
Schakel een regisseur in om je te ondersteunen bij een toneelstuk. 
Laat je helpen door een choreograaf bij LO. En waarom geen 
(geluids)kunstenaar bij STEM, een dichter bij wiskunde, een 
fotografe om erfgoed in beeld te brengen of een auteur en 
illustrator bij een project rond leesmotivatie?

Dat kan! Grijp je kans om te experimenteren en te groeien via een 
projectsubsidie. Met dynamoPROJECT ontvang je maximum 2000 
euro voor een creatief traject op school. Daarbij werk je met 
minimum 1 culturele partner samen. Dit doe je meerdaags, 
op maat van jou en je leerlingen en tijdens de lesuren.

     Met
dynamoPROJECT
 haal je een
 kunstenaar
 in je klas

• Dien je project online in t.e.m. 15 november voor projecten die 
plaatsvinden tussen 1 februari en 30 juni.

• Dien je project online in t.e.m. 15 mei voor projecten die  
plaatsvinden tussen 1 september en 31 januari.



 Dit zijn de 
 voordelen
 van een 
dynamoPROJECT

Gelijke kansen
• Elke school krijgt jaarlijks de kans om gratis 

cultuurbeleving op maat aan te bieden aan 
haar leerlingen.

• Je leerlingen komen zo in aanraking met nieuwe 
en andere denkbeelden.

Ontdekken
• Je leert al doende nieuwe vaardigheden en technieken. 

Een externe partner ondersteunt je tijdens je lesuren én met jouw 
leerlingen. Zo zie je dadelijk wat echt werkt en aanslaat.

• Je ontdekt nieuwe, creatieve manieren om je lesonderwerpen 
en thema’s out of the box aan te pakken.

• Je leert je leerlingen op een andere manier kennen 
en zij jou en ook zichzelf.

• Jij en je leerlingen krijgen nóg meer motivatie in de lessen.

Professionaliseren
• Je leert nieuwe technieken, werkvormen, 

manieren van denken ... doordat je met 
een artistieke partner een meerdaags, 
verdiepend traject aflegt.

• Je bereikt op een kunstzinnige 
wijze onderwijsdoelen die je 
anders moeilijk behaalt. 
Het is een manier om 
de nieuwe leerdoelen 
en eindtermen  
(onderwijshervorming) 
te behandelen.

Versterken
• Een cultuur-educatief project versterkt de 

cultuurwerking van je school.

• Kunstbeleving prikkelt je leerlingen om te 
reflecteren. Ze leren zichzelf, hun medemens en 
de samenleving beter kennen. Het versterkt 
en verbreedt hun identiteit, cultureel 
bewustzijn en culturele expressie.

• Kunstbeleving creëert een 
samenhorigheidsgevoel waardoor over 
emoties kan gepraat worden.

• Leerlingen ontplooien zich en versterken hun 
talenten.



Je project loopt tijdens de 
lesuren en is gekoppeld aan de 
lessen. 

Activiteiten die plaatsvinden 
tijdens de middag of na 
de schooluren komen 
niet in aanmerking.

Leerlingen en leerkrachten doorlopen 
samen met minimum één externe 
culturele partner een samenhan-
gend en creatief traject dat stap 
voor stap wordt opgebouwd en de tijd 
krijgt om uitgediept te worden. Zo ver-
groten de ontplooiingskansen, de cultuur-
beleving en het cultureel bewustzijn van 
de leerling. De leerkracht professionali-
seert zich door de samenwerking met de 
kunstenaar en kan deze vaardigheden in 
de lessen integreren.

Minimum één externe partner 
werkt met eenzelfde groep 
leerlingen én hun 
leerkracht aan een traject 
gedurende meerdere 
dagen.

Maak het op maat van je doelgroep 
en de cultuurvisie van de school. Het 
boeken van een kant-en-klaar aanbod is 
geen samenwerking op maat. 
Het is belangrijk dat beide partijen over-
leggen en hun verwachtingen op elkaar 
afstemmen. Laat je inspireren, maar kopi-
eer niet letterlijk een ander project. 
Bouw je verder op een voorgaand pro-
ject? Onderbouw dan de evolutie of ver-
andering in je nieuwe projectaanvraag.
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 Laat je  
 inspireren
 door 
collega’s Ontdek de praktijkvoorbeelden 

van collega-leerkrachten op 
cultuurkuur.be/praktijkvoorbeelden.

Filter verder op thema,  
onderwijsniveau of sleutelcompetentie.

Meer weten?

Op cultuurkuur.be/dynamoproject lees je 
het volledige reglement, veelgestelde  
vragen, een blanco aanvraagformulier en 
hoe je de subsidie in 7 stappen ontvangt.

Voor meer informatie kan je terecht bij 
dynamo@ond.vlaanderen.be.


