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Wat is er veel om trots op te zijn! De verhalen van visionaire
schoolleiders, gedreven ICC’ers, nieuwsgierige pabostudenten en
inspirerende kunstenaars nemen je mee op reis door de wereld
van het cultuuronderwijs van nu. De passie en het plezier spatten
als vuurwerk van de pagina’s af.
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) heeft de afgelopen vier jaren
bergen verzet. Als een lopend vuurtje namen steeds meer scholen
deel. Er is flink geïnvesteerd in deskundigheid. Zo schrijft Nicolette
de Gooijer op pagina 55 dat de ontmoetingen met andere collega’s
in de cursus Visie - Verbinding - Verbeelding bij haar `elke keer
het vuur weer aanwakkerde’.
De kwaliteit van cultuureducatie nam toe en als klap op de
vuurpijl zagen steeds meer leerkrachten het belang van goed
cultuuronderwijs. Kinderen die op school actief bezig zijn met kunst,
leggen onverwachte verbindingen en bedenken vaker creatieve
oplossingen. Kleine Jep van zes zegt op pagina 43 dat `Steenmonster
geen vuur spuwt, maar gouden gebouwen eet omdat hij op Mars
woont’. Wij gaan voor Jep en voor alle kinderen door het vuur om
ook de komende jaren nog meer leerlingen te bereiken met CMK.
Dit magazine is een vurig pleidooi voor intensieve samenwerking
tussen de school en de culturele omgeving. Graag dank ik alle
bevlogen leerkrachten voor het geweldige werk in de afgelopen
jaren. Jullie bieden die kleine vonken in de klas de kans om de
vuurmakers van morgen te worden.
Marieke Vegt
Directeur Stichting Kunst & Cultuur (K&C)

UIT EEN KLEINE VONK KAN
EEN GROOT VUUR ONTSTAAN
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CMK GRONINGEN MAAKT ZICH STERK VOOR DUURZAME CULTUUREDUCATIE MET EEN
VASTE PLAATS IN HET LESPROGRAMMA. DE REGELING VERSTERKT DE SAMENWERKING
TUSSEN SCHOLEN EN CULTURELE ONDERNEMERS, BEVORDERT DE DESKUNDIGHEID VAN
LEERKRACHTEN EN ONDERSTEUNT DE ONTWIKKELING VAN DOORLOPENDE LEERLIJNEN.
DANKZIJ GOED CULTUURONDERWIJS GROEIEN KINDEREN OP TOT CREATIEVE EN
KRITISCHE VOLWASSENEN DIE KLAAR ZIJN VOOR DE UITDAGINGEN VAN DE 21E EEUW.
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BEREIKTE
LEERLINGEN

92 ICC’ERS
PER 10.000
LEERLINGEN
IN GRONINGEN

LEERGEMEENSCHAPPEN
CULTUUREDUCATIE

DEELNEMENDE
SCHOLEN

DAARMEE IS GRONINGEN
KOPLOPER VAN NEDERLAND

ONTWIKKELDE
CULTURELE PROJECTEN
3.

17

Op p. 34 vertellen Maartje Ghijsen en
Laura Schaap over ‘hun’ leergemeenschap

TEVREDENHEID
REGELING

ontevreden

6%

94%
tevreden/
neutraal

IN DE PROVINCIE GRONINGEN ZIJN DE AFGELOPEN VIER JAAR PRACHTIGE RESULTATEN
BEREIKT. DAT BELOOFT NOG WAT VOOR CMK III!
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SAMENWERKING LIGT OM DE HOEK.
IN CMK II WERKTEN SCHOLEN SAMEN MET...
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52X 32X
11X 9X
77X

24X

GEMEENTELIJKE
NETWERKEN

27X

En natuurlijk met
andere scholen,
cultuurcoaches en
vrijwilligers. Overigens
hoef je niet binnen de
provincie te blijven:
13 projecten gingen
de grens over.
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HET CULTURELE SCHOOLJAAR IS ALS EEN THEATERSEIZOEN: VAN HET
SAMENSTELLEN VAN EEN PROGRAMMA (P. 12) EN DE UITVOERING ERVAN (P. 24)
NAAR HET RECENSEREN (P. 38) EN VERVOLGENS HET PLANNEN VAN EEN NIEUW
SEIZOEN (P. 48). RIA, LAURA EN PETRA HEBBEN HET ‘CULTURELE SEIZOEN’ AL
VAAK DOORLOPEN. IN DIT MAGAZINE NEMEN ZE JE MEE.

CMK

MAAK KENNIS MET DE MENSEN DIE MET EEN CMKBIJDRAGE KUNST EN CULTUUR STRUCTUREEL
ONDERDEEL MAKEN VAN ‘HUN’ BASISSCHOLEN.

RIA HEIJMER

3.

Cultuurcoördinator Specialistisch Onderwijsinstituut,
interne cultuurcoördinator (ICC’er) Groninger Buitenschool
en Mytylschool PJF Haren
Haar scholen bieden onderwijs aan leerlingen met een fysieke
en/of cognitieve beperking en langdurig zieke leerlingen. Hiervoor is
een bijzondere samenwerking gestart met cultureel aanbieder VRIJDAG.

LAURA DE JAGER

ICC’er CBS De Triangel in Appingedam
Maakt zich op haar school sterk voor cultuur in alle leerjaren.
Zelf staat ze voor groep 8. Laura zat twaalf jaar in het bestuur
van Museum Stad Appingedam en is nu bestuurslid van galerie
De Kunsthof.

PETRA PAAP

Cultureel ondernemer PEPA LES
Volgde de lerarenopleiding aan de Kunstacademie Utrecht,
was kunstdocent in het voortgezet onderwijs en is nu vakdocent in
het basisonderwijs. Sinds 2016 biedt ze ‘Maatwerk cultuureducatie
en -scholing’ aan op basisscholen in Groningen.
Programmeren 10.
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RIA HEIJMER

‘IEDEREEN KAN MEEDOEN
AAN KUNST EN CULTUUR’
‘Ik kwam enthousiast terug van een studiereis naar België, waar ze Cultuur in de Spiegel [zie
ook p. 30, red.] als kader voor cultuureducatie hanteren. Leerlingen onderzoeken en ervaren
kunst en cultuur en reflecteren op wat dit voor hen kan betekenen. Bijvoorbeeld om eigenheid
te ontdekken, zich te uiten of om iets nieuws te ontwikkelen. Dat is erg betekenisvol in het
speciaal onderwijs, waar leerlingen minder fysieke of cognitieve mogelijkheden hebben. Uit
zorg wordt er vaak vóór hen geregeld, bedacht, besloten. Deze kinderen zijn daardoor minder
gewend zelf naar buiten te treden. Door ervaringen en keuzes te bieden binnen het kunst- en
cultuuronderwijs kunnen ze ontdekken wat hen boeit, wat bij hen past, waar ze goed in zijn en
hoe ze zich creatief kunnen uiten. In elke klas heb ik proeflessen theater aangeboden om te
zien wat er gebeurde. Door vragend te verkennen, ontstond enthousiasme bij de leerlingen en
draagvlak bij de leerkrachten.’

LAURA DE JAGER

‘CULTUUR DELEN VANUIT SAMENWERKING’
‘Onze leerlijnen cultuureducatie zijn gevormd door de omgeving. Een belangrijk
aandachtsgebied voor onze leerlingen is taalontwikkeling. Door cultuuronderwijs breiden
kinderen hun woordenschat uit. Inmiddels hebben we een uiteenlopend cultuurnetwerk
van lokaal erfgoed, lokale culturele ondernemers en organisaties opgebouwd om ons
cultuuronderwijs te verrijken. Een orkestlid van het Damster Stedelijk Harmonie Orkest geeft
muziekles aan de leerlingen, die bij de instrumentlessen een instrument mogen lenen om thuis
mee te oefenen. De Kunsthof betrekt klassen bij exposities. En we trekken op met de Joodse
synagoge en de Molukse kerk in Appingedam. Van de laatste zijn wij sleutelbewaarder namens
Stichting Oude Groninger Kerken; er komen regelmatig leerlingen naar de kerk om te leren
over de Molukse cultuur en geschiedenis.’

PETRA PAAP

‘KUNSTONDERWIJS OP MAAT’
‘Wat zou ik graag het kunstonderwijs op basisscholen verbeteren, dacht ik. Meer creatief, met
een duidelijke koppeling met de reguliere vakken. Ik ging het gesprek aan met de directeur
en de ICC’er van de basisschool in mijn woonplaats. Daarmee is het balletje gaan rollen. Ik
volgde een cursus bij K&C om de vragen die spelen in het basisonderwijs beter te begrijpen.
Ik leerde dat met name meerjarenvisie en budget drempels vormen. Dat eerste kan ik bieden;
tijdens mijn opleidingen en werk in het voortgezet onderwijs heb ik doorgaande leerlijnen voor
de beeldende vakken opgezet. Dankzij de CMK-regeling is er extra budget om met de school
samen te werken.’
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VOOR CULTUUREDUCATIE
MET KWALITEIT IS EEN
SCHOOL SCENARIOSCHRIJVER,
REGISSEUR ÉN ACTEUR

HET ROER
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EEN CMK-BIJDRAGE KOMT ZONDER SCRIPT. DAT MAG JE ALS SCHOOL ZELF
SCHRIJVEN. OM ER SUCCESVOL CULTUURONDERWIJS MEE TE BEREIKEN,
BIEDT K&C ENKELE PRAKTISCHE HANDVATTEN MET VIER SCENARIO’S
EN HET CMK-ROER.
Op het gebied van cultuuronderwijs gebeurt veel. Heel veel. De scenario’s zijn ontwikkeld om scholen
te helpen hun startpositie en ambitiepositie te bepalen. Centraal staan deskundigheid, visie, programma
en samenwerking. Dit zijn ook de elementen waarop je extra kunt sturen.
In het roer staat als overkoepelend element het netwerk (samenwerking met de culturele omgeving).
Een goede relatie met het cultuureducatienetwerk is namelijk niet alleen nuttig, maar essentieel voor
de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Want een kerk of een schilderij praat niet terug, legt niet uit
welke ideeën het verbeeldt en hoe het past in de tijd van de maker. Die meerwaarde krijg je met een
externe deskundige of kunstenaar. Met het toevoegen van de expertise van culturele ondernemers in het
onderwijs ontstaat een heel nieuwe chemie – een andere manier van kijken, experimenteren en beleven.
Zulke samenwerkingen zijn een verrijking voor de cultuurvisie van een school en daarmee
het cultuuronderwijs.

Zo werkt het roer
Kennis of deskundigheid is de basis voor
iedere ontwikkeling, ook die van hoogwaardige
cultuureducatie. De visie op cultuureducatie vloeit
voort uit de pedagogische visie en identiteit van
de school en geeft richting aan de ontwikkeling
van het cultuuronderwijs. Als je weet wat je wilt
nastreven vanuit je visie, kun je dat gaan vastleggen
in een programma. Je gaat doelen nastreven. Een
doorgaande leerlijn zorgt voor verticale samenhang in
het doorlopen van de leerjaren en/of voor horizontale
samenhang tussen de verschillende leergebieden.
Bij de evaluatie komt Evi kijken (zie ook p. 46).
Evaluatie is bewustwording van het proces en geeft
inzicht in waar de school staat en wat er nog bereikt
kan worden.
Daarmee is de cirkel rond, maar nooit klaar. Het roer
verbeeldt het gehele proces van kwaliteitsverbetering
in cultuureducatie. Je kunt op elk moment bijsturen
op een van de onderdelen. Vanuit evaluatie ontstaan
weer nieuwe leer- en ontwikkelvragen. Die vragen
kun je beantwoorden door nieuwe kennis op te
doen. Je stelt waarschijnlijk ook weer je visie bij om
uiteindelijk je leerlijnen verder aan te scherpen.

