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Samenvatting
In zes jaar tijd heeft 93% van de scholen in de provincie Groningen deelgenomen aan de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), maar wat kenmerkt eigenlijk de 21 scholen
die nog nooit hebben deelgenomen aan de regeling, wat is hun motivatie om nog niet deel
te nemen en hoe ziet het cultuuronderwijs op deze scholen er op dit moment uit? Deze
vragen zijn in dit onderzoek beantwoord. Hierdoor is zicht gekomen op een groep
basisscholen in de provincie waar nog onvoldoende beeld van was en die nu ook door
Stichting Kunst en Cultuur in de toekomst beter begeleid kan worden bij het
cultuuronderwijs.
Spreiding en grondslag van scholen
De 21 scholen die aan dit onderzoek
hebben deelgenomen zijn duidelijk
verspreid over de gehele provincie, zoals
blijkt uit de afbeelding hiernaast. Er is
weliswaar een lichte opeenhoping te zien
in de stad Groningen, maar hier bevinden
zich in verhouding ook de meeste
basisscholen ten opzichte van de andere
gemeenten. De grondslag van de scholen
is voornamelijk bijzonder onderwijs:
slechts 67% van de scholen werkt vanuit
een godsdienstige overtuiging, en de
meesten (33%) vanuit een protestant christelijke.
Interne ontwikkelingen op scholen
De scholen kampen met verschillende interne ontwikkelingen ten tijde van dit onderzoek.
Zo heeft de helft te maken met personeelswisselingen – van de directeur dan wel de
interne cultuurcoördinator. Daarnaast is op ongeveer een kwart van de scholen sprake
van een reorganisatie, veelal in de vorm van een fusie. Ook geeft een derde van de scholen
aan dat er een inhoudelijke focus in het onderwijs is, waarbij het in de meeste gevallen
gaat om een nadruk op de cognitieve vakken. Circa een kwart van de scholen zegt ten
slotte dat zij over weinig tot geen geld beschikt – in het algemeen, dan wel specifiek voor
cultuur.
Redenen voor geen deelname CmK
De ontwikkelingen op de scholen blijken van invloed op de overweging om voor alsnog
niet deel te nemen aan CmK. Veertien scholen (67%) noemen uiteenlopende redenen,
maar het niet kunnen voldoen aan de subsidiecriteria – zoals het hebben dan wel opleiden
van een ICC’er en de inzet van eigen geld – en de inhoudelijke focus op de cognitieve
vakken, zijn het meest genoemd. Als een of meer van deze redenen in de toekomst
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verdwijnen, dan sluiten de scholen een deelname aan de regeling niet uit. Vier van de
zeven scholen die geen reden noemen, zijn zelfs al begonnen met een aanvraag of van plan
om dit op korte termijn te doen. Daarnaast is bij één school de oorspronkelijke reden om
niet deel te nemen – een reorganisatie en focus op cognitieve vakken – gedurende het
onderzoek verdwenen: ook deze school is van plan een aanvraag in te dienen.
Stand van zaken in het cultuuronderwijs (piramide Evi)
Voor 16 scholen (76%) is met behulp van Evi in beeld gebracht hoe het cultuuronderwijs
op dit moment plaatsvindt. Zo blijkt dat de relatie met het cultuureducatieve netwerk
gemiddeld het meest ontwikkeld is: twee derde van de scholen beschikt over een vaste
partner en bevindt zich daarmee in scenario 2. Op het gebied van de drie andere
onderwerpen van het cultuuronderwijs – de doorgaande leerlijnen, de deskundigheid en
de visie – staan de scholen nog op de eerste tree van de piramide. Meer dan de helft van
de scholen brengt nog geen samenhang aan in het cultuuronderwijs, vanwege – met name
– de inzet van leerkrachten: die bepalen zelf of en hoe zij aandacht besteden aan
cultuuronderwijs. Wat betreft de deskundigheid blijkt dat 38% van de scholen over een
gecertificeerde ICC’er beschikt. Drie kwart van de scholen beschikt wel – naast een
cultuurcoördinator of cultuurverantwoordelijke – over andere deskundigheid, veelal op
het gebied van muziek en de organisatie van cultuuronderwijs. Ten slotte beschikken drie
scholen over een actuele visie die omschreven is in een beleidsstuk en 50% beschikt over
een verouderde visie of is bezig met het formuleren van een visie op cultuuronderwijs.
Tevredenheid over het huidige cultuuronderwijs
De respondenten van het onderzoek zijn niet uitgesproken tevreden met het huidige
cultuuronderwijs op hun school. De meeste scholen (50%) zijn tevreden over de
samenwerking met de culturele omgeving, omdat partners bijvoorbeeld luisteren naar de
behoeftes, werk uit handen nemen of met aanbod aansluiten bij de onderwijsinhoud. Het
deel van de scholen dat ontevreden is, heeft o.a. behoefte aan een structurele partner. Als
het gaat om de deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs dan blijkt 44% op dit moment
tevreden. De scholen zijn vooral blij dat collega’s samenwerken of dat externen
ondersteunen bij de uitvoering van het cultuuronderwijs. Het minst tevreden zijn de
scholen met de huidige doorgaande leerlijnen voor en de visie op het cultuuronderwijs.
In beide gevallen is de helft ontevreden: de scholen zonder leerlijnen missen houvast bij
het lesgeven en de scholen zonder visie – of met een verouderde visie – leggen uit dat bij
de formulering ervan nog rekening gehouden moet worden met de huidige
onderwijsomstandigheden en de wensen van het team. De vijf scholen die wel tevreden
zijn met de leerlijnen, verwijzen hiervoor naar het gebruik van methodes waardoor
automatisch samenhang ontstaat. De enige school die tevreden is met de visie legt uit dat
het helpt om inhoudelijke keuzes te maken. Tot slot heeft gemiddeld meer dan een kwart
van de scholen geen mening of een tegenstrijdige mening over een van de vier aspecten
van het cultuuronderwijs.
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Wensen en ambities voor het cultuuronderwijs
Bijna alle scholen willen een of meer aspecten van het cultuuronderwijs ontwikkelen.
Veruit de meeste scholen willen dit m.b.t. de visie op het cultuuronderwijs: slechts 88%
wil hieraan werken – meestal intern door de huidige visie met het team te bespreken of
te evalueren, of door een nieuwe visie op papier te zetten m.b.v. de ICC’er. Een aantal
wenst ook hulp van een extern persoon. Meer dan twee derde van de scholen wil in de
toekomst ook werken aan de doorgaande leerlijnen voor het cultuuronderwijs en de
relatie met het cultuureducatieve netwerk. De wensen op beide vlakken zijn sterk
uiteenlopend. Wat betreft de deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs wil de helft van de
scholen hiermee aan de slag. De meeste scholen wensen een gecertificeerde ICC’er of meer
vaardigheid in een kunstdiscipline. Alle wensen laten zien dat de scholen ambities hebben
voor het cultuuronderwijs, waarbij de helft van de scholen door K&C geholpen wil worden
om deze te bereiken.
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1. Inleiding
Sinds 2012 zet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen middels de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in op verbetering van het cultuuronderwijs
op basisscholen. Stichting Kunst & Cultuur (K&C), expertisecentrum en projectorganisatie
cultuuronderwijs en cultuurparticipatie, is samen met partners verantwoordelijk voor de
uitvoering van deze regeling in de provincies Drenthe en Groningen. 1 CmK kenmerkt zich
in deze provincies doordat wordt ingezet op het eigenaarschap van de scholen. De scholen
bepalen zelf, met hulp van K&C, hun koers.1 Vier scenario’s dienen hiervoor als
uitgangspunt. De scholen evalueren vervolgens zelf hoe de kwaliteit van het
cultuuronderwijs verbetert. Zij gebruiken hiervoor Evi, een digitaal zelfevaluatieinstrument, dat speciaal in het kader van CmK is ontwikkeld. 2 De Rijksuniversiteit
Groningen (RuG) monitort met behulp van de resultaten van Evi tweejaarlijks de
voortgang van de regeling.3
Op dit moment doet 72% van de basisscholen (n.=203) in de provincie Groningen mee
aan CmK. K&C heeft – onder andere door de inzet van Evi – een goed beeld van het
cultuuronderwijs op deze scholen. Dit geldt ook voor de 21% van de scholen (n.58) die
eerder heeft deelgenomen aan CmK, maar inmiddels is gestopt. Met de overige 7% van de
scholen (n.=21) heeft K&C weliswaar contact, maar beschikt nog over onvoldoende
kennis van deze scholen. Onderzoek naar deze groep is gewenst, zodat K&C ook de
scholen die nog nooit hebben deelgenomen aan CmK zo goed mogelijk kan ondersteunen
in de toekomst.4
In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek onder de niet aan CmK Groningen
deelnemende scholen gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Irja Hartenberg,
zelfstandig adviseur en onderzoeker binnen de culturele sector. Zij is sinds 2013 in
verschillende provincies betrokken bij de monitoring en evaluatie van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit. Door haar werkzaamheden heeft zij een duidelijk beeld
van verschillende provinciale (Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht) en
stedelijke projecten (Almere, Leeuwarden, Rotterdam) die in het kader van CmK zijn
uitgevoerd.

1.1

Onderzoeksaanpak

Doelstellingen en onderzoeksvragen
Het onderzoek kent drie doelstellingen. Het in beeld brengen van:
Stichting Kunst en Cultuur. Onderwijs. Laatst geraadpleegd 16-03-2020.
<https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair- onderwijs/cultuureducatie-met-kwaliteit>.
2 Zernitz, Z (2014). Cultuureducate met Kwaliteit Drenthe: Doelstellingen in beeld. Assen/Groningen: Stichting
Compenta.
3 CMK Groningen. Organisatie. Laatst geraadpleegd 16-03-2020.
<https://www.cmkgroningen.nl/organisatie/evaluatie>. De RuG verwerkt de resultaten van Evi voor dit onderzoek
anoniem.
4 Telefoongesprek met Bas Hendrickx (18-03-2020). E-mail van Bas Hendrickx (08-12-2020).
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De groep basisscholen die nog nooit heeft deelgenomen aan CmK Groningen;
De redenen van deze groep scholen om niet deel te nemen aan CmK Groningen;
De stand van zaken m.b.t. het cultuuronderwijs op deze groep scholen.

De onderzoeksvragen sluiten aan bij deze doelstellingen. Ze komen voort uit de taak van
K&C om alle basisscholen in de provincie te adviseren en ondersteunen bij het vormgeven
en borgen van het cultuuronderwijs. Op dit moment heeft K&C met het grootste deel van
de scholen contact. Toch heeft zij van een kleiner deel nog weinig zicht op de aard van de
scholen en dit is nodig om ook deze groep scholen beter te kunnen ondersteunen. De
eerste onderzoeksvraag is daarom: Wat kenmerkt de scholen die nog nooit hebben
deelgenomen aan CmK? De tweede onderzoeksvraag – Waarom doen de scholen niet mee
aan CmK? – komt mede voort uit een opdracht van de provincie Groningen: de
penvoerders van CmK moeten in de derde CmK-periode inzetten op scholen die nog niet
deelnemen aan het programma. Door te kijken waarom scholen op dit moment niet
deelnemen, wordt tegelijkertijd duidelijk wanneer zij wel zouden willen deelnemen aan
CmK. K&C kan hierdoor beter bepalen hoe zij in kan spelen op de behoeften van de
scholen. De derde en laatste onderzoeksvraag is: Wat is de stand van zaken m.b.t. het
cultuuronderwijs op de scholen? K&C heeft behoefte om haar beeld van de plaats van
cultuuronderwijs op scholen in de provincie Groningen compleet te maken. Middels de
beantwoording van de derde vraag kan de stand van zaken m.b.t. het cultuuronderwijs
tussen de deelnemende scholen aan CmK en de niet-deelnemende scholen met elkaar
worden vergeleken.
Kwalitatieve methode
De onderzoeksvragen zijn grotendeels beantwoord met een kwalitatieve
onderzoeksmethode in de vorm van interviews, aangevuld met bronnenonderzoek. De
interviews boden scholen de mogelijkheid om uiteenlopende en omvangrijke antwoorden
te geven. Het bronnenonderzoek is gebruikt om feitelijke informatie over de scholen te
verkrijgen. Niet alleen was de interviewer hierdoor al enigszins bekend met de scholen
alvorens hen te spreken, ook bleef er meer tijd over om in te gaan op de overige vragen.
De interviews waren semi-gestructureerd. Dit wil zeggen dat er vaste en veelal open
vragen zijn gesteld met behulp van een interviewformat en een gesprekshandleiding van
Evi5, maar dat de volgorde van de onderwerpen en vragen niet vaststond. Er is gekozen
voor het stellen van dezelfde vragen, omdat de resultaten op die manier met elkaar
vergeleken kunnen worden. De volgorde van de vragen verschilde op basis van het
verloop van het interviews; indien iemand uit zichzelf al begon over CmK dan wel het
cultuuronderwijs dan is hier bijvoorbeeld op doorgevraagd, in plaats van vast te houden
aan het interviewformat en de gesprekshandleiding.

