#17 april 2017

L
a
I
C
SPE
Cultuureducatie met Kwaliteit op

de Westlandse basisscholen

Colofon
CultuurCourant SPECIAL
is een uitgave van Westland Cultuurweb.
Deze digitale nieuwsbrief
bericht over kunst, cultuur
en onderwijs in Westland.

Inhoudsopgave

Redactie:
Jeroen Kunstman
Inge Huijding
Ilona Rozenboom
Derske Naafs
Anja Jager

CBS De Ouverture, Naaldwijk

4

Joannesschool, Naaldwijk

6

Montessorischool, Naaldwijk

8

Prins Willem Alexanderschool, ‘s-Gravenzande

10

OBS De Kyckert, Wateringen

12

Vraag en antwoord

14

Fotografie:
Olga Mulder
Vormgeving:
Mangoa Ontwerp

Nieuwsbrief
Heeft u deze CultuurCourant SPECIAL doorgestuurd gekregen via
een bekende en wilt u de
nieuwsbrief standaard
ontvangen?

2,5 mm

Meld u aan via www.
westlandcultuurweb.nl

@Cultuurweb
facebook.com/
westlandcultuurweb
website: www.
westlandcultuurweb.nl

2

“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal…”

Een mooi citaat van Albert Einstein. En een mooi streven: meer verbeelding in de wereld begint met
meer verbeelding in het onderwijs! We zijn inmiddels vier jaar bezig met het implementeren van kunst
en cultuur in het Westlandse basisonderwijs. Van drie deelnemende scholen in 2013 tot meer dan 36
in 2016. Hierop mogen we best een beetje trots zijn.
Maar we zijn er nog niet … We rusten niet voordat op alle scholen in het Westland cultuureducatie
op de kaart staat en alle leerlingen regelmatig zingen, dansen, schilderen of theater maken. Op een
manier die bij hen en bij de school past. Want dat blijft steeds het uitgangspunt van onze programma’s:
ze zijn zo opgezet dat elke school er op zijn eigen manier vorm aan kan geven.
In deze speciale editie van de CultuurCourant is dat goed te zien. Vijf scholen vertellen hoe zij
cultuureducatie in hun programma hebben verwerkt. De verschillen zijn groot en dat is mooi om te
lezen. Maar de belangrijkste overeenkomst is zeker zo bijzonder: de passie waarmee deze scholen,
icc’ers, leerkrachten en uiteindelijk de leerlingen de afgelopen jaren met kunst en cultuur aan de slag
zijn gegaan. Een passie en inzet die typerend zijn voor dit gebied: mouwen opstropen en er tegenaan!
Door de bijzondere kracht van het Westlandse onderwijs is cultuureducatie hier zo’n succes geworden.
Dus: we gaan nog even door! En dat kan ook, want de gemeente Westland en het Fonds voor
Cultuurparticipatie hebben ons weer voor vier jaar financiële ondersteuning gegeven. We blijven jullie
dus nog even lastigvallen …
Jeroen Kunstman, directeur Westland Cultuurweb
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CBS De Ouverture, Naaldwijk

Er is altijd beweging
Cultuureducatie is op De Ouverture nooit een vergeten domein. “We vullen cultuureducatie op geheel eigen wijze in, er is altijd beweging”, vertelt intern cultuurcoördinator Hugo Jonker. “Dat staat niet in een draaiboek, dat gaat zo. Het leeft,
het is hier normaal mee te doen en vol gas te geven als het zover is.”
Kunstkracht 10

deel van het jaar drama en in het tweede deel mu-

“We zijn gewend projectmatig te werken met cul-

ziek.

tuureducatie, in piekperiodes waarbinnen het veel ex-

Daarnaast ontstaan er steeds nieuwe ideeën die we

tra aandacht krijgt. Met Kunstkracht 10 zijn we vorig

in projectvorm gieten. Zoals vorig jaar een dansvoor-

schooljaar gestart, ook in projectvorm. Voorlopig kie-

stelling op het schoolplein, voor Goede Doelendag.

zen we elk jaar één discipline. Vorig jaar was dat thea-

Bepaalde dingen vallen buiten het reguliere program-

ter, tot nu toe onze kracht. Dit jaar wordt het beeldend

ma maar komen wel vaker terug, zoals een bezoek

en daarna weten we het nog niet. Misschien filosofie

aan het Rijksmuseum of de Kerstviering en het open

of muziek. De leerlijn theater is voor de hele school

podium. We variëren binnen een aantal formats en

ingezet. Uitgezonderd groep 8, omdat we met deze

soms komt er wat nieuws bij. Voor groep 8 dus geen

groep altijd op onze eigen wijze naar hun theatrale

musical, maar gevarieerd theater met voor elke leer-

afscheid toewerken. Met de eerste vijf lessen van

ling een passende en gelijkwaardige rol. We probe-

de basismodule konden we gemakkelijk tien lessen

ren altijd iets te maken dat inhoudelijk, theatraal en

vullen. Aanvullend hebben we voor elke groep vanuit

visueel interessant is. Het is bij ons strak georga-

het Kunstkracht 10 aanbod een workshop door een

niseerd en er wordt stevig gerepeteerd. Als we iets

vakdocent ingekocht. Dit alles leidde uiteindelijk tot

doen, doen we het graag goed.”

een theateravond voor alle groepen; ouders en andere belangstellenden konden in de hele school kijken

Creatieve vrijheid

naar de zeer uiteenlopende presentaties.”

