Een uitgave van Cultuurmij Oost, in samenwerking met Kunstloc Brabant

Competenties cultuureducatie kunst en erfgoed
Ontdek de competenties en de bijbehorende gedragsindicatoren
Competenties cultuureducatie zijn een belangrijk handvat om het cultuuronderwijs binnen
de school vorm te geven; een hulpmiddel om te kijken, beoordelen, plannen en richting te
bepalen. C-zicht is hierbij een nuttig, ondersteunend instrument. Basisscholen kunnen met
C-zicht lijn aanbrengen in hun culturele activiteiten en gericht werken aan de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen.
Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude; iets
kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. We onderscheiden drie
competenties waarmee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven:
1.

onderzoekend vermogen;

2.

creërend vermogen;

3.

reflecterend vermogen.
Deze drie vermogens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een
beroep op alle drie de competenties tegelijk. Ze zijn als een driehoek, waarbij de top van de
driehoek correspondeert met de competentie die op een bepaald moment de nadruk moet
krijgen. Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je ook echt
bij een leerling wilt terugzien.
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Competenties cultuureducatie
Onderzoekend vermogen
De leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn
omgeving leren kennen.
Gedragsindicatoren - De leerling:
 gebruikt actief zijn zintuigen om een object,
onderwerp of gebeurtenis te verkennen
 experimenteert met verschillende materialen,
technieken en begrippen
 verkent emoties, ervaringen en ideeën van
zichzelf en anderen
 stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving
 verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik
van verschillende bronnen
 gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is
 werkt de vraag planmatig uit
 kan vraag en plan bijstellen op basis van
(onverwachte) uitkomsten
video: https://youtu.be/G0L9lLHuTmg

Creërend vermogen
De leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn
ervaring, waarneming, verbeelding en kennis.
Gedragsindicatoren - De leerling:
 kan zich een voorstelling maken van een
gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten
 past bewust technieken, vaardigheden en
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materialen toe binnen eigen werk
 kan opgedane kennis toepassen
 bedenkt en maakt ontwerpen of concepten
 bedenkt en realiseert alternatieve oplossingen
 geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties
en ideeën
video: https://youtu.be/_PEObh8Aw9g

Reflecterend vermogen
De leerling kan terugkijken op eigen ervaringen,
deze interpreteren en er betekenis aan geven.
Gedragsindicatoren - De leerling:
 verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in
relatie tot de context
 bedenkt persoonlijke leervragen
 geeft aan wat hij anders en beter kan in relatie tot
zijn leervragen
 vergelijkt eigen ideeën en werk met die van een
ander
 benoemt wat ideeën en werk van anderen (kunst
of erfgoed) voor hem betekenen
 stelt zich open, vraagt anderen om feedback en
tips en gebruikt deze
 kan verwoorden wat de waarde van kunst en
erfgoed voor hem is
video: https://youtu.be/xXKtrbfXX-A
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Algemene competenties
In totaal bestaat C-zicht uit zes competenties. Behalve de culturele competenties zijn er drie
algemene vermogens:

1 Vermogen zich te presenteren
De leerling kan op een aantrekkelijke manier
zichtbaar maken wat hij en/of de ander heeft
gemaakt of ervaren.
De leerling:
 presenteert eigen werk of dat van een ander
 presenteert individueel of als deel van een groep
 verwoordt of verbeeldt in zijn presentatie de
betekenis die het werk voor hem heeft
 presenteert wat hij heeft ontdekt en/of geleerd
 bedenkt en bepaalt vooraf wat hij moet doen om
zijn presentatie goed te laten overkomen
 maakt keuzes voor de vorm waarin hij iets
presenteert
 let erop dat zijn boodschap overkomt
 kan omgaan met de aandacht die hij krijgt van de
toeschouwer

2 Vermogen tot samenwerken
De leerling kan tot een gezamenlijk resultaat
komen door eigen en andermans kwaliteiten te
benutten.
De leerling:
 luistert naar anderen, stelt vragen en overlegt
 verplaatst zich in anderen en staat open voor
ideeën van anderen
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 brengt eigen ideeën, gevoelens en gedachtes in de
groep
 neemt in overleg besluiten
 houdt zich aan gemaakte afspraken over taken en
rollen
 levert een actieve bijdrage aan het groepsresultaat
en het proces
 zet de kwaliteiten van zichzelf en anderen in