Voor het interviewformat: zie bijlage. De gesprekshandleiding komt uit: Zernitz, Z. Platte versie Evi 2018. Stichting
Kunst & Cultuur: Groningen, 30-05-2018.
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Tijdens de interviews zijn de websites van CmK Groningen en K&C bij de hand gehouden.
Het kwam geregeld voor dat de scholen inhoudelijke vragen hadden over de CmKsubsidie, zoals “wat is het doel en wat zijn de voorwaarden voor deelname?”. Er werden
ook vragen gesteld over andere subsidiestromen.6 Op deze vragen is kort ingegaan en
vervolgens verwezen naar de websites met de desbetreffende informatie. Ook is
aangegeven dat de adviseurs van K&C beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en te
ondersteunen bij subsidieaanvragen.
Contactverloop
Het contact met de scholen verliep grotendeels via de onderzoeker. Dit gold ook voor de
planning, hoewel in eerste instantie was afgesproken dat dit via K&C zou gaan. De reden
hiervoor was dat op korte termijn veel interviews gepland moesten worden. Door direct
contact te leggen met de scholen was het mogelijk om meteen af te stemmen over een
geschikt moment voor het interview. Het contact vond op verschillende manieren en
momenten plaats.
Voor de zomervakantie (mei – juni 2020):
- Bas Hendrickx mailt scholen met een aankondiging over het onderzoek. Er is een
e-mail gestuurd naar de contactpersoon van de scholen op dat moment;
- Telefonisch contact: alle 21 scholen is de vraag voorgelegd wie de meeste kennis
heeft van of verantwoordelijk is voor het cultuuronderwijs. Indien die persoon
beschikbaar was, is verwezen naar de e-mail van Bas Hendrickx en uitgelegd wat
het doel van het onderzoek en de opbrengst7 voor de school is. Vervolgens is
gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek en direct een moment te plannen
voor het interview. De scholen die niet wilden deelnemen aan het interview over
het cultuuronderwijs zijn de vragen voor onderzoeksvragen 1 en 2 voorgelegd;8
- E-mail: indien een interview telefonisch was afgesproken, is de betreffende
persoon een bevestiging van de afspraak gemaild. Ook is kort aangegeven over
welke onderwerpen het gesprek zou gaan en welke vragen grofweg gesteld zouden
worden. In de bijlage is een pdf met de vier piramides van Evi toegestuurd en de
vraag gesteld welke scenario’s voor de school van toepassing zijn. Ten slotte is kort
de opbrengst van het onderzoek voor de school herhaald;
- Interviews met 15 scholen over het cultuuronderwijs.
Na de zomervakantie (augustus – september 2020):
- E-mail: de scholen die voor de zomervakantie geïnterviewd zijn, is een e-mail
gestuurd met de inlogcode van Evi. Kort is uitgelegd dat de informatie van het
interview is uitgewerkt in een bestaand format, waarom hiervoor gekozen is en
CmK Groningen. Laatst geraadpleegd 03-10-2020. <https://www.cmkgroningen.nl>. Kunst & Cultuur. Primair
onderwijs. Laatst geraadpleegd 03-10-2020. <https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs>.
7 In overleg met Bas Hendrickx is afgesproken dat de scholen de resultaten van het interview, over het
cultuuronderwijs, toegestuurd kregen. Het idee was dat de scholen dit kunnen gebruiken als zij (in de toekomst)
willen werken aan het cultuuronderwijs of een subsidieaanvraag (voor CmK) willen doen.
8 In de meeste gevallen was het nodig om meerdere keren te bellen alvorens de juiste persoon te spreken.
6
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wat dit format behelst. Ook is gezegd waar de geïnterviewde bij het lezen van de
informatie op kan letten en dat de school met vragen of opmerkingen bij K&C of de
onderzoeker terechtkan;
Telefonisch contact: drie scholen die voor de zomervakantie nog niet waren
geïnterviewd en ook niet hadden afgezegd, zijn opnieuw benaderd met de vraag
alsnog deel te nemen aan het onderzoek;
Interview met één school over het cultuuronderwijs.

Gedurende de uitvoering van het onderzoek is meermaals contact geweest met adviseurs
van K&C. Enerzijds hadden de adviseurs met sommige scholen uit dit onderzoek al
contact. Indien hiervan sprake was, is door hen kort toegelicht met wie contact is geweest,
waarover dit ging en op welk moment dit was. Op die manier kon de onderzoeker tijdens
de interviews gemakkelijker doorvragen en de resultaten hiervan terugkoppelen aan de
adviseurs. Anderzijds waren er scholen die tijdens de interviews aangaven dat zij verdere
ondersteuning wensten van K&C, terwijl er nog geen contact met de adviseurs had
plaatsgevonden. Om dit in gang te zetten, is deze wens teruggekoppeld aan de adviseurs.
Analyse van de resultaten
Om de interviews goed te kunnen analyseren is ervoor gekozen om deze op te nemen,
terug te luisteren en uit te werken in Word. Vervolgens zijn de resultaten voor de
onderzoeksvragen 1 en 2 overgezet in Excel en die van onderzoeksvraag 3 in Evi. De
resultaten zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van coderingen. In het geval van de
eerste twee onderzoeksvragen is gekeken welke terugkerende onderwerpen zijn
genoemd. In het geval van de derde onderzoeksvraag zijn bestaande codes gehanteerd.
Het gaat om codes die de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen gebruiken bij
de analyse van de ingevulde Evi’s door CmK-scholen. Een klein deel van de codes zijn niet
bruikbaar en/of relevant voor dit onderzoek, bijvoorbeeld omdat ze specifiek over (de
doelstellingen van) CmK gaan; deze zijn dan ook buiten beschouwing gelaten. Daarnaast
zijn een aantal codes toegevoegd die relevant zijn voor deze onderzoeksgroep. Voor het
daadwerkelijk coderen van de resultaten van de derde onderzoeksvraag is gebruik
gemaakt van Atlas.ti.
De gebruikte onderzoeksaanpak heeft de onderzoeksuitkomsten beïnvloed. Ten eerste
hangen de resultaten door het gebruik van interviews af van één moment en één persoon.
Dit is in tegenstelling tot de onderzoeksmethode die gehanteerd wordt bij de monitoring
en evaluatie van de CmK-scholen, waarbij Evi als digitale vragenlijst wordt ingevuld door
scholen. Scholen kunnen hierbij zelf bepalen wanneer en hoe lang ze over bepaalde
vragen willen doen, toelichtingen bij vragen lezen, iemand om hulp vragen, en
documenten toevoegen. In vergelijking met de resultaten van dit onderzoek levert dit
waarschijnlijk enigszins een representatiever beeld op van het cultuuronderwijs. Ten
tweede zijn de interviews vanwege een te grote tijdsbelasting niet getranscribeerd. Bij de
vastlegging van de data heeft hierdoor in beperkte mate een interpretatie door de
onderzoeker plaatsgevonden.
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1.2

Domein en respons

Voor dit onderzoek zijn 21 basisscholen in de provincie Groningen, die nog niet hebben
deelgenomen aan CmK, benaderd. De meeste scholen bevinden zich in de gemeentes
Groningen en Stadskanaal.9 Zoals blijkt uit onderstaande tabel is met één school niet
gesproken over één van de onderwerpen uit dit onderzoek. Het gaat om een school uit
Pekela. Met deze school was wel contact gelegd en zelfs een interview gepland, maar
helaas heeft de school op het laatste moment afgezegd vanwege andere prioriteiten. De
totale respons voor dit onderzoek komt daarmee op 95%.
Gemeente
Appingedam
Delfzijl
Groningen
Het Hogeland
Loppersum
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Westerkwartier
Westerwolde
Totaal

Aantal niet-deelnemende
scholen CmK

Aantal
respondenten

0
0
7
2
2
1
0
2
4
2
1
21

% per gemeente
n.v.t.
n.v.t.
7
2
2
1
n.v.t.
1
4
2
1
20

n.v.t.
n.v.t.
100%
100%
100%
100%
n.v.t.
50%
100%
100%
100%
95%

Sommige scholen hadden wel tijd om een aantal vragen te beantwoorden, maar niet om
deel te nemen aan een volledig interview. In de onderstaande tabel is daarom de respons
per onderzoeksvraag en bijbehorende onderwerpen weergegeven. Het eerste onderwerp
bij onderzoeksvraag 1 heeft een respons van 100% doordat deze informatie via internet
is achterhaald. De lage respons (48%) op de vraag naar de krachten en beperkingen is
enerzijds te verklaren doordat deze vraag niet aan alle scholen gesteld hoefde te worden
(K&C wilde van een deel van de scholen alleen een beeld van het cultuuronderwijs).
Anderzijds doordat de scholen niet altijd in wilden gaan op de schoolsituatie vanwege
tijdgebrek en de meerwaarde voor henzelf. Het feit dat de respons op het onderwerp van
de schoolontwikkelingen en -thema’s wel hoger is, komt doordat de scholen hier veelal
tussen-neus-en-lippen-door iets over vertelden. De respons op onderzoeksvraag 3 is
gemiddeld lager omdat sommige scholen geen prioriteit legden bij het cultuuronderwijs
of geen tijd hadden om hierop in te gaan.
Onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag 1

Onderzoeksvraag 2
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Onderwerpen
Respons aantal
Schooltype
Schoolontwikkelingen en -thema's
Krachten en beperkingen
Kennis van CmK
Redenen voor geen deelname CmK

Respons %
21
18
10
19
19

100%
86%
48%
90%
90%

Zie samenvatting voor een kaart met aanduidingen waar de scholen zich bevinden in de provincie Groningen.
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Onderzoeksvraag 3

Situaties om wel deel te nemen
aan CmK
Cultuuronderwijs

17
16

81%
76%

De resultaten van dit onderzoek geven een representatief beeld van de situatie op scholen.
Allereerst blijkt dit uit de hoge respons van 95%. Bovendien geldt dit voor alle
onderwerpen, met uitzondering voor de krachten en beperkingen. De geografische
spreiding is, op Pekela na, ook representatief.
In de beschrijving van de resultaten wordt het totale aantal respondenten per onderwerp
aangehouden als 100%. Zo noemen 14 scholen bijvoorbeeld een organisatorische
ontwikkeling, terwijl 18 scholen ingaan op de ‘schoolontwikkelingen’ in het algemeen –
zoals blijkt uit bovengenoemde tabel. Voor het onderwerp ‘organisatorische
ontwikkelingen’ geldt het aantal van 14 scholen dan als 100%. Op deze wijze kan worden
berekend hoeveel procent hiervan vervolgens weer specifieke organisatorische
ontwikkelingen noemt. In de grafieken staat het aantal respondenten vermeld.
Als we kijken naar de achtergrond van de respondenten dan is gesproken met ofwel een
leidinggevende, ofwel een cultuurcoördinator dan wel een cultuurcontactpersoon. Over
het algemeen is contact geweest met iets meer leidinggevenden (n.=12 / 55%) dan
cultuurcontactpersonen (n.=10 / 45%). Eén gesprek vond plaats met zowel een directeur
als een ICC’er.

1.3

Rapportage

De drie genoemde onderzoeksvragen zijn leidend in dit rapport. Hoofdstuk 2 gaat in op
de achtergrond en de context van de scholen. De schooltypes, schoolontwikkelingen en thema’s, en krachten en beperkingen zijn hier beschreven. In hoofdstuk 3 wordt duidelijk
hoe de scholen zich op het moment van onderzoek verhouden tot CmK. Het hoofdstuk
beschrijft in hoeverre de scholen kennis hebben van de regeling, wat de redenen zijn om
vooralsnog niet deel te nemen, en in welke situaties zij wel zouden deelnemen aan de
regeling. In hoofdstuk 4 wordt de stand van zaken met betrekking tot het
cultuuronderwijs op de scholen uitvoerig in kaart gebracht. Dit gebeurt voor de
deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs, de visie op het cultuuronderwijs, de
doorgaande leerlijnen voor het cultuuronderwijs en de relatie met het cultuureducatieve
netwerk. De gehanteerde modellen in de onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen
dienen hiervoor als uitgangspunt zodat een eventuele vergelijking met de stand van zaken
in de rest van de provincie Groningen mogelijk blijft.10 In hoofdstuk 5 wordt een antwoord
op de onderzoeksvragen gegeven. Ook zijn aanbevelingen geformuleerd voor de
opdrachtgever.
Peters, E. Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen: monitoring en evaluatie. Onderzoeksrapport 2016. Een kwalitatief
onderzoek met behulp van Evi. Groningen/Assen: Rijksuniversiteit Groningen, 2016. (Vanaf nu: Onderzoeksrapport
2016).
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2. Achtergrond en context van de scholen
In dit onderzoek worden drie kenmerken van de niet-deelnemende CmK-scholen in beeld
gebracht: de schooltypes, de ontwikkelingen en thema’s die op het moment van
onderzoek een rol spelen, en de door de respondenten ervaren krachten en beperkingen
van de scholen. Een overzicht van de schooltypes biedt inzicht in de aard en grondslag
van de scholen. De andere twee kenmerken geven een beeld van de context waarbinnen
het cultuuronderwijs plaatsvindt. De factoren die door de respondenten zijn genoemd,
hebben invloed op de onderwijspraktijk en mogelijk ook op die van het cultuuronderwijs.