NETWERK

1.
deskundigheid

2.
visie

5.
evaluatie

4.
(beoordeling)

3.
doorgaande
leerlijn
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SCENARIO BEPALEN:

WAAR STAAT
JOUW SCHOOL?
IS CULTUUREDUCATIE OP JOUW SCHOOL NOG EEN ONBESCHREVEN BLAD
OF IS ER AL BEHOORLIJK GEDRAAID AAN HET ROER VOOR KWALITATIEF
STERK CULTUURONDERWIJS? KIES EEN STARTSCENARIO DAT HET BESTE
AANSLUIT BIJ DE VISIE EN SITUATIE VAN JOUW SCHOOL EN BEPAAL
VERVOLGENS DE AMBITIES.

Programmeren 16.
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Onderzoek wat
jouw school nu aan
cultuureducatie doet.

Kies het scenario dat hierbij
het meest aansluit. Dit is je
startscenario.

3.

4.

Bepaal wat jouw school
nog wil bereiken met
cultuureducatie.

Kies het scenario dat
hierbij het meest aansluit.
Dit is je ambitiescenario.

1
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SCENARIO 1

2

De school heeft (nog) geen visie op cultuuronderwijs vastgelegd. De school coördineert en
bevordert de deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs (nog) niet, er is bijvoorbeeld
nog geen ICC’er. Er zijn culturele programmaonderdelen die incidenteel worden ingezet en
geen samenhang vertonen. De school werkt op ad-hocbasis samen met externe partners.

SCENARIO 2

De school heeft een eigen visie op cultuuronderwijs vastgelegd in een cultuurplan.
De school coördineert de deskundigheid: de directeur en de ICC’er stemmen de
hoeveelheid tijd en middelen voor het afnemen van cultuuraanbod met elkaar af. De culturele
programmaonderdelen zijn enigszins op elkaar afgestemd in bijvoorbeeld een methode,
cultuurmenu of projectweek. Er zijn samenwerkingen met externe partners, de school
laat zich voor de inhoudelijke keuzes leiden door deze externe partners.

3

SCENARIO 3

De school heeft met het gehele team een eigen visie op cultuuronderwijs uitgewerkt, als
een opzichzelfstaand onderdeel van het schoolplan. De visie wordt jaarlijks geëvalueerd. De
school bevordert deskundigheid bewust en gericht, kwaliteiten van teamleden worden
gestimuleerd en ingezet. Tijd en middelen worden structureel gereserveerd. De school brengt
vanuit zelfbenoemde doelen samenhang aan in de programmaonderdelen met andere vakken
of in een leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. De school werkt structureel samen en
onderzoekt met externe partners hoe hun aanbod kan aansluiten bij wat de school de leerlingen
wil meegeven.

SCENARIO 4

De school heeft cultuuronderwijs geïntegreerd in haar bredere onderwijsvisie.
Het team voelt zich eigenaar van de visie en plannen. De school bevordert planmatig en
structureel de deskundigheid van het team op het gebied van cultuuronderwijs met tijd
en middelen en is een lerende organisatie. De school brengt bewust samenhang aan in de
programmaonderdelen met andere vakken en een leerlijn cultuuronderwijs van groep
1 tot en met groep 8. Ook wordt verbinding gemaakt met buitenschoolse activiteiten, de
voorschoolse educatie of het voortgezet onderwijs. De school voert de regie over de
samenwerking. De structurele afspraken met externe partners legt de school vast en
deze zijn gericht op een optimale aansluiting van het cultuuraanbod op wat de school
teweeg wil brengen bij de leerlingen.

4
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CULTUUR IS MEER DAN KIJKEN NAAR EEN
SCHILDERIJ. EN BOVENDIEN HOEF JE ER GEEN
VERRE OF DURE REIZEN VOOR TE MAKEN,
WEET DEZE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL IN
BELLINGWOLDE. ZIJ VINDEN HUN KANSEN IN DE
LOKALE SAMENWERKING. ‘JE WILT MET ELKÁÁR
CULTUUR DOORGEVEN.’

JEANNETTE
VREUGDENHIL,
DIRECTEUR CBS
DE WEGWIJZER

‘ WE LATEN KINDEREN
KENNISMAKEN
MET CULTUUR
VAN DICHTBIJ’
HESTER
BAKKER,

MEDEWERKER MOW
MUSEUM WESTERWOLDE

Door het mobiliseren van ondernemers, organisaties
en vrijwilligers in de regio is er volop ruimte om
creatief met cultuuronderwijs om te gaan, aldus
Jeannette Vreugdenhil. Vier jaar geleden trad zij aan
als directeur van CBS De Wegwijzer in Bellingwolde.
Cultuureducatie met Kwaliteit trok haar aandacht
én die van de leerkracht van unit 3, de bovenbouw.
Laatstgenoemde volgde daarop de cursus tot intern
cultuurcoördinator.

Schoolgebouw (hoe zag de school eruit voor en na de
oorlog) en Speelgoed. Op de dag van de opening liepen
er niet alleen ouders en nieuwsgierige dorpsbewoners
rond, maar ook oud-leerlingen en oud-medewerkers die
speciaal voor deze reünie waren uitgenodigd. Sluitstuk
van het cultuurproject vormde de schoolmusical, ook in
oude stijl en met een uitnodiging voor geïnteresseerden
uit de naaste omgeving. Trots: ‘Het eindresultaat was
groter dan alleen maar iets laten zien van vroeger.’

‘Sindsdien vormen we samen het cultuurteam’, vertelt
Jeannette. ‘We spreken cultuurgeld aan om bijvoorbeeld
met onze leerlingen naar een theatervoorstelling te
kunnen. Of om de meesters-en-juffendag uit te breiden
met een poëzievoorstelling met crea-opdrachten in
combinatie met training on the job. Inmiddels halen
we cultuur ook uit onze directe omgeving, naar school
en naar ons dorp toe. We ontdekken steeds meer
mogelijkheden.’

Zowel de publieksjury als de vakjury van de
Onderwijsprijs was enthousiast over 100 Jaar
Onderwijs: ‘Als geen ander laat De Wegwijzer zien
wat het belang is van een ‘levende school’ voor een
dorpsgemeenschap.’

100 jaar onderwijs
Een van de bekroningen op het harde werk is de
Provinciale Onderwijsprijs 2017-2019. ‘De school
bestond 100 jaar en we wilden samen met de leerlingen
tastbaar maken wat er in die 100 jaren allemaal
gebeurd en veranderd is. Twee opa’s kwamen langs
om de klassen te vertellen over hun tijd op deze school
en hoe de lessen vroeger gingen, welk lesmateriaal
en speelgoed zij hadden. De kinderen hingen aan hun
lippen.’
Achter de schermen benaderde de directrice lokale
ondernemers en het museum MOW in Westerwolde.
Konden zij met elkaar samenwerken in dit jubileumjaar
en hierdoor de CMK-bijdrage nog beter benutten?
Samen met het museum ontstond het idee om in de
school een tentoonstelling 100 Jaar Onderwijs te
organiseren. Een erfgoedmedewerker van het museum
nam de kinderen mee het museum in en liet hun zien
wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een
tentoonstelling.
‘Kinderen gingen vragen stellen, vroegen
bouwtekeningen op, interviewden leerkrachten
en oudere dorpsbewoners. Maar liefst drie
expositieruimtes richtten de kinderen in’, zegt
Jeannette. Er kwam een expositie over Taal (met onder
andere oude poëziealbums en schoollessenaars), het

Programmeren 18.

‘Wat kunnen we samen doen?’
De koppeling met lokale cultuur wordt steeds steviger,
merkt Jeannette op. ‘Je leert je ogen en oren te
openen voor lokale organisaties en wordt creatief in
de mogelijkheden om hen te betrekken bij je lessen.
Wat doen zij al, kunnen we hen benaderen om mee te
denken? In Bellingwolde is een imker die vast graag
iets vertelt over zijn bijen, kunnen we daar niet een
keer heen wandelen? Of met waterschap Hunze en Aa’s
het landschap ontdekken? Zetten we met kerst een
lichtjesroute naar de kerk uit, dóór het museum en met
taferelen van het kerstverhaal langs de route? Vrijwel
iedereen die wij benaderen, denkt enthousiast mee.’
Het ‘potje’ voor cultuur aanvullen
Drie jaar na dato blijkt het cultuurplan dat de ICC’er
opstelde nog stevig te staan. Inmiddels is de school
niet ver weg van een doorgaande leerlijn cultuur.
‘Steeds hebben we gekeken hoe we cultuur op een
duurzame manier de school in konden halen en hoe we
de CMK-bijdrage goed kunnen besteden.’ Teamwork,
benadrukt Jeannette, vormt daarin de basis. ‘Het
is zonde als ICC’ers moeten trekken om iets van de
grond te krijgen. Daarin ligt dan ook een belangrijke
taak voor de directie en het bestuur van de school.
Zorg dat je actief meedenkt over de financiering van
cultuurprojecten. Is er een gemeentelijke subsidie
waarmee je het geld van CMK kunt aanvullen? Zijn er
samenwerkingen mogelijk met organisaties, bedrijven,
ondernemers of ouders? Dat overzicht heb je als
directie zijnde, dus daar moet je wel in meedenken.’

Iedere school
verdient een interne
cultuurcoördinator
Leerkrachten in Groningen
kunnen de ICC-cursus
kosteloos volgen als
onderdeel van de CMKregeling. De studievergoeding
gaat niet ten koste van het
eigen CMK-budget. De cursus
biedt praktische handvatten,
vaardigheden en inhoudelijke
kennis om cultuuronderwijs
op jouw school optimaal vorm
te geven.
Info en startdata op
kunstencultuur.nl/icc
Haal het museum
naar jouw school
Museum MOW heeft samen
met CBS De Wegwijzer
het cultuurprogramma
Mien Schoule ontwikkeld.
Onderdeel zijn rondleidingen
door het museum en
achter de coulissen voor
verschillende leerniveaus,
waarna kinderen zelf
aan de slag gaan om een
tentoonstelling samen te
stellen in hun school. Mien
Schoule wordt op maat
aangeboden aan scholen
of aan een klas of cluster.
Het thema kan eenvoudig
gevarieerd worden.

Programmeren 19.
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MÉÉR KUNST, CULTUUR EN INSTRUMENTEN IN DE KLAS?
DAT KLINKT DEZE AANSTORMENDE LEERKRACHTEN ALS MUZIEK IN DE OREN.
MET HET VOLGEN VAN DE MINOR MUZIEK EN CULTUUREDUCATIE VAN
DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN HOPEN ZIJ IN HET BASISONDERWIJS
STRAKS EEN NIEUWE TOON AAN TE SLAAN.
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Rob de Boer (32) is vierdejaars
pabostudent aan de Hanzehogeschool.
Zijn succesles: geschiedenis doorspekt
met muziek, kostuums en beleving.
‘Muziek en cultuur worden vaak gezien als
iets “wat erbij komt”. Zonde, want door het te
betrekken in methodes maak je het leren leuker
en gemakkelijker voor kinderen. Een meester die
voor het bord staat en jaartallen opnoemt? Daar
lopen ze niet warm voor. Maar als de leerkracht
een kostuum aantrekt en er themamuziek uit de
speakers schalt, dan koppel je een beleving aan
de geschiedenisles. En als je ze daar dan ook nog
een middeleeuwse wereldkaart bij laat tekenen
om met een pion en quizvragen overheen te
navigeren, dan zijn ze actief bezig met zich
kennis eigen maken.
Deze minor biedt extra verdieping in muzieken cultuuronderwijs. Ik ben straks vakspecialist
muziek. Ik leer didactiek voor muzieklessen voor
groep 1 tot en met groep 8. Tegelijkertijd worden
we opgeleid tot spil binnen een basisschool
als het gaat om cultuur- en muziekonderwijs.
In een module zoals Muziek bij Geschiedenis
of Muziek bij Aardrijkskunde leer ik manieren
om muziek in een leerlijn te verwerken.
Met inspiratieopdrachten kan ik zo andere
leerkrachten coachen om hun lessen te verrijken.
Zelf leer ik nu pianospelen. Het is nooit te laat
om iets nieuws te leren. Dat warme geluid van
de piano werkt voor mij heel inspirerend. Wat
ik andere leerkrachten mee zou willen geven?
Iedereen kan muziek maken. Zelfs als er op
school geen instrumenten zijn of wanneer
een leerkracht zelf geen instrument speelt,
kun je muziek maken door te klappen of met
bodypercussie. Probeer het gewoon eens –
het brengt niet alleen plezier, maar ook een
gevoel van saamhorigheid in de klas.’

