Samenvatting Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen
In 2020 deden 194 scholen mee aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en 192 scholen (99%)
hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat er maar liefst een groei van 24 ingevulde EVIvragenlijsten (13% van de scholen is dus nieuw ingestroomd). Het doel van dit onderzoeksrapport is
om aan de hand van deze ingevulde vragenlijsten te evalueren in hoeverre de doelen, zoals gesteld in
de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, door de scholen zijn behaald. Deze doelen bestaan uit vier
onderdelen die uitmaken van het cyclische proces van de verbetering en ontwikkeling van het
cultuuronderwijs, namelijk ‘Deskundigheid’, ‘Visie’, ‘Doorlopende leerlijn’ en ‘Relatie met het
cultuureducatieve netwerk’. De scholen geven per onderdeel aan wat zij hebben gedaan op het gebied
van cultuuronderwijs, of ze tevreden zijn en hoe ze met dit onderdeel verder willen. Daarnaast wordt
er in dit onderzoek een vergelijking gemaakt met de resultaten van 2018 en er wordt gekeken of er
sprake is van vooruitgang, stagnatie en/of teruggang op provinciaal en gemeentelijk niveau. Hierdoor
wordt gekeken of de regeling Cultuureducatie het beoogde effect heeft, namelijk het borgen van
cultuuronderwijs in het primair onderwijs maar ook het vergroten van de deskundigheid met
betrekking tot cultuuronderwijs binnen de scholen.

Plannen van de scholen
In het begin van de vragenlijst geven de scholen aan wat zij van plan zijn met betrekking tot het
cultuuronderwijs op hun school. Het grootste deel van de scholen heeft plannen om de deskundigheid
van het team te verbeteren. Dit is in lijn met de bedoeling van de CMK-regeling die zicht richt op
duurzaam en structureel onderwijs. Daarna maken de meeste scholen plannen op het gebied van
activiteiten, het invullen van lessen of workshops en het aanschaffen van materialen.
Naast het aangeven van de plannen van de scholen, wordt er in EVI ook gevraagd naar de
vakgebieden waar scholen aandacht aan willen besteden. Dit jaar werden er in totaal 524 verschillende
vakgebieden in de ‘Plannen’ genoemd. Dit is meer dan in 2018 en betekent dat scholen steeds meer
vakgebieden proberen op te nemen in hun cultuuronderwijs. Muziek blijft het vaakst genoemde
vakgebied, met direct daarna beeldende kunst en theater. Doordat de scholen goed weten op welke
vakgebieden ze zich willen ontwikkelen, ontstaat er een concreter en structureler plan voor
cultuuronderwijs.

Resultaten: Deskundigheid
Maar liefst 88% van de scholen beschikt over een ICC-er (een interne cultuurcoördinator) of
een cultuuronderwijskundige. Dit percentage is gelijk gebleven aan dat in 2018. De mate van

tevredenheid binnen deze groep is groot en 75% wil verder ontwikkelen, met name op het gebied van
een of meerdere disciplines en op de samenhang binnen het onderwijs.
13% van de scholen geven aan dat zij geen ICC-er hebben. Veel van deze scholen benadrukken
dat zij in het verleden wel een ICC-er hebben gehad maar dat de deskundigheid door wisselingen in
het team is afgenomen. 21% van de scholen zonder ICC-er is ontevreden over de aanwezige
deskundigheid, 21% geeft een neutrale beoordeling en 58% is tevreden over de aanwezige
deskundigheid binnen de school. Er is sprake van een groei in tevredenheid onder deze scholen, wat
komt door het feit dat scholen zonder ICC’ers vaak gebruik maken van externe hulpen of de
deskundigheid binnen het team. Toch wil 85% van deze scholen ontwikkelen en de meeste scholen
willen dat doen door een ICC’er op te leiden.
Ten slotte is het opvallend dat er dit jaar veel scholen (al dan niet expliciet) aangeven het lastig
te vinden om het cultuuronderwijs alleen op peil te houden en slechts 18% van de scholen geeft
expliciet aan de kwaliteiten van het team verankerd te hebben in het cultuurcurriculum. Hier liggen
kansen voor de volgende jaren: door het bij elkaar brengen van lokale ICC-teams, ontstaat de
mogelijkheid tot het gezamenlijk maken van plannen. Dit gaat K&C in de volgende periode stimuleren.
De gemiddelde score van Groningen is dit jaar 2.3 (score 92), wat gelijk is aan die van 2018.
Bijna alle gemeenten (behalve Pekela) hebben inmiddels op het onderdeel ‘Deskundigheid’ scenario 2
of hoger behaald. Dit betekent dus dat veruit de meerderheid van de scholen een ICC’er heeft. Op
onderstaand figuur is de procentuele verdeling van de behaalde scenario’s door de Groningse scholen
te zien1.
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Resultaten: Visie
Dit jaar is het aantal scholen met een visie hetzelfde gebleven als in 2018: 88%. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen algemene visies, die enkel het belang van cultuuronderwijs in algemene zin
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Scholen die zichzelf in een verkeerd scenario hebben geplaatst zijn in dit figuur niet meegenomen.