2.1

Schooltypes

Grootste aandeel is bijzondere basisschool
Van de 21 scholen zijn er 14 van het bijzonder basisonderwijs. Dit komt neer op 67%. De
grondslag van de scholen is daarentegen divers: zeven scholen zijn protestant-christelijk,
vier gereformeerd-vrijgemaakt, twee gereformeerd en één rooms-katholiek. Twee
bijzondere scholen hebben een specifieke schoolvisie en behoren daarmee tot de
subcategorie algemeen bijzonder onderwijs: de ene is een jenaplanschool en de andere
een daltonschool.11 Twee andere bijzondere basisscholen zijn tegelijkertijd scholen voor
het (voortgezet) speciaal onderwijs. 28% van de
Schooltype basisscholen
basisscholen biedt openbaar basisonderwijs. Dit
gaat om zeven scholen inclusief een brede
school en een school met (voortgezet) speciaal
onderwijs. Eén school valt onder de categorie
neutraal bijzonder onderwijs12 en is voor
leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.
Deze laatste school biedt onderwijs aan
leerlingen
met
verschillende
levensovertuigingen. De leerlingen hebben
veelal uiteenlopende culturele, sociale en
etnische achtergronden, en krijgen de ruimte
om met elkaar te leren en te werken.13

5%
28%

67%

Openbaar

Bijzonder

Neutraal bijzonder

100% = 21 scholen

Rijksoverheid. Vrijheid van onderwijs. Laatst geraadpleegd 20-11-2020.
<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs>.
12 De Rijksoverheid onderscheidt zes schooltypen. De categorie neutraal bijzonder onderwijs is geen erkende
categorie. Omdat het hier om een school voor speciaal onderwijs gaat, met een bijzondere – afwijkende – doelgroep, is
ervoor gekozen om de categorie die de teamleider noemde te hanteren. Rijksoverheid. Basisschool. Laatst
geraadpleegd 03-10-2020. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-enantwoord/basisschool-kiezen-voor-kind>.
13 In verband met de Autoriteit persoonsgegevens (avg) kan hier niet naar de schoolgids worden verwezen.
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2.2

Schoolontwikkelingen en -thema’s

Het merendeel van de scholen (86%) noemt een of meerdere schoolontwikkelingen die
ten tijde van het onderzoek een rol spelen. De ontwikkelingen speelden nu eens
kortgeleden, dan weer op dit moment of in de toekomst een rol. Het feit dat deze
ontwikkelingen worden genoemd – ongeacht het moment – geeft aan dat zij
waarschijnlijk invloed hebben gehad op de onderwijspraktijk. De tijdsaanduiding is om
die reden niet expliciet genoemd.
Inhoudelijk: meeste scholen leggen focus op een specifieke onderwijsinhoud
Van de 12 scholen die een inhoudelijk thema noemen, leggen zeven de focus op een
specifieke onderwijsinhoud. Op vijf scholen ligt de nadruk in het onderwijs op de
cognitieve vakken taal, spelling en rekenen. Eén school richt zich expliciet op zowel de
cognitieve als creatieve vakken, terwijl een andere school aandacht heeft voor alle
leergebieden, behalve kunstzinnige oriëntatie.
De vijf overige scholen noemen nog andere inhoudelijk thema’s. Drie scholen hanteren
een specifieke onderwijsvorm, zoals een horizontale leerlijn voor geïntegreerd werken
(n.=1) of een nieuwe methode (n.=2). Eén school noemt de werkvorm van het
groepdoorbroken werken als typisch kenmerk van het onderwijs. Ten slotte is bij drie
scholen het passend onderwijs kenmerkend, omdat deze scholen bewust proberen
rekening te houden met alle ontwikkelingsniveaus en kwaliteiten van leerlingen.
Organisatorisch: meest genoemde ontwikkelingen, maar uiteenlopend
Op 14 scholen (67%) spelen gedurende het onderzoek organisatorische ontwikkelingen
een rol. In totaal noemen de scholen 23 ontwikkelingen, onder te verdelen in zeven
thema’s. Uit de onderstaande tabel blijkt dat op meer dan de helft van de scholen
kortgeleden sprake was van een personeelswisseling. Op vijf scholen gaat het om een
directeur en op drie scholen om een ICC’er. Eén thema speelt daarnaast op circa een derde
van de scholen een rol: interne reorganisatie. Op vier van de vijf scholen gaat het hier om
een fusie. Wat de reorganisatie op de andere school omvat, is onbekend. De overige
thema’s zijn in mindere mate genoemd en verwijzen naar het volgende:
- Draagvlak/betrokkenheid cultuur: deze ontbreekt op het gebied van cultuur (n.=2)
of is goed bij de ICC’er;
- Interne afwezigheid: de muziekdocent i.v.m. ziekte of leerkrachten i.v.m. corona;
- Organisatievorm: LeerKRACHT wordt gebruikt (n.=2) of het team is zelfsturend;
- Externe samenwerking: deze is in ontwikkeling of de inzet van ouders is lastig
vanwege een taalbarrière.
Organisatorische thema's
Interne personeelswisseling
Interne reorganisatie
Draagvlak/betrokkenheid

Aantal scholen

Percentage scholen
(100% = 14 scholen)
8
5
3

57%
38%
21%

14

Interne afwezigheid
Organisatievorm team
Externe samenwerking

2
3
2

14%
21%
14%

Randvoorwaardelijk: geld en tijd terugkerende thema’s
Iets meer dan de helft van de scholen (n.=11) noemt een of meerdere
randvoorwaardelijke thema’s, waarvan geld en tijd door de meeste scholen zijn genoemd.
Vijf scholen beschikken over weinig of geen geld – in het algemeen (n.=2) of specifiek voor
cultuur (n.=3). Vier scholen noemen tijd als factor, waarvan er drie over weinig tijd in het
algemeen beschikken en één aangeeft juist tijd te hebben voor deelname aan CmK. Verder
zijn drie andere thema’s genoemd: beschikbaarheid van materiaal (er is een goed beeld
van wat beschikbaar is voor cultuuronderwijs), vervoer (dit is lastig te regelen voor
excursies) en het schoolgebouw (deze is nieuw, wordt aan gewerkt, of biedt te weinig
ruimte voor cultuuronderwijs).

2.3

Krachten en beperkingen

Iets minder dan de helft van de scholen (48%) noemt een kracht van de school – een
kenmerk van de school dat er volgens de respondenten uitspringt. 43% van de scholen
noemt een beperking – iets waar de school volgens de respondenten juist tegenaan loopt.
De scholen zien in verhouding meer positieve eigenschappen van hun school dan
negatieve: er zijn 23 krachten genoemd tegenover 12 beperkingen.
Scholen beschouwen uiteenlopende aspecten van het onderwijs als kracht
Uit onderstaande tabel blijkt dat de scholen in totaal zes overeenkomstige krachten
benoemen, maar deze krachten verwijzen op hun beurt naar uiteenlopende aspecten van
het onderwijs. Zo blijken de meeste scholen tevreden dan wel trots op de manier waarop
zij rekening houden met de leerlingen. De scholen pakken dit op uiteenlopende manieren
aan:
• Leerlingen elke dag nieuwe kansen bieden in plaats van hen te schorsen voor
afwijkend gedrag (pbs-klimaat)
• Leerlingen autonomie geven door hen te laten onderzoeken
• Leerlingen eigenaarschap geven
• Leerlingen duidelijkheid en orde bieden
• Inzetten op een goede sfeer en groepsdynamiek t.b.v. leren
• Gebruik maken van beelden (pictogrammen) in plaats van taal t.b.v. sociaalemotionele ontwikkeling
• Meer aandacht besteden aan leerlingen m.b.v. kleinere klassen
De overige vijf krachten verwijzen ook naar uiteenlopende aspecten van het onderwijs.
Allereerst zien vijf scholen de focus binnen het onderwijs als een kracht: twee scholen
leggen de nadruk op taal en lezen, twee scholen zijn blij met hun resultaatgerichte aanpak
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wat blijkt uit het stellen van hoge doelen (waarvan er één de nadruk legt op de cognitieve
vakken en de andere op zowel de cognitieve als de creatieve vakken), en één school richt
zich expliciet op het sociaal-emotioneel leren. Vervolgens komt de meerwaarde van de
onderwijsvormen en werkvormen tot uiting in de tevredenheid van twee scholen over het
gebruik van doorgaande leerlijnen op pedagogisch gebied en de leergebieden. Eén school
is tevreden over het gebruik van pictogrammen omdat dit past bij de doelgroep die de
Nederlandse taal niet spreekt, en één school benoemt het feit dat er in de middagen geen
klassikaal onderwijs wordt gegeven. Wat betreft de volgende kracht, het gedrag en de
deskundigheid van de leerkrachten, prijzen twee scholen een ander aspect: de mate waarin
het team zelfsturend en hardwerkend is, en de mate waarin leerkrachten didactisch
onderlegd zijn. Over de ouderbetrokkenheid zeggen twee scholen dat die goed is dan wel
sprake is van laagdrempelig contact. Ten slotte zijn drie scholen blij met het feit dat zij
lesgeven op een kleine school: dit zorgt voor laagdrempelig contact met de leerlingen –
wat deels voortvloeit in het kennen van de afzonderlijke leerlingen – en een nauwe
samenwerking tussen de leerkrachten.
Krachten

Aantal scholen

Percentage scholen
(100% = 10 scholen)

Rekening houden met de leerlingen

7

70%

Focus binnen het onderwijs

5

50%

Onderwijsvormen en werkvormen

4

40%

Gedrag en deskundigheid van het team

2

20%

Ouderbetrokkenheid

2

20%

Omvang van de school

3

30%

Omvang van de school meest genoemde beperking van scholen
Opvallend genoeg is er slechts één beperking door meerdere scholen genoemd en deze
komt overeen met een van de genoemde krachten: de omvang van de school. Drie van de
vier scholen die de kleine school als kracht zien, beschouwen dit tegelijkertijd als
beperking. Allen lichten toe dat de taken omvangrijk zijn, maar dat er minder tijd is om
deze uit te voeren. Een andere school zag de kleine school niet expliciet als kracht, maar
ziet het als beperking dat enerzijds hierdoor minder mensen beschikbaar zijn, en
anderzijds de school kwetsbaarder ofwel minder zelfstandig wordt naarmate het aantal
leerlingen daalt. Over de overige zes onderwerpen zeggen de scholen dat dit ‘beperkt’ is:
het beschikbare lesaanbod voor de doelgroep is bijvoorbeeld beperkt, de deskundigheid
– in de vorm van kennis van haar taken – is beperkt, de samenwerking met de culturele
omgeving is (nog) beperkt, enzovoorts. Alleen het aantal locaties wordt anders uitgelegd:
de school die dit als beperking noemt, heeft twee locaties en het lukt niet altijd om deze
op één lijn te krijgen.
Beperkingen

Aantal scholen

Percentage scholen
(100% = 9 scholen)

Beschikbare lesaanbod voor cultuur

1

11%

Deskundigheid van ICC'er

1

11%
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Samenwerken met culturele omgeving

1

11%

Omvang van de school

5

56%

Aantal locaties

1

11%

Beschikbare ruimte voor cultuur

1

11%

Budget voor grote projecten

1

11%

Instroom leerlingen

1

11%
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3. Huidige verhouding tot Cultuureducatie met Kwaliteit
De scholen uit dit onderzoek nemen nog niet deel aan de subsidieregeling Cultuureducatie
met Kwaliteit in het primair onderwijs, maar waarom niet? Zijn zij wel bekend met de
mogelijkheden van de regeling en wanneer zouden zij willen deelnemen aan CmK in de
toekomst? Dit hoofdstuk beschrijft de antwoorden op deze vragen.