Vermogen tot zelfstandig
werken
De leerling kan bepalen welke taak hij wil
uitvoeren, hiervoor verantwoordelijkheid nemen
en deze in relatie tot zijn omgeving tot een goed
einde brengen.
De leerling:
 neemt initiatief
 stelt doelen voordat hij aan een activiteit begint
 bepaalt en organiseert wat nodig is om de doelen
te realiseren
 plant eigen leeractiviteiten
 realiseert de gestelde doelen
 evalueert het resultaat van de gestelde doelen
tussentijds en na afloop
 neemt de verantwoordelijkheid voor wat hij
bedenkt, maakt en uitvoert
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De kunst van het fouten maken
Soms kom ik op scholen en zie ik in een klas dertig dezelfde tekeningen van
dezelfde boom hangen. Dan denk ik: hier is een kans gemist. Daar kan de tekenles
toch niet voor bedoeld zijn? Ik zou dat graag anders aanpakken. Haal leerlingen
weg bij de standaardoplossing, de standaardafbeelding van een boom. Praat met
hen over bomen en over de vele verschillende vormen. Welke eigenschappen horen
eigenlijk bij een boom? Is het nog een boom als er geen takken zijn? Of als je de
stam blauw kleurt? Noem eens tien eigenschappen van bomen en ontwerp dan een
boom waarbij acht van die tien ontbreken. Leerlingen los laten komen van het
bekende en geijkte, dat is voor mij cultuuronderwijs.

Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling Universiteit Twente:
“Competentiegericht lesgeven doe je niet zomaar even”
En dat is voor mij ook competentiegericht lesgeven. Ik weet het, competenties is voor sommigen een wat
besmette term. Alsof het in het onderwijs alleen nog maar om vaardigheden en niet meer om kennis draait. Dat
is natuurlijk niet zo. Ik pleit zeer zeker niet voor het afschaffen van kennisoverdracht. Maar dat zou niet het
enige moeten zijn. Het is belangrijk ook vaardigheden, motivatie, houding en zelfbeeld van leerlingen te
ontwikkelen – en dat is wat we in deze publicatie bedoelen met competenties cultuureducatie.
C-zicht brengt die competenties in kaart. Neem onderzoekend vermogen. Daarbij draait het om
nieuwsgierigheid, om de wil de wereld te verkennen en te weten hoe je dat kunt doen. Bij creërend vermogen
gaat het om werkelijk iets nieuws kunnen bedenken, om andersom denken en originele oplossingen.
Reflecterend vermogen ten slotte, is essentieel om te leren. Het betekent stilstaan bij wat je doet en hoe je dat
doet. Bij wat je al kunt en wat je nog kunt leren. Zonder reflectie komen leerlingen niet vooruit en durven ze geen
nieuwe stappen te zetten. Zonder reflectie blijft alles statisch. Alleen als je je bewust bent van je eigen manier van
denken en werken, kun je je leerproces bewust bijsturen.

Een andere manier van werken
Competentiegericht lesgeven doe je niet zomaar even. Het vergt een andere manier van werken. Als leerkracht
moet je loskomen van louter kennisreproductie en voorgekauwde opdrachten. Je moet meer coach en minder
zender worden. Het vraagt ook om flexibiliteit. Daartoe moet je de lesstof zo goed beheersen dat je ook die durft
los te laten. Geef meer open opdrachten. Natuurlijk is dat lastig en spannend, want opeens is er niet meer één
goed antwoord. Maar om te beoordelen hoe leerlingen zich ontwikkelen, kun je ook naar andere dingen kijken.
Hoe creatief is een leerling bijvoorbeeld geweest? Hoe origineel zijn de oplossingen? Deed een leerling iets wat
hij nooit eerder had gedaan? We willen immers burgers opleiden die niet alleen dingen weten, maar ook snel
hun weg kunnen vinden in nieuwe omgevingen, die informatie op waarde filteren en kritisch nadenken. Deze
zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden zijn belangrijk, en het mooie is: we vinden ze terug in de competenties
voor cultuureducatie.