‘MUZIEK BRENGT
PLEZIER EN
SAAMHORIGHEID
IN EEN KLAS’
Programmeren 22.
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‘MUZIEK VERBREEDT
JE HORIZON’

Nick Strobos (21) is vierdejaars
pabostudent aan de Hanzehogeschool
en muzikant. Zijn gitaar gaat altijd
mee de klas in.
‘De tamboerijn rammelt als het getrappel van
paarden, een bekkenslag klinkt als de Romeinse
en Germaanse troepen op elkaar afstormen. Alle
instrumenten klinken door elkaar heen in het
klaslokaal terwijl de kinderen in kleine groepjes
hun eigen geschiedenisles componeren. Geef
kinderen een instrument en ze willen daar lekker
muziek mee maken. Ze komen dan met prachtige
dingen, je hoort en ziet dat ze daar heel goed
over na hebben gedacht.
Met muziek kun je de koppeling maken met
geschiedenis, taal, rekenen, erfgoed en
maatschappij. Je zet kinderen aan het denken.
En jezelf. Want hoe leg je een kind uit hoe
je abstracte kunst maakt? Piet Mondriaan
schilderde zijn beroemde Broadway Boogie
Woogie geïnspireerd door de swingende
muziekstijl boogiewoogie, waar hij een
liefhebber van was. Dat is het uitgangspunt in
een van mijn lessenseries. De leerlingen mogen
een zelfgekozen nummer aanzetten en daar
een schilderij bij maken. Later reflecteren we
op wat ze hebben geschilderd – welke emoties
en verhalen vertellen de kleuren, vormen en
penseelstreken?
Op de middelbare school startte ik met gitaar
spelen. Ik speelde in een band, we deden mee
aan talentenjachten, kwamen in cultuurhuizen.
Al die jaren ben ik blijven spelen en componeren.
Het verbreedde mijn horizon. Ik denk nog wel
eens, wat als ik op de basisschool al in aanraking
was gekomen met een instrument?’
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RIA HEIJMER

‘HET EIGENE VAN EEN KIND
KOMT NAAR BOVEN’
‘Onze leerlingen volgen een blok van 10 weken dans- of theaterlessen per jaar. Deze lessen worden met
de leerkracht afgestemd op onderwerpen of thema’s van andere vakken. In de herfst- en winterperiode
kan dat bijvoorbeeld schaduwtheater zijn. VRIJDAG komt daarvoor naar de Mytylschool en Groninger
Buitenschool. Leerlingen verkennen hun grenzen, worden uitgedaagd om letterlijk en figuurlijk in de
“stretchzone” te komen.
In de eerste les draait het om kennismaken tussen de kunstvakdocent en de leerlingen – vanuit veiligheid
ontstaat durf. De dans- en theaterdocenten benaderen de kinderen op een eigen manier, waardoor
kinderen zich anders durven laten zien. De aanpak is laagdrempelig en uitdagend. De leerkracht en
vakdocent evalueren elke les. Ook blikken ze vooruit op de volgende les, om zo goed aan te sluiten bij de
gebeurtenissen in de groep.’

LAURA DE JAGER

‘WOORDEN KRIJGEN NU BETEKENIS’
‘Nieuwe woorden kun je aanleren met lijsten. Maar het blijft beter hangen vanuit verbinding. Door iets zelf
te doen, koppel je ervaringen en beelden aan woorden en krijgt het betekenis. Vorig jaar zijn we in groep 6
gestart met de boom in de klas van Het Houten Huis. Bij de boom zit een kaartenset met opdrachten om de
kinderen uit te dagen in creatief denken en taalgebruik. Aan beide zijden van de stam gaat een kind zitten.
Opdrachten luiden bijvoorbeeld: Wat zie jij achter mij? Wat denk jij? Omschrijf het eens anders?
Geschiedenis maken we van dichtbij mee. We bezoeken de Joodse synagoge, nemen deel aan de
kranslegging op 4 mei en wandelen langs de Stolpersteine. Met de Molukse kerk en kunstenaar Anne van
Slageren beleven we een drieluik over de Molukse geschiedenis en trekken we de parallel door naar nu.
En ook kunst en duurzaamheid zijn te integreren in een leerproject – zo haalden we kunstenaars naar
school waarmee de kinderen een expositie maakten met kunst gemaakt van afval.’

PETRA PAAP

‘CREATIEVE VAKINTEGRATIE’
‘Ik begeleid scholen die een eigen leerlijn willen voor de beeldende vakken. Van een creatieve basis in de
onderbouw, naar verdieping en verbreding in de leerjaren die daarop volgen. Daarvoor zoek ik ook naar
integratie met andere vakken. Creatieve lessen kunnen een goede eenheid vormen met aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en ook taal en rekenen. Ik kijk naar de succeslessen in de school en schrijf aan de hand
daarvan de doorlopende leerlijn. Het team begeleid ik bij de uitvoer van de beeldende-lesstof. Uiteindelijk
zullen ze het zich eigen maken en verdwijn ik steeds verder naar een ondersteunende rol op de achtergrond,
vanwaar ik de leerlijnen op afstand verzorg en inspiratieopdrachten doorzet.’
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MASCHINKA BOSMAN
MARIEKE COHEN

ICC’ER VAN KATHOLIEKE DALTONSCHOOL
SINT WALFRIDUS

EEN DOORLOPENDE
LEERLIJN UITVOGELEN?
ZO DOEN DEZE
DRIE SCHOLEN DAT

DE ICC’ERS VAN BASISSCHOLEN OP HET HOGELAND KOMEN
REGELMATIG BIJ ELKAAR OM IDEEËN EN INSPIRATIE UIT TE
WISSELEN. BIJ DRIE VAN DEZE SCHOLEN ONTSTOND DE WENS
VOOR EEN DOORLOPENDE LEERLIJN OVER LOKAAL ERFGOED.
DAARVOOR BUNDELEN ZIJ NU HUN KRACHTEN. ICC’ER
MARIEKE COHEN VAN KATHOLIEKE DALTONSCHOOL SINT
WALFRIDUS: ‘ELK EEN DEEL, SAMEN EEN GEHEEL.’

MEREL THOMÉSE

ERFGOEDEDUCATIESPECIALIST &
ONTWIKKELAAR VAN KUNSTEDUCATIEVE
PROJECTEN VOOR HET ONDERWIJS

ONTWIKKELAAR VAN KUNSTEDUCATIEVE
PROJECTEN VOOR HET ONDERWIJS
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‘DOOR SAMENWERKING ONTSTAAN
LESSEN WAARMEE JE NOG JAREN
VERDER KUNT’
‘Wat kun je met Gronings erfgoed doen
voor kleuters?’ vat Marieke haar uitdaging
samen. Met de groepen 1 en 2 onder
haar hoede bijt de kleuterjuf de spits af.
Voor de ontwikkeling van de doorlopende
leerlijn nemen basisscholen Sint Walfridus
en De Regenboog in Bedum en ’t
Groenland in Zuidwolde elk twee leerjaren
voor hun rekening. Cultureel partner
Openluchtmuseum Het Hoogeland verzorgt
ook twee leerjaren.
‘Samen weet je meer, deel je inspiratie en
kun je scherper inkopen’, verklaart Marieke.
‘Eén voor één vullen we zo de leerlijn. Voor
de jongste leerlingen moet het lespakket
héél aansprekend zijn. Daarvoor was ik echt
op zoek naar een culturele ondernemer met
genoeg pedagogische kennis en creativiteit.
Na een tip van de adviseur van K&C raakte
ik in gesprek met Merel en Maschinka.’

Dicht bij huis
‘Voor jonge kinderen moet je uitpakken met
kleur, verhaal en heel veel zelf doen’, beamen
erfgoededucatiespecialisten Merel Thomése
en Maschinka Bosman. In hun overleggen
bepaalden de twee culturele ondernemers
en de basisschoolleerkracht de kaders: een
complete leskist over kunstenaars uit de
regio Groningen. ‘We wilden het onderwerp
niet te breed maken. De wereld van kleuters
speelt zich namelijk dicht bij huis af.’
Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg
blijkt een uitstekende inspiratiebron. Vanuit
het kijken naar de schilderijen ontstaat
het idee voor een prentenboek. Ook de
verhaallijn dient zich vervolgens snel aan.
Merel: ‘Kinderen beleven een verhaal pas
echt als ze zich kunnen identificeren met
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een hoofdpersoon. Die hoofdpersoon vonden
we in het schilderij ‘De taal der vogelen’ van
Werkman. Een vogel, ja.’

Dwaalvogel
Zo ontstond Dwaalvogel: een lespakket met
prentenboek, vilten handpop, atelierlessen,
puzzel, memoryspel en een excursie naar
de kerk in Bedum. ‘Dwaalvogel verlaat zijn
eigen schilderij om nieuwe plekken, kleuren,
woorden en gevoelens te ontdekken in
andere schilderijen’, licht Maschinka toe.
‘Terwijl de kinderen de prent zien, leest
de leerkracht aan de achterzijde een kort
rijm en enkele denksleutels voor. Met deze
filosofische vragen en opdrachten zetten
we de kinderen aan tot praktisch, creatief
en analytisch nadenken over betekenis en
beeldaspecten zoals kleur, ruimtegebruik en
compositie.’
Dwaalvogel(en) in de klas
Merel: ‘Dwaalvogel leert jonge kinderen
met andere ogen naar kunst kijken. Hoe
hebben kunstenaars de omgeving verbeeld?
Hoe kunnen kinderen hun eigen leefwereld
verbeelden?’
De pilotfase is met verve doorstaan.
‘Marieke heeft dit lespakket voor groep
1 en 2 goed opgepakt en het zich eigen
gemaakt; we zagen hoe leuk de leerlingen
het vonden’, zegt Merel. ‘De kinderen vinden
het fantastisch’, beaamt Marieke. ‘Op de
handpop reageren ze heel sterk. Eenmaal
in de speelhoek vliegen ze met hem naar
allerlei imaginaire werelden in
het klaslokaal.’

Snavels in dezelfde richting
De leskist rouleert de komende jaren tussen
de kleuterklassen van de drie deelnemende
scholen. De eerste stappen in het uitvogelen
van de doorlopende leerlijn zijn hiermee
gezet. En geslaagd, vindt Marieke. ‘Voor
mij is het ontwikkelen van erfgoedlessen,
laat staan een doorlopende leerlijn, geheel
nieuw. Door de samenwerking met Merel
en Maschinka is een duurzaam, leerzaam
product ontworpen dat past in de praktijk
van de kleuterklas en nog jaren gebruikt
kan worden.’

