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Inleiding
Maandagochtend, LocHal Tilburg. Het is de eerste maandag 
van de maand en tussen 9.00 u en 10.00 u verzamelen we 
ons voor onze maandelijkse dag samenwerken. Als een 
collega vraagt waar we die dag zijn zeggen we ‘Regiowerk-
dag’. ‘Hou Vast’ noemen we onszelf. Eén dag per maand 
zitten we samen. We broeden, dromen, maken, wisselen 
uit en worden wijzer en blijer van elkaar. 

Wie wij zijn? Wij zijn de intermediairs uit de gemeenten 
Altena, Geertruidenberg & Oosterhout, Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk.
Ieder van ons heeft een aantal scholen in zijn gebied waar-
mee we samenwerken op het gebied van cultuureducatie. 
Op de gezamenlijke werkdag overleggen we over vergelijk-
bare situaties, plegen we intervisie en zoeken we naar de 
overlap in behoefte van de scholen of van onszelf. Er zijn 
studiedagen in gezamenlijkheid georganiseerd en nu is er
dus dit magazine. Omdat we ons realiseren dat er een hoop
is gebeurd de afgelopen zes jaar en dat dat een podium 
verdient. 

Zes jaar geleden was de start van Cultuureducatie met Kwali-
teit. Met een aantal ‘voorloperscholen’ en onze coaches van 

KunstLoc Brabant en Erfgoed Brabant zijn we op pad ge-
gaan. Al gaande ontstond De Cultuur Loper, een programma 
– bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – 
waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie 
kunnen verbeteren. De scholen integreren cultuureducatie 
vanuit hun eigen visie en ambities binnen hun onderwijs. 
Hoe dit eruit ziet? Dat is op iedere school anders. De ene 
school gaat voor een breed aanbod, de andere school maakt 
een keuze om zich op een bepaalde discipline te focussen. 
De ene school ruimt veel tijd in voor cultuureducatie, de 
andere minder. Maar allen weten dat wat ze doen bijdraagt 
aan de ambities die ze hebben. Ze maken keuzes, zijn kritisch, 
weten wat cultuureducatie hun leerlingen brengt.

In dit magazine leest u verzamelde verhalen over scholen uit 
onze dagelijkse praktijk. De beschreven verhalen zijn slechts 
een greep uit de vele ervaringen die in zes jaar tijd zijn op-
gedaan. Er gebeuren zoveel mooie dingen op scholen dat 
het onmogelijk is om een compleet beeld te geven en alle 
scholen het podium te geven in dit magazine die ze verdienen. 
We zijn trots op alle scholen die de afgelopen jaren het be-
lang van cultuuronderwijs onderschrijven door met ons op 
weg te gaan.
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“ Generaties leerlingen hebben school 
ervaren als iets vervelends. Dat is 
raar. Onze hersenen willen zich graag 
ontwikkelen. De school zou een feest 
moeten zijn.”
Mark Mieras, wetenschapsjournalist, 
schrijver en natuurkundige
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Goed cultuuronderwijs…

“Goed cultuuronderwijs biedt leerlingen de kans om kennis
te maken met verschillende disciplines en materialen, laat 
leerlingen ervaringen opdoen en creatieve voorkeuren ont-
wikkelen. Leerlingen leren om vanuit een ander perspectief 
te leren en open naar dingen te kijken. In andere vakken 
worden deze vaardigheden niet aangeleerd, terwijl ze zo 
belangrijk zijn in de 21e eeuw.” 
Evy Boons, ICC-er KBS De Lage Weijkens, Loon op Zand

“Goed cultuuronderwijs zou een integraal onderdeel moeten
vormen van het onderwijs. Het maakt een mens completer. 
Het is de kunst om cultuur op zo’n manier in te zetten dat 
het  kinderen aanspreekt. Natuurlijk moet het beklijven en 
moeten ze er wat van leren. Maar je wilt kinderen ook in-
spireren en uitdagen nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen iets van zichzelf 
te tonen. Ze krijgen zo meer zelfvertrouwen en autonomie- 
gevoel. Kinderen worden op een andere manier aan het 
denken gezet. Ze ervaren anders. Met alleen cognitieve 
vakken komen ze wat tekort.” 
Priscilla Bink en Sjaak van Wandelen, 

ICC-er en directeur OBS Van der Heijden, Waalwijk

“Wat is goed cultuuronderwijs en hoe ziet dat er dan uit? 
Volgens mij moet niet ik of een ander daar antwoord op 
geven maar jijzelf en jouw schoolteam. Wat is goed cultuur-
onderwijs voor jou, jouw schoolteam, jullie kinderen? 
Waarom geef je cultuuronderwijs? Wat gaat je aanbod zijn 
en hoe ga je dat aanpakken? Goed cultuuronderwijs begint 
volgens mij met een visie. Een visie die past bij 
jullie school.
Onze visie op cultuureducatie:
De wereld en jezelf in die wereld leren kennen. Dat is waar 
we aan willen werken binnen kunst- en cultuureducatie op 
de Ontdekking. 
→ ontdekken wie je bent, 
→ zorgen voor jezelf en je omgeving en 
→ kritische onderzoekende, actieve burgers zijn en worden, 
dat zijn onze ambities. 
Kunst geeft je een andere bril, laat je op een andere manier 
naar de wereld kijken. Als je naar een kunstwerk kijkt, kijk 
je door de ogen van de maker naar de wereld. Als je kunst 
maakt, spreek je door middel van kunst met en over de 
wereld. Kunst is een taal waarmee je je kunt uiten. 
Kunst raakt!
Hoe we dat doen? We maken kunst met kinderen, waarbij 
we zoeken naar een evenwicht in ruimte voor initiatieven 
van kinderen en de instructie door de leerkracht. Daarnaast 
kijken we met kinderen naar kunst en praten we er met ze 
over, waarbij ieder zijn eigen mening mag hebben en er 
geen goed of fout bestaat. We gaan dus zowel bij het 
maken van kunst als bij het kijken naar kunst op onder-
zoek uit, in dialoog met elkaar en met de wereld en nemen 
zo een ander perspectief aan. Om zo onszelf, de ander en 
de wereld beter te leren kennen.” 
Olga van Miert, ICC-er IKC De Ontdekking, Oosterhout

Cultuur is de bodem, 
niet de kers op de taart 

Op basisschool De Halm uit Almkerk is cultuureducatie al 
vele jaren een belangrijk onderdeel in het onderwijsaanbod. 
Hans Noordman, directeur GBS de Halm vertelt: “In de af-
gelopen jaren hebben we samen met zestien andere scholen 
onderzocht wat we met cultuureducatie wilden doen, maar 
vooral ook waarom. Het onderwijs kent immers een over-
laden programma en in de praktijk schieten de creatieve 
vakken er nogal eens bij in. Cultuureducatie, mits goed 
ingezet, draagt wezenlijk bij aan de hersenontwikkeling en 
het lerend vermogen van kinderen. En daarmee uiteindelijk 
ook aan de kwaliteit van het onderwijs.” 

In de visie van Hans Noordman doet cultuureducatie een 
beroep op wat leerlingen al weten en kunnen. “De kinderen
worden uitgedaagd hun kennis en vaardigheden in te zetten, 
te onderzoeken en uit te breiden. Cultuureducatie draagt 
zo bij aan de groei en bloei van de talenten van kinderen. 

Daarnaast doet cultuureducatie een beroep op het waar-
nemingsvermogen van kinderen. Door bewust te kijken, te 
voelen, te luisteren en te experimenteren wordt hun cultu-
reel bewustzijn vergroot. Leerlingen leren na te denken over 
hun eigen cultuur en die van anderen. Cultuureducatie en 
burgerschap zijn nauw met elkaar verbonden. Om dit te 
bereiken zet de school het creatieve proces centraal. Het 
eindproduct wordt dan minder voorspelbaar. Iedere leerling 
werkt in zijn eigen tempo en op eigen niveau. Bij het be-
geleiden van een creatief proces is een coachende houding 
van leerkrachten belangrijker dan kennisoverdracht. Even 
wennen natuurlijk, want je moet erop durven te vertrouwen 
dat ieder kind uiteindelijk de potentie heeft iets te maken of 
te doen waar het trots op kan zijn! Cultuureducatie is uit-
eindelijk een oefening in vertrouwen. Het doet een appèl op 
de interesse en de talenten van leerlingen en leerkrachten.” 

Dat is de mening van Paula Jorritsma, wethouder Sociaal Domein & Cultuur in de gemeente Altena.

“Cultuur moet prioriteit zijn en geen sluitstuk op een begroting”. De bodem hiervoor wordt 

gelegd in het onderwijs. Het belang van goed cultuuronderwijs wordt steeds breder gedragen. 

Maar wat is goed cultuuronderwijs volgens de scholen?  
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Noord-Brabant mag zich gerust grensverleggend noemen wat betreft de aanpak van Cultuur-

educatie met Kwaliteit. Het proces dat voorafgaat aan een bewuste keuze voor de invulling van 

het cultuuronderwijs staat centraal.

De grensverleggende 
aanpak van Brabant

Door: Ad van Drunen, Programmaleider Kunsteducatie, KunstLoc Brabant

Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2012 is Kunstloc Brabant, toen nog Kunstbalie, samen met 
regionale en lokale partners – in opdracht van de provincie –
gestart met de voorbereidingen op de eerste periode Cultuur-
educatie met Kwaliteit 2013-2016. Deze landelijke regeling 
zet in op de inbedding van cultuureducatie in de onderwijs-
visie van scholen. Er is een context gecreëerd waardoor 
scholen nu zelf betekenis en inhoud kunnen geven aan hun 
cultuureducatie. Het doel: bevorderen van de kwaliteit van 
de activiteiten, de deskundigheid van alle betrokkenen en een 
duurzame samenwerking van de school met de culturele 
omgeving.

De eerste contouren
Al in de aanloopperiode naar het startjaar 2013 ontstonden 
de eerste contouren van De Cultuur Loper. Er waren expert-
meetings met deskundigen uit het onderwijs, overheden en
de cultuursector. Samen waren we het erover eens dat we 
geen nieuwe doorlopende leerlijnen of een leerplankaders 
wilden ontwikkelen. Juist het proces dat voorafgaat aan 
een bewuste keuze voor de werkwijze en/of leerlijn die past 
bij de ambitie en het profiel van de school moest aandacht 
krijgen. Voor alle partners stond die eerste periode van vier 
jaar in het teken van samen experimenteren, bouwen, fouten 
maken en verbeteren. 
Met dank aan alle betrokkenen die hun bijdrage hebben
geleverd aan De Cultuur Loper, dat uitgroeide tot een grens-
verleggende en steeds completere aanpak, die er wezenlijk 
toe doet. En dat is niet onopgemerkt gebleven…

Verbreding en verdieping
In de tweede periode van 2017-2020 groeide De Cultuur 
Loper in Noord-Brabant van 27 naar 47 gemeenten en van 
190 naar 340 deelnemende scholen, medio 2019. Vanaf 
2017 zetten we, naast de verbreding van het aantal deel-
nemers, in op verdieping en verbetering van de inhoudelijk 
aanpak en het ontwikkelen van gewenste of ontbrekende 
stappen en instrumenten. De Brabantse aanpak is inmiddels 
geadopteerd in een aantal regio’s in de provincies Limburg, 
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Steeds vaker zien 
we dat andere regio’s en steden als aanvulling op de eigen 
aanpak onderdelen van De Cultuur Loper inzetten, zoals het 
ambitiegesprek of de reflectiekaarten.