“Voor beeldend staat er in elk geval een teamtraining
op het programma. Bij de workshop tijdens de Kunst

Naast de leerlijnen

& School Conferentie heb ik ideeën opgedaan over

“Buiten Kunstkracht 10 zijn er de kunstvakken in het

hoe je echt creatief aan de gang gaat en hoe je er

gewone curriculum: beeldend en muziek, gegeven

met de kinderen over kunt praten. De opdrachten uit

door de eigen leerkracht. In de bovenbouw staat

de leerlijn leveren door hun openheid een heel geva-

het vast op het rooster: de groepen krijgen weke-

rieerde en verrassende output op. Zoals altijd hopen

lijks beeldend of muziek, door de leerkracht die er

we leerlingen aan te sturen vanuit hun eigen creativi-

het meest affiniteit mee heeft. Ook in de onderbouw

teit, met veel creatieve vrijheid. Maar ook met enige

wordt in grote lijnen zo gewerkt. Dat is het voordeel

begeleiding en bijsturing, om net een stapje verder

van duobanen.

te komen. Dat is goed en verrassend voor leerlingen

Zelf geef ik op vrijdagmiddag in groep 6 het eerste

én leerkracht. Ook museumbezoek schatten we op
waarde.”
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Groeimodel

echter nog in verdiepen, dus wie weet waar we vol-

“We werken nog niet erg vakoverstijgend, hoewel ik

gend jaar staan. De leerlijnen in het algemeen bieden

heb meegedacht in de betreffende projectgroep bij

gestructureerde input én nieuwe ideeën en dat bevalt

Cultuurweb. De vraag kwam toen op of leerkrachten

prima. Het werken met Kunstkracht 10 willen we rus-

dit zouden oppakken, omdat de mogelijkheden, ook

tig opbouwen, we gaan uit van een groeimodel. Zo

al los van Kunstkracht 10, zo veelomvattend zijn. Hoe

krijgt het wortels in de organisatie en kunnen we het

ga je als leerkracht dan kiezen? We moeten ons er

uiteindelijk als een soort cyclus gaan herhalen.”
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Joannesschool, Naaldwijk

Bedenk waar de kinderen
echt voor gaan
Cultuureducatie hoort er helemaal bij op de Joannesschool. Allereerst zijn er de
tweewekelijkse muziek-, zang-, sensomotoriek- en muziektheorielessen volgens
de Dariza-methode. De methode is ontwikkeld door intern cultuurcoördinator
Trudy Persoon. Deze basis vult de school aan met thematische activiteiten.
Cultuurkaart en thematische activiteiten

tussen de Kassen en een dag waarin we met de poë-

“De Dariza-lessen tekent de leerkracht af op de cul-

tische band Fender een schoollied maken.”

tuurkaart die we aan het begin van het schooljaar uitdelen”, legt Trudy uit. “Over de onderdelen op de kaart

Context, doel, product

hebben we met elkaar goed nagedacht. Voor de the-

“Bij het uitwerken van de gekozen disciplines probe-

matische activiteiten kiezen we jaarlijks twee van de

ren mijn collega Dieke en ik dingen te bedenken waar

acht kunstdisciplines. Twee die niet te veel op elkaar

de kinderen echt voor gaan. Met z’n tweeën kunnen

lijken, zodat je er spannende dingen mee kunt doen

we overleggen en sparren. We zorgen voor grondig

en niet het ene jaar heel rustig is en het volgende heel

voorwerk, want een context, een doel, een product,

expressief. Vorig schooljaar stonden beeldende kunst

die maken dat iets gaat leven. Neem het graffitiproject

en drama op het programma en hebben we een mu-

van vorig jaar. Eerst bespraken we in de groep wat

sical uitgevoerd. Dit jaar hebben we voor muziek en

graffiti is, hoe het is ontstaan en maakten we graffiti-

literatuur gekozen, wat vorm krijgt in lessen van De

tekeningen. Tot slot mochten we een oud gebouw in

Muziekmees, een declamatieproject door Schrijvers

Naaldwijk bespuiten. “Het is chill in Naaldwijk” stond
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zes maanden lang voor iedereen zichtbaar op die

zodat mensen op tijd weten wat eraan komt en wat er

muur!”

