
Criteria culturele instellingen, voor deelname aan PO-Vonk en VO-Expeditie C schooljaar 2023/24 

Algemene criteria PO-Vonk én Expeditie C 

• De instelling moet Haags zijn. De naam waarmee de instelling zich kenbaar maakt, staat 
ingeschreven bij de KvK en het officiële vestigingsadres -opgenomen in het handelsregister- 
is in Den Haag.

• De instelling wordt structureel gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag (of: zie eerste 
extra criterium voor niet-structureel-gesubsidieerde instellingen).

• Het tarief dat vermeld staat in de brochure, is inclusief btw en eventuele reis- of andere 
kosten.

• Alleen het aantal leerlingen wordt in rekening gebracht, de begeleiding niet.

• Het betreft receptief cultuuraanbod. De activiteit duurt minimaal 45 minuten.

• Eenzelfde activiteit mag één keer vermeld worden. Als meerdere instellingen dezelfde 
activiteit willen programmeren, stemmen zij dit onderling af. Wanneer zij hier niet uitkomen, 
wordt de eerst-ingevoerde activiteit geplaatst.

• Voor schooljaar 2023/24 mag de instelling niet meer activiteiten aanbieden dan in schooljaar 
2022/23. Als een instelling meer activiteiten wil aanbieden, dan wordt dit overlegd met 
CultuurSchakel.

• Een voorstelling op school wordt uitgevoerd door een Haags gezelschap.

• Een podium programmeert voorstellingen op het eigen podium. Het kan voorstellingen op 
scholen programmeren, indien het deze zelf produceert.

• Een gesubsidieerd podium kan een Haagse niet-structureel-gesubsidieerde instelling
‘adopteren’ voor voorstellingen op school.

• Een activiteit die meerdere seizoenen niet tot weinig is afgenomen, wordt niet 
vanzelfsprekend opgenomen in het aanbod.

• Het invoeren van activiteiten betekent niet automatisch dat  deze worden meegenomen. De 
instelling ontvangt een bericht of de activiteiten zijn af- of goedgekeurd en of ze worden 
opgenomen in de brochures.

• We streven naar onderlinge afstemming waarin het totale aanbod gevarieerd is, evenwichtig 
wat betreft disciplines, thema’s en leeftijden, met aandacht voor vernieuwing en inclusie.

• Als je een foto uploadt, wordt deze zowel in Vonk/Expeditie C als op onze website geplaatst. 
De vormgever van de brochures plaatst je activiteit in een (verticale) kolom die aan de 
boven- én onderkant uitgelijnd wordt. Dit heeft als consequentie dat hoe meer tekst je 
aanlevert, hoe minder ruimte er is voor je foto. Rechtopstaande beelden zijn het meest 
geschikt voor deze opmaak. Houd er rekening mee dat je foto mogelijk bijgesneden wordt.
Wij behouden ons het recht voor om deze foto('s) ter promotie van de brochure en het 
aanbod te gebruiken zowel in de brochure als via andere media. Alle instellingen ontvangen 
een proef van de brochure, je kunt dan aangeven of je eventueel bezwaar hebt tegen een 
specifieke plaatsing van je beeldmateriaal. 
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Criteria culturele instellingen, voor deelname aan PO-Vonk en VO-Expeditie C schooljaar 2023/24 

Aanvullende of afwijkende criteria PO-Vonk 

• De activiteiten sluiten aan bij de leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH).

Aanvullende of afwijkende criteria VO-Expeditie C 

• De instelling heeft zich aangemeld bij CJP en is cultuurkaart-acceptant.

• Het betreft cultuuraanbod van gesubsidieerde podiuminstellingen, musea en Cultuurmenu
VO en uitsluitend voor de klassen 1, 2 en/of 3.

• Scholen kunnen het hele jaar door inschrijven.
Is jouw aanbod flexibel te boeken? Let dan op dat je het vinkje aanzet bij het plaatsen van je
aanbod.

Extra criteria voor niet-structureel-gesubsidieerde instellingen 

• De instelling is professioneel, heeft kwaliteit en aantoonbare ervaring in het Haagse 
onderwijs.

• De activiteit sluit aan bij de (culturele) diversiteit van de Haagse scholen.

• Een nieuwe instelling heeft een toegevoegde waarde binnen het aanbod van reeds 
deelnemende instellingen voor wat betreft disciplines, thema’s en leeftijden, met aandacht 
voor vernieuwing en inclusie.

• Een instelling die stelselmatig negatieve waardering van scholen ontvangt, wordt niet 
vanzelfsprekend opgenomen in het aanbod.




