Leergemeenschappen Cultuureducatie
ALGEMENE INFORMATIE GRONINGEN EN DRENTHE

Binnen het landelijk beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK) is geïnvesteerd in cultuuronderwijs in het primair onderwijs.
In de provincies Groningen en Drenthe zetten we nu een volgende
stap, namelijk de verduurzaming van de samenwerking tussen het
onderwijs en de culturele partners en kijken we naar het effect van
deze samenwerking op de individuele leerling. Dit gebeurt in de
Leergemeenschappen Cultuureducatie.
Elke leergemeenschap ontwikkelt zich op een eigen manier en is
daarmee uniek. In dit document vind je algemene informatie die de
basis is voor elke leergemeenschap.
Heb je specifieke vragen of wil je een leergemeenschap
cultuureducatie starten? Neem dan in een vroeg stadium contact
op te nemen met de adviseur cultuuronderwijs in jouw regio.

WAT IS EEN LEERGEMEENSCHAP CULTUUREDUCATIE?
Binnen een leergemeenschap cultuureducatie werken één of
meerdere scholen samen met één of meerdere culturele partners1.
Samen bepalen zij welke rol(len) de leerkracht en de culturele partner
hebben in de uitvoering en hoe dat past in de gedeelde visie op
cultuureducatie.
In een leergemeenschap staat de uitkomst vooraf niet vast. Het
leerproces is het belangrijkste. Het uitgangspunt is kennisdeling. Door
het uitwisselen van expertise wordt het ontwikkelen van nieuwe
vormen van cultuureducatie gestimuleerd.
Alle partners stemmen hun activiteiten op elkaar af en delen de
verantwoordelijkheid om de stem van de leerling te (laten) horen. Dit
draagt bij aan het inzicht in het effect van de activiteiten op het
individuele kind. Per leergemeenschap wordt door de betrokken
partijen bekeken welke rol leerlingen (en ouders) spelen in de initiatie,
de uitvoering en de evaluatie van de cultuureducatie-activiteiten.
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Denk bijvoorbeeld aan: kunstenaars, kunstencentra, theatergezelschappen, musea,
cultuuraanbieders, etc.
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PORTFOLIO EN REFLECTIE
Het accent ligt op de doorwerking van cultuureducatie op de
individuele leerling. Per leergemeenschap wordt besloten wat een
passende manier is om dat zichtbaar te maken. Dit kan in de vorm van
een portfolio of logboek, maar ook op andere manieren, die aansluiten
bij de werkwijze van de school of bij de ideeën van de culturele
partner.

IS EEN LEERGEMEENSCHAP ANDERS DAN
BESTAANDE SAMENWERKINGEN?
In bestaande ontwikkeltrajecten ligt de nadruk doorgaans op het
culturele product: De school heeft een vraag, de culturele partner
ontwikkelt of de culturele partner heeft een product en de school
neemt af. In een leergemeenschap2 staat de uitkomst vooraf niet vast,
het is een gezamenlijk leerproces van alle betrokkenen.
Binnen de leergemeenschappen staat het leren van elkaar, de dialoog
onderling en met de leerlingen, het ontwikkelen en reflecteren en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerling centraal. Ook de
doorwerking op de leerling en dit inzichtelijk te maken, is een
onderdeel. Tot slot is het verduurzamen van de samenwerking een
belangrijk doel.

WELK BUDGET IS ER BESCHIKBAAR EN
HOEVEEL TIJD KOST HET?
Een leergemeenschap wordt maximaal twee jaar lang ondersteund.
Jaarlijks is 10.000 euro3 beschikbaar per leergemeenschap.
De partners in de leergemeenschap stellen zelf vast hoe dit budget
wordt ingezet en hoe groot de tijdsinvestering is. De inzet van een
adviseur en onderzoeker worden niet uit dit budget betaald.
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De term ‘creatief partnerschap’ wordt soms genoemd als het gaat over de
leergemeenschappen. In een creatief partnerschap ligt de focus op de ontwikkeling van het
creatief vermogen voor zowel de leerling als de samenwerking van de professionals. Een
leergemeenschap cultuureducatie richt zich niet specifiek op creativiteitsontwikkeling, maar
op cultuureducatie in de brede zin. In de samenwerking ligt het accent op het aangaan van
een gezamenlijk leerproces in een netwerkende structuur.
3
Het budget is bedoeld om het ontwikkelen, leren, reflecteren en uitvoering mogelijk te
maken. Het budget kun je inzetten voor extra uren of vervangingsuren voor leerkrachten,
honorarium voor de culturele partner, activiteiten, inzet van experts, literatuur, etc.
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WELKE PARTIJEN ONDERSTEUNEN DE
LEERGEMEENSCHAPPEN?
Bij elke leergemeenschap is een adviseur betrokken van
onderstaande steunfunctie instellingen.
In Groningen:
 Stichting Kunst & Cultuur (K&C)
In Drenthe Compenta met:
 De Kunstbeweging
 ICO Centrum voor Kunst en Cultuur
 Scala
 Stichting Kunst & Cultuur (K&C)
Vanuit de Hanzehogeschool Groningen wordt onderzoek gedaan naar
de leergemeenschappen cultuureducatie in Groningen en Drenthe. In
een apart document vind je meer informatie over het onderzoek.

HOE DOE JE EEN AANVRAAG?
Wil je samen, minstens één school en één culturele partner, een
leergemeenschap starten? Neem dan contact op met de adviseur in
jouw regio. Hij/zij helpt je met het opstarten van de leergemeenschap
en het doen van een aanvraag.
Scholen en culturele partners gaan met elkaar een leergemeenschap
aan als zij gezamenlijk hun samenwerking hebben bepaald.
Elke leergemeenschap stelt een intentieverklaring met een
conceptbegroting op die dient als aanvraag. In de intentieverklaring
worden de eerste contouren van de leergemeenschap beschreven
met o.a. de aanleiding tot samenwerking, de gezamenlijke
ontwikkeldoelstelling, hoe de samenwerking duurzaam kan zijn en hoe
de leerling profiteert van de samenwerking.
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SAMENVATTING
In een Leergemeenschap Cultuureducatie werken onderwijs- en
culturele veld gezamenlijk aan een ontwikkeldoelstelling op het
gebied van cultuureducatie waarbij de individuele leerling
centraal staat.
Budget:
Duur:









10.000 euro per jaar
Twee jaar per leergemeenschap

Minstens één school en één culturele speler in per
leergemeenschap.
Centraal staat de doorwerking op de individuele leerling.
Creëren van synergie tussen onderwijs en culturele veld.
Versterking van cultuureducatie in het onderwijsprogramma.
Aansluiting tussen manier van werken in het culturele veld en de
school.
De uitkomst (product) staat vooraf niet vast; het accent ligt op het
proces.
Leergemeenschappen worden ondersteund door een adviseur.
De Hanzehogeschool doet onderzoek naar de
Leergemeenschappen Cultuureducatie.

MEER INFORMATIE
Denk je er over een leergemeenschap cultuureducatie te willen
opstarten? We raden je dan aan om in een vroeg stadium contact op
te nemen met de adviseur cultuuronderwijs in jouw regio of
projectleider Leergemeenschap Cultuureducatie.
Groningen
www.cmkgroningen.nl/leergemeenschappen
Drenthe
www.compenta.nl/leergemeenschappen
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