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Rubriek | Cultuurbarbaar (2 pagina’s) 

 

Aantal woorden: max. 1200 woorden (inclusief kader en intro) 
 

Vorm:  
Korte vaststaande introtekst circa 30 woorden: 

 
De Mona Lisa, is dat een toetje? Of…wacht, niet? Sommige van je 

leerlingen zijn met recht een cultuurbarbaar te noemen. Maar ze hoeven 

echt geen expert te zijn om een film of kunstwerk mooi te vinden. 

Kunstzone en CJP kiezen voor jou de leukste events uit, voor jezelf en je 

leerlingen. 

 

Een agenda met een selectie van relevante en culturele activiteiten voor 
leerlingen en studenten. Zes korte aankondigingen (circa 150-200 

woorden) van relevante en actuele activiteiten (urban culture, exposities, 
performances, concerten, festivals en events) voor docenten die, samen 

met hun leerlingen of studenten, gebruik maken van een CJP cultuurkaart 
of MBO card.  

Auteur: CJP 
 

Onderwerp: Een relevante en actuele selectie van culturele activiteiten 
voor docenten die, samen met hun leerlingen of studenten, gebruik 

maken van een CJP cultuurkaart of MBO card. Een koppeling met het 
eindexamenprogramma muziek/tekenen/handvaardigheid/dans/drama of 

een koppeling met het vak CKV en/of burgerschap is een aandachtspunt 
maar niet strikt noodzakelijk.Bij de keuze van de beschreven culturele 

activiteiten is het belangrijk dat er een educatief programma aanwezig is 

voor docenten en educatoren. Dit programma wordt echter niet 
beschreven in de recensie van de culturele activiteit. Een agenda met 

(een selectie) van culturele activiteiten maakt onderdeel uit van de 
rubriek. 

 
 

Kader (in geval van hosting door CJP) 
Informatiekader CJP max. 30 woorden 

 
Website/online 

Website: selectie van 6 activiteiten d.m.v. korte tekst (130 woorden) en 
4/5 afbeeldingen/foto’s 

Facebook en Instagram: plaatsing rubriek met korte tekst en 4/5 
afbeeldingen/foto’s 

 

Beeld bij artikel 
Minimaal 2 afbeeldingen/foto’s behorend bij de betreffende activiteit. 



Persfoto’s van aanleverende culturele instellingen via CJP 

Zie voor het aanleveren van beeld de aparte bijlage Format 
Beeldmateriaal. 

 

 Technische richtlijnen: 
 

Aandachtspunten voor de (hoofd)tekst: 
- Houd bij het schrijven rekening met de lezer 

- Schrijf helder en in begrijpelijke taal 
- Laat zien wat de achtergrond en de aanleiding voor het artikel is 

- Vermijd te veel vakjargon, zelfs al schrijf je voor collega’s 
- Verdeel de tekst in alinea’s 

- Maak gebruik van tussenkopjes om de tekst extra structuur te geven 
- Geef bij afkortingen de volledige schrijfwijze aan 

 
Opmaak 

- Lever het artikel aan met lettertype Verdana en lettergrootte 12 
- Lever de tekst verder zo ‘plat’ mogelijk aan 

- Cursief gebruik voor titels van boeken, films, projecten, etc. 

- Woorden of zinsdelen die een extra accent nodig hebben, kun je 
cursiveren, maar wees hier spaarzaam mee 

- Gebruik alleen enkele aanhalingstekens voor quotes  
 

 


