Aanvraag Groeipakket
Een update voor bestaande educatieve activiteiten.

Liggen er nog oude leskisten in het archief, of is een educatieve rondleiding toe aan een update? Is de
werkvorm verouderd, sluit het niet meer aan bij de actualiteit, of is het nog niet afgestemd op CMK? Ga aan de
slag met een vernieuwing van je educatieve activiteiten. Doe een aanvraag voor een groeipakket!
Formele gegevens

Contactgegevens
Naam instelling
Contactpersoon
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Voorstel voor het groeipakket
Korte omschrijving van het groeipakket
Wie is de doelgroep? Om welke activiteit/product gaat het? Wat zou je willen veranderen?

Wat is het doel /zijn de doelen voor de instelling?
Welke doelen wil de instelling bereiken? Op welke wijze wordt het nieuwe product duurzaam/verankerd binnen de
instelling?

aan WELK domein WORDT GEWERKT en op welke manier?
In huis (de leerling als maker), met de culturele omgeving (de leerling als deelnemer) & uit de grote wereld
(de leerling als publiek)
Voor meer informatie zie www.decultuurloperlimburg.nl

aan WELKE competenties WORDT GEWERKT en op welke manier?
Het creërend vermogen (de leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en
kennis), het onderzoekend vermogen (de leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen) & het
reflecterend vermogen (de leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven)
Voor meer informatie zie www.decultuurloperlimburg.nl

wie is betrokken bij de ontwikkeling van het groeipakket?

Globale Planning & BUDGET

Start van de doorontwikkeling
Omschrijving planning
Aangevraagd budget1

1

Per aanvraag Groeipakket is een bedrag van maximaal €3.000,- beschikbaar.

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG Groeipakket

• De aanvraag voor het Groeipakket voldoet aan de richtlijnen die gesteld worden aan Cultuureducatie
met Kwaliteit door de overheid.
• De aanvraag voor het Groeipakket past bij de richtlijnen van Pit Cultuurwijzer en daarmee binnen de
richtlijnen van De Cultuur Loper.
• Het eindresultaat van het Groeipakket dient direct inzetbaar te zijn in de lespraktijk.
• De aanvrager verplicht zich tot het delen van ervaringen, resultaten en voortgang van het Groeipakket
met scholen en het culturele veld in Parkstad.
• Het resultaat is een duurzaam project / product dat regionaal en landelijk ter beschikbaar wordt
gesteld. Dit gebeurt binnen de middelen van Pit Cultuurwijzer.
• Het Groeipakket is afgerond als het project/ de activiteit is ontwikkeld en er terugkoppeling heeft
plaatsgevonden naar de Klankbordgroep.
• De intermediair van Pit Cultuurwijzer denkt mee, vergelijkt het idee met bestaande projecten en
producten uit het land en begeleidt het proces. Bij een Groeipakket ligt de verantwoordelijkheid voor het
eindproduct bij de aanvragende partij.
• De klankbordgroep beoordeeld de aanvraag en brengt een advies uit.
• Voor een aanvraag Groeipakket is een bedrag van maximaal €2.500,- beschikbaar. Het toegekende
bedrag wordt vastgesteld door de klankbordgroep en de projectleider.

