
 

 

Pilot Versnelde Toelatingsprocedure VCPS-PO 

Versie 13 december 2017 

Huidige situatie  

Een geïnteresseerde po-school maakt bij info-po@cultuurprofielscholen.nl kenbaar dat hij wil 

toetreden tot de Vereniging CultuurProfielScholen PO (VCPS-PO). 

 

Het ambitiegesprek 

Vervolgens vindt een ambitiegesprek met de school plaats met als doel om kennis te maken (1), 

een gesprek te voeren over de wens om cultuurprofielschool te worden (2) en te bespreken 

welke ambities de school voor de komende tijd heeft, alvorens de visitatie aan te vragen (3). 

Het gesprek heeft bovendien als doel te verkennen welke vragen er zijn voor deskundigheidbe-

vordering en uitwisseling in de netwerken met andere cultuurprofielscholen. 

 

Bij een ambitiegesprek vindt er een ontmoeting plaats tussen een (of twee) leden van het Lande-

lijk Steunpunt VCPS-PO, het Regionaal Steunpunt (de culturele partner) en vertegenwoordigers 

van de school. Middels aangeleverde bronnen en materialen kunnen de externen het gesprek 

voorbereiden. 

 

De ambitiebrief 

De ambitiebrief vormt de rode draad bij het ontwikkelen van de school richting een cultuurpro-

fielschool, hierin zijn de afspraken vastgelegd. Bij de visitatie, twee jaar later, zal dit – naar ver-

wachting – een centrale rol gaan spelen waarbij de school zal aangeven in hoeverre de ambities 

wel of niet zijn gerealiseerd. De school is eigenaar van dit document en dient het binnen twee we-

ken na het ambitiegesprek aan te leveren bij info-po@cultuurprofielscholen.nl. 

Structuur vanuit de ambitiebrief is als volgt. 

1) Wat zijn je ambities voor de komende twee jaar om het cultuurprofiel (verder) te ontwik-

kelen? 

a. Wat betekent dit voor de schoolleiding en voor de ICC-er? 

b. Wat betekent dit voor de leerkrachten? 

2) Welke behoefte er is aan ondersteuning, scholing en kennisuitwisseling? Welke afspra-

ken kunnen al worden gemaakt? 

 

Rol van het Landelijk Steunpunt 

De leden van het Landelijk Steunpunt hebben de rol om - vanuit de brede scope van de VCPS-PO-

scholen en ter vergelijking - grondig naar de aangeleverde documenten het cultuurbeleid en -pro-

gramma van de school te kijken. Tevens toetsen zij of voldoende motivatie, ontwikkelpotentie en 

financieel draagkracht aanwezig is. Samen met de school en een lid van het Regionaal Steunpunt 

zal kritisch en realistisch worden gekeken naar de ambities van de school. 
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Rol van het Regionaal Steunpunt 

Een lid van het Regionaal Steunpunt heeft de rol om middels de documenten het cultuurbeleid en 

-programma van de school (verder) te leren kennen. Samen met de school en de leden van het 

Landelijk Steunpunt wordt verkend hoe het Regionaal Steunpunt ondersteuning kan bieden (of 

regelen) en hoe ze met de vragen van de school een geschikte invulling kunnen geven aan de 

VCPS-PO-netwerkbijeenkomsten. Zij hebben tevens de rol om te kijken hoe de scholen goed met 

elkaar kunnen worden verbonden om toe te groeien naar een hechte regio afdeling van de VCPS-

PO. 

 

 

Pilot versnelde toelatingsprocedure (tot en met 30 juni 2018) 

Aanleiding voor deze pilot 

- In de huidige procedure is een school (gemiddeld) twee jaar aspirant-lid van de VCPS-PO. 

In de praktijk blijkt inmiddels dat er scholen zijn die al zover zijn in hun ontwikkeling tot 

cultuurprofielschool, dat zij deze twee jaar waarschijnlijk niet nodig hebben. Zij zouden 

direct, na visitatie, lid kunnen worden van de VCPS-PO. 

