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SCENARIO BEPALEN:

WAAR STAAT
JOUW SCHOOL?
WIL JE DE KWALITEIT VAN CULTUUREDUCATIE OP JOUW MIDDELBARE
SCHOOL VERBETEREN? DE CMK-SCENARIO’S HELPEN JE BIJ HET ZETTEN
VAN EEN VOLGENDE STAP. KIES EEN STARTSCENARIO DAT HET BESTE
AANSLUIT BIJ DE VISIE EN SITUATIE VAN JOUW SCHOOL EN BEPAAL
VERVOLGENS DE AMBITIES.

1.

2.

Onderzoek wat
jouw school nu aan
cultuureducatie doet.

Kies het scenario dat hierbij
het meest aansluit. Dit is je
startscenario.

3.

4.

Bepaal wat jouw school
nog wil bereiken met
cultuureducatie.

Kies het scenario dat
hierbij het meest aansluit.
Dit is je ambitiescenario.

Op het gebied van cultuuronderwijs gebeurt veel. Heel veel. Deze scenario’s zijn ontwikkeld om scholen
in het voortgezet onderwijs te helpen hun startpositie en ambitie te bepalen. Ze beschrijven de manieren
waarop cultuuronderwijs een plek heeft in het curriculum: van incidenteel en ad hoc (scenario 1) tot volledig
gedragen en geïntegreerd (scenario 4). Elk scenario is goed: een school bepaalt zelf welk scenario past of
naar welk scenario de school wil groeien. Verder zijn het modellen, en zal een school nooit precies in één
scenario passen. Centraal staan vijf pijlers:

1. VISIE
2. DESKUNDIGHEID
3. PROGRAMMA
4. SAMENWERKING
5. DE LEERLING
De scenario’s zijn flexibel en vormen het achterliggende ‘groeimodel’ voor het digitale zelfevaluatieinstrument Evi VO. Vanuit de scenario’s worden vragenlijsten ontwikkeld die deelnemende VO-scholen
bevraagt op de vijf pijlers en de samenhang daartussen (consistentie). Met Evi VO krijgen VO-scholen zicht
en grip op de borging en kwaliteitsverbetering van cultuuronderwijs. Evi VO geeft feedback op maat, tips
en inspiratie.

Deze scenario’s zijn ontwikkeld in het kader van cultuureducatie met kwaliteit (CMK) en geschreven door de ontwikkelgroep EVI VO:
Clara Linders (KCR), Annemiek Tekstra-Berendsen (Kunstloc Brabant), Astrid Rass (VCPS-VO), Emiel Copini (Copini Film-en
Cultuuronderwijs), Zoë Zernitz (Stichting Kunst en Cultuur / LKCA) en Marieke van Ginkel (Stichting Kunst en Cultuur).
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SCENARIO 1
De kunstvakdocenten werken vanuit eigen visies en ambities, maar
de overkoepelende visie en ambities voor cultuuronderwijs zijn niet
beschreven in een cultuurplan. Deskundigheid op het gebied van
overkoepelend cultuuronderwijs wordt niet bewust gecoördineerd
en alleen kunstvakgericht bevorderd. De kunstvakken worden
gegeven volgens de eindtermen. Lessen en activiteiten
cultuuronderwijsbreed vinden incidenteel plaats en worden intuïtief
of vanuit aanbod gekozen door docenten. Ze vertonen onderling
geen of geen bewuste samenhang. Er is incidenteel samenwerking
of contact met externe partners (bijvoorbeeld culturele omgeving,
andere scholen, netwerken, allianties en vervolgopleidingen).
Docenten maken vanuit hun ervaring keuzes voor het programma
waarvan zij weten dat deze werken en aansluiten bij wat leerlingen
moeten kunnen en weten. Ontwikkeling en evaluatie van het
onderwijs ligt bij kunstvakdocenten, leerlingen worden hier niet
of nauwelijks bij betrokken.

