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Wat verandert er in schooljaar 2020/2021?
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Tot wanneer kan een
school het Cultuurkaartbudget voor 2019-2020
gebruiken?

Dit schooljaar wordt het nog leuker en makkelijker om gebruik te maken van de CJP Cultuurkaart. Zo zijn
er weer volop mogelijkheden voor een mooie workshop, CKV-dag of digitale les. Lees hier interviews met
instellingen die corona-flexibel aanbod hebben gemaakt.

Wat verandert er in
schooljaar 2020/2021?

Om het jaar goed op te starten, biedt onderstaand filmpje een overzicht van alle belangrijke
veranderingen.

Hoe kan ik me als school
opnieuw aanmelden?
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Wil je precies weten welke momenten belangrijk zijn? Download dan onder aan deze pagina de
Cultuurkaart-kalender. Print deze uit en hang 'm op, zo mis je geen enkel belangrijk moment.

De belangrijkste veranderingen op een rij:
Hoe kan ik me als school opnieuw aanmelden?
Als de school in schooljaar 2019-2020 meedeed met de Cultuurkaart, is aanmelden niet meer
nodig. De school blijft aangemeld en de budgethouder ontvangt per mail van CJP de uitnodiging om
de Cultuurkaart-budget bestelling te doen
Als de school geen Cultuurkaart-deelnemer was in schooljaar 2019-2020, dan kan het bevoegd
gezag de school aanmelden ophttps://scholen.cjp.nl/aanmelden
Cultuurkaart-budget bestelling
De bestelling van het Cultuurkaart-budget en van de CJP's voor de leerlingen en de docenten
worden losse handelingen.
Vanaf 15 september is het mogelijk om de Cultuurkaart-budget bestelling te plaatsen.
De school bestelt Cultuurkaart-budget op basis van de aantallen zoals deze bij DUO bekend zijn.
Een budgethouder kan onder één CJP-schoolnummer meerdere vestigingen beheren.

Nieuwe prijzen en nieuwe producten
Voor het eerst in 12 jaar moet CJP een inflatiecorrectie toepassen. De bijdrage school wordt
daardoor € 10,50. Daar staat wel een hogere beloning van het ministier van OCW tegenover. Een
overzicht van de nieuwe prijzen vind je hier.
CJP biedt dit jaar een nieuw product aan: het Cultuurkaart-dossier. Lees meer over dit nieuwe
product.
Distributie en geldigheid
CJP’s voor leerlingen en docenten worden geheel digitaal verspreid; geen papierverspilling meer
dus!
Het Cultuurkaart-jaar 2020-2021 eindigt op 31 december 2021. Het jaar duurt dus 2 maanden
langer De Cultuurkaart-jaren daarna vallen samen met de kalenderjaren.
De CJP’s van de leerlingen en docenten zijn vanaf 1 januari 2021 een kalenderjaar
geldig. De huidige CJP’s 2019/2020 zijn daarom twee maanden langer geldig.
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