
Projectfiche Cultuurcheques voor jongeren 
 

Doelstelling van de cultuurcheques: 
- Jongeren (vanaf 15 jaar) participeren meer aan cultuur  
- jongeren leren het culturele aanbod in Antwerpen kennen 
- jongeren kiezen zelfstandig uit het culturele aanbod 
 
chequeboek:  
- 3 cheques voor 5 euro 
- één schooljaar geldig (1 oktober tot 30 september) 
- enkel te koop in de deelnemende scholen 
- enkel in scholen in het district Antwerpen, district Borgerhout en district Deurne. 
- geldig in alle deelnemende culturele centra, ontmoetingscentra en kunstencentra 
 
Promotie en communicatie 
- communicatie naar ouders en jongeren verloopt enkel via de deelnemende scholen.  

Voor de bekendmaking en promotie in de school kennen jullie het best de geschikte kanalen. Ter 
ondersteuning bieden we je materiaal aan (affiches, flyer, een powerpoint presentatie, digitaal 
materiaal).  Je kan ook steeds beroep op ons doen en ons bv. uitnodigen op een infomoment 
voor de leerlingen.  

- Op de webpagina antwerpen.be/cultuurshock kan je doorklikken naar het aanbod van de 
deelnemende culturele centra en kunstencentra. 

 
Cultuurverantwoordelijke leerkracht 
- zorgt voor de bekendmaking en promotie naar de leerlingen in de school. 
- prikkelt, begeleidt en omkadert jongeren tot zelfstandig participatie aan cultuur. 
- neemt het voortouw in het leerproces: hij of zij kan een selectie maken in het aanbod en de 

inschrijvingen in groep verzorgen, of een cultuuruitstap (in de vrije tijd) organiseren. 
 
Verkoop cheques 
- Voor de verkoop van de cheques hanteren we een eenvoudige werkwijze: jullie bestellen bij ons 

de cultuurcheques, wij leveren en factureren aan de school, de school zorgt voor de afrekening 
bij de leerling. Bestellingen kunnen heel het jaar door gebeuren, maar graag de bestellingen 
bundelen. 

 
andere: 
- De cultuurcheques voor jongeren is een project van het district Antwerpen, district Borgerhout 

en district Deurne, district Wilrijk en district Merksem. 
- Deelnemende culturele centra en ontmoetingscentra zijn cc Berchem, cc De Kern (Wilrijk), cc 

Deurne, cc Merksem, 252 cc (Ekeren), De Roma, vrijetijdscentrum De Schelde, Gravenhof 
Hoboken, Permeke, Costa, co Nova-Kiel, co Luchtbal, Elsschot, co Oude Badhuis en co Het 
Stadsmagazijn. 

- Deelnemende kunstencentra zijn AMUZ, Arenberg, De Singel, De Studio, Monty, OperaBallet 
Vlaanderen, Het Paleis, Rataplan, Toneelhuis, en Zuidpool 

 
contactgegevens 
- Lokaal Cultuurbeleid district Merksem 
- Vonneke Groeneveldt, 03 338 7206, Vonneke.groeneveldt@stad.antwerpen.be 
 
 

http://www.antwerpen.be/cultuurshock
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