‘Dwaalvogel is uitgekeken op zijn eigen schilderij. [..] Daarom ontsnapt hij uit
het schilderij. Hij komt langs voor hem nieuwe plekken in Stad en Ommeland.
Plekken verbeeld door kunstenaarsvereniging De Ploeg.’ Uit: Dwaalvogel

Nog zes leerjaren te vullen
Voor het komende jaar staat de
ontwikkeling van lespakketten voor de
midden- en bovenbouw op het programma.
Merel en Maschinka zijn al gevraagd om
mee te werken aan erfgoededucatie met
integratie in het vak wereldoriëntatie. Voor
Marieke zit de grootste taak erop. Ze zal
nog wel meedenken met de ICC’ers van de
andere scholen die nu van start gaan met
hun deel van de leerlijn. Marieke: ‘Ik was
aanvankelijk voorzichtig bij het aangaan van
dit traject, je bent toch bang dat het te veel
tijd gaat kosten. Het is mij echt heel erg
meegevallen, en het is echt de moeite waard
om het zo te ontwikkelen.’

De vogel van H.N. Werkman 1 dwaalt door een schilderij van Jan Altink 2
1

H.N. Werkman
Chassidische legenden: Suite 2, prent 9
De taal der vogelen - 1941
Gedrukt op papier, 50,9 x 33 cm
Collectie Joods Historisch Museum te Amsterdam
Collectie Henkels

2
Jan Altink
Het witte paard - 1925
Was/olieverf op doek, 61,5 x 70 cm
Collectie Stichting De Ploeg
Bruikleen Groninger Museum
Foto Marten de Leeuw
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ASTRID RASS

ONDERWIJSKUNDIGE
KUNST EN CULTUUR

CULTUUR
IN DE SPIEGEL,
CULTUUR IN DE SPIEGEL VINDT STEEDS MEER ZIJN WEG NAAR DE
LESPRAKTIJK. ONDERWIJSKUNDIGE KUNST EN CULTUUR ASTRID RASS
BEGELEIDT SCHOLEN DIE VANUIT DIT KADER HUN CULTUURONDERWIJS
WILLEN INRICHTEN. ‘CULTUUR IN DE SPIEGEL GEEFT LEERLINGEN INZICHT
IN DE RIJKHEID EN SOMS OOK COMPLEXITEIT VAN HUN EIGEN CULTUUR
EN DIE VAN ANDEREN.’

CULTUUR
IN DE KLAS
Uitvoering 30.

CULTUUR ALS EEN PROCES
VAN DENKEN EN DOEN
Samen met Barend van Heusden en Jeroen Tans (zie kader) schreef
Astrid twee praktische handleidingen om Cultuur in de Spiegel te
vertalen naar de klas. Voor die vertaling is eerst enige kennis van
de theorie nodig. ‘Ik heb mezelf de tijd gegund om me de manier
van denken eigen te maken’, vertelt ze. Die tijd mogen leerkrachten
ook nemen. ‘De valkuil is dat je bij cultuuronderwijs direct aan de
uitvoering gaat denken. Cultuur in de Spiegel gaat echter niet primair
over de activiteiten om kinderen kennis te laten maken met kunst
en cultuur. Het gaat ook om een manier van denken om meer grip te
krijgen op het cultuuronderwijs dat je geeft of zou willen geven. Je
leert begrijpen waarom even rustig met je leerlingen zitten in een kerk
of alleen luisteren naar een liedje een waardevolle bijdrage kan zijn
aan het cultureel bewustzijn en dus past bij cultuuronderwijs.’
‘Wie in de spiegel kijkt herkent zichzelf. Als je een roman
leest of naar een film gaat, herken je de manieren waarop
andere mensen de wereld zouden kunnen waarnemen,
verbeelden, betekenis geven, analyseren’
(fragment uit Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn
cultuuronderwijs door Barend van Heusden).

Cultureel bewustzijn
In Cultuur in de Spiegel vormt reflectie een rode draad, vanuit de
gedachte dat kunst en cultuur eigenlijk altijd over jouzelf gaan.
‘Door jezelf en anderen vragen te stellen over wat je ziet, wat de
bedoeling van de maker is, wat je voelt en hoe anderen het kunnen
zien ontwikkel je een cultureel bewustzijn, en daarmee ook zelfgevoel,
zelfbeeld, zelfbegrip en zelfkennis.’ Astrid pleit er dan ook voor
om cultuurvakken in te bedden in de thema’s die leerkrachten al
behandelen in hun lessen. Want: ‘Als kinderen alleen rekenen en taal
leren, worden ze geen evenwichtige mensen. Elk onderwerp is rijk te
maken aan taal, geschiedenis, kunst of filosofie. Met deze complete
benadering leren kinderen zich verhouden tot de wereld.’
En nee, dat betekent niet dat leerkrachten al hun lessen opnieuw uit
moeten vinden. ‘Dan kan ik ze geruststellen’, zegt Astrid met een
glimlach. ‘Cultuur in de Spiegel geeft een kader waarin je opnieuw
gaat denken en kijken. Een simpel voorbeeld is het potje kleien. Het
hoeft niet alleen te gaan om het leren van de kleitechniek, het kan ook
gaan over de betekenis van potten in ons leven.’ (Zie ook p. 33 voor de
opdracht ‘Potje kleien’.)

Ondersteunen en reflecteren naar het klaslokaal
Als onderwijskundige kunst- en cultuuronderwijs (ArtEZ en VCPS)
en medeauteur van de Cultuur2-boeken weet Astrid als geen ander
dat de leerkracht de cruciale factor is bij goed cultuuronderwijs
in de praktijk. Zo ook bij Openbaar Onderwijs Groningen, waar ze
aanschuift voor brainstorms, scholing en draagvlaksessies voor
deelprojectleiders en leerkrachten. ‘De deelnemers vervullen zelf de
belangrijkste rol in de praktische vertaalslag naar het onderwijs, ik
help ze toetsen en aanscherpen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat de
leerkracht voelt dat je met cultuuronderwijs het cultureel bewustzijn
kunt vormen en dat je daar dus gericht – ook met de kunstvakken – je
leerdoel op kunt afstemmen.’

Wat is cultuur? Wat is kunst? Wat is
cultuuronderwijs? Het is lastig om een eigen
visie te formuleren als de definities niet
helder zijn. Dit vormde de aanleiding voor
Cultuur in de Spiegel, een onderzoek dat liep
van 2008 tot 2014. Hoogleraar Cultuur en
Cognitie Barend van Heusden, verbonden aan
de Rijksuniversiteit Groningen, ontwikkelde
in dit onderzoek een theoretisch kader voor
cultuuronderwijs. Hiermee kunnen scholen
een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs
ontwikkelen die 1) aansluit bij hun eigen
schoolvisie 2) afgestemd is op hun leerlingen
en 3) kan worden geïntegreerd in het
schoolcurriculum.

‘CULTUUR EN
KUNST GAAN
DIRECT OF
INDIRECT ALTIJD
OVER JEZELF’
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‘LEERLIJN MET AANDACHT
VOOR LEVENSFASE LEERLING’

HANNEKE VENEMA

horen
zien
voelen
begrijpen
ontrafelen
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onderzoeken

en

verbanden leggen

fantaseren

k ie

benoemen

z

• Een uitwerking in het medium taal is bijvoorbeeld het
schrijven van gedichten en verhalen.

• Of stimuleer de vaardigheid innerlijke waarneming en laat je

leerlingen met hun eigen lijf als medium, bijvoorbeeld in een
dansles, hun gevoel van vliegen uitbeelden, inclusief de kriebels
in de buik bij het opstijgen en dalen.
• Een meer filosofische insteek is via de vaardigheid analyse en
conceptualiseren met de hele klas via een collage en tabellen
(medium: grafische symbolen) een antwoord geven op vragen zoals
‘Wanneer is vliegen echt vliegen: wanneer je springt, wanneer je
van hoog valt of wanneer je zweeft?’

vormgeven
doen alsof

ANALYSEREN CONCEPTUALISEREN

waarderen
symboliseren

classificeren

De vier vaardigheden volgens Cultuur in de Spiegel: waarnemen, verbeelden,
conceptualiseren en analyseren. Elke leerling kan op zijn/haar niveau de
vaardigheden inzetten. (Bron: Cultuur2)

‘DENK EENS TERUG
AAN JE LESSEN; WAT
HEB JIJ GEDAAN MET
DEZE VAARDIGHEDEN?’
TIP: LEG PER LES
NADRUK OP ÉÉN
VAARDIGHEID.’

Meer lezen
over Cultuur
in de Spiegel?
Cultuur in de Spiegel: naar een
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs
Barend van Heusden (2010)
Te vinden op www.rug.nl/staff/b.p.van.heusden
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WAARNEMEN VERBEELDEN

kk

PROJECTLEIDER KUNST
EN CULTUUR PRIMAIR
ONDERWIJS VAN
OPENBAAR
ONDERWIJS
GRONINGEN

proeven
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•

VAARDIGHEDEN

en

•

Als je bij techniek een vliegtuig maakt, dan spreek je de vaardigheid
verbeelden aan. Dit doe je met media zoals hout, blik en doek. Je leert
door te doen en te experimenteren over constructies, vliegtechniek,
vorm en functie. Je kunt het onderwerp vliegen verrijken met
cultuuronderwijs. In dat geval doe je ook een beroep op het cultureel
bewustzijn van je leerlingen. Wat zijn de betekenissen van vliegen en
vliegtuigen in hun leven?

de

Ook onszelf is de cultuurspiegel voorgehouden. Je gaat echt anders
kijken! Ik geloofde altijd al wel in tijd nemen voor waarnemen en
verbeelden – maar de waan van de dag haalt je vaak in. Terwijl
waarnemen, zo laat de theorie van Cultuur in de Spiegel zien,
voorwaardelijk is om te kunnen verbeelden, om te kunnen spreken
en te kunnen luisteren. Je ziet het ook daadwerkelijk terug in de klas.
Nu kinderen meer rust en ruimte krijgen voor bijvoorbeeld waarnemen
en verbeelden en we de leerkrachten meer vrijheid bieden binnen
de structuur, zien we dat ons cultuuronderwijs rijker wordt, meer
in balans en meer afgestemd en passend bij de karakters van de
kinderen.’

•

Met het medium klei kun je van alles doen. Kleien van potjes en
schaaltjes spreekt de vaardigheid verbeelden aan en is voornamelijk
gericht op het beheersen van de kleitechniek. Je kunt het onderwerp
ook breder trekken: je kunt leerlingen bijvoorbeeld ook leren over
onze potjescultuur:
• Maak tekeningen (vaardigheid verbeelden in het
medium grafische tekens) van de potten uit de
trechterbekercultuur.
• Fotografeer (vaardigheid verbeelden in het
medium mobiel) raamkozijnen in de buurt waarin
vaak twee of drie potjes staan.
• Maak een spoken-wordgedicht over het woord
potjes in onze taal en in spreekwoorden en gezegden
(vaardigheid conceptualiseren in het medium taal).

on t

In een centrale database verzamelen we lessen die passen bij de
leerlijn én bij onze kinderen. Als rode draad gebruiken we het thema
Groningen – lessen zijn hiermee gelinkt aan onze leefomgeving. Elke
school kan het verder op zijn eigen manier invullen en ophangen aan
de bestaande leerlijnen, bijvoorbeeld die van SLO, voor beeldend,
drama, muziek, erfgoed… Nu merken de leerkrachten hoe vakken
beter kunnen samenhangen. “Dat wat we in de les behandelen kan
heel goed verbonden worden met deze dansles!”

•

met het projectteam af naar Vlaanderen. Daar zijn ze verder
met het toepassen van Cultuur in de Spiegel in het onderwijs.
We bezochten een scholengemeenschap en Museum M, dat
geheel is ingericht volgens Cultuur in de Spiegel. Iedereen kwam
geïnspireerd terug.
Vraag iemand om te adviseren en te begeleiden, te toetsen en aan
te scherpen. Wij benaderden Astrid. Zij heeft ons geholpen onze
expertises helder te krijgen binnen het werken en denken vanuit
het kader cultuur.
Betrek de school nauw bij het proces. Gedurende het traject
hebben de deelprojectleiders van de 20 scholen regelmatig
presentaties gegeven op hun scholen. Dat varieerde van vertellen
over wat we zagen op de scholen in Vlaanderen tot uitleggen wat
culturele vaardigheden eigenlijk zijn en uiteindelijk de introductie
van de ontwikkelde doorlopende leerlijn.
Zorg ervoor dat je je lessen niet alleen ophangt aan de kaders van
Cultuur in de Spiegel, maar verbindt ze ook met de aanvullende
landelijke kaders van SLO en Curriculum.nu en cultuurvakken als
geschiedenis, taal, filosofie en burgerschap.
Het boek Cultuur2 helpt je praktische inzichten te krijgen in
het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel; van de mooie
voorbeelden werd iedereen enthousiast.

