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Cultuurparticipatie 
jongeren 

Cultuurparticipatie ouderen Cultuureducatie 
onderwijs 

Ondernemen 

Fonds voor Cultuurparticipatie 

http://www.cultuurparticipatie.nl/file/1414663
726.5736SWEmoZ/publieksversie-

deelregeling-versterking-actieve-
cultuurparticipatie-fonds-voor-

cultuurparticipatie-2013---2016-07102104.pdf 
> levend houden bestaand immaterieel 

erfgoed, thema verbinden 

 

Cultuur Fonds Immaterieel Erfgoed 

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/immaterie
el-erfgoed.html  

Het Fonds wil met deze programmalijn bijdragen aan 
het versterken van de erfgoedsector en met name 

aan het levend houden van immaterieel erfgoed. In 
2015 en 2016 heeft deze regeling als thema nieuwe 

verbindingen. Immaterieel erfgoed 
toekomstbestendig maken. 
Sluitingsdatum 15 september en 15 januari. 
 

Cultuur Fonds Programma 

Cultuureducatie met 
Kwaliteit. 

http://www.cultuurparticipatie.
nl/subsidies/cultuureducatie-

met-kwaliteit.html 
Samenwerking met PO 

onderwijs 

Cultuureducatie in het primair 
onderwijs te verbeteren. Zodat 

het een vaste plek krijgt in het 
curriculum van de scholen. 

Impulsgelden 

Provincie BKKC 
http://www.bkkc.nl/impulsg

elden/aanvraag-
impulsgelden 

Versterking van de 
culturele infrastructuur in 

Brabant. Max 50%. Bv. 

collectieve marketing. 
 Kroonjuwelen?  
 

Cultuur Fonds Erfgoed Manifestaties 

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/erf
goedmanifestaties.html 

Max 75% van de projectkosten. 
Landelijke uitstraling??? 

Deadline 20 mei. Onduidelijk volgende termijn.  

Toename van het aantal vrijwilligers, 
donateurs of sponsoren, een grotere, een 

nieuwe of een bredere inzetbaarheid van de 
vrijwilligers, een vergroting van hun 

deskundigheid binnen de organisatie of een 

groter publieksbereik van de manifestatie. 
Subsidie aan te wenden voor: 

Het versterken van de samenwerking: 
 tussen kleine en grote organisaties; 

 tussen landelijke, regionale en lokale 

partijen;  

 tussen erfgoed en maatschappelijke 

organisaties uit andere sectoren. 
 Kroonjuwelen? > niet in combinatie met 

andere subsidies via het Cultuur Fonds.  

Cultuur Fonds Ouderenparticipatie 

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/ouderenp
articipatie.html   

Ouderenparticipatie is onderdeel van het programma 
Versterking Actieve Cultuurparticpatie. Samenwerking 

met Lang Leve Kunst.  

Ontwikkeling van de culturele en creatieve 
vaardigheden van ouderen en meer ouderen 

stimuleren actief aan kunst te doen.  Amateurs en 
professionals dragen gezamenlijk bij aan een 

sterkere culturele infrastructuur; en partners uit 

andere domeinen (zorg, welzijn, bedrijfsleven) zijn 
betrokken bij de vernieuwing van de sector 

amateurkunst voor ouderen. Verenigingen en 
kunstinstellingen die bij de regeling 

Ouderenparticipatie een aanvraag indienen, dagen 
zichzelf uit en willen hun betekenis voor de actieve 

kunstbeoefening vergroten. In de aanvraag 

beschrijven zij wat de opbrengst van hun project is 
voor de sector of aan welk knelpunt wordt gewerkt. 

Cultuur Fonds Programma 

cultuureducatie VMBO én 
Prins Bernhard Cultuurfonds 

http://www.cultuurparticipatie.
nl/subsidies/cultuureducatie-in-

het-vmbo.html 

 

Nationaal Ouderen 

Fonds  
https://www.ouderenfonds.

nl/ 
Eenzaamheid doorbreken, 

Uitjes. 

 Cultuur Fonds Kunstparticipatie 
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/kunstparti

cipatie.html 

Samenwerking tussen amateurs en professionals 

Mondriaan Fonds 
http://www.mondriaanfonds.nl

/aanvraag/bijdrage-
meerjarenprogrammas-musea-

Rabobank lokaal / 
regionaal 

 
Rotary 
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centraal in het programma Kunstparticipatie.  
> kunst- en cultuurklas ouderen (theorie en praktijk 

aansluitend bij de Canon van Brabant.  
> samenwerking Nicasius . Kunstkazerne 

en-overige-erfgoedinstellingen/ 
Haalbaarheidsonderzoek. Max 

70%. 
https://zoek.officielebekendma

kingen.nl/stcrt-2012-

27250.html 
 Stimuleren cultureel erfgoed 

op een inspirerende manier 
aan het publiek te tonen en de 

relatie met de burger te 
versterken.  

