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Andere

Stimuleringsfondsen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie 

stimuleert meedoen aan cultuur. We 

geven subsidie aan culturele initiatieven 

in het hele land. Op school en in de vrije 

tijd. Dwars door alle disciplines heen. 



We werken vanuit twee 

pijlers: 

educatie en participatie

• Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong Geleerd
Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen 
met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige 
basis voor cultuureducatie in het onderwijs. We doen dit door de 
verbinding tussen scholen en hun culturele omgeving te stimuleren. En 
door de deskundigheid van (aankomende) leerkrachten te bevorderen.

• Innovatie in Cultuur, Maak het mee
Ruim 6 miljoen Nederlanders doen aan cultuurparticipatie. De manier 
waarop mensen cultuur willen maken verandert. Onderscheid in 
bijvoorbeeld disciplines en professional of amateur is niet meer even 
vanzelfsprekend. Het Fonds stimuleert de energie en innovatie onder 
cultuurmakers die inspelen op deze veranderende behoeften.



Educatie: regeling 

Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CmK)

Doel van de regeling: Het bevorderen van de kwaliteit van 
cultuureducatie in het primair onderwijs. Door te zorgen voor duurzame 
verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking 
tussen primair onderwijs en de culturele omgeving.

• Landelijk programma, matchingsregeling, vierjarig programma (2017-
2020)

• Uitvoering vindt plaats via lokale penvoerders (culturele instelling die 
door de gemeente of provincie wordt aangewezen om een plan in te 
dienen). 

• 2021-2024 start een nieuwe periode CmK. Deze subsidie is niet 
rechtstreeks aan te vragen bij FCP maar loopt via de penvoerder.

• Speerpunten nieuwe regeling: gelijke kansen, doorlopende leerlijn 
van PO naar VO en verbinding binnen en buitenschools.



Educatie: regeling versterking 

Cultuureducatie in het VMBO 

voor het VMBO, VSO & praktijkonderwijs

Aanvraagperiode

06 Jan 2020 — 30 Okt 2020

Aanvraagbedrag

€10.000 - €100.000 (waarbij de subsidie van FCP niet meer dan 50% van de 
projectkosten dekt)

Wie kan aanvragen?

Scholen en culturele instellingen

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Gelijkwaardige samenwerking school en culturele instelling

• Project is een volgende stap voor de school



Onderzoek leert :

• Meer specifiek aanbod voor vmbo dankzij de 
regeling.

• Aanbod voor vmbo blijft achter bij havo/vwo:
vmbo-scholen besteden minder uren besteden 
aan CKV en de kunstvakken. 

• Cultuuraanbieders weinig bewust van grote 
verschillen tussen leerwegen in het vmbo. 

• Betere aansluiting leefwereld jongeren in het 
vmbo nodig



Beoordelingscriteria:

1. Versterking cultuureducatie  

• ontwikkeling van het creatief vermogen van de leerling 

• verbinding met de leefwereld

• wat gaat de leerling maken en welke betekenis heeft dit? Experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren staan centraal

2. Samenwerking onderwijs en culturele instelling 

• co-creatie

• duidelijke taak- en rolverdeling 

• gezamenlijk doel

3. Verankering  

• blijvende impuls cultuureducatie 

• creëren van draagvlak

4. Kwaliteit

• haalbaar plan 

• realistische begroting 

• monitoring en evaluatie



Educatie: regeling mediakunst en 

erfgoededucatie

Aanvraagperiode

13 Jan 2020 — 11 Dec 2020

Aanvraagbedrag

€10.000 - €80.000 (waarbij de subsidie van FCP niet meer dan 50% van de 
projectkosten dekt)

Wie kan aanvragen?

Culturele instellingen. Voorwaarde is dat het project een samenwerking is 
tussen meerdere culturele instellingen en één of meer scholen in het primair 
onderwijs (basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) 
speciaal onderwijs).

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• De leerling staat centraal

• Duurzame samenwerking tussen cultuurinstellingen en scholen

• co-creatie in alle fasen



Educatie/participatie:

regeling internationale samenwerking

Aanvraagperiode

4 maart 2019 — 18 dec 2020

Aanvraagbedrag

€0 - €25.000 (waarbij de subsidie van FCP niet meer dan 50% van de projectkosten dekt)

Wie en waarvoor kun je aanvragen?

Internationale samenwerking heeft twee aanvraagmogelijkheden: 

• Ontwikkelsubsidie voor een verkenning. Ben je nog op zoek naar geschikte partners? Verken dan ter plaatse de 
mogelijkheden. Daarna breng je verslag uit, zodat anderen er ook van profiteren.

• Samenwerksubsidie voor een internationaal samenwerkingsproject. Partner gevonden, of al bekend? Met deze 
projectsubsidie kan je aan de slag. Na afloop rapporteer je over de samenwerking. Zo leren anderen van jouw 
ervaring.

• Je kan aanvragen als Nederlandse culturele instelling, of als zelfstandig professional in cultuureducatie of -
participatie met minimaal 5 jaar relevante ervaring.

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Terugkoppeling in NL

• Verkenning of uitvoer

• Met cultuurmakers of met leerlingen



Participatie: aanloopregeling 

samen cultuur maken verbreden

Aanvraagperiode

31 jan 2020 — 14 sep 2020

Aanvraagbedrag

€ 25.000 - €125.000 

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling met rechtspersoonlijkheid 
zonder winstoogmerk of als cultuurprofessional mits je voor de gevraagde activiteiten 
samenwerkt met een instelling werkzaam in het sociale domein met 
rechtspersoonlijkheid, of vice versa. 

