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Cultuur Oost werkt aan een
samenleving waarin alle kinderen
en jongeren toegang hebben tot
cultuureducatie, zowel binnen als
buiten het klaslokaal. Dat doen
wij samen met scholen, gemeen
ten, CCE’s, kunstvakdocenten en
culturele instellingen.

Team Educatie Cultuur Oost
Januari 2020
www.cultuuroost.nl
Met dank aan KunstLoc Brabant
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Als je dit leest ben je waarschijnlijk
betrokken bij cultuureducatie in
Gelderland. Misschien vanuit een
schoolbestuur, een Coördinatiepunt
Cultuureducatie (CCE), als vak
docent, leerkracht, docent of
combinatiefunctionaris. In deze
tekst lees je waarom wij vinden
dat kunst en cultuur een vaste plek
verdienen in het onderwijs en hoe we
dat samen met jou willen bereiken.
We beschrijven onze visie, houding
en werkwijze in het werken aan
cultuureducatie met kwaliteit in
Gelderland. Dit is Onze basis.

In Gelderland werken we sinds 2013 aan de doelen van
de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit. Met deze regeling streeft de overheid naar
een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het
primair onderwijs. De subsidiegelden kunnen onder
meer worden besteed aan deskundigheidsbevordering
en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. Zo
moet de regeling eraan bijdragen dat cultuuronderwijs
een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.
Het ambitieuze programma, dat in 2013 begon, wordt
tot en met 2020 verdiept en verbreed en vanaf 2021
opnieuw voor vier jaar voortgezet. Cultuur Oost facili
teert en coördineert het programma in Gelderland.
Na bijna acht jaar (samen)werken aan de uitvoer
van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit,
voelden we de behoefte om wat we in die tijd gezien
en geleerd hebben te beschrijven. Daarbij richten we
ons niet zozeer op de inhoud, maar op het proces.
Wat is er nodig om cultuureducatie een betekenisvolle
en duurzame plek te geven op een school?
Die vraag staat centraal.
Het schrijven van Onze basis zorgde ervoor dat we
onszelf dwongen om scherp te zijn in hoe we nu echt
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tegen ons werk aankijken, en aannames en vertrouw

In het eerste hoofdstuk lees je over onze blik op de

de werkwijzen in twijfel te trekken. En dat was ook de

waarde van cultuureducatie. Vervolgens beschrijven

bedoeling. Het steeds helderder neerzetten van visie,

we een aantal uitgangspunten over hoe we willen

werkwijze en houding, is volgens ons een stap om nog

samenwerken. Tot slot lichten we toe welke stappen

steviger en gerichter te werken aan ons doel: goede

er volgens ons nodig zijn om cultuureducatie een

en betekenisvolle cultuureducatie, zowel binnen- 

betekenisvolle plek te geven op school. Deze route is

als buitenschools, voor alle kinderen en jongeren 

gebaseerd op onderdelen van De Cultuur Loper die

in Gelderland.

onze collega’s bij KunstLoc in Brabant ontwikkelden.1

Dit document schrijven we voor onszelf en voor onze

Namens Team Educatie

samenwerkingspartners. In de eerste plaats zijn dat
de Coördinatiepunten Cultuureducatie, scholen,

Arianne Stoter
Programmamanager

schoolbesturen en cultuurprofessionals. We nodigen
je van harte uit om over dit document in gesprek
te gaan met ons, deze basis samen met ons aan
te scherpen en in de praktijk verder uit te werken.
In 2020 zullen we een aantal onderdelen door
ontwikkelen met CCE’s.

1

Bij het schrijven van Onze basis hebben we ons laten inspireren door de collega’s
van KunstLoc Brabant. Zij gingen ons voor in het beschrijven van hun grondslag
voor het werken aan cultuureducatie.
KunstLoc Brabant (2019): Het Fundament. Filosofie, traject en houding –
de grondslag van De Cultuur Loper.
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De betekenis van
cultuureducatie.

Wat verstaan we onder cultuureducatie?

2

Cultuur is hoe wij als mens ons leven vormgeven.
Cultuur gaat over waarde en betekenis geven aan de
werkelijkheid. Wanneer we het als Cultuur Oost over
2

cultuureducatie hebben, spreken we echter niet over
die brede definitie van cultuur, maar richten we ons
specifiek op kunst-, erfgoed-, en media-educatie.
Cultuureducatie kan gericht zijn op de leerling als
maker: de unieke taal van kunst en cultuur stelt de
leerling in staat zichzelf uit te drukken, en daagt de
leerling uit een eigen interpretatie van deze wereld
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KunstLoc Brabant (2019):
Het Fundament. Filosofie,
traject en houding – de 		
grondslag van De Cultuur
Loper. P. 9.

