
 

 

VOORWAARDEN CULTUURKAART-ACCEPTANTEN 2020-2021 
 

 
 

In de Voorwaarden Cultuurkaart-acceptanten 2020-2021 vind je de volgende informatie: 

 

• Informatie over de CJP Cultuurkaart 

• Criteria voor culturele organisaties en/of 

individuele kunstenaars om te worden 

toegelaten als Cultuurkaart-acceptant 

• De toelatingsprocedure 

• Uitleg over de uitbetaling 
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1. DEFINITIES 
 

CJP Cultuurkaart 
Een onderwijsondersteunend middel gefaciliteerd door CJP, bestaande uit een 
budget per leerling per jaar en een CJP voor leerlingen en docenten. 

 
CJP voor leerlingen 

Digitale kortingspas voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan de pas is € 5,25 individueel budget 

gekoppeld, dat klassikaal gemaakt kan worden bij een eigen bijdrage van de school van minimaal € 10,50. 

 
CJP Docentenpas 

CJP voor docenten waarmee docenten  gebruik kunnen maken van CJP. Hieraan is geen budget 

gekoppeld. 

 
CJP 

Stichting CJP is de aanbieder van de CJP Cultuurkaart. 
 

Schooldirectie 

De directie is de eindverantwoordelijke van de school. De directeur is het eerste aanschrijfpunt voor 

deelname van de school aan de CJP Cultuurkaart. De directeur stelt de budgethouder van de vestiging(en) 

aan. 

 
Budgethouder 

De door de directeur aangewezen  persoon  die  verantwoordelijk is voor het beheer van de Cultuurkaart-

budgetten. De budgethouder verdeelt  het  klasbudget  in  individueel  en  klassikaal  te besteden budget 

en verzorgt de interne distributie van de passen binnen de school. 

 
Docent 

Docent die lesgeeft op een school voor voortgezet onderwijs. De docent is houder van een CJP 

Docentenpas. 

 
Klas 

Een schoolklas is altijd gekoppeld  aan  een  (neven)vestiging.  De naam van de klas wordt samen met de 

leerling-gegevens in de jaarlijkse aanmeldprocedure aangeleverd. 

 
Niveau 

In het voortgezet onderwijs worden verschillende onderwijsniveaus gehanteerd. Dit zijn vmbo, havo, 

vwo (hieronder vallen gymnasium en atheneum), speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. 
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Leerling 

Dit is de individuele leerling in een klas die ingeschreven staat op een school voor voortgezet onderwijs. De 

leerling komt in aanmerking voor een eigen CJP Cultuurkaart. 

 
Leerjaar 

De leerling zit in een bepaald leerjaar van de school, aangeduid met 1 t/m 6. Het leerjaar wordt in de jaarlijkse 

aanmeldprocedure samen met de klasgegevens aangeleverd. 

 
CJP-houder 

De CJP-houder is de houder van een persoonlijke CJP waarop zijn/haar naam vermeld is. 

 
Cultuurkaart-acceptant 

De Cultuurkaart-acceptant is een culturele organisatie of individuele kunstenaar die voldoet aan de 

opgestelde acceptatiecriteria. Voor de betaling van culturele activiteiten kan te allen tijde de Cultuurkaart 

gebruikt worden. 

 
Culturele prestatie 

Activiteiten waarmee culturele en kunstzinnige vorming in brede zin wordt beoogd. De prestatie wordt 

geleverd door de culturele organisatie. 

 
Cultuurkaartjaar 

Ten behoeve van deze voorwaarden loopt een Cultuurkaartjaar van 1 november 2020 t/m 31 december 

2021.  

 
€ 5,25 budget 

Deelnemende scholen ontvangen € 5,25 budget per leerling van het ministerie van OCW. Dit wordt aan de 

CJP van de leerling gekoppeld en is individueel uit te geven. In de klassen waarvoor de school een extra 

bijdrage (bijdrage school) beschikbaar stelt, kan het budget ook klassikaal uitgegeven worden. 

 
Bijdrage school 

Het bedrag dat de school zelf beschikbaar stelt om betalingen voor cultureel-educatieve activiteiten via de 

CJP Cultuurkaart te financieren. Dit bedrag is minimaal € 10,50 per leerling per klas. 
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Individueel budget 

Bedrag dat aan de CJP van de leerling is gekoppeld.. 

 
Klassikaal budget 

Klassikaal budget bestaat uit de bijdrage school plus optioneel het individuele budget. De docent kan 

daarmee minimaal over een totaal van € 15,75 per leerling beschikken om te besteden aan klassikale 

culturele activiteiten. 

 
Schoolbudget 

Het totale budget dat voor de school beschikbaar is om gezamenlijk uit te geven bij Cultuurkaart-

acceptanten. 