Kennisdeling
Kunstloc Brabant werkt inmiddels steeds nauwer samen met
landelijke organisaties zoals het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst en Fonds voor Cultuur-
participatie. We delen kennis, ervaring en instrumenten 
opgedaan binnen De Cultuur Loper. Regelmatig wordt ook 
een beroep op Kunstloc gedaan, voor bijvoorbeeld het 
aanreiken van input op mogelijk vervolgbeleid of om mee 
te denken met de landelijke monitor cultuureducatie.

Kortom, het in co-creatie ontwikkelde traject De Cultuur 
Loper heeft in brede kring het nodige in gang gezet. Nu we 
weten dat er vanaf 2021 een vervolg op de huidige regeling 
gaat komen, geeft dit alle vertrouwen om op de ingeslagen 
weg met De Cultuur Loper door te gaan! 
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De ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs en 
De Cultuur Loper hebben de rol van intermediair veranderd. 
Waar zij voorheen ontwikkelaar en bemiddelaar waren, 
zijn ze nu vaak procesbegeleider, nemen ze een coachende 
houding aan en ondersteunen en bewaken het traject van 
De Cultuur Loper-scholen. 

“De opstelling van de intermediair was tijdens het ambitie-
gesprek heel fijn, ze begeleidde waar nodig, maar liet de 
wensen en verwachtingen echt vanuit onszelf komen, zonder 
daarin dwingend en sturend te zijn.”
Sonja Vissers, ICC-er KBS De Hoge Waai, Raamsdonk

“De meerwaarde is dat de intermediair ons bewust laat 
worden van wat wij voor de school willen en ons helpt bij 
het opzetten van een plan en het uitvoeren daarvan.”
Léonne Scheffers, ICC-er OBS De Pionier, Oosterhout

Per gemeente zijn de rol en de werkzaamheden van de inter-
mediair verschillend. De lokale situatie vraagt om maatwerk. 
Sinds 2017 werken de intermediairs samen in een regionaal 
netwerk: HouVast voor cultuuronderwijs! Het is prettig voor 
de professionals om samen te sparren, te ontdekken, te delen 
en te verdiepen. Ook heb je meer slagkracht. 

De intermediair begeleidt scholen op het gebied van cultuuronderwijs en is de spil tussen de 

school, de culturele partners, de gemeente en de provincie. Het is heel normaal dat je op één dag 

zowel met ambtenaren in gesprek bent, als met een enthousiaste vrijwilliger van de heemkunde-

kring of met een professioneel kunstenaar. Maar ook de ICC-er met een enorme werkdruk die net 

een lastig gesprek heeft gehad met een ouder komt voorbij. Als intermediair spreek je alle talen. 

HouVastDe intermediairs
Marjolein van den Akker

Gemeente Heusden

Mirte Oostrom

Gemeente Geertruidenberg 

en gemeente Oosterhout

Susanne Vreeburg

Gemeente Waalwijk

Arianne van der Waal

Gemeente Altena

Maaike van den Brule

Gemeente Waalwijk

Jacqueline Frenken

Gemeente AltenaAnnemiek Klijn

Gemeente Loon op Zand 
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Een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie, meer aandacht voor de creatieve ontwikkeling van 

leerlingen of een kennismaking met de verschillende kunstdisciplines. Het zijn veelvoorkomende 

wensen of ambities van scholen die hun cultuuronderwijs willen verbeteren. 

Ambitieus cultuuronderwijs

Om dat te realiseren kan de school onder begeleiding van 
de lokale intermediair deelnemen aan het programma De 
Cultuur Loper. Het bestaat uit acht stappen. Eén van die 
stappen is het ambitiegesprek.

Wat wil jij de leerling in acht jaar tijd meegeven op het gebied 
van cultuureducatie? Dat is dé vraag die centraal staat bij 
het ambitiegesprek. Dit is het moment waarop de directeur 
en de interne cultuurcoördinator mogen dromen over hun 
ideale cultuuronderwijs.
Vervolgens brengt de school in kaart wat zij al in huis hebben 
en welke wensen er zijn voor hun cultuuronderwijs in de 
toekomst. Als uitkomst van het gesprek stelt de school drie 
duidelijke ambities samen waaraan zij willen gaan werken.   

“Ik vond het heel interessant en het proces heel fijn omdat je
het stap voor stap opbouwt. Je krijgt een totaalpakket van
wat we willen, wat we nu al doen en wat we willen zien.”
Janneke Hazelaar-Boer, ICC-er Prins Willem Alexanderschool, Eethen

Bekijk een filmpje van
 dit ambitiegesprek

Het traject van De Cultuur Loper is gericht op het versterken 
van de kwaliteit van cultuureducatie. De culturele ontwikke-
ling van de leerling staat centraal. Daaraan gerelateerd zijn 
opbouw en samenhang van het onderwijsprogramma, maar 
ook de deskundigheid van het team en de relatie van de 
school met de culturele omgeving.

“ Wij gaan voor VET cultuuronderwijs. 
We willen de leerlingen Vaardigheden 
aanleren, Ervaringen laten opdoen en 
Talenten ontwikkelen.”
Michelle Mateijsen, 
ICC-er KBS De Touwbaan, Oosterhout
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4X4
4X4 geeft de leerkracht houvast bij het lesontwerp. Ook 
tijdens de lessen krijg je een aantal vragen mee waar je mee 
kunt werken. Hoe krijgt de les meer diepgang en leert de 
leerling ook echt iets? Reflecterende vragen achteraf kunnen 
leerkracht en leerling verder helpen bij een volgende les. 
“4x4 levert mij als leerkracht veel op. Ik had een creatieve 
opdracht. 26 kinderen gaan dan goed en drie lopen meteen
vast. De vragen van 4x4 helpen dan. De manier van be-
naderen van een opdracht en hoe je het gesprek erover 
voert, maakt het mogelijk beter aan te sluiten bij wat er 
gebeurt. Ik kreeg ook steeds meer ruimte om te observeren.”
Anjelien van de Meerakker, leerkracht OBS De Wilgen, Vlijmen

indicaTORENspel
Met het indicaTORENspel krijg je als team op een speelse 
wijze inzicht in hoe abstracte ambities, competenties en 
indicatoren concreet zijn uitgewerkt in activiteiten die 
hebben plaatsgevonden op school.
“Het spel is een goede en leuke manier van een gesprek 
voeren en de indicatoren zijn veel duidelijker geworden.”
Leerkrachten SBO De Wissel, Oosterhout

Tip
“ Ik heb voor al mijn collega’s een per-
soonlijke sleutelhanger gemaakt met 
daaraan de gedragsindicatoren waar 
in de groep van die collega de focus 
op ligt. Zo hebben ze die altijd als 
geheugensteuntje bij de hand.”
Janneke Vanhouten, 

ICC-er KBS Torenschouw, 

Oosterhout 

Tip
“ We hebben een hele inspirerende en 
praktische teamtraining gehad van 
IDKR8 om te werken met de gedrags-
indicatoren. Hoe kun je een les ont-
werpen met deze indicatoren? Wat 
wordt er van je verwacht? Wat wil-
len we graag bij de leerlingen zien?” 
Madeleine Wassink, ICC-er Montessorischool 

Oosterhout, Oosterhout

Je hebt een stip aan de horizon gezet; ambities uitgesproken. Kortom je weet waar je naartoe wil 

met cultuureducatie. Maar hoe kom je daar dan? Hoe worden ideeën en je visie werkelijkheid? 

Hoe kom je van abstracte termen en theorie naar de praktijk in de klas? De culturele competenties 

met onderliggende gedragsindicatoren geven houvast.

Van ambities naar praktijk

Binnen cultuureducatie onderscheiden we drie competenties; 
het reflecterend-, creërend- en onderzoekend vermogen. 
Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren/
leerdoelen verbonden: dat wat je écht bij een leerling wil 
terugzien. Het werken met competenties biedt scholen een 
hoge mate van vrijheid in het vormgeven van hun cultuur-
programma. Hierdoor ontstaat de ruimte om vanuit eigen 
visie, mogelijkheden en talenten van leerkrachten en leer-
lingen te komen tot een betekenisvolle invulling van het 
cultuuronderwijs. 

“ Bij het voorbereiden van je lessen houd 
je in je achterhoofd: welke stappen 
zet ik? Voldoe ik aan de competenties 
en komen daarbij de gedragsindicatoren 
aan bod? Het zijn bewuste keuzes die 
je steeds opnieuw moet maken bij het 
cultuuronderwijs.” 
Madeleine Wassink, ICC-er Montessori-
school Oosterhout, Oosterhout

Onderzoekend vermogen
Het docententeam van de Oranje Nassauschool uit Veen 
werd tijdens een training over design opgesplitst in twee 
groepen. De ene groep onderzocht de voordelen van het 

ontwerp van het nietje, de andere groep van de paperclip. 
Vervolgens gingen de groepen met elkaar in debat en ver-
dedigde het eigen product. Deze speelse wijze werkte goed 
om een ontwerp onder de loep te nemen en verbeter-
suggesties te benoemen. Het kijken naar en filosoferen over 
deze alledaagse voorwerpen heeft bijgedragen aan de 
onderzoeksstap van het designproject.

Creërend vermogen
Theaterdocent Fleur van Rijn vraagt de leerlingen om uit te
beelden dat ze aan het vissen zijn. De ene na de andere vis
wordt gevangen, een goudvis, een haring en zelfs een walvis.
Maar dan vangt één van de kinderen een schatkist. Waar
de leerkracht reageert met “dat is geen vis!” is de reactie
van Fleur tegenovergesteld: “Wauw een schatkist! Wat zit
er in?” en moedigt zij de eigen inbreng en creativiteit aan.

Reflecterend vermogen 
“Tijdens de themaweken ‘voedsel’ schilderen de kleuters 
een fruitschaal na. Het schilderij van één van de leerlingen 
bestond uit louter gele krassen. In een kort reflectiegesprek 
met de leerling, bleek dat hij alleen geel had gebruikt 
omdat banaan zijn lievelingsfruit was. Het andere fruit 
was niet van belang. Dit was voor mij een eye-opener.”
Priscilla Bink, ICC-er OBS Van der Heijden, Waalwijk. 

soonlijke sleutelhanger gemaakt met 
daaraan de gedragsindicatoren waar 
in de groep van die collega de focus 
op ligt. Zo hebben ze die altijd als 
geheugensteuntje bij de hand.”

4X4 geeft de leerkracht houvast bij het lesontwerp. Ook 

“ Ik heb voor al mijn collega’s een per-

4X4 geeft de leerkracht houvast bij het lesontwerp. Ook 
tijdens de lessen krijg je een aantal vragen mee waar je mee 
4X4 geeft de leerkracht houvast bij het lesontwerp. Ook 

soonlijke sleutelhanger gemaakt met 
daaraan de gedragsindicatoren waar 
in de groep van die collega de focus 
op ligt. Zo hebben ze die altijd als 
geheugensteuntje bij de hand.”
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Het belang van scholing

Het zijn zomaar wat vragen die spelen bij scholen die hun 
cultuuronderwijs willen verbeteren. Want de kwaliteit van 
cultuureducatie verbeteren doe je niet alleen door je pro-
jectaanbod aan te passen. Ook de deskundigheid van de 
leerkracht; houding, kennis en vaardigheden spelen een 
belangrijke rol. De leervragen verschillen sterk per school 
en hangen vrijwel altijd samen met gestelde ambities.