Winst
Ik heb hier beschreven wat er allemaal moet veranderen om competentiegericht les te geven. Laat ik afsluiten
met te beschrijven wat je ermee wint. Je bereikt ermee dat leerlingen andere dingen durven doen. Dat je
onvermoede talenten bij hen losmaakt. Dat leren een positief proces wordt waarin leerlingen fouten mogen
maken, en sterker nog: waarin ze juist leren dóór fouten te maken. Je zet leerlingen in hun eigen kracht en dat
komt een positief zelfbeeld ten goede. Je biedt ze een rijkere leeromgeving, en zult ze gewoon zien opbloeien.
Dat zien we duidelijk bij leerlingen die minder goed zijn in cognitieve vakken en nu eindelijk hun onvermoede
talenten kunnen tonen. Maar ook de slimmeriken kunnen hun ei kwijt. Ze worden door andere, meer open
opdrachten echt uitgedaagd en wie weet ervaren ze voor het eerst dat dingen moeilijk kunnen zijn, omdat ze het
antwoord (nog) niet weten. Dat is goed. Onzekerheid is inherent aan onderzoeken en ontwerpen, aan kunst en
wetenschap. Competentiegericht lesgeven voedt het vlammetje waardoor iets nieuws geleerd en gecreëerd kan
worden.
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Je moet dit lezen: En waar blijven de kerndoelen?
Iedereen die zich professioneel met onderwijs en cultuur bezighoudt, weet dat de kerndoelen 54, 55 en 56* de
legitimatie zijn van heel veel moois en belangrijks dat zich binnen en buiten het klaslokaal afspeelt.
Wat zijn de kerndoelen veelomvattend! De drie regels vangen een wereld aan cultuureducatie en bieden zoveel
speelruimte dat handvatten voor de concrete invulling ervan absoluut noodzakelijk zijn.
Op dat vlak bestaat al veel en op dit moment wordt er nog meer ontwikkeld, in de vorm van leerlijnen en
scholing van leerkrachten. De competenties voor cultuureducatie zijn een houvast dat onder dat aanbod en de
kerndoelen gelegd kan worden. Met een uitwerking in gedragsindicatoren komen alle afzonderlijke aspecten uit
de kerndoelen gebalanceerd aan bod. En daarmee wordt de keuze voor een les, een methode, een kunstenaar in
de klas, een voorstelling, een stuk evenwichtiger.

C-zicht en de 21e-eeuwse vaardigheden
Iedereen die in of voor het onderwijs werkt, kent
het begrip ‘21e-eeuwse vaardigheden’.
Ze behelzen de vaardigheden die de moderne
samenleving vereist, ofwel wat een leerling –
behalve goed kunnen rekenen en schrijven – nodig
heeft om in zijn toekomstige beroep en leven
succesvol te zijn. Er zijn verschillende definities in
omloop; wij houden de omschrijving van Kennisnet
aan. Die beschrijft zeven vaardigheden:
samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICTgeletterdheid, creativiteit, kritisch denken,
communiceren, en sociale en culturele
vaardigheden.
Tijdens een cultuureducatieve activiteit doet een
leerkracht een beroep op veel van deze

vaardigheden. Diverse oplossingen vinden voor een
probleem, experimenteren en samenwerken zijn
onlosmakelijk verbonden met cultuureducatie. Het
is dan ook geen toeval dat C-zicht en de 21e-eeuwse
vaardigheden in hoge mate overeenkomen.
Samenwerken, onderzoeken, creëren en zelfstandig
werken staan bij beide centraal.
Een ieder die cultuuronderwijs wil verbinden met
de 21e-eeuwse vaardigheden heeft met C-zicht een
goed hulpmiddel in handen. De gedragsindicatoren
zorgen ervoor dat de bredere 21e-eeuwse
vaardigheden hun concrete invulling krijgen op
basis van de drie competenties cultuuronderwijs. Czicht legt het verband.