van ze verwacht wordt is heel belangrijk. En bottom-up
denken, dus niet van bovenaf opgelegd. Zorg dat je

Behapbaar

het als team eens bent met de vorm waarin het gaat

Hoe houd je het behapbaar voor jezelf en voor het

draaien. Door dit alles heeft cultuureducatie sinds we

team? “Dariza biedt een bodem waar de leerkrach-

zijn begonnen zeker meer wortel geschoten. Maar uit-

ten gebruik van kunnen maken. Wie vragen heeft of

eindelijk blijft het ook iets persoonlijks, als leerkracht

ergens tegenaan loopt kan bij ons terecht. Bij de keu-

moet je een stukje van jezelf laten zien en dat is niet

ze en organisatie van de thematische activiteiten pro-

voor iedereen even gemakkelijk. Een cultuurcoördina-

beren we te zorgen dat de leerkrachten er niet veel

tor als vraagbaak is dan essentieel. Hoe dan ook, we

extra werk aan hebben. Over de komst van de band

zien vooral heel veel enthousiasme en waardering, bij

moest een of twee keer gebrainstormd worden, maar

leerlingen, collega’s én bij ouders.”

het project met ‘Schrijvers tussen de Kassen’ kan gewoon onder taal vallen. Sowieso krijgt cultuureducatie

Uitwisselen

steeds meer een geïntegreerde plek. Voor een icc’er

Mijn advies aan collega’s: neem initiatief en ga de

betekent de keuze voor elk jaar twee disciplines wel

boer op, op zoek naar wat van pas komt. Allerlei cultu-

vrij veel werk, je kunt de eerste jaren niet bouwen op

rele organisaties overspoelen het onderwijs met gratis

iets wat je eerder hebt gedaan.”

of bijna gratis materialen en lesmethoden. En toeter
vooral rond wat je nodig hebt, in je netwerk en bij col-

Wortel schieten

lega’s. Uitwisselen, van elkaar leren, ik ben er een

“Vanuit de directie wordt de aandacht voor cultuuredu-

groot voorstander van. Cultuurcoördinatoren kunnen

catie zeer gesteund. Het vraagt wel om alertheid. Drie

elkaar helpen, dat is leuk!”

keer per jaar staat het onderwerp op de agenda in
de teamvergadering. We zorgen dat de cultuurkaarten
aan het eind van het schooljaar opgehaald worden en
dat het dansrooster tijdig is ingevuld. Goed plannen,
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Montessorischool Naaldwijk

We kiezen voor stapsgewijze opbouw
De Montessorischool past cultuureducatie zoveel mogelijk in binnen het thematische onderwijs, dat inherent is aan het montessorionderwijs, vertelt intern
cultuurcoördinator Tineke Heins. “Wanneer je leerlingen via verschillende invalshoeken bij een thema betrekt, wordt dit tastbaarder voor ze, wat de intrinsieke
motivatie stimuleert.”
Kosmisch onderwijs

van lessen uit Kunstkracht 10 toe te werken naar een

“We werken met drie bouwen: onderbouw (groep

open podium. Omdat dit goed loopt, gaan we uitbrei-

1-2), middenbouw (groep 3, 4, 5) en bovenbouw

den naar de midden- en bovenbouw.

(groep 6, 7, 8). Het onderwijs is opgebouwd rond

Soms is er schroom als het gaat om het geven van

kosmische thema’s per bouw waaraan we meerdere

kunstlessen, maar het mooie van Kunstkracht 10 is

vakken proberen op te hangen. Binnen het montes-

dat je niet zelf iets goed hoeft te kunnen om er toch

sorionderwijs is kosmisch onderwijs een belangrijk

een les in te kunnen geven. Ik zie binnen het team

onderdeel. Hierbij ontdekken de kinderen de orde-

heel veel verschillende kwaliteiten, de kunst is te zor-

ning van de dingen in de wereld en leren dit in de

gen dat die goed benut worden.”

werkelijkheid te zien. Het kind wordt zich bewust van
zijn plaats en van zijn verantwoordelijkheid voor de

Groeiproces

omgeving in de ruimste zin van het woord. Ons cul-

“Het gehele proces verloopt gefaseerd - we zijn met

tuuronderwijs is geïntegreerd in deze thema’s van

het montessorisysteem gestart in de onderbouw en

het kosmische onderwijs. Ook techniek en ICT gaan

hebben het de afgelopen jaren doorgevoerd naar

we hieraan koppelen, zodat we een complete, door-

de volgende bouwen. Dit proces vraagt veel van

lopende leerlijn hebben.”

het team, daarom kiezen we bewust ook voor een
stapsgewijze opbouw van cultuureducatie. Want ook

