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Ieder kind
moet de kans
krijgen om
zijn of haar
creativiteit
optimaal te
ontwikkelen.

WAAROM CULTUU
MET KWALITEIT?

I

eder kind moet de kans krijgen om zijn of
haar creativiteit optimaal te ontwikkelen.
De school is daarbij dé plek waar ieder kind
bereikt kan worden. Het rijk heeft hiervoor
een speciaal programma opgezet, getiteld:
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Samen
met de provincies en gemeenten, culturele
instellingen en scholen wordt op die manier
een stevige basis gelegd voor cultuureducatie in het basisonderwijs, zodat ieder kind
op de basisschool in aanraking komt met de
kunsten, erfgoed en media.
Ook in Groningen is het programma CMK
omarmd. Veel scholen zijn met cultuuronderwijs aan de slag gegaan.
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Kwaliteit

Het belangrijkste doel van het programma
is ervoor te zorgen dat het aangeboden cultuuronderwijs een structurele plaats krijgt
en voldoende kwaliteit heeft.
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UREDUCATIE
Juist cultuuronderwijs (kunsten, erfgoed
en media) kan ervoor zorgen dat leerlingen
hun ‘21st Century skills’ vergroten. Naast
rekenen en taal worden andere vaardigheden voor onze huidige basisschoolleerlingen
steeds belangrijker. ‘Skills’ zoals mediawijsheid, het vermogen om te kunnen samenwerken, de vaardigheid om creatief te handelen en problemen op te lossen.

Scholen hebben de regie

In het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit Groningen ligt de regie veel meer
dan voorheen bij de scholen zelf. De scholen
vormen een visie op het cultuuronderwijs
die past bij hun eigen onderwijsprogramma. De scholen bepalen welke kennis en
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creatieve vaardigheden zij hun leerlingen
mee willen geven. Voor veel scholen betekent dit een cultuuromslag. Een omslag die
het beste door het zetten van kleine stapjes
gerealiseerd kan worden. Groningse scholen zijn de afgelopen twee jaar voortvarend
en enthousiast met deze taak aan de slag
gegaan. Zij benutten de talenten en passie
van het team op de eigen school, werken
aan de deskundigheid van leerkrachten en
zoeken daarbij ook de samenwerking met de
culturele omgeving.

Twee jaar CMK

90% van de scholen in Groningen (stad en
provincie) doet mee aan CMK Groningen.
Dit betekent dat er op heel veel scholen kinderen in workshops, lessen bij professionele
voorstellingen en speciale kunstprojecten
in aanraking komen met de kunsten, het
erfgoed en de media. Ook die kinderen
die dat van huis uit niet meekrijgen. De
leerlingen worden enthousiast over één
of meerdere kunstvormen of erfgoedactiviteiten en ontwikkelen op die manier
hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Groningen onder leiding van K&C
draait nu twee jaar (2015 en 2016). Al bijna
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D

e eerste twee jaren van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in zowel de stad als provincie
Groningen (2013-2015) zijn uitgevoerd door de vier steunfunctie-instellingen
voor cultuureducatie en amateurkunst (CultuurClick, VRIJDAG, IVAK en Erfgoedpartners).
In 2015 werd de coördinatie van het programma, op verzoek van de provincie en
gemeente Groningen, overgedragen aan
K&C, een maatschappelijke onderneming
die vanuit en met de kunsten, erfgoed
en media onder andere werkt aan het versterken van de culturele infrastructuur, de
school en de amateurkunsten.
K&C werkte in deze periode nog intensief
samen met CultuurClick Groningen (dat in
2017 is opgeheven) en VRIJDAG cultuureducatie. K&C is er met de scholen in geslaagd om
een nieuwe vorm te vinden om uitvoering te
geven aan de regeling CMK in Groningen.
Ook de cultureel ondernemers weten ondertussen hoe ze een aanvraag moeten doen
voor een CMK bijdrage.

Dit betekent dat iedere school weer andere
accenten legt, andere samenwerkingspartners kiest en een eigen netwerk opbouwt.
De ene school gaat voor een doorlopende
leerlijn beeldend, terwijl een andere school
- met een muziekvereniging in de buurt - de
muziek en muzieklessen weer in de school
terugbrengt.
Succesvolle projecten kunnen er aan bijdragen dat scholen geprikkeld worden ook mee
te doen aan dit programma. Want hoe leuk is
het als kinderen enthousiast na instructies
van een professional of de eigen leerkracht
aan de slag gaan met een tableau vivant of het
maken van een one-minute filmpje, waarbij
ze niet alleen creëren, maar ook reflecteren?