3.1

Kennis van CmK

Merendeel is bekend met de regeling
Driekwart van de respondenten is bekend met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Een aantal scholen licht toe hoe zij op de hoogte is gekomen van het bestaan van de
regeling. Zo blijkt dat de meeste scholen (n.=5) via het Ivak of K&C in aanraking zijn
gekomen met CmK, meestal doordat iemand een uitleg gaf op de school. Op drie van deze
scholen heeft dit geleid tot het schrijven van een aanvraag: deze scholen zijn hier op dit
moment mee bezig. Andere wegen van aanraking die scholen noemen, zijn een e-mail, een
eerdere aanvraag en een deelname van een andere school. Hieruit blijkt dat deze scholen
waarschijnlijk ook via K&C in aanraking zijn gekomen met de regeling. K&C is immers
penvoerder van CmK en heeft e-mails verstuurd over de regeling.
Kennis van CmK

Bekend met regeling via:

10%

14%

38%

31%

6%
13% 12%
76%

Ja

Nee

Onbekend

100% = 21 scholen

Ivak / K&C
E-mail
Eerdere aanvraag
Deelname andere school
Onbekend
100% = 16 scholen

De scholen is niet gevraagd om de inhoud en criteria van CmK te benoemen, terwijl dit
een beeld had kunnen geven van het feit of de scholen daadwerkelijk meer weten van de
regeling dan alleen de naam. 14 Uit de antwoorden op de vraag wat de redenen zijn om niet
deel te nemen aan CmK kunnen we echter afleiden dat het merendeel van de scholen die
bekend is met de regeling (69% = 11 scholen), er wel degelijk meer van af weet. Vijf van
deze scholen noemen namelijk een concreet criterium om niet deel te nemen en vier
scholen noemen geen specifieke reden omdat zij al bezig zijn met een aanvraag of van

Dit is bewust niet gedaan omdat het kan overkomen als een controle, terwijl dit niet de bedoeling is van het
onderzoek.
14
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plan zijn dit te doen. Daarnaast kunnen we aannemen dat de twee scholen die een
directeur hebben met nog een andere CmK-school onder hun hoede, al beter bekend zijn
met de mogelijkheden van de regeling. Van de overige vijf scholen is bekend dat drie van
hen alleen hebben gehoord van het bestaan van de regeling.

3.2

Redenen voor geen deelname aan CmK

Twee redenen meest genoemd:
Het niet kunnen voldoen aan de subsidiecriteria en de focus op de cognitieve vakken
De meeste scholen zien de subsidiecriteria en de huidige focus op de cognitieve vakken
als struikelblok om vooralsnog niet deel te nemen aan CmK. Twee scholen noemen deze
redenen zelfs in samenhang. De scholen die niet voldoen aan de subsidiecriteria noemen
drie verschillende criteria: het hebben dan wel opleiden van een ICC’er, het vooraf maken
van (inhoudelijke) keuzes voor het cultuuronderwijs, en het inzetten van eigen geld. Het
laatste criterium wordt door twee scholen genoemd. Eén school benoemt geen concreet
criterium.
Wat verder opvalt aan de resultaten is dat de genoemde redenen zeer uiteenlopend zijn.
Ook blijkt dat er in totaal 27 redenen door 14 scholen zijn genoemd: vijf scholen noemen
in dit geval twee of drie redenen. Op deze scholen moet dus meer veranderen – in de visie
op, dan wel de organisatie en de randvoorwaarden van het onderwijs – voordat er sprake
is van deelname aan CmK in de toekomst. De vier scholen die geen specifieke reden
noemen, zijn al bezig met een aanvraag of van plan om dit te doen. Met drie van de vier
scholen waarvan de reden onbekend is, heeft geen interview plaatsgevonden. De vierde
school gaf zelf expliciet aan dat de reden onbekend was.
Redenen voor geen deelname aan CmK Groningen

Aantal scholen

Percentage scholen
(100% = 21 scholen)

De school is niet bekend met de subsidieregeling

3

14%

De school is niet bekend met de mogelijkheden van CmK

1

5%

De school voldoet niet aan de subsidiecriteria

5

24%

De focus ligt op de cognitieve vakken

5

24%

Er is sprake van een reorganisatie

2

10%

Niemand voelt zich verantwoordelijk voor
cultuuronderwijs
Het indienen van een aanvraag kost veel tijd

1

5%

2

10%

Er is geen specifieke reden

4

19%

De reden is onbekend

4

19%

19

3.3

Situaties voor deelname aan CmK

Bijna kwart van scholen wil deelnemen aan CmK
Van de 21 scholen die nog niet deelnemen aan CmK gedurende de uitvoering van dit
onderzoek, blijken vijf scholen dit wel voor ogen te hebben. Zoals al eerder gezegd zijn
drie van hen al bezig met een aanvraag en zijn twee van plan een aanvraag te doen. Eén
van deze vijf scholen noemde een reden om vooralsnog niet deel te nemen, maar deze is
opgelost. De school voldeed niet aan een subsidiecriterium, maar hiervan is geen sprake
meer: zij heeft een reorganisatie achter de rug en wil de focus op de onderwijsinhoud
verbreden; met CmK komt naast de aandacht voor de cognitieve vakken, nu ook meer
aandacht voor de creatieve vakken.
Deelname aan CmK is op overige scholen niet uitgesloten
De overige scholen (76%) noemen verschillende situaties wanneer zij in de toekomst
zouden willen deelnemen aan CmK. Eén situatie is door de meeste scholen genoemd: als
de regeling interessant is voor de school. Of de regeling interessant is, moet volgens de
scholen blijken na verdieping van het programma, na contact met K&C of na overleg met
het team – en het programma ondersteunend blijkt aan wat de leerkrachten willen en
doen. Twee van de drie scholen die willen deelnemen als zij kunnen voldoen aan de
subsidiecriteria lichten dit toe: een school heeft iemand nodig die ICC’er wil worden en
een school geeft aan dat zij kan deelnemen aan CmK als het schoolbestuur het budget van
de Prestatiebox niet meer inhoudt – iets wat dus nu wel het geval is. Twee andere scholen
vallen onder hetzelfde schoolbestuur als de school die deze kwestie inbrengt. Deze
scholen gaan echter niet in op deze situatie. Mogelijk zijn deze scholen (nog) niet op de
hoogte van de kwestie: een school moet zich nog verdiepen in CmK en een andere school
– de derde school die wil deelnemen aan CmK als deze voldoet aan de criteria –
specificeert de criteria niet.
Op drie van de vijf scholen waar de situatie nu als onbekend is aangegeven, kan wel een
reden aanwezig zijn om in de toekomst deel te nemen: deze scholen is de vraag niet
voorgelegd.
Situaties om deel te nemen aan CmK

Aantal scholen

Percentage scholen
(100% = 16 scholen)

Als de regeling interessant is voor de school

5

31%

Als de subsidiecriteria veranderen

1

6%

Als de school kan voldoen aan de subsidiecriteria

3

19%

Als de prioriteit op school verandert

3

19%

Als er een collega komt die er enthousiast over is

2

13%

Als het qua taken en taakuren haalbaar is

1

6%

Onbekend

4

25%
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4. Cultuuronderwijs op de scholen
Aangezien de scholen nog niet deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit was nog
geen omvattend beeld van de stand van zaken m.b.t. het cultuuronderwijs op de scholen.
Dit is nu wel in beeld gebracht. Met behulp van Evi15 is dit voor vier onderwerpen gedaan:
de deskundigheid t.a.v. cultuuronderwijs, de visie op cultuuronderwijs, de doorgaande
leerlijnen voor cultuuronderwijs en de relatie van de scholen met het cultuureducatieve
netwerk. Naast de manier waarop scholen nu aandacht besteden aan deze onderwerpen,
is ook gevraagd naar hun tevredenheid en de eventuele wensen hierover voor de
toekomst.

4.1

Deskundigheid

Meeste respondenten bevinden zich in scenario 1
Uit het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat een deel van de scholen niet deelneemt
aan CmK vanwege de voorwaarde voor het opleiden van een ICC’er. Met het in kaart
brengen van de scenario’s blijkt dat driekwart van de scholen, namelijk 75% (n.=12), zich
in scenario 1 bevindt. Toch beschikken de meeste scholen in dit scenario wel over iemand
die verantwoordelijk is voor veelal de organisatie rondom het cultuuronderwijs. In acht
gevallen is deze persoon echter niet gecertificeerd en bij één school is dit onduidelijk. Op
twee scholen is de cultuurverantwoordelijke wel gecertificeerd, maar omdat op de ene
school het cultuuronderwijs niet minimaal één keer per jaar op de agenda van een
teamvergadering staat en het op de andere school onduidelijk is of dit gebeurt – één van
de extra voorwaarden om in scenario 2 te belanden – zijn deze scholen toch in scenario 1
15
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ingedeeld. Twee scholen uit scenario 1 beschikken in zijn geheel niet over een
verantwoordelijke dan wel deskundige op het gebied van cultuur.
Al met al beschikken 14 scholen (88%) dus over een verantwoordelijke of deskundige
(ICC’er) op het gebied van cultuuronderwijs. Op zes scholen is deze gecertificeerd –
waarvan zich er twee in scenario 1 bevinden, drie in scenario 2 en één in scenario 4. De
gemiddelde score voor het scenario van de deskundigheid is 1.4.

Scenario's deskundigheid
6%
19%

75%

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

100% = 16 scholen

69% beschikt over extra deskundigheid naast cultuurverantwoordelijke of ICC’er
Behalve deskundigheid in de vorm van een ICC’er of cultuurverantwoordelijke kunnen
ook andere personen op de school deskundig zijn in een aspect van cultuuronderwijs. Dit
is het geval bij 69% van de scholen (n.=11) en het betreft leerkrachten, vakdocenten en
ouders. Uit onderstaande tabel blijkt dat bijna een derde van de scholen zelfs gebruik kan
maken van 3 personen die zijn gespecialiseerd in een aspect van cultuuronderwijs. De
rechter tabel laat zien op welk gebied de personen deskundig zijn. De deskundigheid in
muziek blijkt verreweg het best vertegenwoordigd op de scholen. Ook beschikt de
meerderheid van de scholen over iemand die bedreven is in de organisatie van het
cultuuronderwijs, dus bovenop de cultuurverantwoordelijke of ICC’er.
Aantal deskundigen
naast ICC'er

Aantal
scholen

Percentage scholen
(100% = 16 scholen)

Deskundigheid

Aantal keer
genoemd

1 persoon

2

13%

Beeldend

2

2 personen

4

25%

Muziek

3 personen

5

31%

Dans

1

n.v.t.

5

31%

Drama

2

Organisatie

7

Methode

2

Divers

3

10
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4.1.1 Model 1: ICC’er aanwezig16
De scholen uit model 1 bevinden zich in scenario 2 of 4.
75% is tevreden over huidige deskundigheid t.a.v. cultuuronderwijs
Van de vier scholen die zich in scenario 2 of 4 bevinden, zijn er drie tevreden over de
huidige deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs op de school. Twee scholen lichten toe
dat m.b.v. de deskundigheid onderwijskeuzes kunnen worden gemaakt en één school
waardeert de betrokkenheid van een cultuurwerkgroep. De ontevreden school legt uit dat
hun vakdocent muziek niet kan worden ingezet, omdat er geen uren beschikbaar zijn. Ook
kan de deskundigheid op het gebied van beeldende vorming bij leerkrachten bevorderd
worden, aldus de school.
Twee scholen willen zich ontwikkelen op het gebied van deskundigheid
Twee scholen – inclusief de school die ontevreden is – willen zich verder ontwikkelen op
het gebied van de deskundigheid in cultuuronderwijs. Beide scholen wensen een
ontwikkeling op het gebied van een kunstdiscipline, de ene in beeldende kunst en de
andere in drama. De eerste school wil daarnaast ook de deskundigheid van het team in
beeld brengen en de laatste (tevreden) school wil de visie verder ontwikkelen en
verdiepen door “iemand naar binnen [te] halen die er veel van weet. Dit werkt
inspirerend”. Beide scholen spreken geen wens uit om door K&C te worden geholpen in
het bereiken van hun wensen.
De twee andere scholen weten nog niet of zij de deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs
willen ontwikkelen. Eén van hen weet wel hoe zij hierachter kan komen, namelijk door
het cultuurbeleidsplan verder vorm te geven, te kijken of hier een vraag uit voortvloeit en
ten slotte het aanbod voor deskundigheidsbevordering te bekijken.
4.1.2 Model 2: ICC’er afwezig
De scholen uit model 2 bevinden zich in scenario 1.
Meningen verdeeld over beschikbare deskundigheid t.a.v. cultuuronderwijs
Uit de grafiek blijkt dat de scholen uit scenario 1 niet unaniem zijn in hun tevredenheid
over de beschikbare deskundigheid. Drie van de vier scholen die tevreden zijn geven een
reden: de huidige deskundigheid maakt het mogelijk om het cultuuronderwijs in de
toekomst vorm te geven mede door de inzet van externen, het lukt om samen het
onderwijs voor te bereiden, te organiseren en lessen te geven, en er is geen deskundigheid
– maar deze wordt ook niet gemist, omdat de prioriteit niet op cultuuronderwijs ligt.