 
Paskosten 

De productie- en distributiekosten die de school per leerling betaalt voor de digitale CJP  bedragen € 2,50 

per leerling. CJP’s voor  leerlingen  waarvoor   een   bijdrage   school    beschikbaar is gesteld, zijn gratis. 

 
Betaaltransactie 

Betaling van een activiteit bij een Cultuurkaart-acceptant. 
 

Individuele besteding 

Budget dat besteed wordt door een leerling. 
 

Klassikale besteding 

Budget dat besteed wordt door de budgethouder, via een weborder. 

 
Bijdrage instelling 

De bijdrage die alle Cultuurkaart-acceptanten leveren aan de systeemkosten van de CJP Cultuurkaart. De 

bijdrage bestaat uit 5% van het transactiebedrag dat betaald wordt met de CJP Cultuurkaart of via een 

weborder. De bijdrage wordt berekend door middel van een uitbetaalafdracht. 

 
Weborder 

Mogelijkheid om een klassikale transactie te doen met de CJP Cultuurkaart via een online 

betaalprogramma. 
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2. WAT IS DE CJP CULTUURKAART? 
 

2.1  Omschrijving van de CJP Cultuurkaart 
De CJP Cultuurkaart is een onderwijsondersteunend instrument, waarmee scholen voor het voortgezet 
onderwijs financiële middelen hebben om gebruik te maken van het aanbod van culturele instellingen 
die zijn aangesloten bij CJP. Dit kan in klassikaal verband, maar de leerlingen en docenten kunnen ook 
individueel op pad met CJP.   
 
De CJP Cultuurkaart bestaat uit twee onderdelen:  
1. Geoormerkt budget voor cultuuronderwijs;  
2. Digitale CJP's voor leerlingen en docenten. 
 
Het budget voor cultuuronderwijs  
Het Cultuurkaart-budget is opgebouwd uit het tegoed dat beschikbaar wordt gesteld door het 
Ministerie van OCW. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro verdeeld over de deelnemende leerlingen. 
Daarvan wordt initieel € 5,25 over de deelnemende leerlingen verdeeld, met daarbovenop de bijdrage 
school (€ 10,50 per leerling) en voor sommige scholen een bijdrage vanuit de gemeente. Met het 
Cultuurkaart-budget betaalt de school of de leerling activiteiten die door culturele instellingen worden 
aangeboden.   
 
Digitale CJP's voor leerlingen en docenten  
De school doet mee met de gehele school en vraagt voor alle leerlingen een CJP aan. Deze CJP is digitaal 
en geeft de houder veel voordeel: kortingen op cultuur en lifestyle, maar ook exclusieve toegang tot 
allerlei culturele events.   
 
De CJP Cultuurkaart is gratis voor leerlingen met een bijdrage school. De CJP Cultuurkaart kost € 2,50 
voor leerlingen waar de school geen bijdrage school beschikbaar stelt. Er worden daarnaast 30 gratis 
docentenpassen beschikbaar gesteld. De school kan daarbovenop voor alle docenten een CJP 
Docentenpas aanschaffen voor € 5,- per CJP. 
 
2.2  Deelnemers CJP Cultuurkaart 

Aan de CJP Cultuurkaart kunnen deelnemen: 

• Leerlingen op scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs in Nederland. 

• Leerlingen van 12 t/m 18 jaar oud op scholen voor praktijkonderwijs. 

• Docenten en ondersteunend personeel op scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. 

• Culturele organisaties die voldoen aan de criteria zoals gesteld in Algemene Voorwaarden 

Cultuurkaart-acceptanten 2021. 

 
Scholen die zich aanmelden voor de CJP Cultuurkaart geven automatisch alle leerlingen van de 

school/vestiging op voor de CJP Cultuurkaart. 

 
2.3 Cultuurkaart-budget 

Cultuurkaart-budget is het bedrag dat via de CJP Cultuurkaart uitgegeven kan worden bij culturele 

organisaties. Cultuurkaart-budget kan verschillende herkomsten hebben: 

• € 5,25 budget van het ministerie van OCW. 

• Bijdrage school.  

• Budget beschikbaar gesteld door derden (geld van derden, zoals bijvoorbeeld ouders of 

vermogensfondsen, dat voor een specifieke groep of leerling is bestemd). 
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Bijdrage school 

De directie geeft bij het aanmelden een indicatie van de hoogte van de bijdrage school. Bij het aanleveren 

van de leerling-gegevens wordt de hoogte van deze bijdrage definitief vastgesteld. De bijdrage school is 

minimaal € 10,50 per leerling voor tenminste één klas. De school bepaalt de hoogte van het bedrag. Het 

bedrag is gelijk voor alle leerlingen waarvoor het beschikbaar wordt gesteld en kan alleen voor hele 

klassen gestort worden. 