Cultuuronderwijs

al staan leerkrachten soms te springen om het op te

“Gezamenlijk hebben we gezocht naar een goede

pakken, om het allemaal behapbaar te houden willen

vorm voor cultuureducatie in de onderbouw. Dat werd

we de vernieuwingen doseren. Los van Kunstkracht

het ‘cultuuruur’. Op dinsdagochtend krijgen de drie

10 geven de leerkrachten in hun eigen groepen ook

onderbouwgroepen roulerend dans, beeldende kunst

kunstlessen in de verschillende disciplines, aanslui-

en theater. Eerst is er een kennismaking met elk van

tend bij het thema. Elke woensdag geeft een vas-

de drie disciplines, die gegeven worden door de leer-

te muziekdocent muziekles aan alle groepen. Ook

kracht die er echt affiniteit mee heeft. Leerkrachten

aan de door Cultuurweb georganiseerde naschool-

geven dezelfde les dus drie keer en dat scheelt ook

se kunstcursussen doen we mee. In de toekomst

in de voorbereiding. Na deze proeflessen mogen de

zouden we nog wel eens gezamenlijk willen onder-

kleuters kiezen waarin ze verder willen. Vervolgens is

zoeken hoe we ook daarin een link zouden kunnen

het de bedoeling om in zes weken aan de hand

bewerkstelligen met de thema’s in ons onderwijsprogramma.”
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Thematisch overzicht

Betrokkenheid

“Om het voor de collega’s allemaal wat toegankelij-

“Enthousiasme voor cultuureducatie is er zeker, maar

ker te maken, ga ik de komende periode lessen se-

iedereen heeft veel op z’n bordje. Om de vaart erin

lecteren die aansluiten bij onze kosmische thema’s.

te houden heb ik binnen het beleidsplan voor cultuur

Ook willen we graag de vakoverstijgende lessen uit

een tijdlijn uitgezet. Dat kan ik echt iedereen aanra-

Kunstkracht 10 inzetten om onze leerdoelen te be-

den. Het plan is goed doorgesproken met de directie

halen, omdat we hiermee verschillende intelligenties

en tijdens teambijeenkomsten geef ik het team up-

aanspreken. Sowieso wil ik een thematisch gerang-

dates, die we met elkaar bespreken. Zo blijft ieder-

schikte (digitale) map maken met alle aanbiedingen

een betrokken en dat is cruciaal: in je eentje lukt het

en al het cultuureducatiemateriaal dat bij mij binnen-

echt niet.”

komt, dat scheelt iedereen een hoop zoekwerk.”
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Prins Willem-Alexanderschool, ´s-Gravenzande

Het oudernetwerk biedt
ongekende mogelijkheden
Cultuureducatie krijgt op de PWA een bruisende vorm in het ‘Cultuuruur’, waarbij ook veel ouders actief zijn. Met enkele collega’s vormt intern cultuurcoördinator Jolanda Schaap de cultuurgroep: “We brainstormen samen, bedenken
hoe cultuureducatie op onze school eruit gaat zien en coördineren. Er is al veel
bereikt, maar we hebben nog een heleboel plannen!”
Cultuuruur

Ouders doen mee

“Drie jaar terug is mijn voorgangster gestart met het

“Bij het Cultuuruur zijn veel ouders betrokken. Sommi-

‘Cultuuruur’: een blok van drie vrijdagmiddagen met

gen komen met een eigen activiteit, anderen werken

allerlei verschillende cultuuractiviteiten. In de boven-

met onze lesideeën. Dat biedt kansen, maar ook uit-

bouw organiseren we dat twee keer per jaar. Leerlin-

dagingen, want je wilt wel zorgen voor kwaliteit.

gen mogen zelf kiezen, maar we streven ernaar ze zo

We vertellen ouders niet wat ze moeten doen, maar

in te delen dat ze telkens iets nieuws doen. Na ruim

komen waar nodig met tips en bespreken hoe ze din-

een uur wisselen ze – terug in hun eigen groep – er-

gen kunnen aanpakken. Een inspiratie-avond, of een

varingen uit. Vorig jaar was het Cultuuruur er voor het

presentatie over het Cultuuruur organiseren vind ik

eerst ook voor de onderbouw. Dat bleek best lastig,

echt een overweging. Waar je ouders dingen laat zien

want tussen de jongste en oudste leerlingen zit een

en ervaren. En vraagt, wat is jouw netwerk en wat is

behoorlijk verschil. Daarom maken we dit jaar groep

jouw passie? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die

1-2 en groep 3-4 combinaties.”

goed kunnen fotograferen maar nog niet hebben be-
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dacht dat ze dat ook aan kinderen kunnen overdragen.