Vliegtuig

ke

De doorlopende leerlijn gaat tot en met de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. In een tijd waarin er veel aandacht is voor lezen,
taal en rekenen – dus voor conceptualiseren en analyseren – slaken
veel leerkrachten een zucht van verlichting bij het zien van de leerlijn.
“Oh, wat heerlijk, ook aandacht voor waarneming en verbeelding.” Ze
realiseren zich dat deze leerlijn rekening houdt met het totale kind.

• Laat je rondleiden door een school die al verder is. Wij reisden

Potje kleien

me

‘Onze doorlopende leerlijn Kunst en Cultuur is voornamelijk gericht
op cultureel bewustzijn, waarbij de leerling centraal staat. Je zou
haast kunnen zeggen dat de ontwikkeling van de leerling de leerlijn
ís. De leerlijn is visueel vormgegeven. De belangrijkste pijlers, zoals
onderwerp, vaardigheden en media, staan prominent in beeld. In elke
levensfase van het kind is één onderdeel van de pijler dominant. In
de groepen 1 en 2 zijn dat bijvoorbeeld de vaardigheden ‘waarnemen’
en ‘verbeelden’. Daar kun je als leerkracht aan vasthouden. In de
bovenbouw ligt het accent op de vaardigheden ‘verbeelden’ en
‘conceptualiseren’ en bij de media (dragers van cultuur, red.) op
‘voorwerpen’ en ‘taal’.

Praktische tips van Hanneke voor scholen die ook aan
de slag willen met Cultuur in de Spiegel:

(op
)

Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkelde de doorlopende
leerlijn Kunst en Cultuur afgestemd op de ontwikkeling van
het cultureel bewustzijn van kinderen. Hanneke Venema
van Openbaar Onderwijs Groningen is projectleider Kunst
en Cultuur voor het primair onderwijs. In totaal sloten 20
deelprojectleiders van 13 basisscholen en 7 middelbare
scholen zich aan bij de leerlijnontwikkeling.

SPIEGELEN IN DE KLAS
OPDRACHTEN

Cultuur 2: basis voor cultuuronderwijs
Barend van Heusden en Astrid Rass
m.m.v. Jeroen Tans (2016)
ISBN: 9789023254867

Cultuur 2: cultuuronderwijs in het VO
Barend van Heusden en Astrid Rass
m.m.v. Jeroen Tans (2020)
ISBN: 9789403422183
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LAURA SCHAAP

LOCATIEDIRECTEUR VAN
DE BORGMANSCHOOL

MAARTJE GHIJSEN

VRIJDAG Onderwijs

OP PAD MET EEN
LEERGEMEENSCHAP
CULTUUREDUCATIE
Uitvoering 34.

‘IN DE OOSTERPARKWIJK
MAKEN WE SAMEN
RUIMTE VOOR KUNST’
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DE GRONINGER OOSTERPARKWIJK IS EEN WIJK BOMVOL KUNST EN CULTUUR. KIJK MAAR EENS
GOED NAAR DE AMSTERDAMSE SCHOOL-ARCHITECTUUR VAN DE VOOROORLOGSE WIJK, DE GROENE
PLANTSOENEN EN DE GROTE VIJVERS. DE SIEBE JAN BOUMASCHOOL, DE BORGMANSCHOOL
VINKENSTRAAT, SKSG PIEREWIET EN VRIJDAG ONDERWIJS BRENGEN NÓG MEER KUNST EN CULTUUR
DE WIJK BINNEN, VOORAL VOOR DE KINDEREN. DAT DOEN ZIJ MET HUN SAMENWERKING IN DE
LEERGEMEENSCHAP RUIMTE VOOR KUNST.
In een Leergemeenschap Cultuureducatie werken het onderwijs
en culturele ondernemers vanuit een gedeelde intentie samen aan
een vraag op het gebied van cultuureducatie. Locatiedirecteur van
de Borgmanschool Laura Schaap en Maartje Ghijsen van VRIJDAG
Onderwijs vertellen er meer over.
In welke visie hebben jullie elkaar gevonden?
Laura: ‘Onze visie luidt dat elk kind, binnen de eigen leefwereld,
kennis moet kunnen maken met kunst en cultuur. Voor een grote
groep kinderen in onze wijk is kunst en cultuur iets waartoe zij niet
alle mogelijkheden hebben. We wilden het binnenhalen in de school,
en het buiten de school opzoeken in een doorlopende leerlijn met een
passend aanbod voor elk kind. Bijkomend voordeel is dat we in de
school ook fysiek de ruimte hebben voor een beeldend atelier en een
theateratelier.’
Maartje: ‘Er was gewoon rúímte in de school. Alsof we goud hadden
gevonden, zó enthousiast waren we bij VRIJDAG Onderwijs. We
zochten al langer naar manieren om onze onderwijsactiviteiten meer
te integreren in scholen, minder ad hoc aan te bieden. Met vaste
atelierruimtes kun je veel vrijer werken. Theaterlampen laten staan,
geknoeid met verf? In een gewoon klaslokaal geeft dat problemen,
in een atelier niet.’
Laura: ‘Vanuit dezelfde gedragen visie besloten we het ijzer te
smeden terwijl het heet was.’
De leergemeenschap Ruimte voor kunst was een feit.
Er volgde een gezamenlijke sessie met de projectleider
Leergemeenschappen Cultuureducatie van K&C.
Hoe was dat?
Maartje: ‘We wilden gelijk starten! Maar... eerst moesten we onze
dromen opschrijven op post-its. Dat was dus even chaos, maar bracht
ook heel veel energie.’
Laura: ‘Die sessie vormde een goede basis. Het is essentieel dat we
gestart zijn vanuit missie en visie, om vast te leggen wat de gedeelde
doelen zijn. We zijn met elkaar in gesprek gegaan: wat doet ertoe,
wat willen we?’
Maartje: ‘Dat zie je ook terug in de naam van de leergemeenschap.
Ruimte slaat op de ruimte in het rooster, de ruimte in de scholen, de
ruimte in het hoofd bij de leerkrachten en onze docenten. Dat maakt
Ruimte voor kunst.’
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In de Siebe Jan Boumaschool en de Borgmanschool
Vinkenstraat zijn inmiddels ateliers ingericht voor theater
en beeldende kunst. Alle groepen volgen hier wisselende
lessenreeksen van beeldende kunst, theater en muziek.
Maartje: ‘Ik vond het heel bijzonder hoe er gelijk een heel groot
vertrouwen was in de samenwerking. We mochten direct materialen
aanschaffen voor het inrichten van de ateliers. Vanuit VRIJDAG
trainen we ook het team van de basisscholen. Samen verdiepen
we de cultuurvisie.’
Laura: ‘Ik heb dat ook zo ervaren, en denk dat dat is omdat we
een gezamenlijk doel hebben waarbij de kinderen centraal staan.’
In een Leergemeenschap Cultuureducatie staat van tevoren
het eindresultaat niet vast en daardoor is er ook geen
standaard stramien voor de samenwerking. Hoe hebben
jullie dat ervaren?
Laura: ‘Als verschillende organisaties hebben we verschillende
manieren van werken. Maar de hobbels die we tegenkomen, nemen
we samen. Ook voor ons geldt dat we ontwikkelen en dat we daarbij
ook af en toe van het plan durven af te wijken.’
Maartje: ‘De kracht van een Leergemeenschap Cultuureducatie
is hoe je met elkaar werkt. Normaal zijn wij de aanbieder, Laura
de klant. Dit is duurzamer, want we denken samen na over wat
cultuuronderwijs voor het kind betekent. Het is niet een wij-zijverhaal. Het is “we”.’

‘ALS VERSCHILLENDE
ORGANISATIES HEBBEN
WE VERSCHILLENDE
MANIEREN VAN WERKEN.
MAAR DE HOBBELS DIE
WE TEGENKOMEN, NEMEN
WE SAMEN.’

‘DE LEERKRACHTEN KOMEN ACTIEF
MET IDEEËN OVER EXPOSITIERUIMTEN,
PRESENTATIESTIPPEN, VERHOGINGEN’
Wat zijn de opbrengsten?
Laura: ‘Er staat een hoogwaardig kunstatelier waarin kinderen
ontdekken en zich verwonderen. Een collega heeft vanuit haar
masterstudie onderzoek gedaan naar het leren en ontwikkelen
in het atelier. Persoonsvorming, dialoog met anderen,
meningen en opvattingen vormen, woordenschat, presenteren,
inlevingsvermogen, leren met hart, hoofd en handen – er zijn tig
opbrengsten te noemen.’

Wat brengt de toekomst voor de leergemeenschap
Ruimte voor kunst?
Laura: ‘We willen een pilot starten met een buitenschools
cultuurprogramma. De ateliers zijn dan na schooltijd open
voor workshops en lessen voor kinderen van het IKC. Ik zou
het fantastisch vinden als kinderen een eigen portfolio kunnen
opbouwen. Ook besteden we aandacht aan de wijkfunctie –
wat kunnen de ateliers voor de wijk betekenen, en andersom.’

Maartje: ‘Onze docenten zijn sterker betrokken bij de school en de
schoolvisie. We plannen gezamenlijke margedagen van onderwijs,
opvang en VRIJDAG voor trainingen over cultuureducatie. Ik vind
dat een heel leerzame manier van samenwerken.’

Maartje: ‘Daarnaast nodigen we actief wijkvertegenwoordigers
en medewerkers van de gemeente uit om mee te denken over
de toekomst. Zo bouwen we aan een draagvlak waarmee we het
cultuuraanbod in de wijk nog jaren kunnen waarborgen.’

Zijn er nog verrassende bijkomstigheden?
Laura: ‘Het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) van de
Oosterparkwijk, waar de scholen en kinderopvang straks naartoe
verhuizen, is in aanbouw. Bijzonder is dat Maartje vanuit VRIJDAG
in de interieurprojectgroep zit. Straks staat er niet alleen een
atelier, maar zie je ook in de verdere inrichting de aandacht voor
kunst en cultuur.’

Hebben jullie nog een advies voor startende
Leergemeenschappen Cultuureducatie?
Laura: ‘Zorg dat visie en belangen helder zijn voor iedereen,
anders gaat je dat ergens nekken. Dat is een kwestie van het
gedachtegoed steeds weer opnieuw uitspreken, elkaar bevragen,
doorvragen en weer aanscherpen. En vertrouwen is voor ons de
basis.’

Maartje: ‘De leerkrachten komen actief met ideeën over
expositieruimten, presentatiestippen, verhogingen. Dat ze
hierover meedenken, zorgt ervoor dat kunst en cultuur een
vanzelfsprekendheid wordt in het IKC.’

Maartje: ‘Juist, leergemeenschappen draaien om vertrouwen en
samenwerken. Als je niet die gemeenschap om dat kind of om dat
proces heen vormt, dan wordt het taai. Dan kom je weer uit op
roosters en op zichzelf staande kunstlesjes, en dan ben je terug
bij af.’