Een creatief proces? Hoe werkt dat?
Veel scholen werken met Pinterest. Wanneer werkjes worden
nagemaakt ligt de focus op het resultaat. Op CBS Eben 
Haëzer in Woudrichem wilden de leerkrachten juist de eigen 
expressie van leerlingen stimuleren en het creatieve proces 
van de leerlingen beter leren begeleiden. Trainsters Artisjok en
Olijfje daagden de leerkrachten uit met een procesgerichte 
opdracht om zo te ervaren wat meer vrijlaten oplevert. 

Hoe begeleid je een creatief proces? Wat doe je als je zelf niet muzikaal bent maar muziekles 

wilt geven in de klas? En hoe kun je met cultuuronderwijs werken aan die zogenaamde 21e 

eeuwse vaardigheden?

“De trainingen waren erg waardevol omdat we op een 
andere, frisse manier naar cultuuronderwijs hebben 
gekeken. Doordat we zelf ook dingen gingen proberen 
waren het interactieve bijeenkomsten waarbij we nieuwe 
ideeën op konden doen. We kregen zo ook weer ons 
enthousiasme terug! We wilden graag een leerlijn voor 
beeldende vorming en tekenen, maar we wisten niet zo 
goed hoe we dit aan moesten pakken. De trainsters 
hebben ons goed geholpen door ons stap voor stap 
mee te nemen in het proces van keuzes maken om zo 
tot een leerlijn te komen, die niet alleen door de ICC-er 
is opgesteld, maar door ons allemaal.”
Jedidja de Graaf, ICC-er CBS Eben Haëzer, Woudrichem

Wat doe je als cultuurcoördinator voor je school?
De basis voor goed cultuuronderwijs begint met een op-
geleide Interne Cultuurcoördinator (ICC-er). Welke verant-
woordelijkheden heb je als je ICC-er bent? Hoe pak je het 
aan en maak je goede keuzes voor de school? Gelukkig 
geeft de ICC-cursus houvast. Naast praktische bijeen-
komsten en ontmoetingen met lokale culturele instellingen 
leer je tijdens de training ook hoe je een cultuurbeleidsplan 
schrijft. De ICC-er verwerkt hierin een visie op cultuuronder-
wijs en hoe dit het best past binnen de school. 

”Afgelopen jaar ben ik gestart met de ICC-cursus. We hadden
nog geen cultuurcoördinator en het leek me een leuke uit-
daging om hieraan te beginnen. Door deze cursus ligt er voor
onze school een gedegen cultuurplan, waarin onze toekomst-
plannen beschreven staan. Hierdoor kunnen we gericht ver-
der met het bouwen aan cultuureducatie voor elke leerling.”
Suzan van Zelst, ICC-er OBS Villa Vlinderhof, Sprang-Capelle

En de kunstenaar?
Als we goed cultuuronderwijs voor ogen hebben is het van
belang niet alleen de scholen te begeleiden en te trainen. 
Het culturele werkveld, de kunstvakdocenten die met de 
scholen werken, zullen moeten blijven aansluiten bij de 
beweging die er bij het onderwijs gaande is. Zo heeft bij-
voorbeeld Kunstencentrum Waalwijk een training op maat 
aangeboden aan kunstvakdocenten uit het werkgebied en 
heeft h19 in Oosterhout voor hun kunstvakdocenten de 
training Grondstof georganiseerd. Cruciaal is het gesprek 
met de school en de houding die de kunstvakdocent hierbij 
aanneemt. 

“ Binnen de ICC-cursus wordt aandacht be-
steed aan de lokale omgeving. Met welke 
kunst- en erfgoed instellingen kun je een 
duurzame samenwerking opbouwen? Dan is 
uitwisseling met collega scholen prettig.
Kees Willemse, directeur KC Wereldwijs, 
Drunen
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Vanuit scholen wordt vaak gevraagd om inspiratie voor cultuureducatie. Daarom werd binnen het 

regio-overleg van intermediairs samen met de zes partners een studiedag voor leerkrachten ont-

wikkeld: HouVast voor goed cultuuronderwijs. 

HouVast - de studiemiddag

De dag werd afgetrapt door de voorstelling Ivoren Toren 
door celliste Jacqueline Hamelink en tekenaar Miesjel van 
Gerwen. Daarna volgden verschillende vakoverstijgende 
workshops over onder andere goed leren kijken, reflecteren
met kinderen en over of je creativiteit kunt afdwingen. 
Daarnaast kon worden gekozen voor vakinhoudelijke work-
shops met een verfrissende kijk op muziekonderwijs, over 
dichtbij-erfgoedonderwijs en over gereedschap om je litera-
tuurlessen op een aansprekende manier aan te bieden.

Ervaringen
Rianne Lockefeer, ICC-er op OBS De Biekorf uit Geertruiden-
berg, was een van de aanwezigen die middag: 
“Ik vond de middag erg leuk en interessant. Ik heb geleerd 
hoe je bij een beeldende opdracht meer uit kinderen kan 
halen. Vaak heb ik helaas gewoon de tijd niet om zoiets te 
doen! Er wordt van ons zoveel verwacht op het gebied van 
spelling, rekenen en lezen… De kinderen moeten maar pres-
teren, presteren en de scores moeten hoger en hoger. Je 
besteed daar dan meer tijd aan dan aan tekenles. Cultuur 
blijft dan een ondergeschoven kindje en dat is zonde.” 

Carolien van Wezel, ICC-er op RKBS Teresiaschool uit Waalwijk,
“De workshop cultureel erfgoed heeft me geïnspireerd. 
Ik ben in de klas aan de slag gegaan met speelgoed van 
vroeger. We zijn naar het Speelgoedmuseum in Oosterhout 
geweest naar een boeiende tentoonstelling over licht en 
schaduw. Een tip van iemand naast me tijdens deze dag.” 

       Save the date
Woensdag 12 februari 2020 staat de volgende regionale studiemiddag op de agenda.
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Een cultuureducatief programma bestaat uit een divers activiteitenaanbod op het gebied van erf-

goed en verschillende kunstdisciplines. Als school kun je bijvoorbeeld zelf beeldende kunstlessen 

geven, een muziekdocent in de klas uitnodigen, naar een atelier van een kunstenaar gaan of een 

bezoek brengen aan een theatervoorstelling. 

Domeinen

Een mix van activiteiten op school, samenwerking met de 
culturele omgeving en de professionele kunsten zorgen 
ervoor dat de leerling een brede basis krijgt. 
De Cultuur Loper biedt hierbij hulp met de drie domeinen. 
Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de 
culturele ontwikkeling van de leerling.

             Domeinen

1: IN HUIS
Wat de school met het eigen team in huis heeft aan 
cultuureducatie. De leerling verkent wat hij zelf in huis 
heeft en ontwikkelt zich als maker.

2: De CULTURELE OMGEVING 
Wat de culturele omgeving van de school de leerlingen te 
bieden heeft aan cultuureducatie.In interactie met zijn cul-
turele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.

3: UIT DE GROTE WERELD 
Wat de autonome en professionele wereld van kunst 
en cultuur de leerlingen te bieden heeft. In verbinding 
met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt 
de leerling zich als publiek.

Het Cultuurmenu

Het is vaak lastig om als individuele school professioneel aanbod zoals theatervoorstellingen te 

regelen en te financieren. Vandaar dat in alle gemeenten van de samenwerkende intermediairs 

een cultuurmenu voor de scholen wordt georganiseerd waar scholen aan kunnen deelnemen. 

Cultuurmenu
Bij een cultuurmenu betaalt de school een vast bedrag per
leerling per schooljaar. Hiervoor krijgt de leerling één of 
meerdere projecten. Soms is er keuze, soms een vaststaand 
programma. Het doel van een cultuurmenu is dat de leerling 
gedurende zijn basisschooljaren kennismaakt met hoog-
waardige professionele kunst vanuit verschillende disciplines. 

Aansluiten bij identiteit van het onderwijs
De Bibliotheek CultuurPuntAltena is na het verdwijnen van 
het Provinciale Kunstmenu in 2017 gestart met het ontwik-
kelen van een lokaal Cultuurmenu voor de basisscholen in 
de gemeente. Ruim 70% van de scholen maakt gebruik van 
het programma. Gebleken is dat het lokale cultuurmenu 
ten opzichte van het provinciale menu voordelen biedt voor 
scholen uit de gemeente. Scholen die voorheen vanwege 
geloofsovertuiging niet wilde deelnemen aan bijvoorbeeld 
dans- of theaterprojecten, doen nu wel mee. Of de projecten
passen bij de identiteit van het onderwijs, wordt vooraf ge-
toetst bij de klankbordgroep. Ook draagt de klankbordgroep 
tips en ideeën aan voor de invulling van het programma. 

Naast professionele kunstenaars (domein 3) krijgen ook 
lokale cultuuraanbieders (domein 2) een plek binnen het 
Cultuurmenu.

Verwondering en verbeelding
Tien basisscholen in Waalwijk legden zich niet neer bij het 
wegvallen van het Provinciale Kunstmenu in 2017 en ver-
enigden zich in Blik-je Kunst. Blik-je Kunst wil met professio-
nele kunst de leerlingen meenemen in verwondering en 
verbeelding en hun blik op kunst verbreden. Maar hoe stel 
je een kunstprogramma samen dat hier aan voldoet? Blik-je 
Kunst koos voor een samenwerking met Buro CO Cultuur 
Ontmoetingen en peetersdesign. Zij adviseren en begeleiden
de scholen vier jaar lang met de programmering en de orga-
nisatie. Na deze 4 jaar wordt samen gekeken of de scholen 
genoeg kennis hebben opgedaan om zelf verder te gaan.
Maaike van den Brule, intermediair gemeente Waalwijk, ver-
telt: “Op het moment dat de scholen het heft zelf in handen 
namen en hun schouders er onder gingen zetten voelde je 
een andere energie. Heel positief, een gevoel van saamhorig-
heid: dat gaan we samen gewoon doen en laten slagen.”
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Veel! De leerlingen worden ondergedompeld in een andere 
wereld, krijgen een ander perspectief en moeten openstaan 
voor het onbekende. Ze komen in aanraking met topvoor-
beelden en kwaliteit en leren zich inleven in andere emo-
ties, verhalen en situaties. De kinderen leren betekenis te 
geven aan autonome kunst en worden verrast en verwon-
derd. Ze leren te genieten van kunst. Iets waar ze hun hele 
leven iets aan hebben. 

