en gebruikers / partners (telefonisch en per mail )(op 

dit moment komt 90 % van de vragen van ouders komen bij ons binnen). 
• Organiseren van activiteiten en inplannen van deze activiteiten op de website 
• PR acties: beheer facebookpagina, nieuwsbrief 
• Het voeren van de financiële administratie, ook voor partners. 

Cultuurpad is in dit construct (te)veel tijd kwijt met het instant houden van het platform en het 
organiseren van het platform. We willen ons meer richten op de inhoud en daarom een aantal van deze 
taken uit handen geven aan andere partijen. Het systeem is operationeel en biedt kansen voor 
organisaties als BSO’s, maar ook voor gemeenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeente Leudal, die al 
een eigen Padxpress hebben. We willen het platform dus gaan vermarkten. 
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De ontwikkelaar en bouwer (Tiki Media) verkopen de website. Cultuurpad ontvangt een marge van het 
verkoopbedrag voor elke licentie. 
In eerste instantie zal Cultuurpad nog op treden als mede-verkoper van het systeem in verband met onze 
kennis en ervaring met het platform en de markt.  
Cultuurpad legt het concept en gedachtengoed van het platform vast en dragen er zorg voor dat de 
‘verkoper’ het systeem onder bepaalde inhoudelijke condities verkoopt aan potentiele klanten. 
Het streven is per 1-1-2019 in de eigen regio de omslag van eigenaar naar gebruiker te hebben gemaakt. 
En daarmee onze forse rol in de inzet en uitvoering van naschoolse activiteiten teruggebracht hebben tot 
de bedoeling. Samen met partners zijn we eigenaar van de licentie, elke partner zorgt voor zijn eigen 
aandeel, wij zijn  geen helpdeks, backoffice of administratie van derden , vervullen geen rol als 
combinatiefunctie meer en vullen het platform met enkel toffe, unieke en zeer bijzondere activiteiten 
(geluksacties) voor kinderen. 
 

10. Extra opdrachten  
We ontwikkelen samen met het onderwijs en bedrijven creatieve en unieke concepten en projecten; 
bijvoorbeeld de XXL-band of evenementen coördinatie voor scholen als extra 
opdracht.   
 
 

5. Missie, visie en kernwaarden 
Missie en visie 
 
Wij geloven dat cultuureducatie, talentontwikkeling en kindergeluk 
broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; ons doel is dat kinderen 
durven verder kijken dan wat je ziet, bewustmaken van eigen voorkeuren, leren kritisch te denken, 
creatief zijn en openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, 
nieuwsgierigheid en verwondering ontwikkelen.  
Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker. 
 
Cultuurpad wil dat zo veel mogelijk kinderen de kans krijgen zich breed te ontwikkelen en te ontdekken 
wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen benutten. Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om 
zichzelf te ontdekken en zijn eigen pad te volgen en te vinden, zodat elk kind met veel plezier en veel 
vertrouwen de wereld in kan springen.  
 
Vanuit eigenaarschap van het onderwijs en zelfsturing van kinderen is de missie van Cultuurpad een 
afgeleide van de missies van de aangesloten scholen. De rol van Cultuurpad is daarin meerledig, al naar 
gelang de vraag van de school/kind: ondersteunen, richting geven, verbinden, inspireren, ondernemen, 
stimuleren en spreekbuis.  
Met deze missie geven we antwoord op de vraag ‘waartoe zijn wij op aarde?’. Bij Cultuurpad staan de 
kinderen en hun ontwikkeling centraal. Alles binnen de organisatie is erop gericht om met de 
beschikbare middelen het kind en zijn of haar ontwikkeling centraal te stellen.  
 
Vanuit deze missie is de visie van Cultuurpad voor de komende jaren als volgt:  
‘ We willen activiteiten initiëren, stimuleren, organiseren, coördineren, ondersteunen en uitvoeren op het 
terrein van cultuureducatie, talentontwikkeling en kindergeluk voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 
jaar. Dit doen we in opdracht van bij de stichting aangesloten rechtspersonen en in 
samenwerking met stakeholders.  In de uitvoering van deze opdracht willen we 
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‘primair anders’ zijn. Creativiteit, flexibiliteit, variëteit, eigenaarschap, toekomstgericht en vernieuwend 
zijn daarbij kernwoorden die onze organisatie treffend neerzetten.  
 