Peters, E. Onderzoeksrapport 2016. Groningen/Assen: Rijksuniversiteit Groningen, 2016. P. 23-24. De twee
modellen komen niet geheel overeen met de oorspronkelijke modellen. In het onderzoeksrapport uit 2016 staan drie
modellen omschreven. Het oorspronkelijke model 2 ‘ICC’er in opleiding’ is niet van toepassing in dit onderzoek, en
daarom buiten beschouwing gelaten. Model 1 uit dit onderzoek komt dus overeen met het oorspronkelijke model 1,
maar model 2 staat gelijk aan model 3 in het onderzoeksrapport uit 2016.
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Drie scholen zijn ontevreden over de huidige deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs.
Eén school beschikt helemaal niet over enige deskundigheid op dit gebied. De school zou
dit wel prettig vinden, maar legt uit dat er op dit moment geen leerkracht is die tijd of
interesse heeft om zich hard te maken voor cultuuronderwijs. Ook is er op deze school
geen unanimiteit over welke deskundigheid wordt gemist. De twee andere scholen
beschikken wel over iemand die verantwoordelijk is voor de organisatie van cultuur,
maar de ene school mist een gecertificeerde ICC’er en de andere school mist
deskundigheid in het algemeen bij het team.
Vijf scholen hebben een neutrale houding
tegenover de deskundigheid op school. In vier
gevallen komt dit omdat de geïnterviewde geen
zicht heeft op de huidige deskundigheid t.a.v.
cultuuronderwijs en dus geen oordeel kan
geven. De scholen blijken dus wel te weten of er
personen zijn die ergens bedreven in zijn17,
maar hebben geen zicht op de praktische
uitvoering door deze personen. Eén school is
ingedeeld bij de neutrale groep, omdat ze
enerzijds tevreden lijkt over de aanwezige
deskundigheid – ‘die is aanwezig’ – maar
anderzijds ook ziet dat de leerlingen niet
voldoende worden uitgedaagd bij met name de
lessen handvaardigheid.

Model 2: tevredenheid
deskundigheid

33%

42%

25%
Tevreden

Ontevreden

Neutraal

100% = 12 scholen

Helft wil zich ontwikkelen op gebied van deskundigheid
Uit de cirkeldiagram blijkt dat de helft van de scholen (n.=6) – inclusief de drie ontevreden
scholen – de deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs verder wil ontwikkelen. Uit de
onderstaande grafiek blijkt daarnaast dat al
Model 2: ontwikkelwens
deze scholen – op één na – een ontwikkeling
deskundigheid
wensen op het gebied van de ICC’er. Het
merendeel van de scholen wenst ook een
ontwikkeling op het gebied van de disciplines.
Twee scholen wensen meer deskundigheid op
het gebied van diverse disciplines, één op kunst
in het algemeen en één op beeldende kunst –
ofwel handvaardigheid en specifiek de aan te
leren technieken binnen dit vak. De scholen die
zich willen ontwikkelen op de gebieden
deskundigheid team en vakleerkracht zeggen dit
in combinatie met het gebied disciplines. Ten
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8%
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slotte verwijst het ontwikkelgebied coördinatie/organisatie naar de wens om het “aanbod
inzichtelijk [te] maken en [te] helpen met keuzes maken”, en het gebied schoolspecifiek
naar de wens voor een werkgroep die ateliers vormgeeft.
Voor vijf scholen (38%) moet nog nader bepaald worden of deskundigheidsbevordering
gewenst is. Twee scholen lichten toe dat zij hierachter willen komen door het huidige
beleid te bekijken of een subsidie aan te vragen. De school die geen ontwikkeling t.a.v. de
deskundigheid wenst, is al tevreden over de huidige situatie. Deze school beschikt
daarentegen over geen enkele deskundigheid t.a.v. cultuuronderwijs, maar legt uit dat
hier geen prioriteit op ligt. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het
cultuuronderwijs op de school.
Model 2: ontwikkelvlak deskundigheid
Vakleerkracht
Deskundigheid team
Schoolspecifiek
ICC
Disciplines/vakinhoudelijk
Coördinatie/organisatie
0

1

2

3

4

5

Aantal scholen

De scholen die de deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs willen ontwikkelen weten
hoe zij dit willen bereiken. Zo zijn drie scholen van plan om een ICC’er op te leiden – als
de omstandigheden18 dit toelaten – en één van hen wenst hulp van K&C om dit te bereiken.
Eén school is van plan om een ICC’er van een andere school in te zetten zodra de geplande
fusie is voltooid. Drie scholen – waarvan er één ook een ICC’er wil opleiden – zijn van plan
om leerkrachten te bevragen, onder andere met behulp van een enquête. In twee gevallen
worden daarna experts in de school gehaald, waarvan er één hiervoor een subsidie wil
aanvragen. Andere factoren die worden genoemd om de beoogde deskundigheid te
bereiken, zijn: het organiseren van teambijeenkomsten, het uitproberen van aanbod en
het verder werken aan een cultuurbeleidsplan onder begeleiding van K&C.

De drie omstandigheden die drie afzonderlijke scholen noemen, zijn: als er een geïnteresseerde leerkracht voor
cultuuronderwijs is, als de huidige ICC’er haar taken behoudt en als het lukt wat betreft taakbelasting van de cursus.
18
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4.2

Visie

Meeste scholen bevinden zich in scenario 1
Meer dan drie kwart van de respondenten (n.=13) staat op de eerste tree van de
bovenstaande piramide. Toch geeft dit geen goed beeld van de stand van zaken m.b.t. de
visie op cultuuronderwijs. Uit een nadere analyse van de resultaten blijkt namelijk dat
slechts 31% (n.=5) nog helemaal geen visie op het cultuuronderwijs heeft. Vier scholen
uit scenario 1 hebben al wel een visie op cultuuronderwijs op papier staan, maar deze is
verouderd en verdient nog een update – iets waar twee scholen daadwerkelijk mee bezig
zijn. Daarnaast zijn drie scholen begonnen met het vaststellen van de visie en van plan om
deze af te maken. Ten slotte is er ook een school ingedeeld in scenario 1 bij wie de
aanwezigheid van een visie niet kon worden vastgesteld. De gemiddelde score op basis
van de weergegeven grafiek is 1.3.

Scenario's visie
6%
13%

81%

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

100% = 16 scholen
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4.2.1 Model 1: visie op cultuuronderwijs omschreven19
De scholen die in dit onderzoek onder model 1 vallen, bevinden zich in scenario 2 en 4.
Aangezien echter een aantal scholen uit scenario 1 ook over een visie beschikt – zij het
verouderd, dan wel in de maak – worden deze ook meegenomen in de beschrijving van
de aard van de visie. Bij de tevredenheid en de wensen voor een eventuele ontwikkeling
van de visie op cultuuronderwijs wordt wel alleen gekeken naar de scholen uit de
scenario’s 2 en 4.
Van de omschreven visies zijn de meeste schoolspecifiek
In totaal zijn vier van de vijf omschreven visies schoolspecifiek van aard. Het gaat om de
drie scholen met een actuele visie – uit scenario 2 en 4 – en een school met een visie die
nog in ontwikkeling is – uit scenario 1. Twee scholen benadrukken het belang om
rekening te houden met het type leerlingen op de school. Zo zegt de ene school:
Ons doel is leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in aanraking te laten komen
met alle kunstdisciplines. Het is goed om op meerdere te richten om in te spelen
op de verschillende interesses, om leerlingen op verschillende vlakken uit te
dagen. Voor onze kinderen is het niet vanzelfsprekend om naar een museum of het
toneel te gaan.
Deze doelstelling is vrij algemeen van aard, maar door de toelichting wordt de visie toch
schoolspecifiek. De andere school zegt: “Kinderen moeten ongeacht hun achtergrond
kunnen kennismaken met film, theater en musea. Daarnaast is het belangrijk dat de
leerlingen van elkaar leren.” Naast een focus op het type leerlingen, legt een school de
nadruk meer op de omgeving. Zij vindt het belangrijk dat de kinderen “weten waar je
vandaan komt” en richt zich daarom eerst op de nabije omgeving in het cultuuronderwijs
waarna breder gekeken wordt. De laatste school is in haar omvattendheid
schoolspecifiek: zij wil zich richten op alle aspecten van het cultuuronderwijs. Niet alleen
op alle disciplines, maar ook in uiteenlopende uitjes, cultuuruitingen en werkvormen
(actief/receptief/reflectief). Deze school noemt de kerndoelen van kunstzinnige
oriëntatie ook letterlijk in het cultuurbeleidsplan.
Naast de vier schoolspecifieke visies omschrijft één school een algemene visie op
cultuuronderwijs. De school wil dat de leerlingen kennismaken met de verschillende
kunstdisciplines en hier affiniteit mee krijgen. Voor vijf scholen was de aard van de visie
niet vast te stellen, ofwel omdat deze verouderd is en de respondenten er geen zicht op
hadden, ofwel omdat degene die verantwoordelijk is voor de visie kortgeleden met verlof
was en er al lange tijd niet naar had gekeken.

19
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Tevredenheid over visie verschilt
Eén van de drie scholen met een actuele visie is hier blij mee, omdat de visie helpt om
inhoudelijke keuzes voor het cultuuronderwijs te maken. Eén school is ontevreden over
de visie: “De visie kan beduidend korter. Het helpt wel om activiteiten te kiezen, maar er
is een update nodig zodat de visie volledig past bij wat de school doet.”. Ten slotte is één
school neutraal over de eigen visie, omdat zij enerzijds tevreden is, maar anderzijds ook
ziet dat de doelstellingen nog niet leidend zijn.
Alle scholen willen visie ontwikkelen en weten een aanpak
De drie scholen uit scenario 2 en 4 willen hun visie op het cultuuronderwijs ontwikkelen.
De scholen willen dit intern aanpakken door de visie met het team, een cultuurwerkgroep
of een cultuurcommissie te bespreken of te evalueren. Een school legt uit dat het plan
hierdoor korter en passend moet worden bij wat er gebeurt op het gebied van
cultuuronderwijs. Twee scholen hebben daarnaast ook behoefte aan externe
ondersteuning, waarvan één expliciet de hulp van K&C wenst om erachter te komen of
een verdiepingsslag van de visie nodig en mogelijk is.
4.2.2 Model 2: geen visie op cultuuronderwijs omschreven
Deze deelparagraaf gaat in op de tevredenheid over de visie op en de ontwikkelwensen
voor het cultuuronderwijs van de dertien scholen uit scenario 1.
Geen enkele school tevreden met visie
Geen enkele school uit scenario 1 is op dit moment tevreden met de visie op het
cultuuronderwijs. Iets meer dan de helft (n.=7) is ontevreden, omdat de visie nog aan de
huidige onderwijsomstandigheden, het team en de wensen aangepast moet worden of
nog niet geheel is afgerond. Iets minder dan de helft (n.=6) kan geen oordeel geven over
de visie omdat deze ontbreekt ofwel onbekend is met de aanwezigheid ervan.
85% wil visie ontwikkelen en weet een aanpak
Elf scholen – inclusief alle ontevreden scholen – willen graag verder werken aan een visie
op cultuuronderwijs. Negen van hen weten al hoe zij dit willen aanpakken. De meeste
scholen gaan voor een interne aanpak: een ICC’er wordt opgeleid die zich erover buigt,
een huidige ICC’er gaat ermee aan de slag en – in de meeste gevallen – wordt een gesprek
gevoerd met het team. Vier scholen koppelen de interne aanpak aan externe begeleiding
van K&C: twee scholen wensen advies over de aard van een cultuurbeleidsplan en de plek
waar een ICC-cursus gevolgd kan worden en twee scholen wensen concrete hulp bij het
opstellen van een visie en een cultuurbeleidsplan. De twee scholen (15%) die niet verder
willen werken aan de visie op cultuuronderwijs leggen geen prioriteit bij het
cultuuronderwijs.
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4.3

Doorgaande leerlijnen

Meeste scholen bevinden zich in scenario 1
Iets meer dan de helft van de scholen bevindt zich in scenario 1 als het gaat om de
doorgaande leerlijnen voor het cultuuronderwijs. Deze scholen beschikken dus nog niet
over een onderwijsaanbod met enige samenhang. Ondanks het feit dat de scholen niet
deelnemen aan CmK – waarmee zij zouden werken aan samenhang in het
cultuuronderwijs – blijkt iets minder dan de helft (44%) van de scholen toch enigszins
samenhang aan te brengen in het cultuuronderwijs m.b.v. een culturele ervaringslijn of
een doorgaande leerlijn. Slechts twee van deze scholen hebben de leerlijnen in een
beleidsstuk opgenomen en bevinden zich daarom in scenario 3. De gemiddelde score voor
het scenario van de doorgaande leerlijnen komt daarmee op 1.6.

