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a.  De  CJP Cultuurkaart is  een gepersonaliseerde pas  op  credit- cardformaat waarmee leerlingen uit 
het  voortgezet onderwijs in Nederland: 

 

•    Cultuurkaart-betalingen kunnen doen 
•    CJP-korting krijgen bij aangesloten organisaties 
 
De  CJP Cultuurkaart is ook  digitaal te  gebruiken via  de  mobiele Cultuurkaart-app. Deze digitale pas  
geeft recht op  korting,  maar is niet geschikt voor  Cultuurkaart-betalingen. 

 

b.  Aan  elke  CJP Cultuurkaart voor  de  leerlingen zit € 5,- tegoed gekoppeld, beschikbaar gesteld door 
het  ministerie van  OCW. Dit bedrag is individueel geld, tenzij  de  school in de  aanlever- procedure 
aangeeft dat  dit  geld klassikaal geoormerkt moet worden. Dit kan  alleen bij  de  klassen waarvoor de  
school de bijdrage school beschikbaar stelt. 

 

c.  De school kan  ervoor kiezen om  zelf ook  een bedrag per  leer- ling   van   minimaal  €   10,-   beschikbaar  
te   stellen  (bijdrage school), dat  via de  CJP Cultuurkaart kan  worden uitgegeven. 

 

d.  De  CJP/BCA Docentenpas is een CJP Cultuurkaart voor  docen- ten en ondersteunend personeel van  
scholen voor  voortgezet onderwijs. Docenten en  ondersteunend personeel krijgen op vertoon van  de  
CJP/BCA Docentenpas CJP en  BCA-korting bij aangesloten organisaties. Op  de  CJP/BCA Docentenpas 
staat geen tegoed. 

 

e.  De schoolpas is een CJP Cultuurkaart waarmee klassikale beta- lingen via de  weborder gedaan kunnen 
worden. De schoolpas wordt beheerd door de  budgethouder van  de  school. Met  de schoolpas kunnen 
geen kortingsclaims gedaan worden. 

 

f.  De instellingenpas is een CJP Cultuurkaart waarmee de  culturele organisatie weborders  kan  aanmaken 
en  een  overzicht van transacties en uitbetalingen kan bekijken. Met de  instellingen- pas  kunnen geen 
kortingsclaims gedaan worden. 

 
deelnemers CJp  Cultuurkaart 
 

Aan  de  CJP Cultuurkaart kunnen deelnemen: 
a. Leerlingen op  scholen voor   regulier  voortgezet  onderwijs  in Nederland. 
b. Leerlingen van 12 t/m 18 jaar  oud op  scholen voor  praktijk- onderwijs 

c. Docenten en ondersteunend personeel op scholen voor  voort- gezet onderwijs en praktijkonderwijs. 

d. Culturele organisaties die voldoen aan  de criteria zoals gesteld in ‘Algemene voorwaarden 
Cultuurkaart-acceptanten’. 

Scholen die zich aanmelden voor  de CJP Cultuurkaart geven auto- matisch alle  leerlingen van de  
school/vestiging op voor  de  CJP Cultuurkaart. 



 
Cultuurkaart-tegoed 
 

Cultuurkaart-tegoed is  het  bedrag dat  via  de  CJP Cultuurkaart uitgegeven kan worden bij culturele 
organisaties. Cultuukaart- tegoed kan  verschillende herkomsten hebben: 

 

a. € 5,- tegoed van  het ministerie van  OCW. 
b. Bijdrage school. Het  bedrag dat  de  school zelf  in  het  fonds stort.  Dit is minimaal € 10,- per  

deelnemende leerling. 

c. Tegoeden  van   derden (geld   van   derden,  zoals bijvoorbeeld ouders of vermogensfondsen, dat  voor  
een specifieke groep of leerling is bestemd). 

 
€ 5,- tegoed 
Aan  elke  CJP Cultuurkaart voor  de  leerlingen is € 5,- tegoed ge- koppeld. Dit bedrag is individueel 
door de  leerling te  besteden aan  culturele activiteiten, tenzij de school in de aanleverprocedu- re aangeeft 
dat  dit geld klassikaal moet worden geoormerkt. Dit kan  alleen bij de  klassen waarvoor de  school de  
bijdrage school beschikbaar stelt.  Door  het  klassikaal te oormerken kan  de budgethouder de  € 5,- 
gebruiken voor  gezamenlijke activiteiten. 

 
Bijdrage school 
De  directie geeft bij het  aanmelden een indicatie van  de  hoogte van  de  bijdrage school. Bij het  
aanleveren van  de  leerlinggege- vens  wordt de hoogte van deze bijdrage definitief vastgesteld. De 
bijdrage school is minimaal € 10,- per  leerling voor  tenminste één klas.  De hoogte van  het  bedrag bepaalt 
de  school. Het bedrag is gelijk  voor   alle  leerlingen waarvoor het  beschikbaar  wordt ge- steld  en kan  
alleen voor  hele klassen gestort worden. 