Verbinding maken met andere
vakken

Steeds meer scholen ontdekken dat cultuureducatie onlosmakelijk verbonden is met
andere vakken. Bij het maken van een beeldverslag na een geschiedenisles bijvoorbeeld,
worden de beeldende vaardigheden van de

Iedere school legt andere
accenten

K&C ziet de scholen als de centrale spelers
als het gaat om cultuuronderwijs. De regie
ligt bij de scholen en daarmee staat de vraag
die de scholen formuleren centraal. De
school maakt plannen en benoemt daarbij de
leerdoelen. Het belang van kunst en cultuur
wordt door de school bepaald. De leerkrachten en directie bepalen welk fundament zij
op school willen leggen voor de culturele
ontwikkeling van kinderen.

2 JAAR CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN GRONINGEN

leerlingen aangesproken en ook de mediavaardigheid. Bij de leesles is literatuur een
vanzelfsprekend onderdeel en bij het zingen
van een Engels liedje combineer je muziek en
Engelse les op een heel natuurlijke manier.
Het is belangrijk dat cultuureducatieve projecten, die in het kader van CMK Groningen
ontwikkeld worden in samenspraak met de
scholen, overdraagbaar en herhaalbaar zijn,
zodat er als het ware een ‘cultuureducatief
pakket’ ontstaat dat bruikbaar is voor meerdere scholen. Zie voor een voorbeeld van zo’n
project pagina 7.

Ontwikkelen evaluatieinstrument (EVI)

K&C heeft flink geïnvesteerd in het zoeken
naar een bruikbaar instrument om de culturele ontwikkeling van kinderen te kunnen
beoordelen. In 2016 is een evaluatieinstrument (EVI) ontwikkeld om de voortgang
van de scholen op het gebied van cultuuronderwijs te kunnen meten en bijhouden.
De eerste evaluatie vond in juni 2016 plaats
en wordt tweejaarlijks herhaald. Doel van
de evaluatie is om na te gaan in hoeverre de
doelstellingen van het programma CMK zijn
gerealiseerd en om inzicht te bieden in de
stand van zaken in het cultuuronderwijs in
Groningen.

Versterken en verbreden van de
lokale cultuureducatieve netwerken/ICC’er

De Interne Cultuur Coördinator (ICC’er) is
belangrijk op de school. Hij of zij maakt en
houdt iedereen op school enthousiast voor

4

De Stripkoffer
Om de tekenvaardigheid van leerlingen te bevorderen heeft het
Nederlands Stripmuseum samen met De Borgmanschool uit
de stad het educatieve project De Stripkoffer ontwikkeld. In de
koffer zitten strips, tekenmaterialen en opdrachten die kinderen
stimuleren zelf een beeldverhaal te maken. Een financiële
bijdrage van CMK maakte dit mogelijk.
In 2017 is het project ook voor andere scholen beschikbaar.
Hierdoor kunnen alle leerlingen in de provincie Groningen kennismaken met de verhalende aspecten van strips. De Stripkoffer
kan ook worden ingezet bij vakken als wereldoriëntatie en
natuuronderwijs.
De scholen kunnen De Stripkoffer lenen gedurende een of twee
maanden en De Stripkoffer rouleert dan in de verschillende
klassen, van groep 1 t/m 8 en komt elk schooljaar terug. Het is
een mooi voorbeeld van een overdraagbaar duurzaam project.

(met aan de ene kant de eigen belevingswereld van het kind en aan de andere kant de
relatie met de overige vakken in het onderwijs). De school voert haar eigen cultuuronderwijs uit en gebruikt daarbij het aanbod
van culturele instellingen om de eigen doelen te bereiken.

cultuur en creativiteit in de klas en is ook
de verbindende schakel tussen de school en
culturele omgeving. Leerkrachten kunnen
zich scholen tot ICC’er, waarbij tijdens de
cursus een beleidsplan voor de eigen school
geschreven wordt. Het doel is om cultuuronderwijs vast onderdeel te maken van het
schoolplan, waarmee het dan ook jaarlijks
wordt geactualiseerd en geëvalueerd. Naast
het evaluatie-instrument (EVI) is een ander
belangrijk aandachtspunt voor K&C het versterken en verbreden van de lokale cultuureducatieve netwerken.