Cultuurkaart

Samen met Cultuurweb zoeken we naar manieren om

“Cultuureducatie gaat natuurlijk verder dan het Cul-

daar handvatten voor te geven. Het oudernetwerk

tuuruur. Op de jaarlijkse cultuurkaart staat door het

biedt ongekende mogelijkheden – ouders kunnen zelf

jaar heen per groep een aantal vaste activiteiten.

iets of kennen anderen met talenten – dus dat willen

Cultuur vatten we breed op: ook activiteiten uit het

we beslist verder uitbouwen.”

aanbod van WNME en de bibliotheek staan op het
programma, naast excursies naar bijvoorbeeld een

Verbreding en verdieping

museum, molen of bedrijf. Daarnaast zijn er de gewo-

“We zijn indertijd begonnen met veel doe-activiteiten:

ne ingeroosterde cultuurlessen – bijvoorbeeld muziek

knutselen, koken, dansen en sporten. Nu proberen we

en handvaardigheid – die leerkrachten meer naar ei-

de omslag te maken met verbreding en verdieping. Ik

gen inzicht in hun groep verzorgen.”

vraag collega’s ook te kijken wat ze kunnen gebruiken uit de lessen van Kunstkracht 10. Verdiepen kan

Samen bouwen

op veel manieren. Door bij ‘taart versieren’ te starten

“Ik ben heel benieuwd hoe het zich verder gaat ont-

met het maken van een mooie taartdoos en ook de

wikkelen. Voor de toekomst denk ik aan uitwisseling

ingrediënten van glazuur te bespreken bijvoorbeeld.

met andere scholen: materialen, ideeën en misschien

We willen uiteindelijk alle disciplines van Kunstkracht

zelfs mensen. Samen bouwen aan versterking van

10 aan bod laten komen. Soms moet dat met een om-

cultuureducatie. Collega’s zou ik willen meegeven:

weg. ‘Filosoferen’ zal een kind uit zichzelf niet snel

zoek de vorm die bij je past! Laat je niets opdringen,

kiezen, maar als je het in een andere les inbouwt ma-

maar kijk hoe je cultuur in jouw programma aan bod

ken ze er toch kennis mee.

kunt laten komen. Als het goed voelt, hou je het ’t

Valkuil is dat je te veel wilt, te veel nadruk legt op ‘iets

langst vol. En vergeet niet te kijken naar wat je al doet;

leren’. Als je een gevarieerd programma hebt, krijgen

iedereen doet al zo veel!”

de kinderen voldoende mee. En er moet ruimte zijn
om dezelfde les aan te bieden als er even geen tijd is
voor iets nieuws; het moet wel haalbaar en leuk blijven!”
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OBS De Kyckert

Het begint bij een duidelijke visie
OBS De Kyckert stelt zichzelf een brede opdracht: leerlingen begeleiden naar goed
burgerschap. Kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie, niet als los vak maar geïntegreerd in het geheel, hoort daarbij, vindt directeur Michael van Baarle. Intern
cultuurcoördinator Mariska den Harder stelde een ambitieus plan op, waar de
Ouderraad ruimhartig steun aan verleent. “We zorgen dat onze leerlingen aan
het eind van hun schoolloopbaan met zoveel mogelijk disciplines kennis hebben
gemaakt.”
Rondje Cultuur

middel. Heb je een beter idee om het voor elkaar te

Twee jaar geleden kreeg cultuureducatie een nieu-

krijgen, doe dat vooral! Bij de startende leerkrachten

we impuls. De komst van Cultuurweb en de leerlijnen

geeft het een stukje zekerheid, leerkrachten die qua

van Kunstkracht 10 boden ons de gelegenheid cul-

niveau verder zijn bouwen hun eigen les op.

tuureducatie breder te trekken”, vertelt Mariska. “Qua

Inmiddels is het breed gedragen hier op school, het

vorm hebben we gekozen voor een cultureel circuit

hoort er gewoon bij. Affiniteit met cultuur is onderdeel

op de vrijdagmiddag voor groep 3 t/m 8, het Rond-

van het profiel van een leerkracht die hier wil komen

je Cultuur. We begonnen met beeldende vorming,

werken.”

muziek en theater, aangevuld met ICT en techniek &
natuur. Dit schooljaar is muziek vervangen door lite-

Beginnen en bijstellen

ratuur & filosofie en media is erbij gekomen. Na een

“Bij het organiseren van het Rondje Cultuur liepen we

blok van vijf weken rouleren de groepen naar een

tegen allerlei, ook heel praktische, dingen aan. Er is

andere discipline, vijf rondjes passen precies in het

maar een remedie: gewoon beginnen en gedurende

jaar. Zo krijgen alle kinderen alle lessen. Het is echt

het proces bijstellen. Na het eerste jaar hebben we

een succes, vrijdagmiddag hoor je overal ‘yes!’ op de

uitgebreid geëvalueerd en een aantal heel bewuste

gangen.”

keuzes gemaakt. Zo is bijvoorbeeld het Rondje Cultuur voor de bovenbouw verplaatst naar de ochtend,

Expertsysteem

wat zowel qua computer- als ruimtegebruik veel lucht

“We werken met een expertsysteem: elke discipline

geeft.

