Kosten training – eigen bijdrage
De kosten van een training zijn ongeveer € 600 à € 700 per dagdeel. Voor een hele dag geldt een
aangepast tarief. Dit tarief is voor een schoolteam van ongeveer 16 deelnemers. Dat is inclusief de
intake en het opstellen van de inhoudelijke offerte.
De trainer kan niet alleen ingezet worden voor het geven van trainingen, maar ook ter ondersteuning
van het team bij de implementatie en in de samenwerking met het culturele veld. Hierbij kun je
denken aan coaching on the job of het faciliteren van co-creatie sessies tussen de school en de
lokale aanbieders. Het uurtarief dat hierbij wordt gehanteerd is ongeveer € 65,-.
Vanuit Kunstbalie zijn afzonderlijke afspraken gemaakt met iedere trainer. De prijs varieert een is
afhankelijk van de investering die we eerder hebben gedaan in de ontwikkeling. Een uitzondering
hierop is het programma Talentontwikkeling van drs. W. Van der Molen.
Mocht u hiervan gebruik willen maken, neem dan eerst contact met Monique Koolen op voor de
details.
Vanaf 14 juli 2017 geldt voor deelnemende scholen een eigen bijdrage van 25% op de totale offerte.
Hiervoor kunt u gebruik maken van;
1. De extra lokale middelen die voor CmK beschikbaar zijn.
2. De reguliere gelden (Lumpsum), waarvoor deskundigheidsbevordering € 500,- per FTE per
jaar beschikbaar is.
3. In de prestatiebox PO is een bedrag voor cultuureducatie opgenomen van €11,78 per leerling
voor het schooljaar 2017-2018. Deelnemers aan De Cultuur Loper, zijn verplicht dit bedrag
daadwerkelijk aan cultuureducatie te besteden (activiteiten, scholing, materialen etc.).
Om alvast een rekensom te maken:
Voor 3 bijeenkomsten x € 650 = € 1950 geldt een eigen bijdrage van € 487
Voor 2 bijeenkomsten x € 650 = € 1300 + 4 uur x 65,- in coaching on the job = € 260 = € 910
Voor cultuuraanbieders geldt een bijdrage van 25% voor de deelnemerskosten.
Let op! Dit zijn de gemiddelde bedragen, in de uiteindelijk offerte die u ter goedkeuring krijgt
toegestuurd, staat uitgesplitst wat wij als Kunstbalie vergoeden en wat uw eigen bijdrage is. Hiervoor
ontvangt u vanuit Kunstbalie dan ook de factuur.
[zie ook richtlijnen offerte]