Stappenplan

Om scholen te helpen een eigen visie te
ontwikkelen op cultuuronderwijs binnen
hun eigen school, schreef K&C een plan van
aanpak, waarin de stappen beschreven staan
die scholen kunnen zetten om hun doelen
te bereiken. Het plan beschrijft de instrumenten om deze stappen daadwerkelijk te
kunnen zetten. Zo gaat de school steeds een
klein beetje verder in de gewenste richting:
een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs,
die stevig is verankerd in het curriculum,
met gedreven leerkrachten die over de benodigde kennis beschikken en in hechte relatie
met de culturele omgeving.

Scenario’s

Om te kunnen bepalen wat het vertrekpunt
is van een school (immers: niet iedere school
start op hetzelfde niveau) beschrijft K&C
een aantal scenario’s, waarmee een school
zelf kan bepalen in welk scenario men zit
(en naar welk scenario men toe wil). Scholen
geven aan dat het systeem van de scenario’s
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Culturele
hen houvast biedt bij het duiden van hun
cultuuronderwijs. Het geeft een duidelijke
structuur, vergroot de bewustwording en
biedt inzicht in het kiezen van een volgende
stap.

50

Iedere school die zich aansluit, start minimaal in scenario 1. K&C gaat er daarbij vanuit dat de school nog geen visie heeft, maar
wel ad hoc culturele activiteiten aanbiedt.
In scenario 2 is er wel een visie en is het aanbod structureler, bijvoorbeeld in de vorm van
een cultuurmenu. Er is een ICC’er aanwezig
die een geoormerkt budget heeft. In het derde scenario wordt er daarnaast ook intensief
samengewerkt met de eigen culturele omgeving en en ontwikkelt de school doorgaande
leerlijnen.
In het vierde (en laatste) scenario beschikt
de school over een doorgaande leerlijn cultuureducatie met verticale samenhang (een
logische opbouw van opgedane kennis en
vaardigheden) en horizontale samenhang

Om scholen, maar ook kinderen (en
hun ouders!) te inspireren en te stimuleren cultuur te ontdekken heeft K&C
een lijst met 50 culturele activiteiten
samengesteld. Deze lijst biedt inspiratie en mogelijkheden om kunst en
cultuur te ontdekken, te onderzoeken
en te beoefenen. Want niet ieder kind
komt automatisch hiermee in aanraking. Vinden we het bijvoorbeeld
belangrijk dat kinderen Anne Frank
leren kennen, een animatie maken,
een hunebed aanraken of kunst meemaken op straat?
Zie http://www.kcdr.nl/overheden/
culturele50 voor de complete lijst.
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RESULTATEN CMK GRONINGEN
2015-2017

T

oen K&C begin 2015 de coördinatie op
zich nam van het programma CMK
Groningen zijn acht doelstellingen
geformuleerd. Deze sluiten aan op de landelijke doelstellingen van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit.

1. DEELNAME 75%

In de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017
maakten 264 van de 298 basisscholen in
Groningen gebruik van de regeling CMK.
Daarvan bevinden zich 40 scholen in de
stad Groningen. Dit betekent dat 87% van
de scholen gebruik maakt van de regeling en
daarmee werk maakt van het cultuuronderwijs op de eigen school.
‘Het signaal dat het belangrijk wordt gevonden dat
er goed cultuuronderwijs wordt gegeven op de basisscholen is voor ons van groot belang. Niet als ondergeschoven kindje maar naast taal en rekenen. Gelden
zijn van belang, geld is leidend voor alle ontwikkeling.
Het heeft ons opgeleverd dat we de kinderen excursies
konden aanbieden die zonder deze gelden niet mogelijk waren geweest.’

2. S
 CHOOL VOERT ZÉLF
DE REGIE

Op ruim driekwart (77%) van de scholen in
Groningen die deelnemen aan CMK Groningen is inmiddels een gecertificeerde ICC’er
(Interne Cultuur Coördinator) aanwezig.
De ICC’er formuleert met directie en andere leerkrachten een visie; wat moeten onze
leerlingen minimaal hebben meegemaakt of
gedaan als zij de basisschool verlaten. ICC’ers
zijn er van doordrongen dat cultuureducatie
bijdraagt aan de vorming van belangrijke
vaardigheden zoals analyseren, creëren en
reflecteren. Essentieel in een samenleving
waarin bijna voor elke middelbare school en
later ook bij het vinden van een baan creativiteit, analytische vaardigheden, kritisch
denken en effectief communiceren nodig
zijn.