wordt gegeven door een expert-leerkracht. In princi-

Wat we als heel positief ervaren is al die beweging

pe doen leerkrachten wat ze leuk vinden en waar ze

in de school! Leerkrachten komen in alle klassen en

goed in zijn en dat is een groot voordeel. Voor theater

zien alle kinderen. Dat geeft inzicht in elkaars werk

en muziek hebben we inmiddels teamtrainingen en

en leerkrachten doen nieuwe ervaringen op. Het

experttrainingen gevolgd. Beeldende kunst staat nog

raakt een gezamenlijk belang: we zijn met z’n allen

op de rol. We gaan uit van de basislessen, de verdie-

verantwoordelijk voor alle kinderen. Ook de kinderen

pende lessen gebruiken we waar nodig. Ons uitgang-

kennen elkaar, het is meer ‘samen’.”

punt is: streef het doel van de les na en gebruik dit als
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Culturele weken

Gestructureerde verrijking

“Cultuureducatie is niet beperkt tot het Rondje Cul-

“Voorwaarden om cultuureducatie te laten slagen?

tuur. Alle groepen hebben jaarlijks een aantal work-

We hebben een goed cultureel beleidsplan neerge-

shops of excursies. Twee keer per jaar is er een cul-

legd, met een eigen begroting. We kijken zorgvuldig

turele week, waarin de hele school met cultuur bezig

wat er te koop is, wat we toe willen voegen. En voor

is en er allemaal aanbieders over de vloer komen.

het maken van goede keuzes is evalueren onont-

Van dans tot batik, van houtbewerking tot drummen.

beerlijk. Maar vooral moet er iemand zijn die zegt:

Tijdens de open podia werken groepen uit verschil-

we gaan het gewoon doen. Durf een testfase aan en

lende bouwen samen om één voorstelling te maken.

maak de keuze om er middelen voor uit te trekken.

De lustrumweek had een cultureel thema en zelfs de

Het begint allemaal bij een duidelijke visie op leren

schoolreis proberen we culturele inhoud te geven.

en op onderwijs. Zoals we cultuureducatie nu vorm-

Doelgericht met een thema bezig zijn vinden we be-

geven is het echt gestructureerde verrijking. En wat

langrijker dan losse tekenlessen in het rooster.”

eruit komt is zo verrassend!”
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Vraag en antwoord

Hoe bepaal ik of de cultuureducatie op mijn school

plankader kunstzinnige oriëntatie ontwikkeld. Lees

van ‘goede kwaliteit’ is?

meer op de website van SLO kunstzinnige oriëntatie.

Om te bepalen of iets van ‘goede kwaliteit’ is, moet

Hoe kan ik aan de ouders van mijn leerlingen laten

je eerst weten wat kwaliteit nou eigenlijk is. En dat is

zien dat de leerlingen een creatief proces doorma-

lastig, zeker in een veld dat zo divers is als cultuure-

ken, als ik geen mooi eindproduct heb?

ducatie. Het is in ieder geval belangrijk dat je aanpak
onderbouwd en samenhangend is. Daarvoor is het es-

Ook in een tijd waarin het proces steeds belangrijker is

sentieel dat je werkt vanuit een cultuurplan dat aansluit

dan het product, voelen leerkrachten de druk om iets

bij de onderwijsvisie van jouw school. In je cultuurplan

moois te laten zien. Met enige regelmaat geven leer-

hoort een hoofdstuk over evaluatiecriteria en succes-

krachten aan dat ze de werkjes van hun leerlingen nog

factoren. Zo kan je meten of je je doelstellingen be-

‘afmaken’. Maar het is ontzettend waardevol als ouders

haalt. Door dit alles op te zetten, zorg je in elk geval

mee kunnen leren in het creatief proces dat hun kin-

dat je bewust bezig bent met de kwaliteit van de cul-

deren doormaken en dit ook als uitgangspunt kunnen

tuureducatie.

nemen. Sommige scholen investeren daarom in ou-

Verder lezen? Kijk eens naar het rapport Critical

derbetrokkenheid bij het creatieve proces. Veel scho-

Friends: ontmoetingen tussen school en cultuur (2008)

len hebben podiummomenten waar hun leerlingen aan

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

medeleerlingen en ouders laten zien wat ze hebben

schap. Hierin wordt uiteengezet wat een goede culture-

gecreëerd. Je kunt hierbij ook aandacht besteden aan

le school is. Of lees de samenvatting op de website van

het proces dat tot het ‘product’ heeft geleid. Tal van cre-

het LKCA. Gebruik ons format cultuurplan of bekijk de

atieve mogelijkheden maken dit interessant om naar te

jaarlijkse cyclus om je cultuurplan up to date te houden.

kijken: een tentoonstelling van foto’s, een stopmotion,

Ook staat het aanpassen van het cultuurplan regelma-

een verhalend gedicht of een rap helpen je het proces

tig centraal tijdens de door Cultuurweb georganiseerde

zichtbaar te maken.

