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Ontzorgt praktisch organiseren van cultuureducatie 

Ø Planned Culture is een cloud-based
inschrijf-, plannings- en 
communicatiemodel

Ø Specifiek ontwikkeld voor het organiseren 
van cultuureducatie 

Ø Voor bemiddelaars/regisseurs en centrum 
voor de kunsten 

Ø Inzetbaar voor PO en VO, cultuurmenu’s en 
vrij aanbod voor scholen

Ø Verschillende partijen komen samen op 1 
platform

Gemak voor scholen, ontzorgen van planners, overzicht door heldere stuurinformatie



Wat betekent Planned Culture voor scholen? 

Ø Eenmalig account aanmaken, daarna zelf schoolgegevens en rooster kunnen aanpassen 
+ onbeschikbaarheid per groep aangeven. Inschrijven op activiteit, pakket of lesreeks

Ø Via filters (niveau, aanbieders, leerlijnen ed.) kunnen selecteren uit aanbod van 
activiteiten. Aanbod is selectief te tonen aan verschillende clusters van scholen (bv. 
gemeentes)

Ø Gekozen aanbod is direct zichtbaar op een overzicht op de accountpagina: activiteit, 
planning & prijs. Te downloaden in PDF of Excel

Ø Voorstellingen of lesbezoeken die op school plaatsvinden, worden automatisch op het  
eigen speel- of klaslokaal gepland

Ø School ontvangt plannings-, herinner-,en evaluatiemail uit het systeem

Ø Vervoer kan optioneel worden aangeboden



Wat betekent Planned Culture voor de Planner? 
Ø Alle gegevens en overzichten in 1 systeem, overal bereikbaar. Een wijziging wordt 

direct op alle overzichten doorgevoerd

Ø Planner kiest per activiteit hoe een school zich inschrijft: 
Ø Een school kan zich aanmelden met voorkeursdata, de planner plant 
Ø De planner maakt tijdsblokken aan gedurende een periode. De school/groep 

kiest een tijdsblok (dit tijdstip is dan niet meer beschikbaar voor andere 
groepen). De school plant dan zichzelf in

Ø Plant op een overzichtelijk planbord:
• Groepen zijn alleen in te plannen voor gekozen/toegewezen activiteit
Ø Capaciteit van de zaal en aantal ‘ingeplande leerlingen’ zichtbaar
Ø (on)Beschikbaarheid groepen en opmerkingen zichtbaar op planbord
Ø Meldingen. Bv. als je een groep of vakdocent inplant als ze niet beschikbaar zijn

Ø Overzichten voor scholen, vakdocenten, aanbieders, boekhouder en optioneel 
vervoerder worden automatisch gegenereerd



Wat betekent Planned Culture voor de Planner?

Ø Schoolgegevens zijn makkelijk toegankelijk en te exporteren

Ø Automatische communicatie met scholen en vakdocenten wordt gelogd

Ø Ingeplande vakdocenten en gezelschappen hebben een eigen inlog om de planning te 
zien

Ø Automatische mails naar scholen:
Ø Planning 
Ø (optioneel) Oktobertelling
Ø Herinneringsmails (met link naar lesmateriaal)
Ø Wijzigingen in planning (ook naar docent)
Ø Evaluatiemail na laatste uitvoering (met link naar evaluatieformulier)

Ø Leskistplanning met herinneringsmail over haal- en brengtijden



Wat betekent Planned Culture voor de bemiddelaar? 

Ø Bespaart tijd in organisatie van cultuureducatie

Ø Kan makkelijk grote aantallen activiteiten, aanbieders en scholen faciliteren

Ø Heeft regie op aanbod en keuze van scholen via 1 platform

Ø Biedt meerwaarde aan scholen (gemak en klantgerichtheid)

Ø Makkelijk samenwerken met diverse partijen binnen 1 regio; samen op 1 
platform

Ø Heeft cijfers en stuurinfo als basis voor inzicht en rapportages voor de gemeente 
en andere subsidieverstrekkers



Werken in Planned Culture: de bemiddelaar bepaalt eigen werkwijze

Ø In Planned Culture hebben ‘hoofdplanners’ alle rechten in het systeem: zij zien alle 

activiteiten, planningen en kunnen templates en teksten aanpassen

Ø Hoofdplanners kunnen anderen toegang geven met beperktere rechten:

o planners van aanbieders die de inschrijvingen voor alleen hun specifieke 
activiteiten zien en/of plannen 

o vakdocenten die hun beschikbaarheid in het systeem kunnen zetten en 
hun planning zien

Ø De hoofdplanner kan groepen inschrijven voor activiteiten (bv bij een verplicht 
menu) of scholen schrijven zelf in voor activiteiten. 



Aanbod 



Inschrijven: accountpagina



Inschrijven: aanmelden

Inschrijven



Inschrijven: School kiest uit aangeboden datum/tijd blokken

Inschrijven



Plannen

• Inschrijvingen direct in planbord zichtbaar
• Plannen van uitvoeringen
• Drag & Drop-> groepen aan activiteit 

koppelen
• Hulp bij het plannen en meldingen op 

eventuele fouten 



Plannen



Communicatie

• Automatische communicatie naar 
scholen (planning, reminder en 
evaluatie)

• Overzicht van de planning & prijzen op 
accountpagina van school; wijzigingen 
altijd actueel



Overzichten



Inzicht in cijfers om te kunnen sturen; een aantal voorbeelden

Rapportages:
ü Aantal leerlingen
ü Aantal inschrijvingen

q Per schooljaar
q Per kalenderjaar
q Per aanbieder
q Per activiteit
q Per school