Wat zie je?
“Soms krijg ik best een kritisch geluid over de dansvoor-
stellingen die ik programmeer. Een leerkracht sprak me aan: 
“Ik zat tussen mijn leerlingen op rij één, de eerste danser 
kwam op, strak pakje aan, en bukte recht voor mijn neus. 
Ik dacht: wat krijgen we nou!”
Ik hoop altijd dat ze met deze opmerkingen bij mij komen, 
want dan kun je hierover in gesprek gaan. Als je dan door-
vraagt over de reacties van de kinderen, wat zij gezien hebben 
en hoe mooi het is dat iedereen die in diezelfde voorstelling 
zat iets anders beleefd heeft, vallen er kwartjes.”
Marjolein van den Akker, intermediair gemeente Heusden 

“ Kunst, dat is wat je in je hoofd 
hebt te doen.”
Leerling (10 jaar), IKC De Ontdekking, 
Oosterhout

“Het theaterstuk was de kers op de taart, prachtig om 
de kinderen met grote ogen te zien kijken. Je merkt dat 
kinderen te weinig naar theater gaan. Alleen dat maakte 
de voorstelling al de moeite waard. Heel indrukwekkend, 
kinderen hebben een uur aandachtig zitten kijken en luis-
teren. Zelfs de grootste wiebelkonten!”
Leerkracht CBS ‘t Fundament, Genderen

Jouw blik op de wereld
“Het belang van professionele kunst in het onderwijs vind 
ik, is dat leerlingen geconfronteerd worden met de kijk van 
een kunstenaar op de wereld. Op de werkelijkheid, op pro-
blematiek, op de manier van omgaan met andere mensen, 
maar ook het verbeelden van ideeën. Dat gebeurt vaak op 
een heel andere manier dan de leerlingen voor ogen hebben.
Het is niet altijd zoals zij denken dat het is. 
Hun werkelijkheid is niet altijd dé werkelijkheid. Maar ook 
hoeft de werkelijkheid van de kunstenaar niet echt te zijn. 
Wat betekent dat voor jouw blik op de wereld? Reflectie 
en verwerking achteraf is hierbij heel belangrijk. Ze moeten 
stilstaan bij wat ze hebben gezien. Professionele kunsten 
zijn belangrijk voor de manier waarop de leerlingen kijken 
naar de wereld. Ze leren omgaan met mensen die anders 
denken dan zij.”
Miranda van Bragt, docent Tekenen en CKV Mgr. Frencken College, 

Oosterhout

“ Bij deze voorstelling zag ik ineens een 
heel ander kind. Hij was zo betrokken, 
wauw.” 
Leerkracht, RKBS Pater van de Geld, 
Waalwijk

Waarom professionele kunst?

Stel: je bent als school cultuureducatie aan het verbinden aan het curriculum. Cultuureducatie 

wordt een vast onderdeel binnen je onderwijs. Hiervoor wordt het team deskundig gemaakt 

en er wordt samengewerkt met vakdocenten. Wat draagt een professionele voorstelling dan 

nog bij aan de ontwikkeling van de leerlingen? 
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Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen opdoen om zich voor te bereiden op onze snel 

veranderende samenleving? Platform Onderwijs 2032 pleit voor onderwijs waarbij ruim aandacht 

is voor de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden: leervaardigheden, creëren, kritisch 

denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Wat vraagt dat van het onderwijs? Hoe 

draag je hier met kunstvakken aan bij?

Zaakvakken geïntegreerd
Steeds vaker wordt voor alle zaakvakken één nieuwe methode 
aangeschaft, zoals bijvoorbeeld Blink, Jeelo of IPC. De vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden dan 
geïntegreerd aangeboden. De methodes zijn veelal ingericht
in een online omgeving en zetten in op het onderzoekend 
leren van kinderen. Ze steken thematisch in elkaar. 
De kunstvakken komen niet altijd even goed aan bod, iets 
wat wel bij veel scholen een wens is. De school kan dit, 
eventueel in samenwerking met de intermediair en/of het 
culturele veld, zelf realiseren.

Hoe maak je een vliegmachine? 
CBS De Sprankel uit Dussen werkt met de thematische les-
methode Blink. Ter uitbreiding van het thema ‘Grote expe-
rimenten’ ontwikkelde de Bibliotheek CultuurPuntAltena 
kunstlessen. De leerlingen zijn in de wereld van Leonardo 
da Vinci gedoken. Door het bekijken van afbeeldingen en 

boeken ontdekten zij de veelheid aan wonderlijke uitvin-
dingen die Da Vinci gedaan heeft. Veel van zijn schetsen zijn 
nooit uitgevoerd, maar hij heeft veel verschillende varianten 
bedacht. Zijn inspiratie voor de vliegmachine haalde hij uit de 
natuur. Tijdens de les werden daarom o.a. natuurgetrouwe
tekeningen van vogels van Leonardo getoond. Vervolgens 
zijn de leerlingen met papier en potlood naar buiten gegaan 
om zelf vogels na te tekenen. Hiervoor is goed kijken en een 
goede observatie van de dieren nodig! Na de tekenopdracht 
leerden de kinderen over het werk van een kunstenaar van 
nu: een met potlood getekende animatiefilm met vogels 
van Linde Faas. Na deze inspiratie gingen de leerlingen aan 
de slag met het ontwerpen en bouwen van een zelfont-
worpen vliegend object van restmaterialen. Hierbij werden 
diverse materialen en technieken uitgeprobeerd en ontdek-
ten de leerlingen dat het nog niet zo makkelijk is om iets 
te laten vliegen! In deze lessen zijn elementen uit kunst, 
techniek, biologie en geschiedenis aan de orde gekomen. 

Vakoverstijgend leren Wat is dit waard?
KC De Vlechter uit Vlijmen wilde met het thema ‘Omgaan 
met geld’ starten. School, intermediair en kunstenaar Hetty 
Coenraad hebben vervolgens bedacht dat het mooi zou zijn 
om het met kinderen te hebben over de term waarde. Hoe 
kun je op een andere manier waarde toekennen dan met 
geld? Kinderen hebben vervolgens waardevolle kunstwerk-
jes gemaakt en deze op een markt verkocht. Dat liep uitste-
kend, want ouders hechten zeker waarde aan de werken 
van hun kinderen! Dus werd de waarde weer omgezet in 
geld. De bovenbouwkinderen zijn aan de gang gegaan met 
druktechnieken en hebben zelf ontworpen bankbiljetten 
gedrukt. De toegevoegde waarde van de kunstenaar in de 
klas werd door het hele team onderschreven. Leerkrachten 
raakten zelf ook weer enthousiast om vaker creatieve op-
drachten te doen met de kinderen. Het gaf echt een ver-
dieping op het thema.

Meenemen in de voorbereiding
“Omdat leerlingen met alle disciplines kennis maken ont-
dekken ze waar hun talenten liggen en worden ze breed 
gevormd. Wij geven thematisch onderwijs en het moet 
voor groepsleerkrachten een automatisme worden om bij 
de voorbereiding van een thema plaats te reserveren voor 
de culturele activiteiten.”
Anja van Balkom, directeur openbare Jenaplanschool de Vlinderboom, 

Loon op Zand

“ Door het onderzoekende karakter van 
de kunstvakken - o.a. uitvinden wat jouw 
smaak is, onderzoek doen naar hoe je 
jouw eigen ideeën vormgeeft, uitzoeken 
hoe een bepaald kunstwerk in elkaar zit - 
is het bij uitstek geschikt om als basis te 
dienen voor vakoverstijgend leren”.
Arianne van der Waal – intermediair 
gemeente Altena
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Op de basisschool ontdekken en ontplooien leerlingen hun eigen talenten. En iedereen heeft 

een talent! Toch is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend dat hun talent de kans krijgt om 

tot bloei te komen. Leerkrachten spelen hier een grote rol in. Zij kunnen het talent van kinderen 

erkennen en er ruimte voor bieden.

Talenten ontdekken

Janneke Vanhouten, ICC-er bij KBS Torenschouw uit Ooster-
hout: “Met hulp van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) kregen 
we tijd en budget om een atelier op te zetten dat bij óns 
past. Wij droomden van een plek waar elk kind wil leren, 
waar voor elk kind een uitdaging is en waar ieder zijn eigen 
talent mag ontdekken, of dit nu op cognitief of creatief 
gebied is. Wij wilden een ruimte, waar materialen en hulp-
middelen liggen die in de klas niet standaard zijn, waar kin-
deren zich kunnen verwonderen en zo hun eigen leerroute 
kunnen kiezen. Uiteindelijk wilden wij het atelier koppelen 
aan de leerlijnen van de vakgebieden en aan die van De 
Cultuur Loper.” 
In het atelier wordt gewerkt met thema’s. In de onderbouw
worden deze gekozen door te kijken wat er bij de kinderen 
leeft, in de bovenbouw zijn de thema’s gekoppeld aan de 
zaakvakken.
“We zetten in op onderzoekend leren en de kinderen krijgen 
de mogelijkheid om rondom het thema met beeldende 
vorming, fotografie, film, creatief schrijven of theater bezig
te zijn. In de bovenbouw wordt het thema afgesloten met 
presentaties om met de andere kinderen te delen wat zij 
hebben geleerd. Dit moet in de toekomst onder andere 
vorm krijgen in het Cultureel Zelfportret (digitaal portfolio), 
zodat zij dit kunnen bewaren. Van de leerkrachten vraagt 
het een andere houding dan dat wij gewend zijn, je bent 
immers meer dan alleen leerkracht in het atelier. Het begint 
met een uitgebreide voorbereiding op de thema’s, contact 
zoeken met externe partijen én niet onbelangrijk, naast 

kennis overbrengen een meer observerende en coachende 
rol. We hebben daarin met hulp van onze intermediair veel 
scholing gehad. Van de kinderen vraagt het ook een andere 
houding. Er wordt onder andere meer initiatief gevraagd, 
meer zelfwerkzaamheid en andere presentatievormen. Wat 
we zien is een meer betrokken en enthousiaste leerling!”

Jacqueline Frenken, intermediair gemeente Altena, vertelt: 
“Rekenen, schrijven, dingen uit het hoofd leren: het is alle-
maal belangrijk als je op school zit. Maar wat als je daarin 
niet zo goed bent maar juist heel handig bent met je handen,
goed kunt toneelspelen of kunt zingen? Cultuurprojecten 
op school zijn bij uitstek geschikt voor het ontdekken van 
andere talenten. Ook docenten vertellen wel eens dat ze 
verrast zijn over de talenten van hun leerlingen en dat ze 
ervan kunnen genieten dat kinderen die normaal gesproken 
in de klas niet zo opvallen nu in eens een podium krijgen.
Naar aanleiding van een theaterproject op een school kreeg 
ik een telefoontje van een enthousiaste ouder. Haar zoon 
had genoten van de theaterles in de klas. Het is een jongen
die soms vanwege zijn Syndroom van Down lastiger mee-
komt in het reguliere onderwijs. Bij de theaterles bloeide 
hij echter op; hij ging volledig op in zijn rol. De leerkracht 
had hem en zijn ouders vervolgens aangemoedigd om vaker 
iets met theater te doen. Omdat de jongen Syndroom van 
Down heeft belde zijn moeder mij met de vraag waar haar 
zoon het beste terecht kon voor theaterles. Prachtig toch!”
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Van de 43 basisscholen die in de regio deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit zijn er twee 

voor speciaal basisonderwijs. Wat was voor hen de motivatie om deel te nemen en wat draagt 

cultuureducatie bij aan de ontwikkeling van hun leerlingen?