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• samenwerking tussen culturele en sociale domein

• eigen bijdrage tenminste 20%, maximale subsidiebijdrage 80%

• aanvragers kunnen naast een culturele instelling of een partij werkzaam in het 
sociale domein ook cultuurprofessionals zijn

• een aanvrager kan maximaal drie aanvragen indienen

• drempels voor actieve cultuurdeelname wegnemen



Participatie: 

regeling maakruimte voor cultuur

Werk jij als culturele organisatie samen met cultuurmakers? Dus met mensen die in 
hun vrije tijd actief zijn op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media? Dan is deze subsidieregeling 
misschien iets voor jou. Jullie gaan een gelijkwaardige samenwerking aan, om nieuwe, eigentijdse 
vormen van cultuur te maken. Vormen die een voorbeeld en inspiratie voor de sector zijn.

Aanvraagperiode

17 sept 2019 — 30 okt 2020 

Aanvraagbedrag

€5.000 - €25.000 

Wie kan aanvragen?

Culturele instellingen die in het Nederlands Koninkrijk gevestigd is. Daarbij 
mag je geen winstoogmerk hebben.

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Gelijkwaardige samenwerking professionals en cultuurmakers

• Focus op gedeeld eigenaarschap



Participatie: regeling 

Cultuurmakers van nu

Je bent een cultuurmaker als je in je vrije tijd actief bent op het gebied van kunst, cultuur, 
erfgoed of media. Jij wil dus graag zelf aan de slag. Met bijvoorbeeld tekenen, zingen, dansen, 
dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-up – noem maar op.

Aanvraagperiode

7 jan 2019 — 30 okt 2020 

Aanvraagbedrag

€0 - €5.000 

Wie kan aanvragen?

Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als (culturele) instelling zonder 
winstoogmerk, maar ook als individu. Voorwaarde is dan wel dat je de 
aanvraag indient met een groep van minimaal drie mensen, om het financiële 
risico te spreiden.

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Eigenaarschap door cultuurmakers

• Cultuurmakers zelf actief aan de slag



Erfgoedregelingen

Het Fonds heeft diverse regelingen gericht op erfgoed:

-Erfgoededucatie 

-Erfgoedvrijwilligers

-Archeologieparticipatie 

- Creatief gebruik digitaal erfgoed

- Immaterieel erfgoed



Participatie: regeling erfgoedvrijwilligers

Voor erfgoedvrijwilligers die hun deskundigheid verder willen ontwikkelen

Aanvraagperiode

16 dec 2019 — 18 dec 2020 

Aanvraagbedrag

€1.000 - €5.000 

Waarvoor kan je aanvragen:

• Initiatieven om de deskundigheid van vrijwilligers verder te ontwikkelen en kennis te vergroten

• Initiatieven die de communicatie van je organisatie verbeteren

• Stappen die je organisatie verder helpt ontwikkelen of de samenwerking met andere organisaties 
versterkt.

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Voor organisaties van max. 2 fte

• Investering in: het functioneren van erfgoedvrijwilligers, organisatieversterking en/of samenwerking

• Investering met langdurig effect



Participatie: regeling 

archeologieparticipatie

Gericht op deelnemers die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig zijn.

Aanvraagperiode

8 jul 2019 — 18 dec 2020 

Aanvraagbedrag

€1.000 - €25.000 

Wie en waarvoor kun je aanvragen:

• Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor archeologie, 
archeologieparticipatie of cultuurparticipatie.

• Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, 
maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen.

• Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens 
evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven. 

• Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. 

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Beoefenen, beleven of ervaren van archeologie centraal

• Afspraken gemaakt over wet- en regelgeving en gebruik archeologisch materiaal

• Bijdrage aan publieksverbreding



Participatie: regeling creatief gebruik 

digitaal erfgoed

Gericht op digitaal erfgoed dat past bij de wereld van nieuwe generaties, zoals een vlog of 
filmpje.

Aanvraagperiode

3 juni 2019 — 18 dec 2020 

Aanvraagbedrag

€0- €50.000 

Wie en waarvoor kun je aanvragen:

• Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor cultuurparticipatie of 
erfgoedbeoefening door jongeren (zie uitsluiting vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal 
Erfgoed)

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Verbinding met leefwereld jongeren

• Duurzaam vergroten gebruik digitaal erfgoed

• Samenwerking met andere organisaties



Participatie: regeling immaterieel erfgoed

Gericht op digitaal erfgoed dat past bij de wereld van nieuwe generaties, zoals een vlog of 
filmpje.

Aanvraagperiode

1 april 2019 — 18 dec 2020 

Aanvraagbedrag

€1.000- €10.000 

Wie en waarvoor kun je aanvragen:

• Je kan subsidie aanvragen als stichting of vereniging die zich inzet voor immaterieel erfgoed en 
erfgoedbeoefening.

Belangrijkste inhoudelijke criteria

• Eigentijds maken en houden van het immaterieel erfgoed

• Ontwikkelen en doorgeven van het immaterieel erfgoed



TIPS voor het doen van een 

aanvraag

Algemene tips:

• Bekijk goed de criteria zoals beschreven op onze website.

• Aarzel niet om contact met ons op te nemen om je plan voor te leggen of stuur ons een conceptaanvraag 
(we zijn te vinden via de website: www.cultuurparticipatie.nl).

• Procedure fonds

Let bij aanvragen voor educatie op:

• Voldoende aandacht gelijkwaardige samenwerking school en culturele instelling

• Duurzame verankering van de cultuureducatie

• Wat doet de school al aan cultuureducatie en hoe is dit project een volgende stap



Vragen?

Meer informatie op onze website: 
www.cultuurparticipatie.nl

Bel het Fonds: 030 – 233 60 30 

http://www.cultuurparticipatie.nl/