Cultuureducatie stelt je vragen. Hoe zit dit? Hoe kijk ik?

Idem, p. 9.

manier bij aan de brede, persoonlijke ontwikkeling van de

In C-zicht omschrijft
Cultuur Oost welke 		
competenties leerlingen
ontwikkelen met cultuureducatie. Naast culturele
competenties als onder-		
zoeken, creëren en
reflecteren, onderscheiden
we ook drie algemene 		
competenties: vermogen tot
samenwerken, presenteren
en zelfstandig werken. Lees
er alles over op onze website.

leerling. Kunst en cultuur geven je, als in een spiegel, zicht

Hoe wil ik me verhouden tot mezelf, de ander, de wereld?
Hoe doen anderen dat? Cultuureducatie draagt op die

en perspectief op jezelf en de wereld om je heen.
Cultuureducatie kan op een natuurlijke manier bijdragen
aan de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden als
creativiteit en kritisch denken, en culturele competenties
als onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen.4

te geven. Cultuureducatie kan ook gericht zijn op

Op voorwaarde dat het creatief proces en niet het eind

de leerling als publiek: kunst beleven gaat over het

product centraal staat. Dit houdt onder andere in dat:

meemaken van, en kijken naar kunst die anderen

•

gemaakt hebben. Hierbij leert de leerling hoe anderen
hun blik op de wereld vormgeven en wat dat met hem

gegeven om te onderzoeken en divergent te denken
•

of haar doet.

•

er een rijke leeromgeving is

•

het onderwerp aansluit bij de leefwereld van
de leerling

Kunst raakt en verwondert en geeft ons de mogelijk
heid om de wereld door een andere bril te bekijken. Dat

er ruimte is om op eigen wijze iets nieuws te maken
(en niet iets van een ander te kopiëren)

3

Waarom cultuureducatie?

voor de leerling tijdens een activiteit ruimte wordt 		

•

er tijdens en na het proces ruimte is voor reflectie

begint al bij de allerkleinsten: op school. Onderwijs gaat
volgens ons niet alleen over kennis opdoen, maar ook

De begeleidingswijze van de leerkracht of (vak)docent is in

over leren hoe je als mens in de wereld wil staan, 

zo’n proces meer coachend dan sturend. In procesgerichte

en hoe je je tot die wereld wil en kan verhouden.

didactiek vinden we de meeste van deze elementen terug.
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Walk on Water. Foto: Annelien ter Heerdt.

Dansworkshop BS Op Weg Ooij. Foto: Jimmy Israël.

Wat is volgens ons betekenisvolle cultuureducatie?

5

Betekenisvolle cultuureducatie brengt leerlingen in
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een proces waarin de ervaring centraal staat. Cultuur
educatie laat hen iets beleven als publiek of als maker.
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Het is een ervaring die iets zegt over hoe de kunste
naar de wereld beleeft of hoe de leerling dat zelf doet.

5

Cultuureducatie is betekenisvol als het de leerling aan
zet zich te verhouden tot iets wat zich buiten hem- of
haarzelf afspeelt. Vervolgens is er ruimte nodig om op
die ervaring te kunnen reflecteren en vragen te stellen.
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Idem, p. 9.

de potentie beschikt om zijn of haar creativiteit

Lutke, S. & Potters, O. 		
(2018) Leren van Kunst, 		
ruimte voor en door creati-	
viteit. Bussum: Coutinho.

te ontwikkelen en daarin uniek is. De vraag is

Het werken in ‘drie
domeinen’ nemen we over
van KunstLoc Brabant. Voor
een beschrijving zie: Het
Fundament. Filosofie, traject
en houding – de grondslag
van De Cultuur Loper. P. 12.
KunstLoc Brabant (2019):
Het Fundament. Filosofie,
traject en houding – de 		
grondslag van De Cultuur
Loper. P. 20.

niet: ben je creatief, maar: hoe ben je creatief.6
•

De leerling komt binnen drie domeinen in aan-	
raking met kunst en cultuur: in de klas of op school
als maker, in de directe culturele omgeving als
maker en/of publiek, en in de grote wereld als
publiek. (Denk bij dat laatste aan de grote 		
Gelderse instellingen, en aan landelijk aanbod
zoals het Rijksmuseum).7