Samen het cultuurprogramma
op jouw school versterken
Een Leergemeenschap Cultuureducatie
biedt het voordeel van hulp, budget en
instrumenten. Centraal staat betekenisvol
cultuuronderwijs voor de leerling en de
synergie tussen het onderwijs en het
culturele veld. Het accent ligt op het
proces en niet op een product.
Geïnteresseerd?
www.cmkgroningen.nl/leergemeenschappen
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‘HIER ONTSTAAT IETS NIEUWS’
‘We zien dat leerlingen zich gemakkelijker laten uitdagen voor iets nieuws. Soms
denken ze dat iets eng is. De theater- of dansdocent geeft altijd aan dat het kind een
time-out mag nemen. Om dan te zien dat de leerling kort daarna uit eigen beweging
weer in de groep komt, is fantastisch. Als leerkrachten leren wij om minder
beschermend op te treden en de grenzen met het kind te verleggen. Het is een frisse
wind, een andere manier van denken en kijken. Soms denkt een leerkracht onrust
te zien. Maar de kunstdocent ziet juist exploratie. “Laat dit gebeuren, want hier
ontstaat iets nieuws.” En het is prachtig dat het inderdaad zo kan werken. Dan nemen
kinderen de bewegingen van een klasgenoot over of staat er opeens iemand op die
klasgenoten motiveert om mee te doen. Enkele leerlingen zijn, na de theaterlessen op
school, een cursus jeugdtheater in hun eigen woonplaats gaan volgen.’

LAURA DE JAGER

‘TALENTEN KOMEN NAAR BOVEN’
‘Bij de muziekuitvoering voor ouders en leerlingen ondersteunen orkestleden van het Damster
Stedelijk Harmonie Orkest de kinderen. Geweldig voor de kinderen – het heeft zo’n krachtige
uitstraling wanneer jij samen met de orkestleden zulke mooie muziek kunt maken. Bovendien
ervaren de kinderen de inspanning die het kost om zo’n prestatie neer te zetten.
Omdat het cultuuronderwijs op onze school draait om meemaken en verbinden, snijdt het mes aan
twee kanten. Leerlingen ervaren op nieuwe manieren taal, rekenen en wereldoriëntatie. Maar net zo
belangrijk is het ontdekken van nieuwe talenten en manieren om je te uiten. Kinderen die wat op de
achtergrond zijn, krijgen de kans om naar voren te komen. Ook ouders raken door de enthousiaste
verhalen van hun kinderen en het bijwonen van een uitvoering of expositie meer betrokken.’

PETRA PAAP

‘NU ZIE IK HET VOOR ME’
‘“Dit maakt het tot een complete, creatieve les”, zei een leerkracht laatst tegen me.
De kinderen schreven geconcentreerd met een kroontjespen en zwarte inkt sierlijke
letters geïnspireerd op het middeleeuwse monnikenschrift waarover ze zojuist een
filmpje hadden gezien. Inderdaad, door in te spelen op de creatieve interesses van
kinderen wordt lesstof beter opgepakt. En door slim aan te sluiten bij de lesstof met
een beeldende opdracht breng je hierin verdieping aan. Met mijn achtergrond als
kunstdocent geniet ik bovendien van de groeiende creatieve kennis bij de leerlingen.
Deze kinderen hoef je straks niet meer uit te leggen hoe ze hun materiaal klaarzetten
of welke technieken ze kunnen toepassen, want “dat weten wij al”. Vervolgens kun je
blijven bouwen aan creativiteit, dat is nooit klaar.’
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KUNST?
ELK VRIJ MOMENT KNUTSELEN EN TEKENEN: DEZE KINDEREN MAAK JE DAAR
SÚPERBLIJ MEE. KRIJT, ECOLINE, PAPIER EN KARTON LEIDEN BIJ HEN TOT GROTE
VERBEELDINGSKRACHT EN FANTASIERIJKE VERHALEN. OOK DUIKEN ZE ER DE
BOEKEN VOOR IN – JE MOET TENSLOTTE WEL WETEN WAAR JE HET OVER HEBT.

KINDERSPEL!
Recensies 40.
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‘ZIJN KLEUR
IS VAN DE
GEBOUWEN
DIE HIJ EET’
Annika (12) geniet erg van tekenen en
schilderen. Leren gaat voor haar niet
altijd makkelijk, maar met een leeg
papier of canvas weet ze wel raad. Dan
ervaart ze totaal geen belemmeringen.
Op dit schilderij is ze heel trots - het
was onderdeel van een expositie bij
VRIJDAG.
‘Dit schilderij heet Op weg naar de ruimte. Je
ziet allemaal planeten en een raket en ook een
vallende ster. Ik heb eerst getekend met krijt, en
toen ben ik daaroverheen gegaan met ecoline.
Het paars is rode ecoline gemengd met blauwe
ecoline. Die druppeltjes net onder de raket krijg
je als je zout over de natte ecoline strooit.
Ik vind de ruimte heel interessant. Omdat ik nog
niet zoveel over de ruimte wist, heb ik eerst in
een groot ruimteboek gelezen. Toen we in de les
een schilderij mochten maken, heb ik hiervoor
gekozen. Het is een groot schilderij, maar ik heb
het helemaal alleen gemaakt. Nu hangt het in
een lijst bij de deur en kan ik er elke dag naar
kijken.’

‘IK HEB EERST
IN EEN GROOT
RUIMTEBOEK
GELEZEN’
Recensies 42.

Jep - spreek uit als Djep – (6) was
deze voorjaarsvakantie druk in de
weer met schaar, papier en plakband.
Van tevoren wist de kleine kunstenaar
nog niet precies wat het zou worden,
maar een half uur later stond zijn
meesterwerk. En daar bedenkt hij
nog steeds nieuwe avonturen en
verhalen bij.
‘Ik heb een stad gemaakt op Mars. Heb ik zelf
bedacht. Ik had iets geknipt en dat leek wel
een raket. Dit zijn allemaal gebouwen in het
landschap van Mars. En hier is Steenmonster
(wijst naar het beige karton linksvoor, red.).
Zo heet hij omdat hij onder de grond woont.
Hij glimt en is onbreekbaar, want hij is van goud.
Hij eet de gouden gebouwen op en daar krijgt hij
zijn kleur van. Nee, het is geen lief monster. Maar
bang hoef je ook niet te zijn. Als hij voor mijn
deur stond, zou hij het huis niet opeten want ons
huis is niet van goud.’
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HET IS EEN THEMA VOOR ELKE
SCHOOL DIE DEELNEEMT AAN
CMK: HOE ZORG JE VOOR
EEN GOEDE BORGING VAN JE
CULTUURONDERWIJS? HIER
ZIJN ZES GOUDEN TIPS UIT
DE PRAKTIJK.

1

HET BEGINT BIJ DE
LEERKRACHT
Als school wil je dat
elke leerkracht in het
team overtuigd is dat
cultuureducatie bijdraagt aan
een creatieve, onderzoekende
houding, sociale vaardigheden
en taalontwikkeling van
kinderen.
Praktisch:
Laat alle leerkrachten
meepraten over de invulling
van het cultuuronderwijs.

4

EN ZEKER OOK
VOOR MORGEN.
Recensies 44.

BESCHOUW BORGING
ALS EEN DOORLOPEND
PROCES
Je maakt plannen, voert ze
uit en evalueert na afloop,
waarna je weer nieuwe plannen
maakt. Sámen: met het team,
de culturele ondernemers en
andere betrokken partijen.
Borging is nooit af.
Praktisch:
• Reserveer jaarlijks een
aantal momenten tijdens
de teamvergadering om de
voortgang van het cultuurplan
te bespreken.
• Zorg voor structurele
financiering.
• Neem cultuuronderwijs op in
je kwaliteitssysteem (PDCA).

2

BENUT DE INTERESSES
VAN DE LEERKRACHT
De een schildert landschappen,
een ander bakt taarten en weer
een ander zingt in een koor.
In de klas kan deze passie het
uitgangspunt zijn voor het
cultuuronderwijs.

3

Praktisch:
Voeg een nieuwe vraag toe aan
sollicitatiegesprekken: ‘Wat zijn
jouw interesses naast het werk
en hoe kun je deze inzetten in
de klas?’

5

Praktisch:
Verbind het cultuuronderwijs
aan andere vakken. De K&Cpublicatie Een reis maken
helpt je op weg. Daarbij
komen de adviseurs van
K&C graag (kosteloos) langs
op school voor een gesprek
of training. Met speelse
werkvormen stippelt het team
een gezamenlijke visie op
cultuuronderwijs uit – inclusief
de route voor implementatie:
www.kunstencultuur.nl/
eenreismaken.

Door structureel samen
te werken ontstaat
er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid die
verder gaat dan af en toe een
museumbezoek. De cultureel
ondernemer kan duiding geven,
de school kan de cultureel
ondernemer betrekken bij
de lesstof en leerdoelen.
Praktisch:
• Ga met elkaar in gesprek:
‘Hoe kunnen wij ervoor zorgen
dat deze kinderen het beste
uit het cultuuronderwijs
halen?’
• Vind inspiratie in het
interview met Jeannette
Vreugdenhil op p. 18.
• CMK III zet kennis delen en
samen kennis maken centraal,
zo is te lezen vanaf p. 56.

LEG DE DOELEN VOOR
CULTUURONDERWIJS
VAST IN LEERLIJNEN
Het is belangrijk dat
cultuuronderwijs niet blijft
hangen in losse activiteiten per
groep of zich alleen richt op
kennismaking. Samenhangend
cultuuronderwijs is een
passende stapeling van maken
en meemaken van cultuur.
Een activiteit bouwt voort op
activiteiten uit eerdere jaren en
bereidt gelijktijdig activiteiten
in latere leerjaren voor. Zo
breng je ieder jaar meer
verdieping aan.

ZOEK ACTIEF
SAMENWERKING MET DE
CULTURELE OMGEVING

6

STRAAL CULTUUR UIT
Maak iedereen duidelijk:
deze school heeft cultuur
in het DNA. Door cultuur
zichtbaar te maken betrek je
bovendien de leerkrachten,
samenwerkingspartners,
ouders en leerlingen bij je
onderwijs.
Praktisch:
Maak cultuur en kunstprojecten
van de leerlingen zichtbaar
in de schoolinrichting, op de
website, in nieuwsbrieven en
de jaarkalender.
Recensies 45.
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EVI 2.0 VERTELT JOU
HOE HET CULTUURONDERWIJS OP JOUW
SCHOOL ER VOORSTAAT

ACHTERGROND EVI
Hoe geef je scholen inzicht in de vooruitgang die zij
boeken met hun cultuuronderwijs? Hiervoor ontwikkelden
de Rijksuniversiteit Groningen en Compenta in 2014
het zelfevaluatie-instrument Evi – toen nog alleen voor
gebruik in Drenthe en later ook in Groningen. In de digitale
vragenlijsten van Evi staan vier randvoorwaarden voor
cultuureducatie centraal: deskundigheid, visie, doorlopende
leerlijn en het netwerk [zie ook p. 15]. Elke twee jaar
vullen de scholen die een CMK-bijdrage ontvangen de
vragenlijst in. Hiermee bouwen scholen een dossier op
waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op hun
school zichtbaar wordt. Dankzij een subsidie van het Fonds
voor Cultuurparticipatie kon K&C het instrument samen
met partners verbeteren, doorontwikkelen en landelijk
beschikbaar stellen. Vanaf 2021 is Evi 2.0 beschikbaar
voor alle penvoerders van CMK in het hele land.