Focus op de persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen
C-zicht biedt zicht op de competenties die leerlingen door cultuuronderwijs kunnen
verwerven. Met dit instrument kunnen basisscholen lijn brengen in hun culturele
activiteiten en gericht werken aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
De wekelijkse teken- of muziekles, de schoolmusical, culturele weekopeningen, een bezoek aan
een museum, theater, kasteel of oorlogsmonument – elke basisschool besteedt aandacht aan
culturele activiteiten. Maar hoe zorg je dat daar samenhang en lijn in ontstaan? Om scholen
daarbij te helpen ontwikkelde Cultuurmij Oost met Kunstloc Brabant een handzaam
instrument: C-zicht biedt zicht op de competenties die leerlingen door cultuuronderwijs
kunnen verwerven.
De afgelopen jaren hebben verschillende scholen in het land C-zicht beproefd en nu ligt er een
nieuwe, verbeterde versie op tafel. Cultuurmij Oost werkte hiervoor samen met Kunstloc
Brabant en Erfgoed Brabant.
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Houvast en helderheid
Uitgangspunt van C-zicht is: wat steken leerlingen op van cultuuronderwijs? De
focus ligt daarbij niet louter op vakinhoud, maar vooral op competenties waarin er
naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en houding. “Het gaat er niet om dat
elke leerling een kunstenaar wordt,” stelt Yvonne Drissen, als extern adviseur
betrokken bij de verdere ontwikkeling van C-zicht. “Met cultuuronderwijs stimuleer
je de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling.”
Anders gezegd: het draait er bij cultuuronderwijs niet om dat leerlingen zo goed en
artistiek mogelijk leren tekenen, zingen of toneelspelen. Het gaat erom dat ze onder
meer leren experimenteren met verschillende materialen en technieken en
alternatieve oplossingen leren bedenken.
C-zicht omvat zes competenties, waarvan drie cultuur-gerelateerd (reflecterend,
onderzoekend en creërend vermogen) en drie meer algemeen zijn (presenteren,
samenwerken en zelfstandig werken). Bij elk zijn gedragsindicatoren uitgewerkt.
Leerkrachten, zo weet De Vries, vinden het prettig als de te verwerven vaardigheden
en houdingen helder op papier staan. “Dat biedt houvast. Het maakt heel inzichtelijk
waar je aan werkt met kunst en cultuur. We horen van scholen dat C-zicht hen ook
helpt bij een betere afstemming binnen het team.”
“Bovendien,” vult Drissen aan, “helpt het instrument om gerichter vragen aan
culturele aanbieders te stellen. Je boekt niet alleen maar een leuke schilderworkshop,
maar denkt na over hoe deze in het onderwijsprogramma past. Steeds meer
aanbieders, zoals de kunstencentra, werken ook met C-zicht. Ze beschrijven hoe hun
aanbod aansluit bij de competenties. Zo ontstaat een gemeenschappelijke taal tussen
scholen en aanbieders.”

Stapjes op maat
C-zicht is zelf geen doorlopende leerlijn voor cultuuronderwijs,
maar kan ondersteunen bij het samenstellen van een
samenhangend lesprogramma. “Scholen staan ermee heel
bewust stil bij vragen als: wat wil ik leerlingen meegeven?
Waarom doe ik deze culturele activiteit op dit moment en in
deze groep?” zegt De Vries.
Er ontstaat een rode draad in het lesprogramma, waarbij je met
elke nieuwe activiteit voortbouwt op eerder opgedane
(deel)competenties van leerlingen.
Meer weten over C-zicht?
Neem contact op met Reineke de Vries,
e-mail reinekedevries@cultuurmijoost.nl
of Arianne Stoter,
e-mail ariannestoter@cultuurmijoost.nl.
telefoon 026 351 90 29
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Competentiegericht werken in de klas
Durf regie te nemen

De Gelderse Stichting Primair Onderwijs (SPO) Condor vond in C-zicht een instrument om
meer sturing aan cultuuronderwijs te geven. “Competenties zorgen ervoor dat leerkrachten
nadenken over het effect van hun aanbod.”

Waarom doe je wat je doet?
Al ruim vijf jaar kiest SPO Condor voor cultuur. “Wij vinden cultuuronderwijs net zo
belangrijk als taal en rekenen,” stelt Harold Swinkels. Hij was tot vorig schooljaar directeur van
SPO-basisschool De Tandem en maakt inmiddels als zorgdirecteur deel uit van het
stichtingsbestuur.
De stichting slaat met een jaarlijks projectplan de piketpaaltjes, de icc’ers van de negen
aangesloten basisscholen vertalen dit plan vervolgens naar eigen activiteiten, waarbij ieder zijn
accenten kan leggen en het eigen tempo kan bepalen. Enthousiasme genoeg, maar er ontbrak
een lijn, vertelt Swinkels. “We hadden behoefte aan meer body en visie in ons
cultuuronderwijs. C-zicht hielp ons bewuster na te denken over onze keuzes: waarom doe je
wat je doet?”