•

We stimuleren een open en dialooggerichte manier

Wat heb ik nu gemaakt of beleefd? Wat deed dit met

van doen met alle partijen die bij cultuureducatie

mij en wat zegt die reactie mogelijk over hoe ik naar

betrokken zijn. Op school, tussen de cultuur	-	

de werkelijkheid kijk? Door hierover in gesprek te gaan

coach en de leerkrachten, tussen ons en onze

en erop te reflecteren, komt de leerling via de kunsten

samenwerkingspartners, voeren we open gesprek-	

in gesprek met zichzelf en met de wereld.

ken waarin we proberen aan te sluiten bij de
vragen, mogelijkheden en wensen van de ander.8

Onze uitgangspunten:
•

De leerling staat centraal, en daarin heeft de leer-	

	kracht een essentiële rol. Het belangrijkste doel

•

•

We stimuleren de autonomie van de school. We
streven na dat scholen zelfstandig onderbouwde
keuzes maken over cultuureducatie. We onder-

is dat het kind in aanraking komt met kunst en 	

steunen de school bij het creëren van bewustzijn

cultuur. Hierin speelt de leerkracht een belangrijke

over die keuzes, en het nemen van verantwoorde-	

rol, als begeleider van de leerling.

lijkheid daarvoor. We leggen geen vooraf ingevulde

We geloven dat iedere leerling (maar ook iedere

programma’s of inhoud op, maar sluiten aan bij

leerkracht) creatief is. En vooral dat hij of zij over

de wensen en mogelijkheden van de school.
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Houding.

Bij onze uitgangspunten hoort een bepaalde
werkwijze. We omschrijven die als: ‘werken vanuit

9

10

Idem, p. 12.

Wat betekent werken vanuit een coachende

Idem, p. 12.

basishouding voor ons? Wij zien onszelf:

een coachende basishouding’. Met een coachende

•

werken vanuit de kracht van kunst en creativiteit

houding spreken we scholen aan op hun eigenaar

•

werken vanuit gelijkwaardigheid

schap en persoonlijke commitment om tot ont

•

vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid en
verwondering

wikkeling te komen. Eigenaarschap wil zeggen
9

dat de school leidend is in het proces. De school

•

liggende vragen naar boven te krijgen

heeft de ambitie en de wens om cultuureducatie
te verankeren. Het is daarom van belang dat

•

de ander ondersteunen en uitdagen in zijn of
haar leerwens of ambitie

alle betrokken partijen dit erkennen en de school
stappen laten zetten, waarbij wordt aangesloten

de vraag van de ander bevragen, om onder-	

•

onderlinge verwachtingen uitspreken en taken en
verantwoordelijkheden verhelderen

bij de taal en ontwikkeling van de school op dat
moment. Met commitment bedoelen we dat

•

doorvragen naar begrippen, ideeën en aannames

de school (directeur(en), ICC´ers, leerkrachten)

•

concreet zijn in wat we bedoelen (en de ander

10

daar ook toe uitnodigen)

bereid is een ontwikkeling door te maken en te in
vesteren in dat proces. Voor ons als begeleidende

•

probleem te komen

partij betekent dit dat we in gesprek gaan met de
school en geen pasklare oplossingen opleggen.

doorvragen om tot de kern van een ambitie of

•

vanuit onze waarneming feedback geven

•

onszelf, onze expertise en onze kennis inbrengen
in gesprekken wanneer het bijdraagt aan het
proces van de ander

•

bewust zijn van ons eigen perspectief en onze 	
eigen oordelen, aannames en blinde vlekken

15

17

Uit de voorstelling ID van Theater AanZ. Foto: Marcel Krijgsman.

Een werkwijze,
de Route Cultuureducatie.

Over de Route Cultuureducatie

een passend curriculum of programma kan komen.

Hoe kom je van commitment voor cultuureducatie,

Daarvoor is een helder kader nodig. Dit helpt ICC’ers,

naar een gedragen plan dat aansluit bij de wensen en

leerkrachten, docenten, directies, maar ook degene

mogelijkheden van de school? Hoe zorg je dat de school

die dit proces begeleidt. Alle betrokkenen krijgen op

zelf de regie heeft in dit proces? De afgelopen jaren is

die manier inzicht in hoe het proces kan verlopen,

daar veel ervaring in opgedaan. Zowel landelijk als in

welke investeringen dat vraagt en wie waarvoor

Gelderland. Een pasklaar antwoord is er niet, maar in de

verantwoordelijk is.

route die we hieronder beschrijven liggen volgens ons wel
aanknopingspunten. De route is gebaseerd op beproefde