3. C
 ULTURELE

ONDERNEMERS
STIMULEREN

Omdat de vraag vanuit de school centraal
staat, is het van groot belang dat culturele
aanbieders goed samenwerken met de scholen bij het ontwikkelen van cultuureducatief
aanbod. In het schooljaar 2015/2016 zijn
in totaal zestien aanvragen van cultureel
ondernemers gehonoreerd; het jaar erna
waren dat er 39. Dit betekent dat er inmiddels een zeer divers aanbod van cultuureducatieve projecten is ontstaan, waar in principe alle scholen gebruik van kunnen maken,
al dan niet door het project aan te passen aan
de eigen situatie.
‘[...] Ik zie veel kansen om met mijn culturele omgeving
een goede relatie op te bouwen en samen plannen te
maken (muziekschool, plaatselijke kunstenaars), maar
als het na een paar jaar weer ophoudt is de investering
zonde van de tijd en de energie.’

‘Wij enthousiasmeren kinderen in korte schoolprojecten
voor muziek maken en starten vervolgens popscholen in
de dorpen waar de scholen zijn zodat er een doorlopende leerlijn muziek ontstaat.’ (Popschool Groningen)

4. VERSTERKEN RELATIE

SCHOOL – CULTURELE
OMGEVING

“Hé juf, een pizzasnijder!”, zegt een van de
twaalf leerlingen uit groep vijf, gekleed
in een kruisherenhabijt, op de zolder
van Klooster Ter Apel. De Kidsgids van het
museum vertelt de kinderen hoe de kruisheren in dit kloostervertrek destijds de Bijbel

‘We vinden het fantastisch dat er gelden beschikbaar
zijn gekomen die ons Cultuureducatieplan ondersteunen. We hebben meer mogelijkheden voor onze
leerlingen kunnen creëren. We kunnen reflecteren
op ons cultuureducatieplan en worden gestimuleerd
om kritisch na te denken hoe we ons onderwijs willen
inrichten.
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overschreven. En die pizzasnijder? Dat blijkt
een rolstempel te zijn, waarmee monniken
fijne motieven konden aanbrengen in leren
boekomslagen.
In 2015 zijn door Erfgoedpartners verschillende erfgoedtrajecten ontwikkeld. Deze
trajecten hebben als doel om de leerlingen
van het primair onderwijs kennis te laten
maken met de bijzondere locaties in de buurt
van de eigen school.

5. DEELNAME

CULTUURMENU

Het zogeheten ‘Cultuurmenu Groningen’
is een programma van podiumvoorstellingen in een keuzemenu, mogelijk gemaakt
door Stadsschouwburg/De Oosterpoort,
Noord Nederlands Orkest, Het Houten Huis,
Groninger Museum en CBK Groningen. De
professionele instellingen bieden professionele voorstellingen en tentoonstellingen
op school of op locatie met voorbereidend
lesmateriaal en/of verwerkingslessen. Alle
leerlingen krijgen op die manier een kwalitatief hoogwaardig aanbod dat zowel de
podiumkunsten als de beeldende kunsten
omvat. Het vormt voor veel van deze scholen het uitgangspunt van cultuureducatie
op hun school. De scholen vullen dit aan
met eigen specifieke keuzes. In totaal participeerden in 2016 in de stad Groningen 17
scholen (25 inclusief de dependances) in het
Cultuurmenu. Deze scholen zijn tevreden
over de invulling van het menu. Ook in andere gemeenten zijn er Cultuurmenu’s. Van de
150 scholen met een eigen vastgelegde visie
op cultuuronderwijs neemt driekwart deel
aan een vorm van cultuurmenu.
“Wij hebben ons cultuuronderwijs na een dip (cultuurgelden konden niet worden ingezet voor cultuuronderwijs) nieuw leven in kunnen blazen. De samenwerking
met het kunstencentrum, de muziekschool en het cultuurnetwerk is weer opgepakt. Er komt een vers opgeleide ICC’er en het Cultuurmenu is van start gegaan.
Het resultaat voldoet aan onze verwachtingen en geeft
moed en inspiratie voor de komende tijd.
We zijn heel blij met de regeling!”