 

6. Interne en externe omgevingsfactoren (swot)  
 

STERKTES 
• Eigen identiteit 
• Vraaggericht / maatwerk 
• Opgericht vanuit onderwijs 
• Geen eigen aanbod 
• Veelzijdig 
• Inspirerend naar onderwijs 
• Sterke dorst naar innovatie 

 

ZWAKTES 
• Focus houden (goede balans tussen 

projecten / core business) 
• Nog niet goed zichtbaar voor buitenwereld  
• Geen eigen commerciële inkomsten 

genererend 
• Cultuurpad moet te veel uitleggen 

(transparantie) 
• Te veel doen  (efficiëntie verliezen) 

 

KANSEN 
• Nieuwe versterking netwerken (Cultuurpad 

& SIEN) 
• Focus op kerntaak 
• Outsourcen/veranderen PadXpress 
• Extra opdrachten vanuit kerntaak 
• Samenwerking bedrijfsleven 
• Versterking en vernieuwing netwerk 

cultuuraanbieders en experts – 
relatiebinding (mensen met passie) 

 

BEDREIGINGEN 

• Afwezig eigenaarschap van scholen	
• Beperkt netwerk voor sommige vragen 

(techniek/wetenschap/kunst) 
• Tijdelijk geld / financiële risico’s 
• Wegvallen inkomsten SIEN & Lokaal C 
• Vertekend imago (verwachtingen) bij 

cultureel veld 
 

 
 

7. Stakeholders | deelnemende partijen 
Vijf onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Kerobei, en Prisma) uit Noord-
Limburg vormen het hart, de kern van de stichting. Deze vijf participanten vertegenwoordigen 73 
scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 14.973 leerlingen. 
 
Daarnaast verleent Cultuurpad diensten aan SKBM, Lijn83, Invitare en Buitengewoon en aan de 
onderwijsstichtingen gebundeld binnen SIEN. Ook werken we samen met Kunstencentrum Venlo binnen 
het programma Lokaal C (Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Limburg). 
 
In de uitvoering werken we samen met experts, makers en mensen met passie.  
 
Overige samenwerkingspartners: overheden, kinderopvangorganisaties, fondsen, bedrijfsleven en 
serviceclubs.  
 

	
8. Klanten  

 
Onze klanten zijn scholen, leerkrachten, ouders en kinderen.  
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9. Klantrelaties /rollen  
	
Klantrelaties  
Persoonlijk contact: Onze relatie met onderwijsstichtingen en scholen is gebaseerd op interactie en 
persoonlijk contact.  
 
Zelf service (online): We bieden online middelen aan, zodat klanten zichzelf kunnen helpen; suggesties 
op www.cultuurpad.nl, de culturele kaart op www.bijsien.nl, een online volgsysteem voor 
cultuureducatie www.metbink.nl en de online academie voor cultuurcoordinatoren op 
www.sienacademie.nl en www.padxpress.nl als online platform voor naschoolse activiteiten waar onze 
samenwerkingspartners en aanbieders hun activiteiten online kunnen aanbieden.  
 
Digitale relatie: via nieuwsbrieven 
 
Communities/netwerken: We faciliteren de leergemeenschap SIEN en netwerken van scholen en cultuur 
coördinatoren.  
 
Co-creatie:  in co-creatie met het onderwijs en cultuurmakers ontwikkelen we nieuwe producten en 
diensten.  
	
Rollen  
ONDERSTEUNEN 
Scholen zoeken naar manieren om cultuureducatie te integreren in hun onderwijsprogramma en hun 
deskundigheid te vergroten. Wij ondersteunen scholen daarbij en proberen ze te inspireren. Dit doen we 
door het aanreiken van suggesties, inspiratie en informatie en het ontwikkelen en organiseren van het 
activiteitenprogramma op maat van de school. We ont-zorgen scholen door de praktische en 
administratieve organisatie van hun activiteitenprogramma uit te voeren. 

	
RICHTING GEVEN 
Verankering van cultuureducatie is een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Daarom voeren 
onze scholen eigen regie. Samen met de onderwijsstichtingen en scholen wordt de plaats van cultuur in 
de school benoemd en de koers uitgezet naar ‘anders leren’. We ondernemen verrassende en 
vernieuwende acties om de koers te blijven volgen.  

	
VERBINDEN 
Naast het inzetten van cultuur als “bindmiddel” om de doelen van de school te bereiken leggen we 
verbindingen in en rond de school. We zetten – samen met partners- in op talentontwikkeling en 
kindergeluk na schooltijd (PadXpress | KEET). We verbinden onderwijs met cultuur. We brengen de 
omgeving in kaart, zoeken samenwerking met het bedrijfsleven en verbinden initiatieven.  
We willen ons zichtbaar maken als verbinder in de regio en als een organisatie die verbindingen tot stand 
brengt.  
 