Scenario's doorgaande leerlijnen
13%

:
56%

31%

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

100% = 16 scholen
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4.3.1 Model 1 en 2: (enige) samenhang in het cultuuronderwijs20
De scholen uit scenario 2 en 3 brengen al (enige) samenhang aan in het cultuuronderwijs:
middels een culturele ervaringslijn, maar vaker nog middels verticale of horizontale
leerlijnen.
Activiteiten en losse lessen meest gekozen onderwijsvormen
De scholen uit scenario 2 en 3 kiezen vooral voor de onderwijsvormen externe activiteiten
en losse lessen. Iets minder dan de helft van de scholen (n.=3) maakt daarnaast gebruik
van methodes en projecten. De gebruikte methodes zijn Alles in 1 en IPC: methodes om
vakken met elkaar te verbinden m.b.v. thema’s.
Model 1 & 2: onderwijsvormen
Activiteiten
Ateliers/keuzeklassen
Creamiddagen
Cultuur-/kunstmenu
Extern
Losse lessen
Methode
Projecten
Schoolorkest
Verwerkt in andere vakken
Vieringen/weekafsluitingen
Workshops
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% = 7 scholen

86% van de scholen zorgt voor horizontale samenhang m.b.v. thema’s
Uit de interviews blijkt dat zes scholen zorgen voor een horizontale samenhang in het
cultuuronderwijs m.b.v. thema’s. Drie van deze scholen gebruiken hiervoor een methode:
Alles in 1 of IPC – waaruit blijkt dat de focus op het verbinden van vakken ligt. Eén school
zorgt voor samenhang binnen de lessen m.b.v. zogenoemde stamgroepwerken. De school
ontwikkelt m.b.v. thema’s opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van
leerlingen. “Het gaat pas voor kinderen leven als ze het tegenkomen als een probleem”,
aldus de ICC’er van de school. Dezelfde school integreert ook taal en drama met behulp
van een methode, zonder nadruk op thema’s. Ten slotte verbinden drie scholen op
incidentele wijze vakken m.b.v. thema’s.

Peters, E. Onderzoeksrapport 2016. Groningen/Assen: Rijksuniversiteit Groningen, 2016. P. 69. In dit rapport vallen
de scholen uit scenario 2-4 onder model 1 en 2. In dit onderzoek bevinden zich echter geen scholen in scenario 4.
Daarnaast is ervoor gekozen om model 1 en 2 tegelijk te behandelen, omdat alle scholen bezig zijn met samenhang
aanbrengen in het cultuuronderwijs. Wanneer dit nodig was, is in de beschrijving van de resultaten het verschil
tussen scholen uit scenario 2 (oorspronkelijke model 2) en scenario 3 (oorspronkelijke model 1) aangegeven.
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Bijna twee derde zorgt ook voor verticale samenhang
Vier scholen – inclusief de twee scholen uit scenario 3 – maken gebruik van verticale
leerlijnen voor het cultuuronderwijs. Drie scholen hanteren specifieke leerlijnen voor de
kunstvakken: twee scholen voor verschillende disciplines, zoals beeldende kunst, muziek
en drama, en één school voor muziek. Twee van deze scholen verwijzen naar
geformuleerde leerlijnen door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). De vierde school
gebruikt een overkoepelende leerlijn voor CKV, passend bij de speciale doelgroep.
Minderheid volgt ontwikkeling van leerlingen
Twee van de zeven scholen die samenhang aanbrengen in het cultuuronderwijs volgen de
ontwikkeling van leerlingen. De scholen doen dit met behulp van een portfolio, en één van
hen gebruikt ook nog een rapport. Het verschil tussen beide vormen is dat een portfolio
beeldmateriaal van de uitgevoerde culturele activiteiten bevat en een rapport veelal uit
tekst bestaat. Een school die een rapport bijhoudt, licht toe dat de leerlingen vragen
worden gesteld, zoals “wat heb je gemaakt, wat was de bedoeling, wat is er anders gegaan
en waarom?”, en dat op basis hiervan een beoordeling wordt gegeven.
Naast de twee scholen die de ontwikkeling van leerlingen volgen, gebruiken twee andere
scholen een portfolio als verzamelinstrument. Deze scholen houden bij wat de leerlingen
doen binnen het cultuuronderwijs. Eén school heeft ook doelen geformuleerd, zoals “ik
kan een toneelstuk schrijven”. Toch wordt bij beide scholen nog geen ontwikkeling van
leerlingen zichtbaar gemaakt. Volgens de school die ook doelen formuleert, komt dit
omdat er geen labels zijn waaraan de inhoud van het portfolio wordt opgehangen.
Merendeel tevreden over samenhang in cultuuronderwijs
Vier van de zeven scholen die samenhang aanbrengen, zijn hier tevreden over. Drie
scholen zijn tevreden over het gebruik van een methode: hierdoor ontstaat automatisch
samenhang, en een eventueel gebrek aan aandacht voor een bepaald leergebied wordt
aangevuld met losse lessen of met ideeën vanuit het team. De school die werkt met
stamgroepwerken heeft genoeg houvast en de samenhang wordt zichtbaar door
afsluitende presentaties.
Model 1 & 2: tevredenheid
samenhang
Eén van de scholen uit scenario 3 die incidenteel
horizontale verbindingen (tussen vakken) legt,
en verschillende verticale leerlijnen hanteert, is
ontevreden over de huidige samenhang. De
school legt uit dat bij de leerlijnen in het
cultuurbeleidsplan naar verouderde methodes
en activiteiten wordt verwezen. Hierdoor geven
de leerlijnen onvoldoende houvast aan de
leerkrachten.
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Ten slotte zijn twee scholen neutraal in hun mening over de huidige samenhang, omdat
zij zowel tevreden als ontevreden lijken. De ene school is tevreden over de samenhang
binnen CKV, maar denkt dat de leerlijnen mogelijk verouderd zijn. De andere school is
tevreden over de gehanteerde verticale leerlijn voor muziek van SLO, omdat het een
handzaam en onderbouwd middel is om les te kunnen geven. Over de samenhang binnen
de overige activiteiten en lessen is de cultuurverantwoordelijke echter minder tevreden:
er is geen samenhang tussen de vakken, terwijl dit volgens haar juist leerzaam kan zijn.
Ze beseft daarentegen ook waarom er geen vakken met elkaar worden verbonden: “Het
is voor jou als leerkracht wel een enorme belasting als je de methode gaat loslaten en echt
moet gaan nadenken over hoe ga ik het doen, waarom ga ik het doen, hoe kan ik het
samensmelten. Ik denk dat daar vooral de reden ligt waarom dat nu niet gebeurt. Het is
werkdrukverhogend voor groepen waar de werkdruk al hoger is. Je kunt ervoor kiezen
om tijd voor in te ruimen, maar de focus ligt daar niet op.”
71% wil de samenhang in het cultuuronderwijs verder ontwikkelen
Hoewel de scholen uit scenario 2 en 3 al bezig
Model 1 & 2:
zijn met het aanbrengen van samenhang binnen
ontwikkelwens
samenhang
het cultuuronderwijs, wil het grootste deel
(n.=5) – inclusief de ontevreden school – zich
hier verder in ontwikkelen. Vier van de vijf
29%
scholen weten ook al hoe zij hun wens kunnen
bereiken. Twee scholen gaan zelf aan de slag. Op
de ene school zal een overleg met het team
plaatsvinden om te achterhalen of er behoefte is
71%
aan een leerlijn. Op de andere school gaat een
cultuurcommissie – op basis van wat er gebeurt
op het gebied van cultuuronderwijs – de huidige
Ja
Nee
100% = 7 scholen
leerlijnen bekijken en vervolgens beoordelen in
hoeverre sprake is van aansluiting bij het huidige cultuuronderwijs en aanpassing van de
leerlijnen nodig is. Drie scholen willen in overleg met het IVAK of K&C verder werken aan
de samenhang binnen het cultuuronderwijs: een school wil hulp bij het opstellen van een
schoolbrede leerlijn voor muziek, een andere school wil in gesprek over de diepgang van
de ateliers en de mogelijkheid om externen in te huren, en de laatste school wil hulp bij
het bekijken van het huidige aanbod voor cultuuronderwijs en bedenken wat een
volgende stap kan zijn. De twee scholen die geen ontwikkelwens hebben, zijn in zijn
geheel tevreden over de huidige samenhang.
4.3.2 Model 3: geen samenhang in het cultuuronderwijs
De negen scholen uit model 3 bevinden zich in scenario 1 en brengen nog geen samenhang
aan in het cultuuronderwijs.
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Activiteiten en losse lessen meest gekozen onderwijsvormen
Op de scholen zonder samenhang binnen het cultuuronderwijs wordt in verhouding iets
meer gebruik gemaakt van losse lessen, hoewel de meesten daarnaast ook kiezen voor
externe activiteiten. Als toelichting op de losse lessen zijn muziek en handvaardigheid het
vaakst genoemd. Op iets minder dan de helft van de scholen (n.=4) komen daarnaast
externen in de klas – vakdocenten voor bijvoorbeeld een workshop en een voorstelling of
in het kader van een cultuurmenu – of vinden projecten plaats. De drie scholen die
methodes gebruiken, koppelen deze – in tegenstelling tot de scholen die samenhang
aanbrengen – aan een kunstdiscipline: de scholen noemen Eigenwijs en 123zing. Het type
projecten is uiteenlopend: scholen noemen het cultuurmenu, de kunstweken of een
schoolbreed project als voorbeeld.

Model 3: onderwijsvormen
Activiteiten
Ateliers/keuzeklassen
Creamiddagen
Cultuur-/kunstmenu
Extern
Losse lessen
Methode
Projecten
Schoolorkest
Verwerkt in andere vakken
Vieringen/weekafsluitingen
Workshops
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% = 9 scholen

Inzet van leerkrachten meest genoemde reden voor gebrek aan samenhang
Zes van de negen scholen die op dit moment geen samenhang aanbrengen in het
cultuuronderwijs geven hiervoor een reden. Vier scholen leggen uit dat de oorzaak bij de
leerkrachten ligt. De leerkrachten bepalen zelf of zij het de moeite waard vinden om
aandacht te besteden aan het cultuuronderwijs en hoe zij dit vervolgens doen. “Als het
leuk is, wordt het gedaan”, aldus een school. Een andere school noemt het
cultuuronderwijs hierdoor ‘hap-snap en ad hoc’. Een van de vier scholen is al wel bezig
met het uitwerken van ideeën om samenhang aan te brengen, maar heeft hiervoor nog
geen concreet plan ontwikkeld. Een tweede reden die één school noemt, is het ontbreken
van een beeld van de stand van zaken m.b.t. het cultuuronderwijs. De school weet niet
precies wat er gebeurt en dus ook niet wat er nodig is om samenhang te creëren. Een
derde en laatste reden die één school noemt, is het feit dat het cultuuronderwijs geen
prioriteit heeft.
Meeste scholen ontevreden over gebrek aan samenhang in cultuuronderwijs
De meerderheid van de scholen (n.=7) is ontevreden over het gebrek aan samenhang
binnen het cultuuronderwijs. Drie van hen noemen het feit dat het aanbod nu afhangt van
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de inzet van leerkrachten en daardoor hap-snap-werk wordt. Twee scholen leggen uit dat
er niets op papier staat, bijvoorbeeld om aan bepaalde activiteiten aandacht te besteden
of dingen terug te laten komen. Hierdoor is er geen rode draad volgens een school, of
missen leerkrachten houvast, aldus een andere school. Volgens weer een andere school
staan de activiteiten nog te veel op zichzelf, omdat er geen leerlijn wordt gehanteerd. Ten
slotte zegt een school dat het goed zou zijn als het aanbod aansluit bij de leeftijd en
ontwikkeling van leerlingen – iets wat nu niet het geval is.
De school die tevreden is over de huidige samenhang heeft geen behoefte aan samenhang,
omdat de prioriteit niet op het cultuuronderwijs ligt. De school die zich neutraal uit over
de samenhang geeft geen oordeel, omdat zij onvoldoende zicht heeft op de huidige stand
van zaken in het cultuuronderwijs.
Model 3: tevredenheid
samenhang
11%

Model 3: ontwikkelwens
samenhang

11%

22%

11%
67%
78%
Ja

Nee

Neutraal

100% = 9 scholen

Ja

Nee

N.t.b.