ICC labs.
Hoe kan ik meten wat de resultaten van mijn leerlinWat is een creatief proces precies en hoe bereik ik

gen zijn op het gebied van cultuureducatie?

dat in mijn lessen?
Het meten van cultuureducatie is een heel lastig vraagEen creatief proces is een basis voor een cultuure-

stuk waar nog veel onderzoek naar gedaan wordt. Eén

ducatieles waarin je niet het product maar het proces

van de redenen dat het zo lastig is, is dat de doelen en

centraal stelt. Binnen een creatief proces doorloopt de

effecten van cultuureducatie zo divers zijn. Als cultuur-

leerling vier fasen (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren

coördinator formuleer je voor je school leerlingdoelen

en evalueren). De fasen zijn toepasbaar op ieder mo-

die voortvloeien uit je visie op cultuureducatie. In feite

gelijk probleem, idee of thema.

zou je je resultaten moeten meten door het behalen

We herinneren ons allemaal de tijd nog wel waarin cul-

van die doelen vast te stellen. Om dat behapbaar te

tuureducatie ging om productgericht werken, om de

maken, gebruiken meerdere Westlandse scholen het

Sinterklaasjes op een rij. Inmiddels is de tendens dat

creativiteitsmodel van de University of Winchester.

het proces van de leerling steeds meer centraal komt

Het model is jullie vooral bekend in deze variant, maar

te staan. Daarbij gaat het niet om hoe mooi het eind-

origineel is het een meetinstrument met invulvakjes.

product is, maar om hoe waardevol de weg ernaartoe

Hierin kun je als observator aangeven hoe een leerling

was. Met dit als uitgangspunt heeft de SLO het leer-

zich gedraagt in de verschillende competenties. Door
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dit meerdere keren te doen, maak je de groei van een

flyer gemeenschappelijke taal, een toolkit om samen

leerling zichtbaar.

met een cultureel aanbieder passend aanbod voor

Meer lezen over de resultaten van cultuureducatie op

jouw school te creëren. De geschikte aanbieders om

bijvoorbeeld cognitief, persoonlijk of sociaal gebied?

mee in gesprek te gaan vind je natuurlijk op de website

Kijk eens in de onderzoeksdatabase van

van Westland Cultuurweb.

ArtsEdSearch.
Wat doe je tijdens een dansles met 34 kinderen als
Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn team?

je zelf niet durft te dansen?

Cultuureducatie kan lastig zijn. In plaats van de klas-

Het mooie aan het creatief proces is dat het gaat om

sieke rol van de leerkracht als zender, word je bij cul-

het proces van de leerlingen, en niet om hoe piekfijn

tuureducatie onderdeel van de groep en net zo kwets-

het eindproduct is. In het procesgericht werken veran-

baar als je leerlingen. Het gaat immers om jezelf laten

dert jouw rol als leerkracht in die van een coach. Dan-

zien, jezelf bloot geven en vanuit vertrouwen iets ge-

sles in de basisschool is heel anders dan het klassieke

heel nieuws en eigens creëren. En dat is niet niks. Het

beeld waarin je zelf als leerkracht de pasjes voordoet

is dus niet verbazingwekkend dat er ook weerstand is

terwijl de leerlingen ze nadoen. Er zijn tal van professi-

als het gaat om cultuureducatie. Daarom is het belang-

onele dansdocenten die hun werk doen door de juiste

rijk dat je kiest voor een gezamenlijke aanpak waar je

vragen te stellen zonder zelf uitvoerig te dansen. Het

als team echt achter kunt staan. Realiseer je dat je als

is lang niet zo eng als het op het eerste gezicht lijkt,

leerkracht niet alles hoeft te kunnen. Benut de kwalitei-

zeker niet met een ondersteunende handleiding zoals

ten van leerkrachten door met een expertsysteem als

Kunstkracht 10. Maar het belangrijkst is nog wel dat

op de Kyckert te werken. Let er vooral ook op dat je

fouten maken mag, en dat je dat aan de leerlingen laat

niet te hard gaat met de hervormingen in de school. Als

zien. Uit tal van onderzoeken blijkt dat de experimente-

cultuurcoördinator, of leerkracht met veel passie, heb

le sfeer van cultuureducatie ervoor zorgt dat leerlingen

je een ander referentiekader dan leerkrachten die een

durven experimenteren, fouten durven maken en dur-

drempel over moeten. Het is belangrijk hier aandacht

ven falen. Dat is een proces waar ze jou als leerkracht

voor te hebben.

hard bij nodig hebben. Bovendien blijkt zelfs dat, hoe
vals je ook zingt en hoe vaak je ook misstapt tijdens

Hoe kies ik geschikt cultureel aanbod om de school

het dansen, het nog steeds positieve effecten heeft op

in te halen of te bezoeken met mijn leerlingen?

de ontwikkeling van kinderen. Kortom: je hebt niks te
vrezen!