Zeker ook voor 
speciaal basisonderwijs

Nieuwe kansen en mogelijkheden
“Onze kinderen lopen qua ontwikkeling, cognitief en sociaal-
emotioneel, over het algemeen achter in vergelijking met 
kinderen op het reguliere onderwijs. Dit vraagt van ons als 
leerkrachten om hier bij alle vakken, dus ook bij creatieve 
vakken, goed op in te spelen. Onze kinderen zijn juist heel 
creatief en dat komt goed van pas bij de kunstvakken.
Cultuureducatie biedt onze kinderen nieuwe kansen en 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zij mogen zijn wie 
ze zijn en kunnen hun ideeën kwijt. Alles is goed, alles mag 
en alles is mogelijk. Het biedt ruimte aan de kinderen om 
tot nieuwe inzichten te komen en geleerde zaken op een 
andere manier toe te passen. Ze ontwikkelen zich zo zowel 
op cultuur/creatief gebied als sociaal-emotioneel gebied. 
Zo leer je je bijvoorbeeld beter in te leven in een ander 
tijdens dramales.”
Jacqueline van Dongen en Crissy Vos, locatiedirecteur en ICC-er

SBO De Wissel, Oosterhout

Talenten ontwikkelen
“Juist voor onze kinderen is cultuureducatie heel belang-
rijk. Ze ontwikkelen hierbij op een positieve manier hun 
talenten. En dat kan ook weer een positief effect hebben 
op de zaakvakken als lezen, taal en rekenen. Binnen cul-
tuureducatie worden ze niet afgerekend op iets wat ze 
niet kunnen, maar bevestigd in de dingen die ze juist wel 
kunnen. 

Het gaat hier ook om communicatie, maar op een andere
manier dan bij taal. Ze leren op een andere manier hun 
talenten aan te spreken. Kinderen werken op hun eigen 
niveau, niets is fout en het gaat om het doen, het ervaren, 
verwonderen en ontdekken.”
Marjolein Peeters, ICC-er en vakleerkracht beeldende vorming 

SBO Het Zilverlicht, Waalwijk

Er komt een vervolg op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2021-2024, 

met meer aandacht voor het voortgezet onderwijs. De leerling die nu 8 jaar CmK op het basis-

onderwijs heeft gehad gaat naar het VO waar de doorgaande leerlijn kan worden doorgezet. 

Meer ruimte voor 
voortgezet onderwijs

Arts Academy: ervaren, ontdekken en ontplooien
“Op Scholengemeenschap de Overlaat uit Waalwijk is in 
september 2018 het programma Arts Academy van start 
gegaan, mede dankzij een ondersteuning van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. 
De Arts Academy is een keuzeprogramma dat naast een 
drietal andere Academies in de onderbouw wordt aange-
boden: Tech, Sports, Business en Food.
Door deelname aan een Academy kunnen de leerlingen op 
de Overlaat hun talenten laten zien en uitbouwen, daarmee 
hun zelfvertrouwen vergroten om ze de eigenwaarde te 
geven waar ze recht op hebben. Of zoals een leerling tref-
fend verwoord: ‘je bent nu gezellig aan het werk samen 
met andere kinderen die hetzelfde leuk vinden’.
De eigen docenten uit de vakgroep Kunst & Cultuur geven 
les aan de Arts Academy, in nauwe samenwerking met 
docenten vanuit Kunstencentrum Waalwijk en verschillende
professionele gastdocenten uit de wereld van design, kunst 
en ambacht.
Na een korte introductieperiode wordt de groep gesplitst 
in de groepen podium en beeldend. Daarna krijgen de 
leerlingen met veel nieuwe ambachten en technieken te 
maken zodat ze aan het einde van het eerste jaar een 
gedegen persoonlijke leervraag kunnen formuleren. Om hun
eigen ontwikkeling in beeld te brengen, wordt er gewerkt 
met het Cultureel Zelfportret: het digitale portfolio van 
Kunstloc Brabant dat in eerste instantie ontwikkeld is voor

het PO. In een pilot op de Overlaat wordt dit instrument 
doorontwikkeld zodat het beter aansluit bij andere onder-
wijsvormen. Ook dat past helemaal binnen de gedachte van 
de Arts Academy als creatieve werkplaats waar ervaren, 
ontdekken en ontplooien centraal staat. Voor álle betrok-
kenen!”
Thea Vuik, docent kunst en cultuur VMBO De Overlaat, Waalwijk

Andere werkwijze dan bij het basisonderwijs
“In Oosterhout zijn er in 2018 twee voortgezet onderwijs-
scholen gestart met Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat 
vraagt van mij als intermediair een andere werkwijze dan 
bij de coaching van een basisschool. Hier gaat het om een 
team van kunstvakdocenten. De ambities en vragen liggen 
soms op een heel ander gebied. 
De Cultuur Loper is van origine ontwikkeld voor het basis-
onderwijs, niet alles is één-op-één bruikbaar voor het be-
geleiden van een VO-school. Hierdoor kijk ik kritisch wat ik 
gebruik. Het belangrijkste in de coaching van VO-scholen 
is het luisteren naar de docenten, hen bevragen en vervol-
gens samen de volgende stap bepalen. Ik ben blij dat het 
ernaar uitziet dat er in de periode 2021-2024 meer aan-
dacht en financiën komen voor het middelbaar onderwijs. 
Hiermee komt er ruimte om hen meer te ondersteunen bij 
de kwaliteitsslag die ze willen maken.”
Mirte Oostrom, intermediair gemeente Oosterhout
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De vaart zit er goed in! Er zijn ambities geformuleerd door de directie en de ICC-er en de contouren 

van goed cultuuronderwijs zijn in beeld. Het idee is om nu te bouwen richting de ideale situatie.  

De interne cultuurcoördinator is de aanjager, een forse taak. Daarom is het hele team nodig om 

cultuureducatie schoolbreed te verbeteren. 

Samen met het team

Samen keuzes maken
“In verschillende klassen wordt steeds meer procesgericht 
gewerkt, maar ook productgericht werken blijft bestaan 
omdat de kinderen wel bepaalde vaardigheden moeten 
leren. Het is leuk om te zien dat kinderen aan het einde 
van de les allemaal wat anders hebben gemaakt. Met het 
team maken we ieder jaar een keuze uit de verschillende 
disciplines waar we dat jaar de nadruk op gaan leggen. 
Dat zorgt voor meer betrokkenheid.”
Crissy Vos, ICC-er SBO De Wissel, Oosterhout

Motiveren en enthousiasmeren
Yvonne Steur, ICC-er RKBS De Veste uit Waspik, maakt 
zich hard voor procesgericht werken. Regelmatig kijkt ze 
bij collega’s in de klas. Om ze te complimenteren maar ook 
met een kritische blik.
“Met een leerkracht keek ik naar de werkstukken van de 
kinderen. Het was veel van hetzelfde. Is het procesgericht 
vroeg ik? Niet echt was de conclusie. Toen de leerkracht 
dezelfde opdracht vanuit procesgerichte didactiek nog 
eens deed, leverde dat iets heel anders op: een diversiteit
aan werkstukken.”
Samen met haar collega Marlot Jansen weet Yvonne het 
team te motiveren en enthousiasmeren. Dit zie je terug in 
de ontwikkelingen en vaardigheden van het team. En door 
de integratie met andere vakgebieden ervaart het team dat 
er voldoende tijd is voor cultuur. Ze beschouwen het niet 
meer als iets dat er bij komt en alleen maar extra tijd kost.

“ Hoe gaaf is het om als leerkracht 
je leerlingen uit te nodigen om op 
hun eigen manier, hun kijk op de 
wereld te laten zien of horen?!”
Lobke Meekes, trainer IDKR8

Kun je creativiteit aanleren?
Dat het bespreken van de geformuleerde ambities met het 
team niet vanzelf gaat ondervindt KBS De Blokkendoos uit 
Loon op Zand bij de start van het traject. Er blijkt onduide-
lijkheid en onrust te bestaan waardoor teambijeenkomsten 
niet voor iedereen met een goed gevoel afgesloten worden. 
Om zijn team meer gevoel bij de materie te geven, geeft 
de cultuurcoördinator de workshop ‘Creativiteit, kun je dat 
afdwingen?’ Collega’s leren dat je creativiteit wel degelijk 
kunt aanleren! Er komen mooie inhoudelijke gesprekken 
op gang die een basis vormen om mee verder te gaan.

Betrokkenheid
KBS Torenschouw uit Oosterhout ontwikkelt een atelier waar 
gewerkt wordt aan de hand van thema’s. In de onderbouw 
worden deze gekozen door te kijken wat er bij de kinderen 
leeft. In de bovenbouw zijn de thema’s gekoppeld aan de 
zaakvakken. Deze worden geclusterd en daarbij worden 
zoveel mogelijk vakgebieden, waaronder cultuur en erfgoed, 
betrokken.
“Het grootste succes is dat we begonnen zijn aan een ver-
nieuwing binnen ons onderwijs en écht samen op weg zijn. 
Dit hele initiatief zou niet zo ver gekomen zijn als Marjolein
van Overbeek, onze directeur, vanaf het begin niet zo enthou-
siast en meedenkend geweest zou zijn. Ik heb met haar 
heel veel gesprekken en brainstormsessies gehad. Collega’s 
raakten hierdoor ook steeds nieuwsgieriger. Door hen te 
betrekken, ook bij scholingen, wordt ons atelier nu door 
het hele team gedragen. Iedereen is heel erg betrokken en 
dit straalt af op de kinderen en ouders.
Janneke Vanhouten, ICC-er KBS Torenschouw, Oosterhout

“   Droom groot, begin klein 
en geef iedereen de kans 
om zijn talent te tonen!”
Janneke Vanhouten, ICC-er 
KBS Torenschouw, Oosterhout
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Je hebt als school besloten om een kwaliteitsslag te maken binnen het cultuuronderwijs. Je gaat 

enthousiast aan de slag. Maar dan komt er een kink in de kabel: de ICC-er vertrekt, er komt een 

verbouwing tussendoor, de onderwijsinspectie kwalificeert de school als zwak, er wordt een 

nieuwe onderwijsvisie geïmplementeerd… 

Pas op de plaats

Allemaal redenen waardoor een school kan denken: we willen 
graag even een pauze inlassen, een pas op de plaats maken 
om daarna weer met vernieuwde energie verder te gaan. 

Aanjagers
OBS ’t Ravelijn uit Woudrichem startte in 2015 met Cultuur-
educatie met Kwaliteit. Ze gingen voortvarend van start. 
Echter leverde wisselingen in het team en verandering van 
onderwijsvisie stagnatie op. Met de start van een nieuwe 
ICC-er én directeur werd de draad weer opgepikt. Scholing 
van de ICC-er leverde veel nieuwe ideeën en inspiratie op. 
Binnen een jaar werden de banden met de muziekschool 
aangehaald en werd een muzieklokaal ingericht. Ook zijn 
er plannen voor meer structurele samenwerking met vak-
docenten op gebied van theater en dans. Op OBS ‘t Ravelijn 
is gebleken hoe essentieel de aanjagersrol en motivatie van 
directie en ICC-er zijn om ontwikkeling in cultuuronderwijs 
te realiseren. 