6. CULTUUREDUCATIEF
PAKKET

Projecten die werden gerealiseerd in 2015,
zijn onderdeel van het cultuureducatieve
pakket waaruit scholen in heel Groningen
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kunnen putten. Met andere woorden: een
goed bedacht en uitgevoerd project kan
nogmaals door en voor andere scholen worden ingezet. In 2015 waren twee projecten
bedoeld voor de gehele provincie Groningen.
De overige projecten zijn specifiek voor een
bepaalde gemeente ontwikkeld, zoals:
• Sparklab, een kunst- en filosofielab voor
de gemeente Groningen, waarbij door
middel van creatieve experimenten het
eigen denken wordt onderzocht;
• De Molukse Kerk van Appingedam, een
geschiedenisproject over identiteit, cultuur, de gebruiken en het belang van het
vormen van een gemeenschap;
• De platenkoffer van Ede voor de gemeenten
De Marne en Winsum, een totaalpakket
gericht op het leven en werk van Ede Staal.
Op www.cmkgroningen.nl/productontwikkeling is de hele lijst met projecten te vinden.
Een van de projecten is een educatieprogramma over architectuur, gemaakt door
stichting Berlagehuis in Usquert. De opzet
is overdraagbaar, want andere bijzondere
gebouwen in andere plaatsen kunnen zonder
grote aanpassingen direct het Berlagehuis
vervangen, zodat het programma telkens
bruikbaar is voor een gebouw in de directe,
eigen omgeving van de leerlingen.

eenvoudig taalgebruik kunnen lezen, en zelf
rollenspelen kunnen spelen. De groepen 5 en
6 gaan dan wat dieper op de materie in door
ook aandacht te besteden aan fabels, legenden, streekverhalen en sagen. In de groepen
7 en 8 wordt een begin gemaakt met verhalen
uit de Griekse mythologie.

‘De regeling schept voor ons met name ruimte om datgene wat we doen te borgen en om met een financiële
impuls er nog wat bovenop te kunnen zetten.
Gezien de schrale vergoedingen, worden we steeds
meer afhankelijk van extra impulsen. Het zou goed
zijn dat er investeringen gedaan kunnen worden in het
binnenhalen van subsidiejagers op dit terrein. Als school
hebben wij daarvoor te weinig tijd en ruimte. Een
goede stagiaire zou hierin veel geld kunnen opleveren.
Wellicht dat uw organisatie hier over kan nadenken of
een keer met ons in gesprek kan? Ervaringen leren, dat
er, mits er slim omgegaan wordt met plannen, heel veel
geld te halen moet zijn in den lande.’

7. DOORLOPENDE

LEERLIJN LITERATUUR

Verschillende scholen in Groningen willen
een doorgaande leerlijn realiseren in één
of meerdere kunstdisciplines. Het is van
belang dat leerlingen bij de overstap van het
ene leerjaar naar het andere leerjaar zo min
mogelijk overlap of lacunes in het leerproces ervaren. Bij doorlopende leerlijnen gaat
het zowel om verticale leerlijnen (van het
ene leerjaar naar het andere leerjaar) als om
horizontale leerlijnen (samenhang tussen de
verschillende vakken en leergebieden).
Een school kan bijvoorbeeld het thema
‘sprookjes’ kiezen, en daar in de verschillende leerjaren een andere invulling aan geven.
De groepen 1 en 2 besteden dan aandacht
aan sprookjes door het bekijken en bespreken van verschillende prentenboeken, terwijl de groepen 3 en 4 bekende sprookjes in

Berlagehuis

‘Er is meer kennis binnen de school gekomen en we
werken meer planmatig aan cultuuronderwijs. Het
planmatig werken aan cultuureducatie kan in de groepen 1 t/m 3 nog beter worden beschreven. De groepen
4 t/m 8 hebben een volledige beschreven leerlijn, echter
de uitstapjes passen nog niet binnen de thema’s. Met
behulp van de opleiding ICC en het schrijven van het
beleidsplan hopen we dat in het cursus jaar 2017-2018
geïmplementeerd te hebben.’

8. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Eind 2015 had tweederde van alle scholen
in Groningen een gecertificeerde leerkracht
cultuureducatie. Deze Interne Cultuur Coördinator, ICC’er, geeft het cultuuronderwijs
op school vorm. Hij of zij bepaalt met directie en andere leerkrachten hoe het opgestelde
beleid wordt uitgevoerd en welke activiteiten
worden ingekocht.
K&C en CultuurClick maakten in samenwerking met de Hanzehogeschool een folder
met een helder overzicht voor (toekomstige)
leerkrachten, ten aanzien van nascholing in
cultuuronderwijs.
Het nieuwe scholingsaanbod komt tegemoet
aan de verschillende wensen van scholen
en maakt gebruik van de expertise van de
kunstvakopleidingen, zoals het Prins Claus
Conservatorium, de Pabo en Academie
Minerva, maar ook van de RUG en de diverse
aanbieders in stad en provincie.
‘We hebben het geld van Cultuureducatie met Kwaliteit
ingezet voor deskundigheidsbevordering (van leerkrachten) t.a.v. muziekonderwijs aan alle groepen en we
hebben kinderen laten kennismaken met diverse musea.
Zonder deze extra financiële middelen waren deze
activiteiten niet mogelijk geweest en wij zijn dan ook
zeer tevreden over hoe we onze plannen hebben kunnen verwezenlijken met deze middelen.’