De ankerpunten in het proces volgen een beredeneerd

ingrediënten van De Cultuur Loper ( KunstLoc Brabant)

geheel, maar in maatwerk is er genoeg flexibiliteit

en zullen we in 2020 met partners verder doorontwikke

om terug te vallen op een eerdere stap of een stap

len. De route kan zowel binnen als buiten het programma

over te slaan wanneer dit de kwaliteitsslag waaraan

Cultuureducatie met Kwaliteit worden aangeboden.

gewerkt wordt ten goede komt. De keerzijde van een
route is dat het kan overkomen als een stappenplan:

De route bevat een aantal ankerpunten, maar geeft

als we deze stappen maar volgen, dan komen we er.

ook ruimte voor maatwerk. Zo vormt het proces zich

De praktijk leert dat ieder proces anders is, soms meer

naar de dagelijkse praktijk van de school. Het doel

en soms minder tijd vraagt. De kwaliteit van deze

is een programma dat helemaal aansluit bij wat de

route, en wat het zal opleveren hangt samen met

school wil en kan bereiken. Op die manier kunnen

de kwaliteit van de begeleiding. Oftewel: de mate

kunst en cultuur maximaal bijdragen aan de ontwik

waarin de adviseur, combinatiefunctionaris, cultuur

keling van de leerlingen.

coach of andere begeleider in staat is om een open en
gelijkwaardig gesprek te voeren en aan te sluiten bij de

Waarom een route?

school. Hij of zij is verantwoordelijk voor het zorgvuldig

De route neemt een school mee in de ontwikkeling

inrichten van het proces. Wat dit vraagt, beschreven

waarin de school vanuit eigen wensen en ambities tot

we in het vorige hoofdstuk.
19

Onze route:

4. Teambijeenkomst:
hoe gaan we samen op pad?
Geen ontwikkeling zonder draagvlak. In deze

Bij 1, 3, 4, 7 en 8 kunnen wij je
in ieder geval ondersteunen.

bijeenkomst worden ambities en visie gedeeld met
het hele team. Er is ruimte om vragen te stellen, aan
te scherpen, aan te passen en te verdiepen. Samen
wordt gekeken welke ambities prioriteit hebben, en
welke kansen er liggen om hiermee aan de slag te

1. Intake: afstemmen
van verwachtingen.
Een goed begin is het halve werk. De

gaan. Het doel is te komen tot een door het team

1.

gedragen set concrete ambities, waar de school de
komende jaren aan wil werken.

intake is misschien wel de belangrijkste
stap in het proces. In een intake wordt

3. Ambitiegesprek:
waar willen we naartoe?

het commitment van de school afgetast.
Ook de context waarin de route wordt
doorlopen, wordt verhelderd. Er wordt

In dit gesprek formuleren directie en ICC’er de

gesproken over de investering in tijd

concrete ambities op leerlingniveau. Vanuit

(en eventueel geld) die daarbij hoort.

de vraag: wat mag een leerling op deze

Onderlinge verwachtingen worden
besproken, en verantwoordelijkheden
afgestemd.

2.

2. Nulmeting:
waar staan we nu?
Met een simpele, online tool krijgt de
school inzicht in waar ze nu staat op
het gebied van cultuureducatie.

school leren of ontwikkelen op het gebied van
cultuureducatie, worden een aantal ambities
verkend. Dit perspectief geeft richting aan de
kwaliteitsslag die wordt gemaakt.

3.

4.

6. Meerjarenvisie:
hoe ziet de toekomst eruit?
7. Lijn aanbrengen:
hoe bereiken we opbouw
en samenhang?

6.

In deze stap worden de benoemde ambities
verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

De school heeft bepaald wat de leerlingen via
cultuuronderwijs moeten leren gedurende hun
schoolperiode. In deze stap brengt de school
samenhang aan, en bepaalt ze wat de focus
over de verschillende leerjaren is. Vervolgens kan

7.

er een activiteitenoverzicht gemaakt worden.

5. Aan de slag: scholing voor
de leerkrachten en activiteiten
voor de leerlingen.
In deze stap gaan leerkrachten vanuit
een eigen leerwens aan de slag met
deskundigheidsbevordering onder begeleiding van
een trainer of vakdocent. Voor de leerling worden
nieuwe activiteiten georganiseerd.

8.
8. Kommagesprek:
waar staan we nu?
Een flexibel in te zetten stap, wanneer de school
al een tijdje aan de slag is en behoefte heeft aan

5.

het zetten van een komma om het grote doel
weer in het oog te krijgen. Wat is er al gebeurd,
wat zijn de opbrengsten en hoe gaan we verder?