Betrokkenheid
OBS Van der Heijden uit Waalwijk startte in 2013 met Cul-
tuureducatie met Kwaliteit. Een kleine school waarvan de 
ICC-er ook adjunct-directeur was. Na het formuleren van 
de ambitie volgde het kunstproject ‘Ik ben kunstenaar’, 
met een rol voor scholing en dubbelleren. Voor het team 
ging het allemaal erg snel, ze waren nog niet aangehaakt. 
De betrokkenheid was matig en het project was niet echt 
in door school geadopteerd en eigen gemaakt. 

Na 2 jaar is er met een nieuwe ICC-er en een nieuwe direc-
teur opnieuw gestart. De ICC-er is de ICC-cursus gaan volgen 
en heeft het team meegenomen in het ontwikkelen van de 
plannen op cultuurgebied en de stappen van De Cultuur 
Loper. Het team is nu betrokken en cultuureducatie heeft 
vorm gekregen qua inhoud en organisatie. 

Volgend schooljaar weer twee stappen vooruit
OBS De Duizendpoot was voortvarend aan de slag met 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Net voor een teamtraining 
trok Patrick Lazaroms, locatiedirecteur van De Duizendpoot 
uit Oosterhout aan de rem. “We zijn twee jaar geleden 
begonnen met het werken in units. Daarnaast zijn we dit 
schooljaar begonnen met het implementeren van kerncon-
cepten. Deze twee vernieuwingen samen zorgden ervoor 
dat collega’s het gevoel hadden dat ze bijna geen tijd meer 
hadden voor andere dingen. We moesten toen besluiten, 
in het belang van het team, om pas op de plaats te maken. 
Dit bracht weer wat rust. We hebben geleerd dat we niet 
teveel zaken tegelijk aan willen pakken. We gaan de De 
Cultuur Loper in schooljaar 2019-2020 weer oppakken. In 
de jaarplanning hebben we hier ruimte voor ingeruimd en 
we gaan het integreren in ons werken met kernconcepten. 
Ik zou willen zeggen: we hebben dit schooljaar een pas op 
de plaats gemaakt om volgend schooljaar weer twee stap-
pen vooruit te kunnen zetten.” 
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Trots & Moed

Het innoveren van je cultuuronderwijs vraagt om lef. De ene school bewandelt het pad van 

reeds beproefde methodes, trainingen en activiteiten. De andere school kiest ervoor om zelf 

een geheel nieuw pad uit te stippelen. 

Eigenzinnig
‘Dans en beweging’ vormt het uitgangspunt voor een door-
lopende leerlijn cultuureducatie op BS De Dromenvanger. 
Andere disciplines worden hier als kapstok aan op gehangen. 
Harry van Hout, voormalig directeur en tevens ICC-er van 
De Dromenvanger in Oudheusden vertelt: “Vrij bewegen 
in dans ervaren veel kinderen als iets geks of raars. Zonde! 
Want eigenlijk is alles beweging. We communiceren met 
ons lijf. De expertise komt van het lokale centrum voor de 
kunsten Het Pieck en dansgezelschap De Stilte uit Breda. 

Het Pieck maakt ook lesbrieven waarmee de leerkrachten zelf 
aan de slag gaan. Gaandeweg raken de leerkrachten meer 
vertrouwd met dans. De een natuurlijk meer dan de andere.”
De keuze voor dans is op zijn minst opmerkelijk. De Dromen-
vanger is een basisschool met een grote diversiteit aan kin-
deren uit verschillende culturen. Niet in alle culturen wordt 
dans omarmd als belangrijke bron om mee en van te leren. 
Marjolein van den Akker, intermediair gemeente Heusden:
“Een observant van De Stilte zag een groot verschil tussen
deze leerlingen en kinderen die geen dans in hun curriculum 

hebben. Hij zei: “De vrijheid van bewegen in deze groep is 
fantastisch! Alle kinderen doen vol overgave mee, ongeacht 
hun postuur, kleding of wat ze van thuis hebben meege-
kregen.” 

Geloven in de meerwaarde van kunst
Een wisseling van leiding kan soms lastig zijn. RKBS Teresia-
school uit Waalwijk had zich in voor de zomer van 2013 
officieel aangemeld voor De Cultuur Loper. Na de vakantie 
had de school echter een nieuwe directeur en nieuwe ICC-er 
die onbekend waren met De Cultuur Loper. Tegelijkertijd 
lag er vanuit de inspectie een opdracht om de leerprestaties
te verhogen. Een nieuw traject op cultuurgebied starten 
werd sterk afgeraden. Maar directeur Guinevere Jansen heeft 
het gedurfd om juist wel met kunst en cultuur aan de slag 
te gaan omdat ze gelooft in de meerwaarde die kunst voor 
kinderen heeft. Maaike van den Brule, intermediair gemeente 
Waalwijk: “Ik vind dit getuigen van moed en lef en ik ben er 
trots op dat ik deze school mag begeleiden in hun proces 
naar cultuureducatie met kwaliteit.”

“ Ik ben trots op de talenten van de 
kinderen. Ze zijn creatief, kunnen goed 
samenwerken en zijn doeners.”
Noortje Maas, ICC-er RKBS Pieter Wijten, 
Waalwijk

Budget voor werkdrukverlaging
Rozanne Kimenai, ICC-er Brede dorpsschool De Achthoek, 
Den Hout: “Tijdens gesprekken over werkdrukverlaging 
kwam sterk naar voren dat we als team graag met elkaar 
wilde sparren en zo is het idee voor de Cultuuravontuurda-
gen ontstaan. Op deze dagen nemen de kunstvakdocenten 
voor een dag de groepen binnen de school over. 
De leerkrachten openen en sluiten de dag samen met de 
kunstenaar. Er wordt dan de dagplanning besproken en ge-
reflecteerd op wat er gedaan is. 
Door deze dagen hebben we als team meer tijd om samen 
in overleg te gaan en thema’s en activiteiten voor te bereiden.
Onze visie als team kunnen we zo, zowel in voorbereiding 
als aanbod op dezelfde manier uitdragen. Daarnaast brengen
de kunstvakdocenten iets mee wat ons als team (nog) niet 
altijd lukt. Dan heb ik het vooral over het procesgericht 
werken binnen cultuuronderwijs en het stellen van net de 
juiste vragen. Naast dat culturele activiteiten vaak zeer pro-
cesgericht zijn is dit ondergaan als school ook echt een 
proces. Je hebt een supertof idee en na de eerste keer denk 
je: ‘nooit meer’. Op dat moment moet je doorpakken.”

3534



Je kunt ook op de bank
 gaan liggen gamen

Veel scholen zien een eerste kennismaking met kunst en cultuur als de taak van het onderwijs. 

Voor de geënthousiasmeerde leerling is kunst na school als vervolg ook bijzonder waardevol. 

Kinderen komen in contact met lokale kunstaanbieders, raken geïnspireerd en krijgen de mo-

gelijkheid verder te ontdekken waar ze plezier aan beleven. 

Beleidsmatig wordt een verbinding tussen kunstlessen onder
en na schooltijd als waardevol gezien. Doorstroming van 
naschoolse kunstactiviteiten naar regulier aanbod van bij-
voorbeeld een muziekvereniging of het kunstencentrum 
is echter niet vanzelfsprekend. Dat is vaak een stap te ver 
voor kinderen of ouders. Maar ergens, later, betaalt het 
zich terug. Pakt iemand weer een gitaar, of een stuk ijzer-
draad om iets van te maken. Of het vertaalt zich in een 
gegroeid zelfvertrouwen omdat het kind op een podium 
mocht staan. Naschoolse kunsteducatie kan op diverse 
manieren vormgegeven worden. 

Meer variatie in aanbod
Voor leerlingen die muziek willen maken is er vaak wel een 
muziekvereniging in de omgeving actief waar kinderen te-
recht kunnen voor slagwerk of het leren bespelen van een 
blaasinstrument. Maar als zij een ander instrument willen 
spelen moeten zij dit soms verder van huis zoeken. Daarom
organiseerde CultuurPuntAltena in 2018 in samenwerking
met CBS De Zaaier en CBS De Verrekijker muzieklessen na 
schooltijd. De gitaar- en pianolessen werden in rap tempo
volledig volgeboekt en verdubbeld! De leerlingen hadden 
veel plezier tijdens de lessen en speelde al na één les 

bekende liedjes zoals ‘We will rock you’ van Queen. Bij aan-
vang van les twee zei één van de kinderen van CBS De Zaaier: 
“We gaan lekker rocken!”

De kracht van co-creatie
In Waalwijk wordt al enkele jaren in de vakantie een Zomer-
school gerealiseerd voor kinderen die een extra taalimpuls 
goed kunnen gebruiken. Ondersteund door het Jeugdfonds 
Cultuur geven drie kunstdocenten, een leesconsulent, twee 
leerkrachten, een buurtsportcoach en een medewerkster 
van de kinderopvang samen een weekprogramma vol taal, 
cultuur, kunst, sport en bewegen. De hele week staat in 
het teken van onderzoekend leren binnen een vooraf vast-
gesteld thema als energie, water of bouwen. Taal en woor-
denschat worden in elke activiteit meegenomen. De kinde-
ren gaan zo op in de lessen en activiteiten dat ze zelfs ver-
geten te pauzeren! Elke dag vertellen ze thuis hoe leuk ze 
het hebben gevonden. Een week is eigenlijk veel te kort!

Iedereen bereiken
De gemeente Heusden heeft een paar plekken aangewezen
waar het nét een tikkie harder nodig is om naschoolse 
kunstlessen te verzorgen. Kinderen daar komen niet alle-
maal vanzelf met kunst en cultuur in aanraking. 

En soms is het te duur of te ver weg. In het project KUNST 
na school worden de kunstlessen op school georganiseerd 
en blijven betaalbaar door het slim inzetten van een combi-
natiefunctionaris en enkele kleine subsidies. De workshops 
worden altijd uitgevoerd door kunstprofessionals. Break-
dance, land-art, fietsen beschilderen, toneel, elektrische 
insecten maken, pop-up, animatie, toneel, gitaar, alles kan. 
Er is altijd aan het einde een presentatie, een foto overzicht, 
een concertje of een film. Kinderen groeien als ze zien dat 
het de moeite waard is wat ze gemaakt hebben. 

Zaadje werd gepland 
Pien uit Oudheusden deed als klein meisje vrijwel altijd mee 
met de KUNST na school workshops. Nu studeert ze fotogra-
fie aan het Koning Willem I college en is ze vaste fotograaf 
voor nieuwsplatform Drunen4You, omdat ze prachtige foto’s 
maakt. 
“Er was altijd wel iets nieuws te ontdekken bij de verschil-
lende activiteiten. Ik vond het leuk om creatief bezig te 
zijn en dat was elke keer weer op een andere manier; van 
meubel maken tot animatiefilm maken, van circus tot je 
eigen instrumenten maken. Het heeft mijn creativiteit 
geprikkeld en laten zien dat kunst voor iedereen is.” 
Pien Boelen, fotografiestudent, Oudheusden
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Met de Cultuur Loper formuleert de school eigen ambities en wensen voor hun cultuuronderwijs. 

Hierbij staat de visie van de school voorop. Het daadwerkelijk verwezenlijken van deze ambities 

vraagt om maatwerk per school. 