MET HAAR DIGITALE VRAGENLIJSTEN HELPT EVALUATIE-INSTRUMENT EVI AL JAREN
MET HET VERSTERKEN EN BORGEN VAN CULTUURONDERWIJS. NU IS HET TIJD VOOR
EVI 2.0. VERBETERD? ZEER. VERTROUWD? NOG STEEDS. EN BEHALVE IN GRONINGEN
EN DRENTHE, OOK BESCHIKBAAR VOOR SCHOLEN IN DE REST VAN NEDERLAND.
PROJECTLEIDER ZOË ZERNITZ VAN K&C EN HET LANDELIJKE PLATFORM LKCA STELT
JE GRAAG VOOR AAN EVI 2.0.
‘De school krijgt automatisch feedback op de
ontwikkeling van cultuuronderwijs en ontvangt tips
voor verdere kwaliteitsverbetering. In het dossier
blijven deze gegevens bewaard en op een poster
wordt het visueel samengevat. Zo ziet de school in één
oogopslag hoe ze er op dit moment voor staat en welke
vervolgstappen gezet kunnen worden voor verdere
groei’, vertelt Zoë. Het dossier biedt bovendien meer
inzicht in de samenhang van vier randvoorwaarden
waarop Evi ooit is gebouwd: visie, deskundigheid,
programma en samenwerking.
‘Evi 2.0 maakt inzichtelijk in hoeverre de visie zichtbaar
wordt in het programma voor de leerlingen, of in de
deskundigheid in school. Daarmee krijg je meer inzicht
in de samenhang van het door jouw school gevoerde
cultuurbeleid.’

Direct hulp vragen
Net als in de ‘oude’ Evi kunnen scholen via Evi 2.0 direct
een hulpvraag stellen aan de adviseurs in hun regio.
Bij het invullen van de vragenlijst wordt bij elk van de
elementen gevraagd of de school behoefte heeft aan
ondersteuning op dit vlak. Vult een school hier ‘ja’ in,
dan komt dit terecht bij een van de adviseurs. In het
geval van Groningen neemt een adviseur van K&C dan
contact op met de school.
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Evaluatie van cultuureducatie
Evi 2.0 ondersteunt scholen bij het verankeren van
cultuureducatie, maar is ook een monitoringsinstrument
dat betrokkenen inzicht geeft in ontwikkelingen op
langere termijn. ‘Scholen krijgen via Evi inzicht in de
stappen die ze hebben gezet. Daarmee is Evi in de
eerste plaats voor de school zelf’, licht Zoë toe. ‘Maar
ook voor de besturen, beleidsmakers en culturele
partners – omdat ze op basis van een geanonimiseerde
analyse van de vragenlijsten hun ondersteuning en de
uitvoering van het CMK-programma kunnen verbeteren.’
Scholen die Evi 2.0 invullen, stellen hun dossiers
namelijk beschikbaar aan de Rijksuniversiteit
Groningen, die de dossiers analyseert. ‘Dit leidt
tot een geanonimiseerde rapportage die inzicht
geeft in de stand van zaken van cultuureducatie op
scholen, de stappen die scholen hebben gezet in het
proces van kwaliteitsverbetering, de knelpunten
en ondersteuningsbehoeften. Door de regionale
rapportages samen te voegen krijgen we inzicht in de
landelijke ontwikkeling van cultuuronderwijs en de rol
die Cultuureducatie met Kwaliteit daarin speelt’, vertelt
Zoë enthousiast. ‘Komend jaar is de eerste keer dat zo’n
landelijke vergelijking mogelijk is.’
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‘VAN AANBODGERICHT NAAR
INTRINSIEKE NIEUWSGIERIGHEID’
‘Het aanbod is er en werpt zijn vruchten af. Door coaching on the job of mogelijk lessen van ingehuurde
vakdocenten geven we theater en dans de komende jaren verder vorm. Mijn zoektocht nu is hoe we het geheel
borgen bij de leerkrachten en in het curriculum. We documenteren de werkwijze, onderwerpen, materialen.
Maar het belangrijkste is het borgen van het idee. Want elke les moet voor elke andere groep opnieuw op maat
worden gemaakt om aan te sluiten bij de specifieke behoeften van die groep leerlingen. In samenwerking met de
kunstvakdocenten vullen we de leerlijn Kunst en Cultuur met thema’s en lessen die goed aansluiten. Daarnaast
vergroten we de zichtbaarheid binnen de scholen met een kunst-en-cultuurmuur, een nieuwsbrief en het digitale
portfolio van elke leerling met video en fotografie.’

LAURA DE JAGER

‘LIGGEN WE NOG OP KOERS?’
‘Elk jaar houden we ons cultuurbeleidsplan opnieuw tegen het licht. Met het team
bespreken we wat we houden, wat we aanpassen en wat we willen vernieuwen voor
volgend jaar. De ervaring die wij nu bijvoorbeeld opdoen met Het Houten Huis in
de Klas kunnen we volgend jaar doorgeven aan een volgende leerkracht die ermee
wil werken. Een ander project voor 2021 is de fototentoonstelling in samenwerking
met Stichting Oude Groninger Kerken en de Molukse kerk. Van de eerste Molukse
generatie die in Appingedam kwam, zitten nu kleinkinderen op onze school. In
de samenwerking leggen we de nadruk op wat ons verbindt. Hiermee vatten de
leerlingen familiegeschiedenissen in beeld en woord.’

PETRA PAAP

‘IK BLIJF BIJ DE SCHOLEN BETROKKEN’
‘Na het eerste jaar heb ik samen met de school de basis van een meerjarige leerlijn opgebouwd.
Tot dusver vinden de scholen het prettig als ik hen ondersteun bij het voortzetten van de leerlijn.
Voor de ene school is dat over een periode van vier jaar, voor een andere school zes jaar. Het
belangrijkste voor mij is dat de beeldende lessen in het schoolsysteem verankerd raken. Elke
beslissing is door het team gevoed, want uiteindelijk moeten zij zich de leerlijn eigen maken en
met het team verder bouwen. Wat ik scholen en culturele ondernemers zou adviseren, is om niet te
schromen bij K&C aan te kloppen voor advies. Zij weten wat werkt en welke CMK-bijdrage mogelijk is.’

Uitvoering 48.

Nieuw seizoen 49.

BINGO
BINGO
BINGO
BINGO
BINGO

CMK MAGAZINE

Nieuw seizoen 50.

2021

TIJDENS GESPREKKEN OVER CULTUUREDUCATIE HEBBEN DE K&CADVISEURS LINKS EN RECHTS ALLERLEI REDENEN GEHOORD OM
VOORAL NIET AAN CULTUURONDERWIJS TE DOEN.
Cultuureducatie? Ja leuk hoor, maar…

1

2

3

4

5

We hebben
nu andere
prioriteiten

We zitten midden
in een fusie

Laten we ons nu
eerst even op taal en
rekenen richten

Cultuur is
te duur

Het wordt
gegarandeerd
chaos in de klas

6

8

9

10

Het is niet
zo mijn ding

7
Waarom
dan?

Het kost te
veel tijd

Het is al
zo druk

De gemeente
subsidieert de
hobby’s toch?

11

12

13

14

15

Er is geen geld

Wie gaat dat dan
organiseren?

Je denkt toch niet
dat ik met míjn groep
naar een museum ga?

We moeten
al zoveel...

Dat is iets
voor de
opvoeding thuis

16

17

18

19

20

De buitenschoolse
activiteiten zijn
niet voor ons

Leerlingen komen
om te leren, niet
om te spelen

Vroeger, in
mijn tijd…

Wat leren ze
daar nou van?

Creatief met
kurk zeker?

21

22

23

24

25

Daar gaan de
proefwerken
niet over

Alweer
veranderen?

Al dat
extra werk

En wie draait er
voor het geld op?

Al die verspilling
van tijd en materiaal…
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WIL JE ZINNIG
KUNNEN PAREREN?
Tijden veranderen.
Creatief onderwijzen is toch
een onderdeel van het mooie vak?

Als kinderen iets leuk vinden, dan wordt het
leren ook gemakkelijker. Bovendien bevat
cultuuronderwijs ook elementen van taal en
rekenen, en kun je op verschillende manieren
onderdelen van andere lesmethoden integreren.

Je kunt cultuur op vele manieren integreren en
combineren met de verplichte lessen. Ga het
doen, ga het zien. Dit zijn de dingen die kinderen
zich nog vele jaren herinneren.

Het is een eis vanuit de overheid en staat
omschreven in de kerndoelen van het Nederlandse
onderwijsstelsel. Daarom wil je cultuuronderwijs
ook op jouw school. En natuurlijk omdat het leuk is!

Wetenschappelijk is bewezen dat cultuuronderwijs
bijdraagt aan creativiteit, identiteitsvorming
en een breder perspectief. Bovendien kan een
museumbezoek of andere culturele onderneming
de lesstof tot leven brengen.

Het is niet vanzelfsprekend dat een kind thuis in
contact komt met kunst en cultuur. Cultuuronderwijs
(ónderwijs, dus geen buitenschoolse activiteit) kan
een kind daar dan toch mee in aanraking brengen
– en het kind kan de ervaring op zijn of haar beurt
weer delen met de ouders.
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‘ALS KINDEREN IETS LEUK
VINDEN, DAN WORDT HET OOK
GEMAKKELIJKER’

Er zijn volop subsidies beschikbaar om het eigen
budget aan te vullen. Zoals de CMK-regeling.
Ook kun je op slimme manieren samenwerkingen
aangaan met ondernemers en organisaties, waarbij
beide partijen een investering doen. Benieuwd naar
alle mogelijkheden? Vraag het na bij K&C.

De opleiding tot intern cultuurcoördinator (ICC’er)
geeft praktische handvatten aan de invulling van
een doorgaande leerlijn. De verdieping met kunst,
cultuur en erfgoed gaat daardoor geleidelijk, en
wordt elk jaar een vanzelfsprekender onderdeel
van de school.
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BRIEFWISSELING

EDDY LUKJE IS DIRECTEUR VAN OPENBARE BASISSCHOOL BRUNWERD IN UITHUIZEN. NICOLETTE DE
GOOIJER IS DIRECTEUR VAN ROOMS-KATHOLIEKE BASISSCHOOL BONIFATIUS IN TER APEL. BEIDEN
VOLGEN HET SCHOOLLEIDERSTRAJECT VISIE – VERBINDING – VERBEELDING, EEN SAMENWERKING
VAN STICHTING K&C EN DE SCHOOLLEIDERSOPLEIDING VAN NHL STENDEN.

T TE
E
L
O
NIC

EDDY LUK JE

Beste Nicolette,
Vroeger kochten we met meerdere scholen een theatervoorstelling in. Punt. Dat is
tegenwoordig wel anders. De missie van mijn basisschool luidt: we leren samen door
samen te delen, samen te spelen, samen te werken en samen te leven. Het aanbieden
van kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord is daarin een belangrijke
pijler. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit met ups en downs gaat, ook vanwege
wisselingen van medewerkers en kortlopende subsidies.
Leidinggeven aan cultuuronderwijs vraagt visie, inzicht, kennis en inventiviteit. Als
schoolleiders is het onze verantwoordelijkheid de kwaliteit van dit proces te bewaken.
Je kunt een ICC’er hierin niet alleen laten staan. Zo ontmoetten jij en ik elkaar in het
directeurentraject Visie – Verbinding – Verbeelding. Waarbij ‘verwondering’ trouwens
ook goed in het rijtje zou passen. Hapsnapcultuureducatie bestaat niet. Brengt de klas
een bezoek aan openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum, dan besteden we daar in
de lessen ervoor en erna aandacht aan en nodigen we bij gelegenheid een kunstenaar
uit om het thema op een kunstzinnige manier te verwerken.

Nieuw seizoen 54.