 

Voor bijzondere vieringen 
Erfgoed 

http://www.mondriaanfonds.nl
/2015/04/15/extra-budget-

voor-vieringen-op-het-gebied-

van-erfgoed/ 
 

Lions Club 
 

Crowdfunding 

VSB Fonds 
‘peer educators'  

> kinderen die andere kinderen wegwijs 

maken. Denk aan Blikopeners in het Stedelijk 
Museum en Radically Yours in het Van Abbe.  

 

Ondersteunt bij voorkeur projecten die tot 
doel hebben om de kunsten en cultureel 

erfgoed beter te begrijpen. 
Educatieprogramma's passen in een 

doorlopende leerlijn of een 'drietrapsaanpak' 
hebben. De drietrapsaanpak bestaat uit: 

ontmoeten, participeren en reflecteren. 

VSB Fonds  
https://www.vsbfonds.nl/kunst-cultuur/cultureel-

erfgoed-en-de-kunsten 

Geeft ondersteuning aan projecten die zich richten 
op het bereiken van een groter of ander publiek. 

Daarnaast die zich richten op de verdieping van 
cultuurdeelname, waardoor mensen kunst en cultuur 

intenser beleven. Vergroting en intensivering dus. 

Deze doelstellingen liggen in elkaars verlengde. Voor 
veel aanvragen geldt dan ook dat ze aan beide 

doelstellingen moeten voldoen. Twee clusters: 

Cultuurhistorie en Kunst. Cultuurhistorische waarde 
bij erfgoedprojecten. Vakmanschap en 
zeggingskracht bij kunstprojecten 

VSB Fonds 
Ondersteunt kunstpublicaties 

en publicaties van of over 

cultureel erfgoed. Non-
fictieboeken die bijdragen aan 

het toegankelijk maken van de 
kunsten of het erfgoed voor 

een groter of ander publiek. 

Bijpassen begrotingsverschil.  

 

  PO Cultuureducatie met 

Kwaliteit 
De Cultuurloper 

Kunstbalie 

https://www.decultuurloper.nl/
de-cultuur-
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loper/investeringsprogramma/ 
 

Fonds21- voorheen SNS Reaal Fonds  

https://www.fonds21.nl/ 
Gericht op een jong publiek in de leeftijd van 0 

tot 30 jaar. Geen e4rfgoededucatie, wel 
cultuureducatie… 

Voorkeur peer educators 
‘peer educators'  

> jeugd die leeftijdsgenoten wegwijs maken. 

Denk aan Blikopeners in het Stedelijk Museum 
en Radically Yours in het Van Abbe.  

Meerdaagse, mulitdisciplinaire programmering. 
Gericht op continuïteit en het vergroten van 

de publieksinkomsten. 

Fonds Sluyterman van Loo 

http://www.fondssluytermanvanloo.nl/ 

Programma Lang Leve Kunst. Doel is dat meer 
ouderen actief een kunst beoefenen en culturele 
evenementen bezoeken in hun eigen woon- en 
leefomgeving. Loopt per 2016 af. Mogelijk nieuw 
themaprogramma.  
 
 

VO Cultuureducatie met 

Kwaliteit 
De Cultuurloper 

Kunstbalie 
http://kunstbalie.nl/subsidiereg

elingvo 
Max 50%. Deze regeling is 

voor scholen in het voortgezet 

onderwijs die cultuureducatie 
beter willen verankeren in hun 

onderwijs. Het project draagt 
bij aan het ontwikkelen van 

een onderwijskundige visie, 

waarbij: 
- De ontwikkeling van de 

leerling centraal staat 
- Een educatief samenhangend 

programma opgesteld wordt 
als eindresultaat 

 

 

Innovatie Impuls Onderwijs, digitaal lesmateriaal ontwikkelen. 

Prins Bernhard Cultuur Fonds: bijzondere educatieve projecten waarmee kennis van beeldende kunst en vormgeving wordt overgedragen aan een 
specifieke (jonge) doelgroep. 
Kunstbalie. Buurtcultuurprojecten, http://kunstbalie.nl/Pagina.aspx?Id=2506 

Community Art Brabant: https://www.communityartbrabant.nl/projecten 3 projecttypen: wijk, zorg & participatie en identiteit. 
 

Thema onderwijs VO: Voorbeeldig (2017). Engagement (2016) 

Thema onderwijs VMBO: Strijd 
 
Samenwerking met Sint Lucas Boxtel/Eindhoven, Fontys Drama-opleiding, Fontys Artcode,  FotoAkademie, MBO-ambachtelijke opleidingen (workshop 
lassen, houtbewerking et cetera). 
 
Canon van Nederland, Canon van Brabant,  
 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur  en Immaterieel Erfgoed: http://www.volkscultuur.nl/lesbrieven_34.html 
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