Stichting Berlagehuis Usquert ontwikkelde een architectuureducatieprogramma. Door het architectuurproject krijgen
leerlingen grip op en begrip van de gebouwde omgeving.
Grip is hier letterlijk: het uitproberen van constructieve
bouwprincipes. Hierdoor ervaren leerlingen de beperkingen
van het bouwen en begrijpen ze waarom niet elk ontwerp
mogelijk is.
Dit programma was in eerste instantie gericht op het
Noord-Groningse platteland (gemeenten Eemsmond en
Bedum). De opzet van het project is echter overdraagbaar,
want andere bijzondere gebouwen in andere plaatsen
kunnen zonder grote aanpassingen direct het Berlagehuis
vervangen. Het programma is zo telkens bruikbaar voor
een gebouw in de directe, eigen omgeving van de leerlingen.
Betrokken scholen bij dit project waren OBS Usquert,
OBS Brunwerd en CBS De Noordkaap.
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Steeds
meer samen
‘Als we kijken naar wat we nu bereikt hebben na
twee jaar CMK Groningen dan kun je vooral concluderen dat het vergroten van het draagvlak op
de basisschool goed is gelukt. De formele verankering in schoolplannen en jaarplannen moet nog
beter, daar zou de Onderwijsinspectie een rol in
kunnen spelen, door de evaluatie van cultuuronderwijs net zo serieus te nemen als bijvoorbeeld sportonderwijs.
Het is mooi dat de scholen EVI als evaluatieinstrument hebben omarmd, al geven ze aan
dat het wel tijdsintensief is allemaal. Maar door
EVI als instrument in te zetten, is er een mooie
ontwikkeling van het cultuuronderwijs te zien.
Grappig is dat in de praktijk de verticale leerlijnen
van groep 1 t/m 8 makkelijker te realiseren blijken
dan de horizontale (verbinden van cultuureducatie
aan andere vakken), terwijl we vanuit ons theoretisch kader van tevoren juist het omgekeerde
hadden verwacht. Een mooie ontwikkeling is ook
dat de pabo’s en kunstvakopleidingen veel meer
aangehaakt zijn bij cultuuronderwijs en zich er ook
meer verantwoordelijk voor voelen. Samen met
de post-HBO-opleiding voor cultuurbegeleider
zorgt dit voor een steeds betere verankering van
het cultuuronderwijs in de basisscholen.
Als je kijkt naar de resultaten uit EVI dan blijkt
dat vooral op het vlak van samenwerking tussen
scholen en instellingen de zaken nog verder
verbeterd kunnen worden. Gelukkig valt er in de
aanvragen een duidelijke trend te ontdekken van
meer en inniger samenwerking tussen scholen en
(culturele) instellingen. De initiatieven in het kader
van creatieve partnerschappen (dit zijn samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen
of kunstenaars om het kunst- en cultuureducatieklimaat op school te innoveren) kunnen hier naar
verwachting nog verder aan bijdragen.’

Foto: Iris Sijbom

MARIEKE VEGT
Directeur K&C
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MEER MUZIEK,
ERFGOED,
BEELDENDE
KUNST EN
THEATER

CULTUUR OP
MAAT

I

n december 2016 startte de cursus Cultuur
op Maat, die cultureel ondernemers handreikingen geeft om beter aan te sluiten en
in te spelen op de wensen en vragen van
het basisonderwijs.
De cursus is bedoeld voor iedereen die
werkzaam is of wil zijn op het gebied van
cultuuronderwijs en die behoefte heeft aan
meer kennis van het onderwijs en de ontwikkeling van het eigen aanbod. Dit kunnen erfgoedinstellingen zijn, variërend van
klein tot groot, kunstinstellingen, zoals bijvoorbeeld een muziekschool, een centrum
voor de kunsten, galerie, maar ook individuele kunstenaars, landschapsbeheerders en
instellingen die speler zijn op het gebied van
mediawijsheid.

