www.cultuurpas.nl
U bent als regisseur of als uitvoerder betrokken bij het programma Cultuureducatie
met kwaliteit. U wilt kinderen en jongeren laten profiteren van goed cultuuronderwijs
waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Wij produceren geen
fysieke pasjes maar bieden met cultuurpas.nl een multifunctionele website om
uw lokale aanbod kunst- en cultuureducatie te presenteren. De site bevordert de
samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen en werkt uitermate praktisch.
Het systeem publiceert en verwerkt de inschrijvingen van scholen en kinderen voor
uw binnen- en buitenschoolse kunst en cultuuraanbod.
Ruim 40 gemeenten maken al gebruik van ons systeem via de site sportpas.nl. Wij zien
het als een uitdaging om onze horizon te verbreden en via cultuurpas.nl uw lokale
aanbod cultuureducatie zichtbaar te maken. Profiteer mee van de schaalvoordelen,
functionaliteiten en ervaringen van andere gemeenten en behoud uw eigen uitstraling.
We laten de mogelijkheden graag aan u zien.

hoe werkt cultuurpas.nl?
Op uw eigen unieke site plaats u het binnen- en buitenschoolse aanbod
cultuureducatie dat u samen met culturele instellingen ontwikkelt. Scholen
en leerlingen schrijven zich via de site in. Aanbieders maken hun eigen
profielpagina aan, plaatsen en beheren hun eigen aanbod, downloaden
deelnemerslijsten en sturen een mail naar hun deelnemers.
Kinderen maken kennis met verschillende cultuuruitingen op school en buiten
school en verdiepen hun inzicht in de wereld van kunst en cultuur. Als lokale
regievoerder krijg u veel tools in handen om uw aanbod optimaal te presenteren
en administratieve werkzaamheden efficiënter in te richten.
Samenwerking met het onderwijs is essentieel. Ook leerkrachten loggen in om
deelname van hun leerlingen te volgen en groepen in te schrijven voor het
binnen- en buitenschoolse programma.
Eindelijk een praktische site die je als projectleider echt helpt! Bijkomend voordeel
is dat voor dezelfde doelgroep ook sportactiviteiten kunnen worden toegevoegd!
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volledig responsive website
inschrijven met- en zonder account
overzicht alle culturele instellingen in uw gemeente (Culturele Kaart)
eenvoudig beheer van het aanbod
diverse specificaties van het aanbod (betalingen, wachtlijsten, inschrijvingen
stoppen, controles op groep en leeftijd, filters voor scholen etc.)
kant en klare Excel deelnemerslijsten
goede monitoring- en evaluatiemogelijkheden
betalingsmodule en mogelijkheid van abonnementen
gratis Sportpas App, ontvang berichten over het aanbod en schrijf direct in
interactie door gebruik social media en ‘tell a friend’ functie
eigen profielpagina, met agenda en berichtenbox,
sportgids.nl module plot accommodaties en aanbieders op de kaart

wie zijn wij?
De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Beide zijn
populaire vrijetijdsbestedingen, zowel passief als actief. Betrokken organisaties en
verenigingen zijn vaak sterk afhankelijk van vrijwilligers en beperkte budgetten. Op
lokaal niveau is er sterke behoefte aan coördinatie en regie om samen op te trekken
en een duidelijk programma voor het onderwijs te organiseren.
Cultuurpas.nl is een initiatief van Sportscan. Sportscan is een ervaren onderzoeksen adviesbureau in de sport en heeft 20 jaar ervaring met Sport Oriëntatie en
Keuze (SOK) projecten. Dit jaar proberen we samen met zeker 40 gemeenten
deelnemers te helpen met het vinden van een sport- of cultuuractiviteit die bij ze
past. Voor dit doel heeft Sportscan de website cultuurpas.nl ontwikkeld.
De site dient ter ondersteuning van gemeentelijke projecten waar deelnemers
kennismaken met sport, cultuur en andere activiteiten. Samen met gemeenten
brengen we vraag en aanbod bij elkaar.
Meer weten over Cultuurpas?
Kijk eens op www.cultuurpas.nl, deze site is ingericht als demo site.
Meer weten over Sportpas?
Kijk eens op www.sportpas.nl. Onderaan vindt u een opsomming van deelnemende
gemeenten. Klik op de naam van de gemeente om een indruk te krijgen hoe de
sportpas website lokaal gebruikt wordt.
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