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Het faciliteren van het netwerk in PO en VO

Planned Culture is een cloud-based
inschrijf-, plannings- en 
communicatiemodel dat specifiek is 
ontwikkeld voor cultuuraanbieders, 
bemiddelaars en kunstencentra. Het is 
inzetbaar voor PO en VO.

Dit model kan gezamenlijk door de 
huidige instellingen (musea en podia)
en/of bemiddelaars worden gebruikt. 



Toegevoegde waarde

① Gemak voor scholen: zij zien op 1 plek een totaalaanbod (met filters) en kunnen 
meteen boeken:

§ Scholen voeren eenmalig gegevens en groepen in die ze inschrijven op 
verschillende activiteiten bij verschillende instellingen

② Ontzorgen van planners: Cultuureducatie is vaak een relatief klein, maar 
arbeidsintensief onderdeel van instellingen. Nu worden heldere overzichten voor 
collega’s, boekhouder, vervoerders, en mails naar scholen automatisch 
gegenereerd.

③ Stuurinformatie: Samenwerking geeft een completer en transparant beeld van de 
effectiviteit en doelmatigheid van cultuureducatie: inzicht in bezoekersaantallen 
per instelling, leerlijn, disciplines, gebruik van vervoer, per stadsdeel, per school, 
e.d.



Wat betekent Planned Culture voor scholen? 

Scholen
• Eenmalig account aanmaken, daarna zelf schoolgegevens kunnen aanpassen. 
• Via filters (niveau, instellingen, leerlijnen ed.) kunnen selecteren uit aanbod van 

activiteiten 
• Gekozen aanbod direct zichtbaar op een overzicht dat te downloaden is op de 

accountpagina: activiteit, planning & prijs
• School heeft 1 planning overzicht met verschillende activiteiten bij verschillende 

instellingen op eigen accountpagina
• Optioneel: Vervoer automatisch geregeld: school kiest. Overzicht voor vervoerder



Wat betekent Planned Culture voor de Planner? 

De planner
• Plant op een overzichtelijk planbord de groepen op de activiteiten

~ Alleen de ingeschreven groepen voor die activiteit zijn zichtbaar
~ Capaciteit van de zaal zichtbaar + hoeveel plekken al bezet zijn
~ Beschikbaarheid groepen zichtbaar op planbord
~ Met kleuren de status van de planning zichtbaar (voorlopig of definitief)
~ Meldingen. Bv. als je een groep inplant als ze niet beschikbaar zijn

• Alle gegevens in 1 systeem, overal bereikbaar: schoolgegevens en communicatie 
• Overzichten voor vervoerder, boekhouder en scholen worden automatisch 

gegenereerd
• Automatische mails voor reminder met lesmateriaal en enquête



Wat betekent Planned Culture voor de bemiddelaar en gemeente? 

De organisatie/bemiddelaar
• Bespaart tijd in organisatie van cultuureducatie
• Kan makkelijk grote aantallen activiteiten, instellingen en scholen faciliteren
• Heeft regie op aanbod en keuze van scholen via 1 platform
• Biedt meerwaarde aan scholen (gemak en klantgerichtheid)
~ School heeft ‘1 loket’ voor keuze en inschrijving
~ Scholen kunnen hun overzicht downloaden op accountpagina: activiteit, 

vervoer, planning & prijs
• Makkelijk samenwerken met diverse partijen
• Heeft cijfers en stuurinfo als basis voor inzicht en rapportages voor de 

gemeente en andere subsidieverstrekkers

De gemeente
• Heeft stadsbrede cijfers over aanbod en leerlijnen/aspecten
• Heeft stadsbrede cijfers over welke scholen welke educatie afnemen en welke 

scholen niet bereikt worden
• Heeft stadsbrede cijfers over uitgaven die scholen doen en inkomsten van de 

verschillende instellingen



Aanbod



Inschrijven: aanmelden

Inschrijven



Plannen

• Inschrijvingen direct in planbord zichtbaar
• Plannen van uitvoeringen
• Drag & Drop-> groepen aan activiteit 

koppelen
• Hulp bij het plannen en meldingen op 

eventuele fouten 



Plannen



Communicatie

• Automatische communicatie naar 
scholen (reminder en evaluatie)

• Overzicht van de planning & prijzen op 
accountpagina van school; wijzigingen 
altijd actueel



Stuurinformatie



Stuurinformatie



Inzicht in cijfers om te kunnen sturen; een aantal voorbeelden

• # leerlingen schrijven in per activiteit
• # leerlingen per leerjaar (1 t/m/ 8)
• # (niet) deelnemende scholen 

• Per postcodegebied
• Per type school

• Overzicht van het aanbod per 
leerjaar en discipline

• # leerlingen per leerlijnen/discipline


