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Waarom kunst en cultuur?



Artistiek-creatief proces



Iteratief proces



Universeel proces



Aspecten Cultuureducatie

- Vakvaardigheid 

- Disciplinespecifiek

- (Fijn)motorische training

- Persoonsvorming (Bildung / 21st century)

- Verbeelding

- Communicatie

- Samenwerking

- Psycho-sociale vorming

- Identiteit

- Cultureel maatschappelijke identiteit

- Persoonlijke en familiale identiteit





Basis voor Cultuureducatie

Handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse 

cultuureducatie

Drie betrokken partijen: 

- Overheden 

- Onderwijs

- Culturele sector

Drie delen: 

- Visie 

- Huidige mogelijkheden

- Mogelijkheden op de korte termijn (4 jaar)



Visie in de Basis

Geïntegreerd curriculum met doorlopende lijn 0-18 jaar

Vertaald naar huidige structuur:

- Voorschools: Speels ontdekken

- PO: Artistiek proces en kennismaking

- VO onderbouw: Verdieping in 2 of 3 disciplines

- VO bovenbouw: Examenmogelijkheid met afstemming

door scholen in regio



Basis voor Cultuureducatie



Andere invulling “school”

Om verandering mogelijk te maken moet er anders gedacht 

worden over het begrip “school”:

- Geïntegreerde voorziening voor 0 – 18 jaar

- Toegankelijk van 7 tot 19 uur, 50 weken per jaar

- Leren, spelen, sociale interactie, sport en cultuur worden 

afwisselend en integraal aangeboden

- Begeleiding opgroeiend kind door algemeen docent, 

vakdocent, pedagogisch medewerker, sociale ondersteuning 

- Bundeling van kleinschalige locaties en voorzieningen in 

campus-achtige opzet: groen, veilig en compleet



Andere invulling “school” (2)

Om verandering mogelijk te maken moet er anders gedacht 

worden over het begrip “school”:

- Gepersonaliseerd leren, gebruik maken van individuele 

handelingsplannen, volledige integratie passend onderwijs

- Integratie in het curriculum, zowel buitenschoolse 

cultuureducatie met binnenschoolse cultuureducatie, als 

integratie met andere leerdomeinen

- Cultuurrijke leer- en leefomgeving

- Gelijke kansen voor àlle kinderen: zowel kennismaking als 

talentontwikkeling



Uitgangspunten voor aanpak
1. Leerplankaders (binnenschools) en raamleerplannen of 

richtlijnen (buitenschools) gebruiken

2. Visie op cultuuronderwijs 

3. Integratie en doorgaande leerlijn cultuureducatie.

4. Ontwikkeling van artistiek-creatieve vaardigheden en 

afzonderlijke kunstdisciplines

5. Buitenschools verbreding en verdieping gericht op 

participatie en ontplooiing 

6. Aansluiting tussen po en vo en binnen en buiten

7. Goed geschoolde docenten 

8. Combinatiefunctionarissen cultuur en cultuurcoördinatoren

9. regionale afstemming.

10. Kennisdeling



Veel is nu al mogelijk…

Maar:

- Beperkingen door bekostigingssystematiek en wetgeving

- Beperkingen door noodzakelijke samenwerkingen in huidige 

situatie

Belangrijkste voorwaarde is:

Visie en bereidheid school tot verandering:

bestuur, directie en docenten



Voorbeeld: Kindcentra 2020



Voorbeeld: Kindcentra 2020

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen -

de burger van de toekomst - streven partijen naar integrale 

voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en 

met twaalf jaar: Kindcentra 2020. 

In dit Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en 

educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun 

talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende 

ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn 

inherent aan deze voorziening



Voorbeeld: De School Zandvoort



Voorbeeld: De School

“Kinderen hebben gelijkere kansen, als ze ongelijk onderwijs 

krijgen”.

‘Op maat’ door de combinatie van drie pijlers:

- jaarrond open

- mee-ontwerpen en mee-beslissen

- thematisch onderwijs

- 50 weken per jaar open, van 8.00 tot 18.00 uur

- 5 perioden van 10 weken. Elke periode een ander thema 

centraal



Voorbeeld: Arte College



Voorbeeld: Arte College

Het Arte College is een school op de niveaus vwo, havo, 

theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg, die een 

bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin 

willen ontwikkelen.

Het Arte College is een kleine school voor 850 leerlingen. Een 

deel van het curriculum staat in het teken van de creatieve 

ontwikkeling en richt zich op theater en alles wat daarbij komt 

kijken. 