INSPIREREN 
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Door goede voorbeelden te verspreiden, op creatieve wijze suggesties aan te reiken, wilde ideeën en out-
of-the-box voorstellen te doen, willen we de passie van leerkrachten en kinderen aanwakkeren en raakt 
iedereen gemotiveerd om aan de slag te gaan. 
 
ONDERNEMEN 
Ondernemen betekent iets gaan doen. Cultuurpad doet het gewoon! We werken met ambassadeurs, 
denktanks, vernieuwende netwerken van cultuurcoördinatoren en gaan actief en vol passie werken aan 
onze opdracht! Dit doen we in co-creatie met onze partners. Waar nodig toont Cultuurpad haar 
ondernemende karakter. 
 
STIMULEREN 
We willen kinderen een stem geven, een kans bieden hun mening te uiten zodat er werk wordt gemaakt 
van talentontwikkeling van kinderen. Kinderen weten heel goed wat ze zelf willen. Onze ideeën en 
plannen moeten ontstaan van uit de stem van de kinderen en daarbij aansluiten. Daarom stellen we ons 
bij alles wat we doen de vraag: “Worden kinderen hier gelukkig van?”. 
 
SPREEKBUIS 
Cultuurpad is de spreekbuis van de aangesloten onderwijsstichtingen. We verkondigen de mening van 
het onderwijs op het gebied van cultuureducatie. 

	
10. Kanalen  

Hoe bereiken we klanten? Welke kanalen zetten we in? Hoe worden we gezien/gehoord?  
 
ONLINE: 
Websites en tools:  
Cultuurpad 
voor leerkrachten op zoek naar informatie en inspiratie over cultuureducatie www.cultuurpad.nl 
PadXpress 
voor ouders en kinderen op zoek naar naschoolse activiteiten en talentontwikkeling www.padxpress.nl  
Bijsien 
voor stichtingen en scholen die meer willen weten over de Limburgse leergemeenschap cultuureducatie 
bijsien.nl  
Sienacademie 
Voor cultuur coördinatoren en directies die meer willen met cultuureducatie 
sienacademie.nl 
BinK 
Een instrument om cultuureducatie te volgen en zichtbaar te maken (speciaal voor leden van Cultuurpad 
en SIEN) www.metbink.nl  
 
Overig: 
Social media (you tube en facebook), nieuwsbrieven en email  
 
OFFLINE:  
Afspraken, netwerken, schoolpleinpraat, geluksdialogen, festivals, workshops, cultuurpad on tour, 
studiedagen, cursussen en events.  
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11. Mensen en middelen | organisatie en management  
	

Belangrijkste mensen en middelen, wat hebben we hiervoor nodig?  
 
Door	wie?		
Een	kernteam	van	3,9	fte	bestaande	uit	creatieve	personeelsleden	die	het	onderwijs	snappen,	
organisatietalent	bezitten	en	verstand	van	financiën	en	budgetbeheer	hebben	voeren	de	kernactiviteiten	
uit,	nemen	opdrachten	aan	en	zijn	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering.	Bij	de	uitvoering	zet	het	team	
mensen	met	passie	in;	zzp’ers	van	allerlei	pluimage,	cultuurmakers	en	de	directe	omgeving	van	de	school.		
 
De uitvoering van de extra activiteiten gebeurt door ingehuurd personeel. De opdrachten komen vanuit 
het kernteam; zij nemen opdrachten aan en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit heeft tot gevolg 
dat de coördinatie van extra activiteiten in handen is van het kernteam.  
 
Wat hebben we hiervoor nodig?  

- Basisfinanciering: 5 participanten  
- Extra financiering: bijdragen van scholen, ouders, overheden, fondsen en bedrijfsleven 
- Knowhow: domeinkennis  
- Een plek tussen de klanten | creatieve hotspots  
- Mensen met passie voor de uitvoering  
- Computers, software, www 

 
	

12. Financieel  
	
Kostenstructuur  
Personeelskosten:  Salarissen kernteam en inhuur zzp’ers (flexibele schil) 
Activiteitenkosten: Inhuur activiteiten  
Productkosten: Websites en materialen  
Backoffice: Huur, verzekering, ICT  
 
Inkomstenstromen  
Basis:  
Bijdragen participanten, subsidies en fondsen  
Extra: 
Bijdragen leden, bijdragen ouders, fondsen, sponsoring en crowdfunding, verkoop producten . 

	
 


