Cultuureducatie met Kwaliteit
in Noord-Holland
2021 - 2024
VOOR WIE

EXPERTS IN CULTUUR & EDUCATIE

WAAROM

BEDRAG

94 %

€ 0,79

van de gemeenten deden al mee

350

154

1969

Verhouding gemeente - provincie

1594

Bereik CmK N-H

303

Kleine en middelgrote gemeenten die meedoen met
de gezamenlijke aanvraag kunnen in overleg ook
een lager bedrag inleggen.

Gemeenten met
< 90.000 inwoners *
kunnen meedoen met
Plein C met de gezamenlijke
aanvraag of met een grote
gemeente

* Peildatum 1-1-2019

Voor de aanvraag van de grote gemeenten en de gezamenlijke
aanvraag geldt een inleg van € 0,79 per inwoner.

Hierdoor kregen alle leerlingen op deze scholen
structureel en kwalitatief cultuuronderwijs.

207

Gemeenten met
> 90.000 inwoners *
moeten zelf een aanvraag
doen bij het FCP

CmK NH draagt bij aan de samenwerking van
scholen en de regionale cultuuraanbieders.
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provinciaal
project
(Plein C)

Gezamenlijke
aanvraag CmK
Noord-Holland
Penvoerder:
Plein C

PLANNING
5 MAART
> Bijeenkomst CmK 3 voor projectleiders en

14 APRIL
> Deadline intentieverklaring gemeenten

Noord-Hollandse gemeenten

MAART
VANAF 5 MAART
> Plein C evalueert provinciaal plan met projectleiders

(matchingsbedrag en lokale projectleider bekend)
> Kaders provinciaal plan bekend

APRIL

> Adviseurs nemen contact op met huidige lokale projectleiders

14 MEI
> Bijeenkomst Plein C over

Curriculum.nu en kansengelijkheid
voor projectleiders en cultuuraanbieders

MEI
VANAF 14 APRIL
> Plein C begeleidt projectleiders in het formuleren van hun lokale
plannen en aansluiting bij het provinciale plan

1 JUNI
> Deadline inleveren concept lokale

plannen bij Plein C t.b.v. feedback en
aanscherping

JUNI

1 JULI
> Deadline inleveren defintieve
lokale plannen bij Plein C
> Adhesieverklaring
deelnemende gemeenten

JULI