 

- Het gesprek over de kwaliteit van kunst- en cultuuronderwijs (incl. de visitatie) moet met 

de leden en enkele deskundigen (waaronder cultuurbegeleiders en regionale steunpun-

ten) worden gevoerd. Het is van belang dat hierin ook de meningen en ervaringen van de 

eerste leden van de VCPS, de eerste ‘eigenaren van de vereniging’, kunnen worden mee-

genomen. Het organiseren van een versnelde toelating zorgt op deze manier voor ver-

snelde toelating en dus voor officiële leden van de VCPS-PO. 

 

- Middels de versnelde toelatingsprocedure wil de VCPS-PO een signaal van vertrouwen 

uitspreken aan de enthousiaste aanmelders van het eerste uur. Zij richt zich daarbij op 

die scholen die middels hun getoonde interesse en het uitspreken van hun ambitie blijk 

geven van een kritische blik op cultuuronderwijs en het van belang vinden om hier sa-

men met de VCPS-PO aan te bouwen. 

 

Mogelijkheden tijdens de pilot die duurt van heden tot en met 30 juni 2018. 

A. Er zijn scholen die vanaf de oprichting van de VCPS-PO tot nu een ambitiegesprek hebben 

gevoerd en aspirant-lid zijn. 

B. Vanaf heden tot en met 30 juni 2018 kunnen scholen opgaan voor een ambitiegesprek. 

Voor beide mogelijkheden geldt de regeling ‘Pilot versnelde toelatingsprocedure’ waarbij de 

scholen op basis van het ambitiegesprek en het ambitieformulier door het Landelijk Steunpunt 

worden beoordeeld 1. Zij geeft haar oordeel wat door het bestuur wel of niet kan worden overge-

nomen. Bij een positief oordeel ontvangt de school het gevelbord en mag zich lid noemen. De 

 
1 Het Landelijk Steunpunt komt tot haar oordeel op basis van getoonde ambities, motivatie, ontwikkelpotentie en 

financieel draagkracht van de school. Mocht in deze pilot-situatie er een twijfel geval zijn, dan wordt met de 

school besproken hoe het beste recht kan worden gedaan aan de behoefte en ontwikkeling van de school: nog 

twee jaar aspirant lid blijven of toch versneld lid worden en over een jaar een visitatie. 



school wordt in overleg, maar uiterlijk 30 juni 2019 gevisiteerd vanuit de in ontwikkeling zijnde 

visitatieprocedure en –instrumenten. 

Van deze leden wordt verwacht dat zij hun visie en ervaringen inbrengen tijdens deze ontwikke-

ling van de visitatieprocedure en – instrumenten. 

 

 

Toelating van scholen die zich na 30 juni 2018 aanmelden 

De toelatingsprocedure van scholen die zich na 30 juni 2018 aanmelden moet nog worden uitge-

werkt. Dit wordt gedaan op grond van meningen en ervaringen van de pilot-leden en externe des-

kundigen. 

 

 

Financiële facetten: Contributieregeling 

Versie 13 dec 2017 

 

Deze contributieregeling is op 04 oktober 2017 aan de leden voorgelegd en unaniem aangeno-

men. De regeling treedt op 01 januari 2018 in werking. 

Tijdens de bestuursvergadering d.d. 13 december 2017 is de pilotperiode voor aanvragen van het 

kosteloze visitatiegesprek met een half jaar verlengd van 31 december 2017 naar 30 juni 2018. 

 

Contributie lidmaatschap 

 Contributie aspirant-leden: € 1,00 per leerling per jaar. 

 Contributie aspirant-leden Speciaal onderwijs en Speciaal basisonderwijs: € 1,50 euro 

per leerling per jaar. 

 Contributie leden: € 1,50 per leerling per jaar. 

 Contributie leden Speciaal onderwijs en Speciaal basisonderwijs: € 2,50 euro per leerling 

per jaar. 

 

Algemeen 

 Peildatum voor aantal leden: 1 januari van het betreffende jaar. 

 Indien toetreding tijdens jaar plaatsvindt, wordt er naar rato van het aantal volle maan-

den gerekend. 

 

Gesprekken 

 Consultatiegesprek: tegen kostprijs, school regelt dit rechtstreeks met de uitvoerder(s). 

 Ambitiegesprek: geen kosten. 

 Visitatiegesprek: € 150,- (geen kosten: aanvragen uiterlijk 30 juni 2018 en uitvoering ui-

terlijk 30 juni 2019). 

 

 