SCENARIO 2
De visie op cultuuronderwijs is vastgelegd in een eigen cultuurplan en betreft de verschillende
kunstvakken. Visie en ambities worden gedragen en geëvalueerd door de cultuurcoördinator
en de kunstvaksectie(s). Zij houden de schoolleider op de hoogte. De deskundigheid op het
gebied van cultuuronderwijs wordt binnen de kunstvaksectie(s) gecoördineerd en bevorderd.
Er is zicht op wie welke expertise heeft en tijd en middelen zijn beschikbaar om deze te
vergroten. De lessen en activiteiten binnen het cultuuronderwijs vertonen enige mate van
samenhang, bijvoorbeeld in de vorm van kunstvakinhoudelijke doelen door de leerjaren heen,
schoolbrede activiteiten of projectweken. Hiervoor zijn voorwaarden als voldoende tijd,
middelen, (vak)lokalen en roosters op orde. De cultuurcoördinator en /of kunstvakdocenten
werken samen met externe partners. De inhoudelijke keuzes liggen vooral bij de externe
partner (door bijvoorbeeld het afnemen van cultuuraanbod). De kunstvaksectie(s) maakt /
maken keuzes voor het programma vanuit ervaring met waar de leerlingen op een bepaalde
leeftijd toe in staat zijn en wat hen beweegt. Leerlingen worden incidenteel betrokken bij
de ontwikkeling en evaluatie van het onderwijs.
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SCENARIO 3
De overkoepelende visie op cultuuronderwijs betreft naast de kunst- ook cultuurvakken,
zoals de taal- en maatschappijvakken. De visie is uitgewerkt in het cultuurplan en als
apart onderdeel in het schoolplan opgenomen. Visie en ambities worden door schoolleider,
cultuurcoördinator en kunstvaksecties ontwikkeld en minimaal jaarlijks geëvalueerd.
Docenten van andere cultuurvakken worden hierbij betrokken. De deskundigheid op het gebied
van cultuuronderwijs wordt bewust gecoördineerd en bevorderd en richt zich op vakinhoud,
beleid en samenhang in cultuuronderwijs. Hiervoor worden structureel tijd en middelen
gereserveerd. Er wordt bewust samenhang gecreëerd in de lessen en activiteiten binnen het
cultuuronderwijs. Bijvoorbeeld door vakinhoudelijke doelen door de leerjaren heen te verbinden
en / of activiteiten van verschillende cultuurvakken te combineren. Cultuuronderwijs krijgt
voldoende tijd in het rooster en is zichtbaar binnen de school. Minimaal één kunstvak telt in
de onderbouw mee en wordt als examenvak aangeboden. Voor lessen en activiteiten wordt
structureel samengewerkt met externe partners. School en externe partner(s) leren elkaars
taal en doelstellingen begrijpen en onderzoeken samen hoe het aanbod kan aansluiten bij de
schoolvisie. Door ervaring, evaluaties en te luisteren naar de leerlingen houden de kunst-,
taal- en maatschappijdocenten oog voor de interesse, belevingswereld en ontwikkeling van
alle leerlingen, wat er bij hen speelt en welke voorkeuren zij hebben. Deze kennis vormt de
basis voor de invulling van het programma, met keuzemogelijkheden voor leerlingen.

SCENARIO 4

De overkoepelende visie op cultuuronderwijs is geïntegreerd in de bredere onderwijsvisie
en het schoolplan. Het schoolteam voelt zich betrokken bij de visie op cultuuronderwijs
en sluit hier waar mogelijk vanuit het eigen vak bij aan. Jaarlijks worden visie en ambities
door de schoolleider, cultuurcoördinator en kunstvaksecties geëvalueerd, bijgesteld en
gedeeld met alle docenten. Ook heeft een MT-lid cultuur in de portefeuille. Deskundigheid
van het team wordt planmatig en structureel bevorderd en docenten zijn zich ervan
bewust hoe zij vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen aan cultuuronderwijs.
De school is een lerende organisatie op het gebied van cultuuronderwijs. Hiervoor zijn
structureel tijd en middelen beschikbaar. Er wordt bewust samenhang gecreëerd tussen
lessen en activiteiten cultuuronderwijs en andere vakken, schoolbrede activiteiten en
projectweken. Vakinhoudelijke doelen en / of activiteiten van verschillende vakken worden
verbonden met cultuuronderwijs. De leeromgeving daagt leerlingen uit om (uitingen
van) cultuuronderwijs te initiëren, maken en tonen, bijvoorbeeld in een talentrichting.
Eén of meerdere kunstvakken worden als examenvak aangeboden. De school werkt
structureel en duurzaam samen met externe partners. In co-creatie ontwikkelen zij
het cultuuronderwijscurriculum. De school voert de regie en bewaakt de aansluiting bij
de schoolvisie. Aan de verbinding met het primair onderwijs en / of vervolgopleidingen
wordt actief gewerkt. Cultuuronderwijs wordt samen met de leerlingen ontwikkeld
en geëvalueerd. Door ervaring, evaluaties en gezamenlijk ‘onderzoek’ wordt door het
schoolteam systematisch bewaakt dat het onderwijs blijft aansluiten bij de interesses,
belevingswereld en ontwikkeling van alle leerlingen. Deze kennis is bepalend voor de
keuzes en de invulling van het programma.
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