Voorbeeld: VCPS

De VCPS is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de 

structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van 

kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het 

voortgezet onderwijs. 

De vereniging is een actief platform dat een landelijk netwerk 

onderhoudt, waarbinnen informatie-uitwisseling, onderlinge 

ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en 

deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen. Er staan 

43 scholen officieel geregistreerd als cultuurprofielschool.



Kansen en ontwikkelingen

- Onderwijs 2032 (Curriculumvernieuwing primair en 

voortgezet onderwijs), geïntegreerd werken

- Passend onderwijs

Voorschools:

- Kindcentra 2020

PO:

- Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

- Méér Muziek in de Klas / Muziekimpuls

VO:

- Vernieuwing VMBO, aansluiting MBO

- Vernieuwd CKV havo/vwo



Hoe verzilver ik kansen?

- Daadkrachtig leiderschap

- Durf buiten bestaande kaders te denken

- Geld is niet het probleem, denkramen wel

- Visie, bezieling en proces

Leren van kunst en cultuur:

- Artistiek-creatief proces

- Divergerend onderzoek



Cultuureducatie op school

- Integratie kunstvakken en introductie 

kunstdisciplines

- Projectmatig / thematisch onderwijs

- Profilering 

- Pedagogisch model

- Vrije school

- Cultuur in de Spiegel



Aan de slag!

- Wat weet u van kunst en cultuur?

- Wat is uw cultuur? En wat is die van uw medewerkers 

en leerlingen?

- Hoe communiceert u? Taal, beeld, beweging, klank…

Maak een groep van vijf personen

- Denk als een kunstenaar: wat is uw wensbeeld, wat is 

uw referentiekader, en hoe kunt u daar uit breken?



Oefening in divergerend 

onderzoeken (10 min)

- Begin met een brainstorm: School van de Toekomst

- Eerst individueel 

- Dan als groep 



Oefening in divergerend 

onderzoeken (5 min)

- Kies ieder een onderwerp van een ander uit de 

brainstorm

- Associeer voor jezelf op het onderwerp op een apart 

blaadje, maak twee associatiestappen



Oefening in divergerend 

onderzoeken (10 min)

- Geef je blaadje rechts door en voeg twee 

associatiestappen toe

- Ga zo door tot je je eigen blaadje weer terug hebt



Oefening in divergerend 

onderzoeken (5 min)

- Neem de eerste en de laatste stap die op je blaadje 

staat, en kies daarnaast een van je eigen onderwerpen 

uit de brainstorm

- Combineer en verbind deze drie elementen: Welke 

ontwikkeling en mogelijkheden zie je? Welke grote lijn 

ontstaat er? Welke zie je bij de anderen in je groep?



Oefening in divergerend 

onderzoeken (10 min)

- Bespreek elkaars resultaten in de groep. Welke 

overeenkomsten en verschillen zie je?

- Wat levert het op?

- Wat is anders?

- Wat heb je nodig om er gebruik van te maken?

- Hoe kun je de divergentie nog groter maken?



Vervolg

LKCA spoort genoemde 

verantwoordelijken aan uitvoering 

maatregelen op te pakken

Neem publicatie mee en bedenk:

• Wat kun je zelf doen?

• Wie heb je daarvoor nodig?

• Hoe ga je dat doen?



Voorbeeld: Laterna Magica



Voorbeeld: Laterna Magica

Laterna Magica is een vernieuwend integraal kindcentrum op 

Ijburg, Amsterdam. Een basisvoorziening voor 0-12 jaar met een 

sociaalconstructivistische visie op leren en ontwikkelen: Natuurlijk 

Leren. 

52 weken per jaar open van 7:30 tot 18:30 uur. Het is een 

leergemeenschap zonder klassen, jaargroepen, vaste methoden, 

maar met een sterke set waarden.



Voorbeeld: ‘tjong ® talent



Voorbeeld: ‘tjong ® talent

Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd. Om die talenten 

maximaal te ontplooien is het van belang kinderen te 

ondersteunen en stimuleren in hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

- Natuur & Biologie - Sport

- Wetenschap & Techniek - Muziek

- Rekenen/ Wiskunde - Aardrijkskunde

- Toneel/ Drama - Koken

- Tekenen/ Schilderen/ Beeldhouwen

- Geschiedenis/ Politiek

- Taal/ Vreemde Talen (Media/ ICT)