JER
I
O
O
DE G

Beste Eddy,
Mensen denken soms dat kunst- en cultuureducatie in steden als Haarlem
vanzelfsprekender is, omdat er meer musea zijn. Mij gaat het er echter om hoe
je het museum verbindt met je onderwijs. Bezoek je één keer per jaar het Frans
Hals Museum? Of maak je er een beleving van, verbonden met wereldoriëntatie
en onderzoekend leren? Als ik in Haarlem hoorde hoe het Groningse onderwijs dit
aanpakte, dan vond ik dat ze in Groningen al veel verder waren op het gebied van
gepersonaliseerd en thematisch werken.
In 2003 richtte ik een algemeen bijzondere basisschool op in Hilversum. Ik vond dat
het onderwijsaanbod meer ervaringsgericht kon, met kunst en cultuur nadrukkelijk
verbonden met het lesaanbod binnen wereldoriëntatie. Het sluit goed aan op de
belevingswereld van kinderen. Bovendien: het is prachtig als ook de talenten van
kinderen tot uiting komen.
Ook op mijn huidige school werk ik aan die verbinding. De katholieke traditie is zeker
al een belangrijke bron van kunst en cultuur: het samen zingen en vieren, vertellen en
luisteren, de kunst in de kerk. Daarop kunnen wij ons onderwijs voortzetten. Toch denk
ik dat er tegenwoordig niet veel verschillen meer zijn tussen scholen. We durven van
elkaar te leren – ook jouw school werkt nauw samen met een christelijke basisschool,
weet ik.

Dat brengt me gelijk bij de overtuiging dat wat goed of mooi of bijzonder is, niet van
ver hoeft te komen. Op het allernoordelijkste puntje van het vasteland van Nederland,
Noordkaap, kijk je over zee uit op Borkum en Rottumerplaat. Hier wordt het nog écht
donker en écht stil – op de geluiden van de waddenvogels na. Ouders en kinderen
hebben soms geen notie van het mooie gebied waarin wij wonen. Er zijn nog zoveel
‘lagen’ te ontdekken in het Groninger land. Deze lagen in onze schoolomgeving zijn het
uitgangspunt voor ons cultuuronderwijs. Hoe ervaar jij dat in Zuidoost-Groningen? Ik
kan me alleen maar voorstellen dat het een groot verschil is met jouw tijd in Haarlem
en Hilversum. Speelt cultuureducatie hier een andere rol dan in de Randstad? En is
er in de katholieke traditie misschien al een sterkere verbinding dankzij de verhalen,
tradities en voorstellingen in de kerk?

Ik stapte bewust vroeg in het schoolleiderstraject Visie – Verbinding – Verbeelding.
Er zijn voortdurend nieuwe inzichten en ontwikkelingen waar ik van op de hoogte wil
zijn. Ik bespreek alles uitgebreid met mijn ICC’er en het team. Ik kan namelijk nog
zoveel eigen ideeën hebben, als ik in mijn eentje vooroploop, haken de leerkrachten
af. Cultuureducatie is een teaminspanning en je wilt iedereen daarin meenemen:
leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving.

Groet,
Eddy

Groet,
Nicolette

Wat mij is bijgebleven van onze eerste directeurenontmoeting, waren jouw fotoboeken.
Ik vind het inspirerend hoe jouw team projecten vastlegt, als een reminder dat
cultuureducatie onderdeel is van de school. Elke keer dat je de fotoboeken erbij haalt,
wakker je het vuur weer aan.

Ben jij ook een schoolleider met visie?
Aanmelden en meer info:
www.kunstencultuur.nl/visie-verbinding-verbeelding
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VANAF 2021 TOT EINDE 2024 STAAT DE NIEUWE CMKREGELING OPEN. K&C IS DEZE PERIODE OPNIEUW DE
PENVOERDER VOOR DE PROVINCIE GRONINGEN. CMK III
BOUWT VOORT OP DE KENNIS DIE IN DE AFGELOPEN JAREN
IS OPGEDAAN ÉN K&C ZET EEN STAP EXTRA VOOR SCHOLEN
DIE NOG NIET MEEDOEN.
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CMK maakt zich sterk voor cultuuronderwijs waarin kinderen hun
verbeeldingskracht aanspreken, samenwerken met klasgenoten,
de wereld ontdekken, over zichzelf leren, creatieve oplossingen
verzinnen en waarin ze bovendien plezier hebben. Door cultuur te
verbinden met andere vakken wordt de wereld buiten de school
beter weerspiegeld en leren kinderen beter verbanden te zien.

CMK 2021-2024 in een notendop
• Meer aandacht voor kennisdeling in lokale netwerken
• Eenvoudiger een bijdrage aanvragen
• Meer aandacht voor kansengelijkheid
• Ook het voortgezet onderwijs kan nu aanvragen
• Nieuwe ruimte voor Leergemeenschappen Cultuureducatie
Dáág ingewikkelde aanvraagprocedure, hallo
samenwerkingsovereenkomst
In CMK III sluiten scholen en culturele ondernemers een
samenwerkingsovereenkomst met K&C. Hierdoor wordt
het eenvoudiger om een CMK-bijdrage aan te vragen. In de
samenwerkingsovereenkomst staan de concrete activiteiten van
een school om een volgende stap te zetten in cultuuronderwijs. De
school bepaalt de eigen route en culturele partner(s). K&C stelt de
financiële bijdrage beschikbaar en biedt advies en begeleiding.
Uitbreiding van CMK naar voortgezet onderwijs en
buitenschoolse opvang
De kleuters die 8 jaar geleden voor het eerst met cultuuronderwijs
binnen CMK te maken kregen, gaan nu naar de brugklas. CKVdocenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen
voortaan ook terecht bij CMK Groningen. Bovendien maakt CMK
het voor scholen nu ook mogelijk om de kinderopvang te betrekken
in de ontwikkeling van cultuuronderwijs. De bestaande relaties
tussen basisscholen en de kinderopvang lenen zich perfect voor
het inhoudelijk versterken van cultuureducatie.

Kennisdeling en nascholing
Naast de ICC-cursussen, teamtrainingen en visietrajecten gaat
K&C verdieping aanbieden met:
• Het professionaliseringstraject Visie – Verbinding –
Verbeelding voor schoolleiders en bestuurders
• Nascholing Werken in het speciaal onderwijs voor
culturele ondernemers
• De nieuwe Maakplaats Cultuureducatie voor
deskundigheidsbevordering van jonge makers.
In de lokale netwerken komt meer aandacht voor het delen van de
opgedane ervaringen en goede voorbeelden. Daarbij worden ook
beleidsmedewerkers van gemeenten betrokken, omdat de inzichten
kunnen leiden tot het aanscherpen van het cultuurbeleid.

Zo vergroten we de kansengelijkheid
• Ontwikkeling en ondersteuning van train-de-trainertrajecten,
waarbij ICC’ers van scholen uit scenario’s 3 en 4 ICC’ers van
scholen in scenario 1 en 2 ondersteunen
• Financiële ondersteuning van het project Culturele Mobiliteit,
dat een bezoek aan een culturele instelling voor alle leerlingen
bereikbaar maakt
• In beeld brengen van de kansen voor de verbinding tussen
taal en cultuur en zo bijdragen aan taalontwikkeling en het
wegwerken van achterstanden.
Nieuwe ruimte voor Leergemeenschappen
Cultuureducatie
De opbrengsten van de Leergemeenschappen Cultuureducatie
zijn zo waardevol gebleken dat er opnieuw budget is gereserveerd
voor de opstart en begeleiding van nieuwe samenwerkingen. In
een Leergemeenschap Cultuureducatie werken onderwijs- en
cultuurprofessionals samen om een waardevolle bijdrage te leveren
aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Leren van elkaar en
gezamenlijk kennis ontwikkelen staan vanaf de start centraal –
elk veld brengt zijn eigen kennis en ervaring mee.
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CMK III GRONINGEN
IN HET KORT
VOOR WIE

HOEVEEL

WAARVOOR

Primair onderwijs

Schoolgrootte
(leerlingen)

Bedrag per
schooljaar

23-100

€ 800,-

100-200

€ 1.400,-

200-350

€ 2.100,-

> 350

€ 3.500,-

Visieontwikkeling,
deskundigheidsbevordering
en leerlijnontwikkeling

Voortgezet onderwijs

€ 9,- per leerling,
per schooljaar

Co-creatie met culturele
omgeving en/of andere
vakgroepen

Culturele ondernemer(s)

Maximaal € 5.000,per ontwikkeling

Ontwikkeling van culturele
producten op vraag van
de school

Samenwerkingsverbanden
van po, vo en/of culturele
ondernemer(s)

Maximaal € 8.000,per jaar

Leergemeenschap
Cultuureducatie
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STIP
OP DE
HORIZON
Adviseurs, scholen en culturele ondernemers en instellingen kunnen nog veel van
elkaar leren – en leren begint met delen. Daar zetten we op in met CMK III. Op
scholen en culturele instellingen die samenwerken als gelijkwaardige partners,
en met vakdocenten in het voortgezet onderwijs die in co-creatie samenwerken
met de culturele omgeving.
Door cultuuronderwijs breder op de agenda te zetten en verbindingen te
zoeken binnen én buiten school, werken we aan een onderwijslandschap waar
cultuuronderwijs voor leerlingen een vanzelfsprekend onderdeel is van de
schooldag. Waarbij docent en kunstenaar samen verantwoordelijk zijn voor goed
(cultuur)onderwijs en waar we kunnen bijdragen vanuit onze eigen expertise.
Dat is CMK III.
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DOSSIER CREATIVITEIT
INSPIRATIE VOOR HET ONDERWIJS

In het Dossier Creativiteit delen we kennis en inspiratie om het creatieve vuur bij jou en je leerlingen
aan te wakkeren. We vullen het dossier doorlopend aan met boekentips, podcasts, interviews,
artikelen en animaties. Meer info: www.kunstencultuur.nl/dossiercreativiteit.

LUISTEREN

HEBBEN

LEZEN

HEBBEN

LEZEN

KIJKEN

Creativiteit, de podcast
Mo en Jobbe van Radio Kijk spreken namens
K&C met leerkrachten, theatermakers en
wetenschappers over creativiteit in het
onderwijs.

De vijf elementen van creatief gedrag
Karin en Annerieke van Springstof vertellen
over hun onderzoek en de kaartenset die je
helpt het anders te durven doen.

Tijd maken voor kunst – Joke Hermsen
Schrijfster en filosofe Joke Hermsen doet
een pleidooi voor een meer bevlogen tijd.

TRAINING

Werken vanuit het creatieve proces
Gratis K&C-training. Krijg meer inzicht in
hoe je in jouw lessen kunnen aanzetten tot
onderzoek en meer verbeeldingskracht.

Dossier Creativiteit wordt regelmatig aangevuld. Bekijk alles op:
www.kunstencultuur.nl/dossiercreativiteit

Poster ‘Het creatieve pad’
Download of bestel gratis de poster die
jou helpt te denken in mogelijkheden in
plaats van belemmeringen. Gemaakt door
Anne (De Kunst van het Verdwalen) en
vormgever Jelle.

Inspiratiekaarten voor de klas
Bestel de 8 inspiratiekaarten gratis. Op elke
kaart vind je een werkvorm die gemakkelijk
is toe te passen in je lessen.

Vijf filmpjes over creativiteit
Met deze video’s krijg je meer inzicht
in creativiteit en hoe het werkt.

LEZEN

Vijf boekentips over creativiteit
Wist je dat je creativiteit kunt ontwikkelen en
stimuleren? Echt! In deze boeken lees je hoe.

COLOFON
Dit is een regionale uitgave van Stichting Kunst & Cultuur (K&C) in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
Bezoekadres Groningen
Het Paleis, Boterdiep 117
9712 LM Groningen
050 - 721 0840
info@kunstencultuur.nl
Post- en bezoekadres Assen
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
0592 - 336 999
info@kunstencultuur.nl
Teksten
Bureau Kurk (Kirsten Sikkema)
Redactie
Bas Hendrickx, Gaby Kleverlaan en Kirsten Sikkema
Ontwerp en beeldconcept
Buenaparte (Arnoud Evenhuis)
Fotografie & beeldmateriaal
Stichting Kunst & Cultuur
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stichting Kunst & Cultuur.
Copyright © 2021, alle rechten voorbehouden

WWW.CMKGRONINGEN.NL