U

it de evaluatie (EVI) die is gehouden
in juni 2016 blijkt dat de scholen
het geld in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit vooral besteden aan (extra) activiteiten. Muziek wordt
het meest genoemd, daarna volgen erfgoed,
beeldende kunst en theater.

Wat betreft deskundigheid bevonden de
Groningse scholen zich op het moment van
onderzoek gemiddeld aan het begin van
scenario 2. Op dit punt staat de vraag centraal, die moet leiden tot een structureel cultuurmenu.
De meerderheid van de scholen heeft een
visie op cultuuronderwijs op schrift gesteld
en schoolspecifieke doelstellingen omschreven, dat wil zeggen dat de doelstellingen
aansluiten bij de leerlingpopulatie en de
identiteit van de school.
De scholen onderhouden met name relaties
met de kenniscentra zoals de RUG, K&C en
CultuurClick/VRIJDAG. De verwachting
is dat scholen zich actiever zullen gaan
bewegen in het netwerk wanneer ze verder
gevorderd zijn in het proces van kwaliteitsverbetering.

Houten Huisje in de klas
HOE ZAG DE MAAN ER GISTERAVOND UIT?
EN WIE DENKT DAT JE GELUK KUNT WEGEN?
Het zijn twee voorbeeldvragen uit het project Het Houten Huisje
in de klas van het beeldend muziektheatergezelschap Het Houten
Huis. Het Houten Huis ontwikkelde hiervoor een boom die in
de klas komt ‘wonen’. De boom heeft een houten huisje. Voor
iedere dag van de week bevat het een kamer met een vraag of
opdracht. Daarmee kan de leerkracht samen met de leerlingen
als vast ritueel de dag beginnen of afsluiten. Iedere week vult de
docent het huis met nieuwe vragen en opdrachten. De leerlingen
mogen het huis zelf af maken. Ze kunnen de kamers aankleden,
de muren schilderen, naambordjes ophangen of een plantje
neerzetten. Door dagelijks met een vraag of opdracht bezig te
zijn ontstaat een sfeer in de klas waarbij het vanzelfsprekend is
om je verbeelding en creatief denkvermogen te gebruiken. Hierdoor raken de kinderen en de leerkracht spelenderwijs gewend
aan expressie, filosofie en creatief denken. Betrokken scholen bij
dit project waren de Anne Frank school in Hoogkerk, De Borgmanschool in Groningen, CBS de Borg in Haren, De Kleine wereld
in Groningen en OBS De 9 Wieken in Winsum.
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FEITEN
EN CIJFERS

Van de 298 scholen in stad en provincie
Groningen hebben 264 actief deelgenomen
aan het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit.
Van de 264 deelnemende scholen bevinden
zich 40 in de stad Groningen.
In totaal worden 35.817 leerlingen bereikt
door middel van CMK Groningen.
Van de deelnemende scholend beschikt 77%
over een ICC’er.
Vanaf januari 2015 zijn 115 nieuwe ICC’ers
opgeleid door VRIJDAG/CultuurClick Groningen.
De cursus Cultuur op Maat is in december 2016
gestart met 9 deelnemers.

63% van de scholen is tevreden met hun visie
op cultuureducatie.
Van alle aan CMK deelnemende scholen hebben
34 scholen nog geen visie (15%)

32 scholen zonder visie willen zich ontwikkelen (94%) en willen dit met name doen
door in overleg te gaan met adviseurs van de
steunfunctie-instelling.
In 2015 zijn 16 cultuureducatieve projecten
ontwikkeld door culturele instellingen en
scholen.
In 2016 zijn 39 cultuureducatieve projecten
ontwikkeld door culturele instellingen en
scholen.

48% van de scholen heeft aangegeven van

scenario 2 naar scenario 3 te willen, waarin het
ontwikkelen van doorgaande leerlijnen centraal
staat.

3% van de scholen heeft aangegeven in
scenario 3 te zitten en dat meer uit te willen
bouwen.
1 school heeft aangegeven van scenario 3 naar

scenario 4 te willen gaan.

Op 28 september 2016 is aan de Hanzehogeschool in Groningen de post-hbo-opleiding
Cultuurbegeleider gestart met 8 deelnemers
uit Groningen.

In 2015 participeren 18 scholen en in 2016
participeren 17 scholen met 25 locaties in het
Cultuurmenu Groningen (stad).