Maatwerk 

“Het is heerlijk als een school tijd en ruimte heeft om samen 
na te denken over de inhoud van hun kunstonderwijs.” 
De coördinator School&Kunst van kunstencentrum Het Pieck 
heeft samen met de ICC-er van De Bussel al in 2012 een 
theaterleerlijn ontwikkeld. De school vindt het belangrijk 
dat kinderen zich leren uitdrukken en tegelijkertijd aan 
hun sociaal emotionele ontwikkeling kunnen werken. In 
meerdere gesprekken werd verkend hoe de lessen er uit 
moesten komen zien. Ligt de nadruk op presenteren of op 
improviseren? Wat is een mooie opbouw in 8 jaar basison-
derwijs? Hoe zorg je ervoor dat leerkrachten zelf ook met 
theaterlessen aan de slag kunnen? Leerkrachten zien met 
plezier dat na zes jaar werken op deze manier, de kinderen 
van groep 8 tijdens de musical zelfverzekerder zijn en zich 
durven presenteren. 
In overleg met de intermediair gaat De Bussel nu hun wens 
aanpakken om een goede opbouw te creëren voor de lessen 
beeldende vorming. Marjolein Peeters, kunstenaar/kunstvak-
docent/coach, begeleidt De Bussel in dit proces. 
“Voor ons als school is het erg prettig om aan het begin 
van het schooljaar al te weten waar we ons inhoudelijk en
organisatorisch op kunnen voorbereiden. Ik ben blij met 
de waslijn met beeldaspecten zoals Marjolein Peeters deze 
voor ons heeft opgesteld, maar ook met het feit dat de 
lessen al gepland zijn, inclusief evaluatiemomenten en 
teambijeenkomsten. Het geeft houvast voor het team en 
het beeldend onderwijs krijgt hiermee een mooie boost.” 
Sharon Degen, ICC-er KBS De Bussel, Vlijmen

Dit smaakte naar meer!
Brede dorpsschool Sint Jan uit Oosteind wilde graag tijdens 
de Kinderboekenweek 2017 werken aan de drie culturele
competenties onderzoeken, creëren en reflecteren. Ze vroegen
Bibliotheek Theek 5 en trainers van IDKR8 om samen met 
hen een project hiervoor te ontwikkelen.
Ans van Hooijdonk, leesconsulent Bibliotheek Theek 5, 
Oosterhout: “Uitgangspunt was om literatuur en lezen in 
te zetten bij cultuureducatie. Per groep stond een boek of 
gedicht centraal dat ik geselecteerd had. Met het boek 
‘De Zombietrein’ in het achterhoofd ging gingen leerlingen
uit de bovenbouw met spiegels een griezelig of eng beeld 
vangen in de school. De onderbouw maakte na het lezen 
van het prentenboek ‘Monsterboek’ met maïzena en afwas-
middel een eigen monster. Teksten en boeken als uitgangs-
punt nemen voor vernieuwende creatieve activiteiten von-
den niet alleen ik, maar ook de kinderen en leerkrachten 
super. Deze Kinderboekenweek gaan de ICC-er de Sint Jan 
en ik wederom samenwerken. Dit smaakt naar meer!”

“ Altena omvat 21 kernen en 29 basisscholen 
met elk een eigen identiteit en een palet aan 
wensen. Deze diversiteit is terug te zien in 
het aanbod van De Bibliotheek CultuurPunt-
Altena. Op sommige scholen zijn ze specialis-
tisch bezig, op andere als generalist.”  
Annemarie de Stigter, beleidsadviseur 
gemeente Altena
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Wat heeft de Cultuureducatie met Kwaliteit, de werkwijze van De Cultuur Loper of de Muziek-

impuls jou gebracht? We vroegen het bij Basisschool Van der Heijden, aan muziekdocent Beppie 

Schalken en intermediair Jacqueline Frenken.

Wat heeft het jou gebracht?

Cultuuronderwijs of toch maar begrijpend lezen? 
“Het lijkt soms een strijd; cultuuronderwijs geven of toch 
maar een extra les taal of begrijpend lezen inplannen? Of 
moet er meer ruimte in het rooster voor sociaal emotionele
ontwikkeling? Allerlei belangen vechten om tijd en aandacht. 
Om vooruit te kunnen is het goed om de samenwerkings-
verbanden die elkaar kunnen versterken, te kunnen zien. 
Een les over perspectieven bij fotografie leert de kinderen 
bijvoorbeeld meer dan alleen perspectief. Het is tegelijk 
ook een les sociaal emotionele ontwikkeling en het leert 
kinderen ook om goed kritisch te kijken naar een beeld. 
Dit kunnen kinderen weer gebruiken bij begrijpend lezen/
studievaardigheden.” 
Priscilla Bink, ICC-er OBS Van der Heijden, Waalwijk

“Ik merk dat de leerlingen ook echt beter gaan zingen”
Beppie Schalken van Harmonie Haarsteeg geeft vanuit de 
regeling Muziekimpuls muziekles op KBS De Bussel in Haar-
steeg. “Nu ik het tweede jaar les geef, begin ik verschil te 
merken op school. De leerlingen kennen me, weten inmiddels 
wat een muziekles is en wat ze ervan kunnen verwachten. 
Het is dus geen keet-uurtje of bezigheidstherapie, maar 
echt aan de bak, samen zingen, spelen, componeren en 
praten over muziek. Ik merk dat de leerlingen ook echt 
beter gaan zingen. Omdat sommige docenten het zelf lastig 
vinden om muziekles te geven, liep het in het eerste jaar 
nog wat stroef. Maar dit jaar gaat het veel beter. Ook leer-
krachten raken geïnspireerd en enthousiast door mijn 

muzieklessen, maar vooral doordat ze nu zelf vaker een 
muziekles geven. 
Dit jaar hebben de docenten van groep 8 me gevraagd om 
de laatste lessen alleen maar liedjes van de eindmusical te 
zingen met de klas. Ze zagen zo’n groot verschil met de 
groep 8 van vorig jaar en de jaren daarvoor.
Als muziekdocent kom ik op veel scholen. Maar vaak slechts 
voor een korte periode. Een keer één lesje, of hooguit drie 
en daar blijft het dan ook bij. Het is voor mij als docent ge-
weldig om langdurig aan de slag te kunnen gaan. Om echt 
iets op te bouwen met leerlingen en leerkrachten, qua leer-
lijn, ontwikkeling en vertrouwen. Heerlijk dat daar de ruimte 
voor is gecreëerd bij De Bussel.”

“Er kunnen mooie dingen gebeuren”
Jacqueline Frenken, intermediair gemeente Altena vertelt: 
“In deze regio zijn verschillende scholen aanwezig waarbij 
de identiteit van het onderwijs ervoor zorgt dat er heel 
specifieke wensen voor de invulling van cultuureducatie
zijn. Een voorbeeld hiervan is de Oranje Nassauschool 
(een school met de Bijbel) uit Veen. Ruim vier jaar geleden 
begonnen de gesprekken over cultuuronderwijs op deze 
school. In het begin werd gezocht naar een ‘veilige’ ingang 
om cultuur op het onderwijsprogramma te zetten. Zo werd 
de discipline literatuur als eerste centraal gesteld. 

Kinderboekenschrijver Arend van Dam heeft zich als School-
schrijver een half jaar aan de school verbonden en de leer-
lingen meegenomen in de kracht van verhalen. Het over-
tuigde de school van het effect van een kunstprofessional 
in de school. Er volgde een teamtraining van het Design 
Museum Den Bosch en zelfs een samenwerking met een 
lokale theatermaakster! Dat terwijl dans, theater en soms 
ook muziek disciplines zijn waarbij de invulling bij deze 
school zeer zorgvuldig moet worden samengesteld. Door 
goede afstemming vooraf blijkt heel veel mogelijk.   
Voor mij werd de waarde van het cultuuronderwijs onder-
schreven doordat de school naast het traject van De Cultuur 
Loper ook nog een succesvolle aanvraag deed voor de 
Muziekimpuls! Cultuur is divers, en zo ook het onderwijs 
daarin. De samenwerking met deze school was ontzettend 
leerzaam en heeft ook mijn blik op cultuuronderwijs verruimd. 
Voor mij is bewezen dat één voorgeschreven programma, 
hoe goed uitgedacht ook, nooit voor iedereen perfect is. 
Goed cultuuronderwijs vraagt om een open houding, goed 
luisteren naar elkaar, vertrouwen en samenwerking! Als 
het onderwijs daarvoor open staat kunnen mooie dingen 
gebeuren!”
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Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede 

kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs. Naast een kwaliteitsslag binnen het struc-

turele cultuuronderwijs kun je als school ook uitpakken met grote(re) projecten waarmee je aan 

je culturele ambities werkt.

De school op zijn kop

“Dit is dus WereldWijs onderwijs!” 
Straattheatervoorstelling ‘De van-alles-wat- straat’ was een 
nieuw, groot en spannend project waarin de Brede dorps-
school Sint Jan samenwerkten met dorpsbewoners met een 
bijzondere WOW! ervaring als gevolg. 
ICC-er Jeanette Willemse van Brede dorpsschool Sint Jan 
uit Oosteind vertelt: “We willen cultuureducatie integreren 
binnen onze thema’s. Dit schooljaar wilden we de team-
leden en kinderen nieuwe ervaringen met theater laten 
opdoen binnen het thema vervoer. Uitgangspunt was de 
voorstelling ‘De vervelende bus’ van Theatergezelschap 
Schippers&Vangucht; een fantasierijke voorstelling met 
animatie, theater, film en beweegbare elementen, die zich 
letterlijk afspeelt in een bus. Vooraf hebben alle teamleden 
een workshop ‘Groot dramatiseren’ gekregen waarin ze 
oefenden in duidelijk spelen van emoties en grote bewe-
gingen. In de groepen zijn we gestart met het bespreken 
van het begrip ‘vervelen’. Dat lijkt eerst saai, maar vanuit
‘vervelen’ kunnen de mooiste ideeën ontstaan. Daarna 
heeft iedereen de voorstelling ‘De vervelende bus’ gezien 
en zijn we in de groepen dramalessen gaan geven. 

“ Mooi om te zien dat verschillende 
talenten van kinderen hiermee ruimte 
én een podium kregen.”
Leerkracht Brede dorpsschool Sint Jan, 
Oosteind

“ Het zag er professioneel uit en dat 
terwijl de kinderen het helemaal zélf 
deden. Wat straalde mijn kind en wat 
ben ik trots!”
Ouder van leerling Brede dorpsschool 
Sint Jan, Oosteind

Vanuit hun ervaringen hebben de kinderen zelf in groepjes 
acts bedacht voor een straattheatervoorstelling. 
Door een prettige samenwerking met de buurtbewoners van 
de Maalderijstraat hebben we onze voorstelling twee keer 
kunnen uitvoeren voor veel publiek. Alle kinderen en leer-
krachten speelden vol overgave hun acts en de muzikanten
van blaaskapel Eige-Wijs hun muziek. Ouders en buurtgeno-
ten genoten volop. Eén van de moeders zei vol enthousiasme: 
‘Dit is dus WereldWijs onderwijs!” Met veel trots kijken 
we terug op een geslaagde voorstelling en een waardevol 
proces voor kinderen en onderwijsteam. Mooi om te zien 
dat verschillende talenten van kinderen hiermee ruimte én 
een podium kregen. Cultuureducatie is hier ingezet als mid-
del voor een brede ontwikkeling. Wat is het tof dit binnen 
de groepen, school en buurt vertaald te zien worden naar 
concrete activiteiten.”