 
Voorwaarden vrijkomen bijdrage school 

De bijdrage school wordt besteedbaar na: 

• Betaling van de paskosten (mits van toepassing). 

• Storting van de door de school opgegeven bijdrage per leerling. 
 

Samenvoegen van de budgetten 

Het individuele budget van € 5,25 kan aan het klassikaal budget worden toegevoegd. Uit dit klassikale 

budget worden de klassikale activiteiten door de budgethouder betaald. Hierbij wordt  de bijdrage school 

als eerste aangesproken. Pas als de bijdrage school uitgegeven is, wordt het € 5,25 budget van het 

ministerie van OCW aangesproken. Aan het einde van het Cultuurkaart-jaar wordt op basis van 

bovenstaand principe uitgerekend hoeveel er over is van de bijdrage school en hoeveel van het ministerie 

van OCW. 

 
Geldigheid van de budgetten 

Individueel budget is geldig t/m 31 december 2021 en vervalt daarna. Klassikaal budget afkomstig van de 

Stichting Cultuurkaartcentrale is geldig tot 31 december 2021. Klassikaal budget afkomstig van de 

bijdrage school is ook geldig tot 31 december 2021. 

 
2.4  Betalingen met de CJP 

Met de CJP kunnen individuele betalingen gedaan worden bij erkende culturele organisaties  

(Cultuurkaart-acceptanten), als de instelling hierop is ingericht. Budgethouders kunnen klassikale 

betalingen doen via een online weborder. 
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2.5 CJP Cultuurkaart als kortingskaart 

CJP Cultuurkaart-houders kunnen met hun digitale CJP korting krijgen bij aangesloten organisaties. 

Deze staan 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 

deelnemende culturele organisatie. CJP is niet aansprakelijk bij onduidelijkheden of wijzigingen bij het 

toekennen van de korting. 

 
2.6  Bijdrage culturele instellingen 

Cultuurkaart-acceptanten zijn verplicht om over elke Cultuurkaart-betaling automatisch 5% afdracht 

op de uitbetaling te verlenen als bijdrage in de financiering van de bonus die aan scholen wordt 

verleend. Deze uitbetaalafdracht 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 het 

transactiebedrag in, waarna bij de uitbetaling op basis van dit bedrag 95% wordt uitgekeerd. Bij de 

berekening van de afdracht zijn er afrondingsverschillen mogelijk. CJP berekent de afdracht op 

centbasis. 

 
 

3. GEBRUIK CJP  

• Het CJP-lid kan de door de deelnemende organisatie vastgestelde CJP-korting verkrijgen op vertoon 

van de pas. Dit geldt ook voor online transacties. 

• Het CJP-lid kan deelnemen aan voor de doelgroep bestemde acties en evenementen van CJP. 

 
 

4. CRITERIA OM TE WORDEN TOEGELATEN ALS CULTUURKAART-ACCEPTANT 

 
Er gelden een aantal voorwaarden om te worden toegelaten als Cultuurkaart-acceptant: 

1. De aanvrager produceert cultureel educatief aanbod. 

2. Het cultureel educatief aanbod is geschikt voor middelbare scholen en/of mbo-studenten. 

3. Het aanbod is ontwikkeld door professionals.  

 

CJP beoordeelt elke aanvraag individueel. 



9 

 

 

 
5. TOELATINGSPROCEDURE 

 
a. Toelating op grond van statische criteria 

Als de culturele organisatie of individuele kunstenaar voldoet aan bovenstaande criteria (1, 2 en 3), dan 

kan de organisatie of de individuele kunstenaar het aanmeldformulier invullen op partners.cjp.nl. 

 
De Cultuurkaart-acceptant is verplicht gegevens aan CJP te verstrekken die betrekking hebben op de 

culturele activiteiten die de organisatie uitvoert. Ook wijst de Cultuurkaart-acceptant een medewerker 

aan die fungeert als coördinator voor Cultuurkaart-activiteiten en -communicatie. 

 
b. Beoordeling 

CJP beoordeelt het hele jaar door alle ingediende aanvragen om Cultuurkaart-acceptant te worden. 

 
c. Toekenning/afwijzing 

Indien CJP een aanvraag van een culturele organisatie of individuele kunstenaar honoreert, ontvangt de 

betreffende organisatie of individuele kunstenaar daarover een mail. De organisatie wordt dan 

opgenomen in de  lijst  van  culturele  organisaties  en individuele kunstenaars die gerechtigd zijn 

Cultuurkaart-betalingen te accepteren. Afgewezen aanvragers vernemen dit ook per mail. 