100% = 9 scholen

Twee derde wil de samenhang in het cultuuronderwijs verder ontwikkelen
Zes scholen – die allemaal ontevreden zijn – hebben een ontwikkelwens t.a.v. de
samenhang in het cultuuronderwijs. Vijf scholen gaan in op de aard van de beoogde
samenhang: drie scholen wensen doorgaande leerlijnen voor een of meer
kunstdisciplines en twee scholen wensen een thematische samenhang tussen vakken, van
wie er één op zoek gaat naar de aansluiting bij de ontwikkeling van leerlingen. De scholen
noemen uiteenlopende manieren om deze doelen te bereiken: door ondersteunende
middelen aan te schaffen, aanbod uit te proberen, huidige onderwijsvormen te koppelen
aan thema’s en aanbod te evalueren op de geformuleerde doelen. Zes scholen gaan in op
de rolverdeling om samenhang te bereiken: drie scholen gaan in overleg met het team om
bijvoorbeeld behoeftes te achterhalen en afspraken te formuleren, twee leggen de taken
in eerste instantie neer bij de ICC’er en een school wenst ondersteuning van K&C. Vier
scholen benadrukken ten slotte het belang om eventuele afspraken – over het gebruik van
leerlijnen – of een planning – over het type activiteiten, het moment en de frequentie – op
papier te zetten.
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De school die geen ontwikkelwens heeft, legt geen prioriteit bij het cultuuronderwijs en
twee scholen gaan nog in overleg of er een ontwikkelwens is op het gebied van samenhang
aanbrengen in het cultuuronderwijs.

4.4

Relatie met het cultuureducatieve netwerk

Meeste scholen bevinden zich in scenario 2
De meeste scholen (n.=11) beschikken over een vaste relatie met hun culturele omgeving
en bevinden zich daarom in scenario 2. Twee scholen staan met scenario 3 al op een
hogere tree van de piramide: zij participeren daadwerkelijk actief in het
cultuureducatieve netwerk en voeren regie uit over het cultuuronderwijs. Ten slotte zijn
drie scholen in het geheel nog niet verbonden aan het cultuureducatieve netwerk. De
respondenten uit scenario 1 konden geen enkele partner noemen waarmee wordt
samengewerkt. De gemiddelde score voor dit onderwerp komt daarmee op 1.9.

Scenario's relatie met cultuureducatieve netwerk
12%

19%

69%
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

100% = 16 scholen

35

4.4.1 Model 1: actieve participatie en regie21
De scholen uit scenario 3 vallen onder model 1.
Aanbod komt in overleg met culturele partners tot stand
De twee scholen uit scenario 3 die regie uitvoeren op hun cultuuronderwijs beschikken
over een speciale doelgroep leerlingen. Om die reden kijken zij kritisch naar het
bestaande culturele aanbod. De scholen gaan het gesprek aan met
samenwerkingspartners: samen zoeken zij naar passend aanbod of maken bestaand
aanbod passend – rekening houdend met de behoeftes van de leerlingen. De twee scholen
werken met twee tot vier partners samen. Uit onderstaande grafiek blijkt om welke
partners het gaat.
Model 1: samenwerkingspartners
Aantal scholen

2

1

0

Scholen tevreden over relaties, mate van regievoering en eigen rol
De scholen uiten zich positief over de samenwerking met bovengenoemde partners,
omdat die luisteren naar de wensen en hun aanbod op basis hiervan aanpassen. Ook zijn
zij tevreden over de mate van regievoering en hun actieve rol in het contact met de
partners.
Scholen willen hun relatie met het cultuureducatieve netwerk ontwikkelen
De scholen willen zich ontwikkelen als het gaat om hun rol in het cultuureducatieve
netwerk. Zij noemen in totaal drie wensen: meer experts in de klas, een groter netwerk,
en meer structuur en vastigheid in de relaties. De teamleider van een school die deze
laatste wens uitspreekt, legt uit dat de huidige excursies alleen plaatsvinden doordat een
contactpersoon hem in aanraking brengt met culturele partners. Hij zou graag een
samenwerkingsvorm willen vinden waarbij de samenwerking niet afhankelijk is van één
persoon. Beide scholen willen graag in overleg met K&C om hun wensen te bereiken.

21

Peters, E. Onderzoeksrapport 2016. Groningen/Assen: Rijksuniversiteit Groningen, 2016. P. 97-98.
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4.4.2 Model 2: passieve participatie en nauwelijks tot geen regie
In model 2 bevinden zich de scholen uit scenario 1 en 2.
Scholen werken samen met uiteenlopende samenwerkingspartners
Opvallend genoeg werken de 14 scholen uit scenario 1 en 2 nauwelijks samen met
dezelfde partners. Deels komt dit doordat sommige partners niet in de nabijheid van hun
school te vinden zijn, maar ook in het type instellingen is weinig overeenkomst te zien. De
instellingen waar de meeste scholen mee samenwerken, zijn de bibliotheek, K&C, een
museum en een muziekschool. Dit geldt voor drie scholen per instelling, zoals blijkt uit
onderstaande grafiek. Vijf respondenten kunnen zich herinneren dat de school – naast de
genoemde instellingen – heeft samengewerkt met andere instellingen, maar zij zijn het
type instelling vergeten. Dit is aangeduid met n.t.b.
Model 2: samenwerkingspartners
Aantal scholen

5
4
3
2
1
0

Merendeel voert geen regie uit op cultuuronderwijs
Bijna 60% van de scholen (n.=8) voert geen regie uit op het cultuuronderwijs, als het gaat
om de samenwerking met het cultuureducatieve netwerk. Deze scholen lichten toe dat zij
zich in de keuze voor excursies – zoals de
samenwerking dus nu wordt ingevuld – laten
Model 2: mate van
regievoering
leiden door bestaand aanbod. In drie gevallen
hangt dit samen met de gemeente waarin de
14%
scholen zich bevinden. Eén school legt uit dat het
22%
culturele aanbod via de gemeente loopt
7%
waardoor scholen geen invloed op het aanbod
kunnen uitoefenen.
Uit de grafiek hiernaast blijkt dat een deel van de
scholen, in de samenwerking met culturele
partners, toch enigszins de regie (zie: ja) in
handen heeft. Dit lijkt in tegenspraak met de

Ja
57%
Nee
Deels
Onbekend
100% = 14 scholen
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scenario’s waarin de scholen zich bevinden. De scholen uit scenario 1 & 2 laten weliswaar
geen aanbod ontwikkelen, maar brengen wel de eigen behoeftes in kaart alvorens een
keuze te maken uit bestaand aanbod. Hierdoor hebben zij wel enige regie in de
samenwerking die zij aangaan. De school die deels de regie uitvoert, legt uit dat dit wisselt
per samenwerkingspartner. De school laat zich regisseren als het gaat om excursies:
hiervoor neemt zij een kunstmenu af. Indien er echter ondersteuning nodig is door
VRIJDAG dan geeft de school dit vanuit de eigen behoefte aan.
Tevredenheid over relaties en eigen rol blijkt niet eenduidig
Bijna drie kwart van de scholen uit scenario 1 (n.=10) beoordeelt de huidige relaties en
de eigen rol in het cultuureducatieve netwerk. Zo blijkt 43% van de scholen (n.=6)
tevreden met de relaties, waarvan vijf scholen dit toelichten: de partner ondersteunt op
momenten dat hier behoefte aan is, de partner neemt werk uit handen, er zijn korte
lijntjes met de partner, het aanbod sluit aan bij gebruikte thema’s, en het aantal excursies
dan wel relaties is voldoende. Hetzelfde aantal scholen, waarvan er drie tevreden zijn over
de relaties, beoordeelt de eigen rol als actief – ondanks het feit dat uit bestaand aanbod
een keuze wordt gemaakt. Volgens een deel van de scholen komt dit doordat op basis van
een wens of vraag een keuze uit het beschikbare cultuureducatieve aanbod wordt
gemaakt. Eén school geeft een uitgebreider antwoord:
Eventuele wensen worden doorgegeven aan de partners, vooral n.a.v. de
christelijke identiteit van de school. In het geval van theater is dit af en toe lastig,
omdat er niet altijd rekening wordt gehouden met de christelijke identiteit van de
school. Als een voorstelling bijvoorbeeld over geesten gaat, dan kunnen wij dat niet
verantwoorden. Met die kritiek wordt weinig gedaan door het theater. Door
kunstenaars in de klas worden wel aanpassingen doorgevoerd, zoals in het gebruik
van begrippen.
Circa 29% van de scholen (n.=4) is ontevreden over de huidige relaties en hetzelfde
percentage scholen beoordeelt de eigen rol als passief. Drie van de vier scholen zijn over
beide onderwerpen ontevreden. De ontevredenheid over de samenwerking blijkt niet
voort te komen uit de inhoud dan wel het gedrag van de huidige samenwerkingspartners.
De scholen missen een structurele samenwerking of een vaste partner in het algemeen.
De twee scholen die een vaste partner missen, zoeken enerzijds iemand die aansluit bij de
wensen van de school en anderzijds iemand die de regie uit handen neemt. De scholen die
hun rol als passief bestempelen, leggen uit dat zij actiever zouden kunnen zijn,
bijvoorbeeld in het leggen van contact met samenwerkingspartners of in het kiezen van
aanbod op basis van eigen wensen en vragen.
De overige kwart van de scholen (n.=4) beoordeelt de relaties en de eigen rol niet of op
een dubbelzinnige manier. Zo geeft de school van het bovengenoemde citaat aan dat de
samenwerking prima is en de organisatie goed gaat, maar dat partners niet altijd inspelen
op de wensen van de school. Een andere school zegt dat uitjes snel geregeld zijn en de
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communicatie goed verloopt, maar geeft vervolgens in een toelichting aan dat een
instelling weinig flexibel bleek in de planning. De scholen die hun eigen rol niet
beoordelen, geven hiervoor geen toelichting.
Ook tevredenheid over eigen regievoering niet eenduidig
Vier scholen uit scenario 1 zijn tevreden over de regie die zij uitvoeren op het
cultuuronderwijs, omdat het culturele aanbod aansluit bij de overige lesinhoud. Twee van
de scholen die tevreden zijn, voeren overigens nog geen regie uit over hun
cultuuronderwijs. Een van deze scholen licht toe dat de doelstellingen voor
cultuuronderwijs zonder regie toch behaald worden. De school wil leerlingen ieder jaar
een cultuurgerelateerde excursie aanbieden waardoor zij kennismaken met alle
verschillende kanten van het cultuuronderwijs. Als het aangeboden culturele aanbod al
divers is, dan is regievorming – in de zin van ‘het laten ontwikkelen van aanbod’ of ‘het
doorgeven van wensen’ – inderdaad niet nodig. Of hier altijd sprake van is, is echter
onduidelijk.
Dezelfde hoeveelheid scholen is nog ontevreden over de mate waarin zij regie uitvoert
over het cultuuronderwijs in de samenwerking met partners. Drie van de vier scholen
blijken de regie nog niet in handen te hebben. Volgens één school sluit het aanbod
hierdoor onvoldoende aan bij de inhoud van het onderwijs. De andere scholen lichten hun
mening niet toe. Een deel van de zes scholen die geen oordeel geeft over de regievoering,
legt uit dat er nog geen visie op cultuuronderwijs aanwezig is. Hierdoor kunnen zij niet
bepalen of de samenwerking aansluit bij de doelstellingen van het cultuuronderwijs; die
zijn immers niet vastgesteld.
Meerderheid wil relatie met cultuureducatieve netwerk ontwikkelen
Negen scholen (64%) willen hun relatie met het cultuureducatieve netwerk verder
ontwikkelen en weten ook al hoe. Vijf van deze scholen waren ontevreden over een of
meer van de drie besproken onderwerpen: de
Model 2: ontwikkelwens
relaties in het algemeen, de eigen rol en de
relatie
regievoering.
14%

In totaal noemen de scholen 12 uiteenlopende
wensen waarvan drie scholen hulp zouden
willen van K&C. Uit de tabel op de volgende
pagina blijkt dat de wensen van scholen
inhoudelijk, maar vooral ook organisatorisch en
randvoorwaardelijk van aard zijn. De meest
voorkomende wens van scholen is het
binnenhalen van partners in de klas: dit geldt
voor drie scholen.

22%
64%

Ja

Nee

N.t.b.

100% = 14 scholen
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Ontwikkelwens relatie
Hulp bij organisatie

Aantal scholen

Hulp K&C

2

Meer zelf organiseren

1

Organisatie van excursies optimaliseren

1

Samen naar structurele samenwerkingsvorm zoeken

1

Partners in de klas

3

Partners uit de omgeving

1

Aantal partners uitbreiden

2

Aantal excursies uitbreiden

1

Cyclus aanbrengen in excursies/partners

1

Vanuit vraag samenwerken

1

In netwerk fungeren

1

Excursies in plan opnemen

2

x

x
x

x
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5. Conclusies en aanbevelingen
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de meeste scholen – o.a. door huidige
schoolontwikkelingen – nog geen prioriteit leggen bij het cultuuronderwijs en een
deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Toch ziet het merendeel zeker
verbetermogelijkheden en noemt zelfs uiteenlopende ontwikkelwensen en ambities t.a.v.
het cultuuronderwijs. Ook sluiten de scholen een deelname aan CmK in de toekomst niet
uit. In de volgende paragraaf staan de conclusies van dit onderzoek per onderzoeksvraag
beschreven.