Geen gesneden koek
De competentiegerichte aanpak van C-zicht past bij het zorgbeleid van SPO Condor:
onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van individuele
leerlingen. Anders gezegd: het onderwijsaanbod afstemmen op wat leerlingen al
kunnen en wat ze nog moeten leren.
Toch is competentiegericht werken voor de aangesloten basisscholen nog geen
gesneden koek. Dat gaat ook niet van vandaag op morgen, zegt Swinkels. “Vaak zijn
leerkrachten erg gericht op het aanbod, op de lesmethode. Competenties zorgen
ervoor dat ze nadenken over het effect van dat aanbod. Bovendien is aanbod vaak
kennisgericht, terwijl het ook gaat om het ontwikkelen van vaardigheden.”
Leerkrachten moeten zelf ‘leerlingontwikkelvaardigheden’ verwerven: talenten van
leerlingen in het vizier krijgen, leren om leerlinggedrag goed te observeren en op
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basis daarvan hun onderwijs(aanbod) aan te passen. Dat vraagt om reflectie. En dat is
wel eens lastig, weet Swinkels. “Een leerkracht wil liever meteen in actie komen.
Maar er is een balans nodig tussen visie plus reflectie en actie.”
Competentiegericht werken vereist ook de durf om lesmethodes los te laten. Het
stichtingsbestuur geeft leerkrachten daarvoor groen licht. “We zeggen: denk bewust
na en voel je vrij om activiteiten te schrappen voor zaken die jij belangrijk vindt.
Neem zelf de regie.”

Reflectiegesprek
Bij deze manier van lesgeven zal er meer interactie zijn tussen leerkracht en leerling
over het leerproces en dat, zo vermoedt Swinkels, maakt onderwijs leuker en
motiverender. “Je zorgt ervoor dat het aanbod bij leerlingen binnenkomt. Voorheen
keek de leerkracht naar wat een leerling nodig had, nu leggen we die vraag ook bij
leerlingen zelf neer: waar loop je tegenaan, wat wil je leren? Zo wordt voor hen ook
duidelijker wat er van ze wordt verwacht.”
De leerkrachten van De Tandem oefenden het voeren van reflectiegesprekken, onder
meer door filmopnames van elkaars gesprekken te bespreken. “Als je als school dit
aangaat, moet je erin investeren. Iedereen moet meedoen en ervoor zorgen dat het
een structureel karakter krijgt,” aldus Swinkels.
Zowel leerkracht als leerling moet leren dat het in cultuuronderwijs niet alleen om
het product, maar juist ook om het proces draait. “Stimuleer leerlingen om vragen te
stellen over het werk van klasgenoten,” geeft Swinkels als voorbeeld. “En hang
tekeningen niet alleen op in de klas, maar sta er ook bij stil. Laat ze niet, zoals je op
veel scholen ziet, een half jaar hangen; dan wordt het behang. Ververs ze regelmatig.”
Op De Tandem is het inmiddels gebruikelijk dat de klas die een weekopening
verzorgt, feedback van een andere klas krijgt. “En niet alleen zeggen: dit is goed of
slecht, maar echt tips geven. Leerlingen zijn dan megatrots, jongens uit groep 8 geven
feedback op werk van groep 3! Dat geeft ook een andere sociale dynamiek in school.”
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Algemene informatie
Wilt u meer weten over de C-zicht, heeft u vragen, of wilt u advies over de inzet van
de competenties in uw eigen praktijk? Neem dan contact op met ons:
Reineke de Vries, e-mail reinekedevries@cultuurmijoost.nl
Arianne Stoter, e-mail ariannestoter@cultuurmijoost.nl
telefoon 026 3519029

Verder lezen
•

www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl

•

www.erfgoedbrabant.nl

•

www.kunstloc.nl

•

www.decultuurloper.nl

•

www.cultuurmijoost.nl

•

www.cmkgelderland.info
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