 
5.1  Bestaande acceptanten 
De Cultuurkaart-acceptant is verplicht gegevens aan CJP te verstrekken die betrekking hebben op de 

culturele activiteiten die de organisatie uitvoert. De Cultuurkaart-acceptant is verplicht aan te geven of er 

wijzigingen zijn in de hierboven gestelde criteria. Wijzigingen die ertoe leiden dat de culturele organisatie 

of individuele kunstenaar niet meer voldoet aan de gestelde criteria, kunnen tot gevolg hebben dat de 

culturele organisatie of individuele kunstenaar niet langer gerechtigd is Cultuurkaart-betalingen te 

accepteren. 
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5.2  Aanleveren gegevens 

De Cultuurkaart-acceptant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van de juiste 

contactgegevens, zoals naam, adres, contactpersoon en bankrekening. Deze gegevens kunnen altijd bij 

CJP worden gecontroleerd op partners.cjp.nl via de inlogpagina, waar met het inlogwachtwoord direct 

toegang verkregen kan worden tot de eigen contactgegevens. CJP is niet verantwoordelijk of 

aansprakelijk voor schade op directe of indirecte wijze die ontstaat door onjuiste aanlevering of 

verwerking van deze gegevens. CJP vraagt culturele organisaties om zorgvuldig met de inloggegevens 

om te gaan, om mogelijke risico’s op fraude en misbruik te voorkomen. 

 
 

6. CULTUURKAART-GELDEN INNEN 
 

Het Cultuurkaart-budget kan alleen geïnd worden als er een culturele prestatie tegenover staat. Als de 

Cultuurkaart-acceptant naast de culturele activiteiten ook andere bezigheden aanbiedt of uitvoert, mag 

de Cultuurkaart hiervoor niet als betaalmiddel worden geaccepteerd. Via partners.cjp.nl kan een 

weborder worden aangemaakt. 

 
6.1  Controle en fraudebestrijding 

De CJP Cultuurkaart en CJP Docentenpas zijn voorzien van voornaam, achternaam, geboortedatum van 

de desbetreffende leerling of docent en naam  van  de  school.  Daarnaast  bevat de CJP Cultuurkaart 

het CJP-logo en het Cultuurkaart-logo. Van Cultuurkaart-acceptanten wordt verwacht dat zij aan de 

hand van de NAW-gegevens controleren of de drager van de Cultuurkaart ook de daadwerkelijke 

eigenaar is. 

 
De uitbetaling van de Cultuurkaart-transactie minus de 5% uitbetaalafdracht geschiedt giraal door 

Stichting CJP op de bankgirorekening van de betreffende Cultuurkaart-acceptant. CJP verwerkt deze 

financiële afhandeling in opdracht van de Stichting Cultuurkaartcentrale die verantwoordelijk is voor de 

juiste verdeling van de financiële middelen toevertrouwd door de scholen, ministerie van OCW of 

derden.  
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6.2 BTW 

Cultuurkaart-acceptanten zijn verplicht om 

over het uitbetaalde bedrag van de 

Cultuurkaart-transactie (95% van het totale 

transactiebedrag) BTW af te dragen. Het BTW-

tarief dat van toepassing is, kan per sector 

verschillen. De afdrachtplicht (afhankelijk van 

het geldende BTW-tarief) ontstaat op het 

moment dat de financiële tegenwaarde van de 

Cultuurkaart-transactie is ontvangen. 

 
6.3 Korting 

De Cultuurkaart-acceptant wordt geacht 

jongerenbeleid via CJP te voeren. Een eerste 

indicator voor het voeren van jongerenbeleid 

is het geven van CJP-korting. Cultuurkaart-

acceptanten die een kassafunctie hebben, 

worden geacht voor CJP-leden een aangepast 

tarief te hanteren. Wanneer dit tarief wijzigt 

wordt dit door de Cultuurkaart-acceptant aan 

CJP doorgegeven. Alle CJP Cultuurkaart-

houders hebben op vertoon van de CJP 

Cultuurkaart recht op het aangepaste tarief. 

 
 

7. VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
 

De gegevens die nodig zijn voor deelname aan 

de CJP Cultuurkaart worden beheerd door CJP. 

De privacybescherming van de gegevens is 

vastgelegd in het privacystatement van CJP.  

 
 

8. ALGEMEEN 
 

CJP is gerechtigd de culturele organisatie of 

individuele kunstenaar de erkenning als 

Cultuurkaart-acceptant te ontnemen als de 

culturele organisatie of individuele kunstenaar 
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niet (meer) voldoet aan de criteria. CJP is 

gerechtigd het document Voorwaarden 

Cultuurkaart-acceptanten 2020-2021 aan te 

passen. Klachten over uitbetaling kunnen 

schriftelijk worden voorgelegd aan de Stichting 

Cultuurkaartcentrale. Dit reglement kan 

worden aangehaald als: Voorwaarden 

Cultuurkaart-acceptanten 2020-2021. 