5.1

Conclusies

Wat kenmerkt de scholen die niet deelnemen aan CmK?
Het merendeel van de scholen is een bijzondere basisschool en heeft een christelijke
grondslag. Bijna alle scholen kampen met interne schoolontwikkelingen, waarvan
personeelswisselingen, reorganisaties en een prioriteit bij de cognitieve vakken het
vaakst voorkomen. Een kleiner deel van de scholen beschikt over beperkt budget dan wel
beperkte tijd voor het onderwijs in het algemeen. Slechts een klein deel van de genoemde
ontwikkelingen heeft daadwerkelijk betrekking op een aspect van het cultuuronderwijs,
zoals een ICC-wisseling of het beschikken over weinig tot geen budget voor
cultuuronderwijs.22
Waarom doen de scholen niet mee aan CmK?
Uit het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de scholen (n.=5) bezig is met een
aanvraag voor CmK of dit van plan is. De tweede onderzoeksvraag is dus niet voor deze
groep scholen van toepassing. Voor de overige 16 scholen geldt dat zij de subsidieregeling
kennen en meestal bekend zijn met de inhoud en de subsidiecriteria. De meest genoemde
redenen om niet deel te nemen, zijn het niet kunnen voldoen aan een van de
subsidiecriteria en de huidige focus op de cognitieve vakken. Andere genoemde redenen
zijn: een reorganisatie, het ontbreken van een verantwoordelijke voor het
cultuuronderwijs, onvoldoende tijd voor het indienen van een aanvraag, of – toch –
onbekendheid met de (precieze mogelijkheden van de) regeling.
De genoemde redenen om niet deel te nemen, zijn niet onoverkomelijk. Alle scholen
stellen dat een deelname in de toekomst niet is uitgesloten. Op de meeste scholen moeten
hiervoor organisatorische veranderingen plaatsvinden, zoals personeelswisselingen en
het creëren van interesse in het cultuuronderwijs. De genoemde schoolontwikkelingen
zijn dus van invloed op de deelname aan CmK, en dit geldt waarschijnlijk ook voor het
cultuuronderwijs in brede zin. De scholen zeggen bijvoorbeeld dat áls zij over de juiste

Vanwege de lage respons op de vragen over de krachten en beperkingen op de scholen, kunnen hier geen algemene
conclusies worden getrokken.
22
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personen of over geld beschikken, of de inhoudelijke focus van het onderwijs verandert,
zij openstaan voor deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Wat is de stand van zaken m.b.t. het cultuuronderwijs op de scholen?
Uit de huidige stand van zaken m.b.t. het cultuuronderwijs blijkt dat de meeste scholen
(nog) geen prioriteit leggen bij het cultuuronderwijs: de meeste scholen beschikken nog
niet over een gecertificeerde ICC’er, een vastgelegde én actuele visie, en vastgelegde
doorgaande leerlijnen. Zij bevinden zich in scenario 1, uitgaande van de piramides van
Evi.23 Als het gaat om de samenwerking met het cultuureducatieve netwerk dan zijn de
scholen al wel actiever: de meeste scholen beschikken over een vaste partner en bevinden
zich daarmee in scenario 2.
De tevredenheid van de scholen hangt veelal samen met het scenario waar de scholen zich
in bevinden. Zo is slechts een klein aandeel van de scholen uit scenario 1 (of 2 in het geval
van de relatie met het cultuureducatieve netwerk) 24 uitgesproken tevreden over een of
meer onderwerpen: 33% over de deskundigheid binnen het cultuuronderwijs, 11% over
de doorgaande leerlijnen en (gemiddeld) 36% over de samenwerking met het
cultuureducatieve netwerk.25 Dit betekent overigens niet dat de overige scholen allemaal
ontevreden zijn over de onderwerpen: 11% tot 46% van de scholen is neutraal, omdat zij
veelal geen mening kan vormen over een onderwerp omdat er bijvoorbeeld nog geen
sprake is van een visie, of omdat de respondenten geen zicht hebben op een onderwerp.
Het merendeel van de scholen uit een hoger scenario26 blijkt daarentegen tevreden over
de onderwerpen van het cultuuronderwijs: 75% over de huidige deskundigheid, 33%
over de visie, 57% over de doorgaande leerlijnen en 100% over de samenwerking binnen
het cultuureducatieve netwerk.
Het overgrote deel van de scholen heeft daadwerkelijk behoefte om het cultuuronderwijs
te ontwikkelen: vooral op het gebied van de visie (88%), gevolgd door de samenwerking
met het cultuureducatieve netwerk en de doorgaande leerlijnen (69%), en tot slot de
deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs (50%). Vrijwel alle scholen die ontevreden zijn
over het huidige cultuuronderwijs spreken een dergelijke wens uit, aangevuld met
scholen die al tevreden zijn. Opvallend genoeg weten de scholen – op een enkele school
na – ook hoe zij deze wensen kunnen bereiken. Hieruit blijkt dat de scholen dus al hebben
nagedacht over de toekomst van het cultuuronderwijs. Dit vergroot de kans dat
daadwerkelijk een ontwikkeling zal plaatsvinden.

In de conclusie is ervoor gekozen om de scenario’s van Evi als uitgangspunt te nemen in plaats van de beschreven
modellen in het voorgaande hoofdstuk. De piramides van Evi zijn concreter en tevens bekend(er) bij de scholen en
penvoerders die dit onderzoek zullen lezen.
24 De scholen uit scenario 1 (of 2 in het geval van de relatie met het cultuureducatieve netwerk) bevinden zich in de
beschreven modellen 2 (of 3 in het geval van de doorgaande leerlijnen).
25 Of uit scenario 2 in het geval van de doorgaande leerlijnen.
26 De scholen uit scenario 2 of hoger (of 3 in het geval van de relatie met het cultuureducatieve netwerk) bevinden
zich in de beschreven modellen 1 (of 2 in het geval van de doorgaande leerlijnen).
23
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De genoemde wensen maken duidelijk dat de scholen ambities hebben voor het
cultuuronderwijs. Dit geldt met name voor de scholen uit scenario 1 (of 2 in het geval van
de relatie met het cultuureducatieve netwerk). Zo wil een deel van de scholen een ICC’er
opleiden, een visie formuleren of leerlijnen hanteren: deze wensen komen (deels)
overeen met de omschreven scenario’s 2 bij de betreffende onderwerpen. Uit een aantal
wensen van scholen die zich reeds in een hoger scenario bevinden, zijn ook ambities voor
een volgend scenario te destilleren: zo wil een aantal scholen de visie in de toekomst
bespreken dan wel evalueren en doorgaande leerlijnen vastleggen. Dit past bij scenario 3
van deze twee onderwerpen.
De helft van de geïnterviewde scholen zou graag door K&C geholpen worden om een of
meer van hun ontwikkelwensen te bereiken. Drie scholen wensen hulp bij het
ontwikkelen van de deskundigheid t.a.v. het cultuuronderwijs, vijf bij de visie op
cultuuronderwijs, drie bij de doorgaande leerlijnen voor het cultuuronderwijs en zes bij
de relatie met het cultuureducatieve netwerk. Het overgrote deel van de scholen moet
voor een of meer onderwerpen nog vaststellen of hulp gewenst is. De meerderheid van de
scholen wil hiervoor eerst zelf intern in overleg om een eventuele hulpvraag te bepalen.

5.2

Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende aanbevelingen voor K&C
geformuleerd:
- Vijf scholen zijn bezig met een aanvraag voor CmK dan wel van plan om dit te doen.
Onderhoud of leg contact met deze scholen om hen te kunnen begeleiden indien
zij dit wensen.
- Voor dit onderzoek is contact geweest met een aantal personen waar K&C nog
geen contact mee had. Werk op basis van dit onderzoek de lijst met
contactpersonen bij, zodat in de toekomst meteen met de juiste personen contact
kan worden gelegd.
- Om het opgedane contact warm te houden, verdient het aanbeveling de adviseurs
contact te laten leggen met de scholen die onder hun regio vallen. Zij kunnen
hiervoor verwijzen naar het gesprek dat de school in het kader van dit onderzoek
heeft gevoerd. De scholen die een concrete vraag over het cultuuronderwijs
hebben, en hulp wensen van K&C, kunnen op deze manier ondersteund worden.
De andere scholen kunnen geïnformeerd worden over de mogelijkheid van
ondersteuning – indien bij hen op termijn vragen komen bovendrijven of huidige
schoolontwikkelingen veranderen.27 Het merendeel van de scholen geeft immers
aan dat er, ofwel eerst intern overleg moet plaatsvinden om een eventuele
hulpvraag te achterhalen, ofwel inhoudelijke en organisatorische veranderingen

In verband met de Autoriteit persoonsgegevens (avg) is het niet mogelijk om in te gaan op de persoonlijke
opmerkingen van de scholen die geen hulpvraag hebben geformuleerd.
27
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moeten plaatsvinden alvorens te besluiten aan cultuuronderwijs te willen werken
en aan CmK deel te nemen.
Eén school gaf aan dat het schoolbestuur, waar twee andere scholen uit dit
onderzoek ook onder vallen, geld inhoudt van de Prestatiebox en dit niet besteedt
aan het cultuuronderwijs. Hierdoor kunnen deze scholen niet deelnemen aan CmK,
omdat de inzet van de Prestatiebox een subsidiecriterium is. Mogelijk kan K&C de
schoolbesturen informeren over de mogelijkheden en de criteria voor deelname
aan subsidieregelingen door scholen. Mogelijk zijn sommige schoolbesturen hier
nu niet van op de hoogte.
Met vijf scholen is voor dit onderzoek geen gesprek gevoerd over het
cultuuronderwijs. Een deel van deze scholen heeft echter aangegeven dat hier in
de (nabije) toekomst wel ruimte voor is. Met deze scholen kan dus op een later
moment contact worden opgenomen om het cultuuronderwijs alsnog in kaart te
brengen.
De resultaten uit dit onderzoek kunnen vergeleken worden met de stand van
zaken op de scholen die al wel deelnemen aan CmK. Het rapport van de
Rijksuniversiteit Groningen met deze resultaten zal dit najaar verschijnen. Een
vergelijking maakt duidelijk waar de scholen uit dit onderzoek zich bevinden als
het gaat om de vier scenario’s voor cultuuronderwijs. Blijkt er een verschil en, zo
ja, wat kenmerkt dit verschil?
In dit onderzoek is de groep scholen die al wel heeft deelgenomen aan CmK, maar
hiermee is gestopt, buiten beeld gebleven. Het advies is om deze groep scholen te
benaderen met de vraag wat de reden was om te stoppen met CmK – voor zover
dit nog niet bekend is. Niet alleen geeft dit meer inzicht in de eventuele
ontwikkelingen op scholen – in het algemeen en specifiek voor het
cultuuronderwijs – en de houding tegenover CmK, ook kan het contact van de
scholen met K&C behouden blijven, dan wel hersteld worden.
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Bijlage
Interviewformat onderzoeksvragen 1 en 2
1. Kenmerken van de school
Vragen:
a. Hoe zou u de school omschrijven? / Wat kenmerkt de school volgens u?
b. Zijn er bepaalde opvallende ontwikkelingen gaande, op het gebied van:
a. Onderwijsinhoud/-richting/-visie (evt. voorbeeld geven: brede school,
excellent, talentontwikkeling, cognitief & creatief)
b. Organisatie
i. Interne organisatie (leerlingen, personeel, fusies, trainingen)
ii. Externe organisatie (samenwerking partners: bso, kunstenaars,
overig)
c. Randvoorwaarden (beschikbare middelen: geld, materialen, tijd)
c. Wat is volgens u een kracht en een beperking van de school?
a. Kracht: springt de school volgens u ergens in uit, waarin? / Waar bent u
erg tevreden over?
b. Beperking: loopt de school ergens tegenaan, waartegen?
2. Redenen om niet deel te nemen aan CmK
Vragen:
d. Bent u bekend met de mogelijkheden van CmK Groningen? / Weet u wanneer een
school kan deelnemen?
a. Hoe bent u hiervan op de hoogte gekomen?
e. Wat is of zijn de reden(en) van uw school om voor alsnog niet deel te nemen aan
CmK?
a. (evt. doorvragen: In hoeverre had dit te maken met:)
i. Onderwijsinhoud/ -richting (onderwijsvisie/overtuiging, belang,
vragen of behoeftes t.a.v. cultuureducatie)
ii. Organisatie (draagvlak, teamdynamiek, deskundigheid,
samenwerking t.a.v. cultuureducatie)
iii. Randvoorwaarden (beschikbaarheid van tijd, geld en materialen)
f. Wat zijn voor u voorwaarden om in de toekomst wel deel te nemen? / Wanneer
zou u deelnemen aan de regeling?
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