“De cirkel is rond”
“Sommige scholen vinden het prettig om elk jaar een andere 
kunstdiscipline centraal te stellen. Dan kun je meer tijd 
besteden aan één vakgebied en dus net iets meer de diepte 
in gaan. Zo ook op Kindcentrum Wereldwijs uit Drunen bij-
voorbeeld. Maar liefst vier weken worden hier elk jaar uit-
getrokken voor een groots opgezet kunstproject. In 2018 
stond literatuur centraal. School, intermediair, bibliotheek 
en kunstenaars werkten hierin samen. Tijdens de start van 
de kunstweek las de directeur een boek voor dat geschreven
en geïllustreerd was door kunstenares Saskia van Oversteeg. 
Saskia tekende live mee, te volgen op een groot digibord 
en de kinderen tekenden mee op een plankje. Iedereen zat 
midden in het verhaal! 

Door filosofielessen aan alle kinderen - ja ook de kleuters! - 
werd een basis gelegd voor het maken van gedichten. 
Met de persoonlijke gedichten als uitgangspunt mochten 
kinderen werken met een kunstenaar naar keuze om hun 
eigen gedicht te verbeelden of verklanken. Ze mochten van 
alles doen: digitaal tekenen en fotograferen, een kijkdoos 
maken, zelf onderdeel van het kunstwerk worden, met verf 
en andere materialen op doek plakken en schilderen of op 
de laptop melodieën componeren. Anderen gingen aan de 
slag met schrapgedichten of een ‘roddelgedicht’ met de 
roddels die ze hoorden op de markt. 
Als afsluiting zijn de ontstane kunstwerken én de kinderen 
gefotografeerd en is van alles een groot boek gemaakt. 
Voor het beluisteren van de muzikale composities zijn 
QR-codes in het boek opgenomen die gescand kunnen 
worden. Met de presentatie van de kunstwerken en van 
het grote boek is de cirkel rond.”
Marjolein van den Akker, intermediair gemeente Heusden

“ Dat je op de markt ook met taal 
bezig kunt zijn.”
Leerling KC Wereldwijs, Drunen

“ Ik vond het leuk dat we eerst een 
voorstelling gingen bekijken en 
daarna zélf een voorstelling mochten 
bedenken en uitvoeren.”
Leerling Brede dorpsschool Sint Jan, 
Oosteind
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Gemeenten aan het woord

“ Kinderen denken, beleven en leven anders dan volwassenen. Dit willen we zo 
lang mogelijk vasthouden. Met cultuureducatie wordt een ander hersendeel 
aangesproken. Waarbij de verbeelding meer in wordt gezet en de jeugd op 
een andere manier leert denken, lezen, schrijven, rekenen maar zich vooral 
ontwikkelt op vaardigheden. Het maakt de stof meer divers, plezieriger.” 
Annemarie de Stigter - Beleidsadviseur Team Ondernemen - Gemeente Altena 

“ Cultuureducatie vormt de voedingsbodem voor een rijk en cultureel leven. Het bevordert 
kinderen om op een andere manier naar de wereld en zichzelf te kijken. Het zorgt voor 
ontspanning, inspiratie en ontwikkeling. Niet op het vlak van de kunstbeoefening alleen, 
maar vaak ook in bredere zin. Zo zien we bijvoorbeeld duidelijke cognitieve verbeteringen 
bij kinderen die een muziekinstrument bespelen en neemt onzekerheid af bij kinderen 
die in groepsverband dansen, toneelspelen of muziek maken. Cultuureducatie stimuleert 
de creativiteit en daarmee het eigen denkproces. Als gemeente vinden we het daarom 
belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om hun culturele fundament te leggen 
tijdens en/of na school. Op deze manier zorgen we ervoor dat het rijke culturele leven in 
Oosterhout ook voor de toekomst wordt gewaarborgd.”
Clemens Piena - Wethouder Cultuur - Gemeente Oosterhout

“ Cultuureducatie met Kwaliteit heeft het inzicht gebracht dat cultuur-
educatie belangrijk is voor kinderen en een kwaliteitsimpuls van 
cultuureducatie realiseert op onze scholen. Naast de verschillende 
kunstdisciplines is er veel aandacht voor cultureel erfgoed. 
De gemeente Geertruidenberg heeft tradities hoog in het vaandel 
en vindt het belangrijk om deze tradities door te geven aan kinderen. 
Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen kennis maken met de 
rijke cultuurhistorie van onze gemeente, zoals het vestingverleden 
en onze link met de Biesbosch.” 
John van Vugt - Wethouder Cultuur - Gemeente Geertruidenberg

“ De gemeente Loon op Zand vindt duurzaam borgen van 
goed cultuuronderwijs erg belangrijk. Ons doel is om er 
naar toe te werken dat alle scholen deelnemen aan de 
Cultuur Loper. Dat wordt voor de komende periode een 
belangrijke uitdaging en daar moeten we samen met de 
intermediair en de scholen invulling aan geven. Daarbij is
de samenwerking met kwalitatief goede lokale aanbieders 
van kunst- en cultuureducatie van belang.”
Mark van den Bogaard - Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Gemeente Loon op Zand

“ Cultuureducatie betekent niet dat iedereen een kunstenaar 
of muzikant moet worden. Het helpt je om je te ontwikke-
len op allerlei gebieden. Wie onderzoekend creatief leert 
denken, wordt ook beter in vakken als aardrijkskunde of 
wiskunde. Daarom moet cultuur veel meer een vast onder-
deel worden van het onderwijs, meer ingebed in plaats van 
wat losse projecten. Met vaardigheden die je leert tijdens 
cultuuronderwijs kun je ook de stof van andere vakken beter
onthouden. Winst voor ieder kind, zeker voor kinderen 
waarvoor leren niet zo vanzelfsprekend en makkelijk is. 
Cultuur moeten we meer op de agenda zetten en laten 
zien. Ook scholen mogen best wat trotser naar buiten 
treden bij wat ze aanbieden. Ieder kind wordt geboren 
met een dosis creativiteit. Hoe mooi is het als wij als 
professionals het kind nog meer prikkelen zodat deze 
aangeboren creativiteit verder kan worden ontwikkeld 
en kan worden behouden? Dat we creativiteit juist niet 
afleren maar aanmoedigen.”
Els Klerkx - Beleidsambtenaar Cultuur - Gemeente Waalwijk

“ Door cultuureducatie laagdrempelig in te zetten, worden kinderen en jongeren 
in staat gesteld om op een luchtige manier hun talenten te ontdekken, te leren
op een eigen wijze te communiceren en de creatieve blik te verruimen. Dit draagt 
bij aan het algemene welzijn. De komende jaren wordt cultuur steeds meer 
verbonden aan verschillende beleidsterreinen, zoals sport en sociaal domein. 
De aandacht voor de jeugdige doelgroep blijft van essentieel belang. Zij zijn 
immers onze culturele toekomst.”
Judith van de Berg en Hans van der Heijden - Beleidsmedewerkers - Gemeente Heusden
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Feiten en cijfers
• In totaal 101 basisscholen 
•  waarvan 43 scholen werken met De Cultuur Loper 

(= gem. 43%)
• In totaal 16 middelbare scholen
•  waarvan 3 werken met De Cultuur Loper (= gem. 19%)
•  In totaal worden in deze regio ruim 10.000 leerlingen 

bereikt met De Cultuur Loper

•  Bij de Cultuur Loper zijn in onze regio in totaal zo’n 740 
onderwijsmedewerkers betrokken. 

•  Ruim 170 personen zijn vanuit de rol als cultuuraanbieder 
bij Cultuureducatie met kwaliteit betrokken. Denk hierbij 
aan vakdocenten, trainers, erfgoedvrijwilligers etc.

•  In de regio hebben reeds zo’n 100 teamtrainingen voor 
deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017
2018
2019

De informatie samengevat, opgeteld van de 6 gemeenten:

Deelnemende DCL-school Plaatsnaam Startjaar

Basisschool De Dromenvanger Oudheusden 2013

CBS ‘t Fundament Genderen 2013

GBS De Halm Almkerk 2013

RKBS Meerdijk Waalwijk 2013

PCPO Menorah Oosterhout 2013

IKC De Ontdekking Oosterhout 2013

Basisschool Oudendijk Oudendijk 2013

RKBS Pieter Wijten Waalwijk 2013

RKBS Teresiaschool Waalwijk 2013

RKBS De Torenschouw Oosterhout 2013

RKBS De Touwbaan Oosterhout 2013

OBS Van der Heijden Waalwijk 2013

KC De Vlechter Vlijmen 2013

KC Wereldwijs Drunen 2013

OBS De Wilgen Vlijmen 2013

RKBS De Veste Waspik 2014

OBS Villa Vlinderhof Sprang-Capelle 2014

CBS De Ark Meeuwen 2015

KBS De Bussel Vlijmen 2015

CBS Eben Haëzer Woudrichem 2015

Montessorischool Oosterhout Oosterhout 2015

Oranje Nassauschool Veen 2015

OBS ‘t Ravelijn Woudrichem 2015

KBS De Vijfhoeven Vlijmen 2015

SBO De Wissel Oosterhout 2015

SBO Zilverlicht Waalwijk 2016

RKBS De Bolderik Hank 2017

OBS De Duizendpoot Oosterhout 2017

KBS De Lage Weijkens Loon op Zand 2017

RKBS De Peppel Dussen 2017

Brede dorpsschool Sint Jan Oosteind 2017

CBS De Sprankel Dussen 2017

OB Jenaplanschool De Vlinderboom Loon op Zand 2017

Brede dorpsschool De Achthoek Den Hout 2018

KBS De Blokkendoos Loon op Zand 2018

Effent Mavo Oosterhout 2018

Mgr. Frencken College Oosterhout 2018

SG De Overlaat Waalwijk Waalwijk 2018

OBS De Pionier Oosterhout 2018

KBS De Vuurvlinder Geertruidenberg 2018

KBS De Hoge Waai Raamsdonk 2019

KBS KlimOp Kaatheuvel 2019

PCBS De Morgenster Sleeuwijk 2019

KBS Theresia Kaatsheuvel 2019

Prins Willem Alexanderschool Eethen 2019

Geertruidenberg

Oosterhout

Loon op Zand

Waalwijk

Altena

Heusden
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“ De neuropsychologie laat zien dat kinderen hun hersenen ingrijpend ontwikkelen.
Ze bouwen zichzelf. Dat doen ze in al hun activiteiten, en vooral daar waar die 
vreugdevol zijn. Zonder plezier bereik je hetzelfde leerdoel een stuk stroever dan 
met plezier. Plezier zou je als een mentaal kompas kunnen zien dat aangeeft dat
je effectief aan het leren bent. Dat wat wij cultuur noemen is een verzameling 
gewoonten en activiteiten die in de loop van duizenden jaren zijn scherpgeslepen 
om onze hersenen uit te dagen om zichzelf te bouwen. Dat dankbaar gebruiken in 
het onderwijs is handig.”
Mark Mieras, wetenschapsjournalist, schrijver en natuurkundige

Dit boekje is gedrukt op gerecycled papier.