Keer op keer stroomt je mailbox vol met aanbod van
culturele instellingen en vakdocenten voor je leerlin-

We hebben in ons speellokaal geen wifi, hoe kun-

gen. Maar wat koop je nu wel en niet in? Het is vooral

nen we dan de muziek van de dansles afspelen?

van belang dat je zorgt dat het aanbod aansluit bij jullie
cultuurplan en visie op kwaliteit. Cultuureducatie met

Internet geeft je een prachtige verzameling muziek die

Kwaliteit betekent dat je vraaggericht werkt: als school

je tijdens de lessen in kunt zetten, maar veel scholen

stel je vast waar behoefte aan is en zoek je daar ver-

kampen met problemen rondom het gebruik van het

volgens geschikt aanbod bij. Het is heel gebruikelijk dat

speellokaal tijdens de danslessen. Cultuurweb heeft de

je aanbieders vraagt om aan te sluiten bij jouw wensen

benodigde muziek in afspeellijsten op YouTube gezet.

in plaats van klakkeloos algemeen aanbod de school in

Hier kun je ook met je telefoon bij. Helaas is het nog

te halen. Om je hierbij te helpen, ontwikkelde Mocca de

niet mogelijk om via YouTube zelf filmpjes eerder te
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downloaden en offline beschikbaar te hebben. Wel zijn

perkt kan worden, maar of je kunt voorkomen dat het

er tal van mogelijkheden om met apps of websites de

‘lawaai’ wordt. En dat kan! Zorg ervoor dat de leerlin-

muziek te downloaden. Let op: dit is niet altijd legaal,

gen tegelijkertijd spelen of zingen op de maat van de

dat is afhankelijk van het filmpje. Op Google vind je

muziek. Dat kinkt voor de hand liggend maar kan nog

hier veel meer informatie over, bijvoorbeeld op deze

best lastig zijn. Wil je de leerlingen eerst laten oefe-

website.

nen omdat ze het nummer nog niet onder de knie hebben? Verdeel de klas dan in groepjes. Laat telkens een

Hoe kom ik aan leskisten bij de Kunstkracht 10 les-

groepje een paar keer oefenen en daarna het volgende

sen?

groepje. Naar elkaar luisteren is ook leren. Zo spelen
niet alle leerlingen tegelijkertijd en wordt het geen ka-

Bij sommige Kunstkracht 10 lessen zijn leskisten be-

baal.

schikbaar. Er zijn bijvoorbeeld leskisten voor enkele
Hoe geef je dansles in een lokaal?

basisreeksen erfgoed met ondersteunende materialen
zoals leitjes, een schrijfmachine en klompen. Ook zijn
er leskisten met camera’s voor de leerlijn media, en

Met dertig leerlingen dansen in een klein lokaal blijft

kisten met boeken voor de leerlijn literatuur & filosofie.

een uitdaging. Uiteraard schuif je alle tafels aan de

De leskisten zijn kosteloos te leen en kunnen gereser-

kant, en zet je de stoelen er bovenop of eronder. Ver-

veerd worden via info@westlandcultuurweb.nl.

deel de klas in tweeën of in drieën als het een erg klein
lokaal is. Terwijl de ene helft oefent, kijkt de andere

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen een gelijk-

helft van de klas. Geef de leerlingen die aan de kant

waardige rol hebben in een toneelstuk?

zitten een ‘kijk-opdracht’, bijvoorbeeld ‘welke beweging
vind je het mooist?’ of ‘gebruiken alle dansers de vloer

Wanneer je een bestaand toneelstuk wilt spelen met je

bij hun choreografie?’. Zo blijven ook de leerlingen aan

hele klas ontkom je er bijna niet aan om een paar leer-

de kant geconcentreerd en betrokken.

lingen een ‘hoofdrol’ te laten spelen en de rest bijrollen.
Jammer is dat eigenlijk. Wat je zou kunnen doen is de
rollen laten rouleren, d.w.z. een rol door verschillende
leerlingen laten spelen. Bij elke scène wissel je bijvoorbeeld om. Om ervoor te zorgen dat het publiek niet in
de war raakt, kun je een kledingstuk doorgeven. Zo
draagt bijvoorbeeld het omaatje, om de beurt gespeeld
door verschillende leerlingen, elke keer een grijze pruik
of een klein brilletje. Een andere optie is natuurlijk om
met de leerlingen door middel van improvisatie zelf een
stuk te maken. Dan kun je als leerkracht zoveel rollen
creëren als je wilt!
Hoe hou je het geluidsniveau beperkt tijdens een
muziekles?
Tja, muziek maken geeft natuurlijk geluid. De vraag is
dan waarschijnlijk niet zo zeer of het geluidsniveau be-
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