Bert op ’t Ende

speelt

In de gemeenten Pekela en Veendam ontwikkelde theatermaker
Bert op ‘t Ende een project waarbij kinderen, door middel van een
lesbrief met toneelscènes, gezamenlijk een korte voorstelling kunnen
maken. In de lesbrief staan behalve de toneelscènes een inleiding,
spel- en stemoefeningen en regie-aanwijzingen. De scènes zijn
eenvoudig en kunnen los van elkaar gebruikt worden. De leerlingen
kunnen er na instructie in groepjes mee aan de slag. Alle scènes
achterelkaar vormen een korte voorstelling.
Betrokken scholen bij dit project waren: OBS De Linde in Nieuwe
Pekela en OBDS Theo Thijssen in Boven Pekela.
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Scholen gaan zelf aan
de slag met

cultuuronderwijs
‘Twee jaar geleden hebben wij - samen met de
stad Groningen - bewust gekozen voor een aanpak
van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK) die het eigenaarschap van cultuuronderwijs
bij de scholen maximaal stimuleert, zodat schooldirecties en leerkrachten zelf aan de slag gaan met
het vormgeven van cultuuronderwijs op hun school.
De laagdrempelige opzet van CMK Groningen onder
regie van K&C, heeft eind 2016 al geresulteerd
in deelname van 87% van de scholen in stad en
provincie.
Er zijn inspirerende voorbeelden van scholen met
doorgaande leerlijnen muziek of beeldende kunst,
maar hier liggen nog volop kansen. Als je als school
investeert in de ontwikkeling van een doordachte
leerlijn op cultuur, liefst samen met cultureel ondernemers uit je eigen omgeving, geef je cultuuronderwijs de volwaardige plek die alle leerlingen
verdienen en die past bij je school.
Om het onderwijs hierbij te helpen zetten we via
CMK vanaf 2017 - naast deskundigheidsbevordering - extra in op het mogelijk maken van doorlopende leerlijnen.
Een tweede periode CMK biedt kansen om nog
meer leerkrachten, directies en besturen te
verleiden om hun eigen cultuuronderwijs te organiseren of verder te verdiepen, om de PABO te
betrekken en de netwerken van scholen en culturele
instellingen te bestendigen. In Noord-Nederlands
verband bouwen we (met de provincies Fryslân,
Drenthe en de steden Leeuwarden, Groningen,
Assen en Emmen) voort op onze successen met
CMK. Zo werken we bijvoorbeeld aan een monitoringsysteem cultuuronderwijs dat scholen inzicht
geeft in hun ontwikkeling, op zowel het niveau van
de school als de individuele leerling.’

FLEUR GRÄPER

Foto: Iris Sijbom

Cultuurgedeputeerde
provincie Groningen
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CMK 2017-2020

H

et Fonds voor Cultuurparticipatie
investeert namens de rijksoverheid in
de periode 2017-2020 maar liefst tien
miljoen euro per jaar in cultuuronderwijs. Van
dit bedrag gaat bijna 1,5 miljoen euro naar de
scholen in Groningen. Gemeenten en provincies leggen eenzelfde bedrag bij.
De landelijke doelstellingen van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit voor de jaren
2017-2020 zijn gericht op een blijvende verankering van kwalitatief goede cultuureducatie
in het basisonderwijs. Dit alles gebeurt door de
basisscholen in nauwe samenwerking met hun
culturele omgeving; de culturele instellingen
die dichtbij de school te vinden zijn. Soms

ontbreken voor scholen dergelijke partners in
de directe omgeving, dan zal er samenwerking
op iets grotere afstand plaatsvinden. Uiteraard spelen de grotere, professionele culturele
instellingen zoals schouwburgen, musea en
grote erfgoedinstellingen hierin een belangrijke rol.

Colofon
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur
creatieve realisatie en artdirection
Arjen Snijder Het Noorden Communiceert
TEKST
Luchiena Lanjouw, Aranka Oosting (red.) en Truus Dolfing (red.)
Illustratie
nicolette wever studio droomwever
FOTOGRAFIE
Sijtze Veldema
DRUKWERK
de marne graifische industrie

bezoekadres
Boterdiep 117-5,
9712 LM Groningen
postadres
Dr. Nassaulaan 5,
9401 HJ Assen
info@Kunstencultuur.nl
www.kunstencultuur.nl
Assen, september 2017

WWW.CMKGRONINGEN.NL
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