 
Voorwaarden vrijkomen bijdrage school. 
De bijdrage school wordt besteedbaar na: 
a. Betaling van  de  paskosten (mits van  toepassing). 
b. Storting van de door de school opgegeven bijdrage per  leerling. c. Ontvangstbevestiging van de 
schoolpas door de budgethouder. 

 
Samenvoegen van de  tegoeden 
Het  individuele tegoed van  € 5,- kan  aan  het  klassikaal tegoed worden toegevoegd. Uit dit klassikale 
tegoed worden de  klassi- kale  activiteiten door  de  budgethouder betaald. Hierbij  wordt de  bijdrage 
school als  eerste aangesproken. Pas  als  de  bijdrage school uitgegeven is, wordt het  € 5,- tegoed van  
het  ministerie van    OCW   aangesproken.   Aan    het    einde  van    het    Cultuur- kaart-jaar  wordt  op   
basis  van   bovenstaand  principe  uitgere- kend hoeveel er  over is van  de  bijdrage school en  hoeveel 
van het  ministerie van  OCW. 

 



Geldigheid van de  tegoeden 
Individueel tegoed is geldig t/m 30  september van  het  lopende Cultuurkaart-jaar en  vervalt daarna. Klassikaal tegoed 
afkomstig van  de  Stichting Cultuurkaartcentrale is geldig tot 30 september. Klassikaal tegoed afkomstig van  de  bijdrage school 
is ook  geldig tot  30  september. Het  tegoed wordt daarna opnieuw beschik- baar gesteld als  klassikaal tegoed van  de  
desbetreffende school voor  het volgend Cultuurkaart-jaar. 

 
1.4   CJp  Cultuurkaart als betaalpas 
Met  de  CJP Cultuurkaart kunnen individuele betalingen  gedaan worden bij erkende culturele organisaties (Cultuurkaart-
acceptan- ten), als de  kassakoppeling hierop is ingericht. Budgethouders kunnen klassikale betalingen doen via de  online 
weborder. 

 
1.5   CJp  Cultuurkaart als kortingskaart 
CJP  Cultuurkaarthouders  kunnen  met   een  gepersonaliseerde CJP-pas korting krijgen bij aangesloten organisaties. Deze 
staat vermeld op  CJP.nl. CJP heeft een inspanningsverplichting om  de kortingen op  de  juiste  wijze  te  vermelden, maar het  
toekennen van de korting valt onder de verantwoordelijkheid van de deelne- mende culturele organisatie. CJP is niet aansprakelijk 
bij onduide- lijkheden of wijzigingen bij het toekennen van  de  korting. 

 
1.6   Bijdrage Culturele instellingen 
Cultuurkaart-acceptanten zijn verplicht om  over iedere Cultuur- kaart-betaling automatisch 5% korting op  de  uitbetaling te 
verle- nen  als  bijdrage in de  financiering van  de  bonus die  aan  scholen wordt verleend. Deze uitbetaalkorting wordt 
administratief door CJP verwerkt op  basis van  het  volledige transactiebedrag zoals dat  aan  de  scholen wordt gefactureerd 
en  door middel van  de CJP Cultuurkaart wordt afgerekend. 

Cultuurkaart-acceptanten vullen bij de  weborder of de  pintermi- nal  het  transactiebedrag in,  waarna bij  de  uitbetaling op  
basis van  dit bedrag 95%  wordt uitgekeerd. Bij de  berekening van  de korting zijn  er  afrondingsverschillen mogelijk. CJP 
berekent de korting op  centbasis. 



2.  GeBruIk CJp  Cultuurkaart 

 
•    De  barcode op  de  CJP Cultuurkaart biedt de  leerling de  moge- lijkheid om een (deel)  betaling te doen voor culturele 

activiteiten bij erkende Cultuurkaart-acceptanten, als  de  kassakoppeling hierop is  ingericht.  Dit  is  alleen  mogelijk 
als  er  individueel tegoed aan  de  kaart  gekoppeld zit. 

•    De  kaarthouder  kan   de   door de   deelnemende  organisatie 
vastgestelde CJP-korting verkrijgen op  vertoon van  de  pas. 

•    De  kaarthouder kan  online CJP-korting  verkrijgen door  het 
invoeren van  de  kaartgegevens. 

•    De  kaarthouder kan  deelnemen aan  voor  de  doelgroep be- stemde acties en  evenementen van  CJP. 

 
2.1    de schoolpas 
De  directie van  de  school levert de  gegevens aan  van  de  bud- gethouder. Deze persoon ontvangt een schoolpas. 

Het gebruik van  de  schoolpas is voorbehouden aan: 
•    De budgethouder van  de  school. 
•    De directie van  de  school. 
•    Met  toestemming  van   de   budgethouder;  docenten  van   de 

school. 
De Cultuurkaart-acceptant is verantwoordelijk voor  de  verificatie 
van  de  bevoegdheid van  de  pashouder. 
Met  de  gegevens van  de  schoolpas kan  de  Cultuurkaart-accep- tant een weborder aanmaken. 

 