omschrijven, en schoolspecifieke visies, die zijn aangepast aan de specifieke leerlingpopulatie en
cultuur van de school. De meeste scholen hebben een algemene visie (60%), de overige 40% heeft een
schoolspecifieke visie. Er is echter wel sprake van een groei binnen de schoolspecifieke visie: in 2018
had een derde een schoolspecifieke visie (31%). Net zoals in 2018, zijn de meeste scholen (53%)
tevreden over hun visie op cultuuronderwijs. 53% van de scholen wil zich verder ontwikkelen en doet
dit vooral door het bijstellen en evalueren van de visie.
23 scholen (11%) hebben geen visie op cultuuronderwijs. Bijna al deze scholen (90%) willen
zich verder ontwikkelen op het gebied van visie weten hoe ze dit gaan aanpakken. Dit is een
opmerkelijke groei ten opzichte van 2018, toen maar 55% aangaf te willen ontwikkelen. De meest
voorkomende redenen dat scholen nog geen visie op cultuuronderwijs hebben, zijn dat zij andere
prioriteiten en problemen in het team hebben.
Opmerkelijk dit jaar is het feit dat veel scholen moeite hebben om een schoolspecifieke visie
te omschrijven. Veelal blijkt deze algemeen, terwijl de school wel aangeeft dat ze denkt een specifieke
te visie te hebben. De komende CMK-periode gaat K&C scholen ondersteunen om de visies op
cultuuronderwijs passend bij bijvoorbeeld de leerlingpopulatie, de locatie van de school,
achterstanden of talentprogramma’s te maken.
Het onderdeel ‘Visie’ is een decimaal lager uitgevallen dan in 2018 en komt dit jaar uit op de
gemiddelde score 2.3 (score 92). Alle gemeenten hebben inmiddels op het onderdeel ‘Visie’ scenario
2 of hoger behaald. Dit betekent dus dat veruit de meerderheid van de scholen een visie op
cultuuronderwijs heeft. Op onderstaand figuur is de procentuele verdeling van de behaalde scenario’s
door de Groningse scholen te zien2.
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Resultaten: Doorlopende leerlijn
De meeste scholen (90%) brengen bewust samenhang aan in hun cultuuronderwijs. De meest
voorkomende onderwijsvormen waarin de samenhang binnen het cultuuronderwijs wordt ingebed dit
jaar, zijn activiteiten, lessen en projecten. Ook is er een grote groei te zien in het aantal scholen dat
verschillende disciplines in verschillende vakken verwerkt. Deze ontwikkelingen zijn positief en passen
bij de doelstellingen van de CMK-regeling: scholen nemen steeds vaker zelf de regie over van hun
cultuuronderwijs.
26% van de scholen beschikt over een vastgelegde horizontale of verticale doorlopende
leerlijn. Het merendeel van deze scholen (72%) wil zich verder ontwikkelen op dit onderdeel. 65% van
de scholen met een doorlopende leerlijn volgt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van
cultuuronderwijs.
64% van de scholen brengt enigszins samenhang aan in het cultuuronderwijs, maar heeft dit
(nog) niet geborgd in de vorm van een vastgelegde doorlopende leerlijn. De meeste scholen met
enigszins samenhang willen zich verder ontwikkelen op dit gebied: dit geldt voor 83% van de scholen.
Een ruime kwart (32%) van deze scholen volg de ontwikkeling van hun leerlingen op het gebied van
cultuuronderwijs.
Tot slot geeft 10% van de scholen aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen binnen
hun cultuuronderwijs. De meeste scholen zijn ontevreden over de samenhang in het cultuuronderwijs
(56%) en willen zich dan ook hierin verder ontwikkelen. De overige 44% geeft een neutrale
beoordeling.
De score van het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ is één decimaal gegroeid sinds 2018 en komt
dit jaar uit op de gemiddelde score 2.2 (score 87). Toch blijft de score van dit onderdeel binnen de
andere drie onderdelen het laagst (net zoals in 2018), wat aangeeft dat scholen het moeilijk vinden om
de doorlopende leerlijn voor cultuuronderwijs goed vast te leggen. Op onderstaand figuur is de
procentuele verdeling van de behaalde scenario’s door de Groningse scholen te zien3:
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Resultaten: Relatie met het netwerk
Dit jaar werden er in totaal 629 relaties met verschillende instellingen genoemd. De meeste relaties
die scholen hebben met een instelling zijn met theatergezelschappen (41%), lokale verenigingen (40%)
en gastdocenten (40%). Deze drie instellingen werden ook in 2018 het vaakst genoemd. 86% van de
scholen gebruikt de CMK-regeling om haar relaties (deels) te bekostigen en driekwart van de scholen
is tevreden met haar relaties.
Dit jaar heeft bijna een kwart (23%) van de scholen gebruik gemaakt van productontwikkeling
en iets meer dan de helft daarvan (52%) geeft een positieve beoordeling. 48% van de scholen is
neutraal, wat veelal komt door het coronavirus: door de effecten van dit virus op de maatschappij zijn
veel projecten (deels) niet doorgegaan of afgemaakt. Ruim driekwart van de scholen is niet betrokken
geweest bij de ontwikkeling van een product. De meest voorkomende redenen hiervoor is dat
productontwikkeling geen prioriteit voor de school is.
33% van de scholen voert regie over haar cultuuronderwijs. Een grote meerderheid van deze
scholen (81%) is tevreden over de mate van regie over het cultuuronderwijs en veel scholen (58%)
willen zich verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve netwerk. Dit willen
de scholen doen door hulp van externe partijen in te zetten in het vormen van nieuwe relaties en door
zelf actiever deel te nemen in hun cultuureducatieve netwerk.
53% van de scholen participeren actief in het cultuureducatieve netwerk, maar voeren niet of
nauwelijks regie over hun eigen cultuuronderwijs. 56% van deze scholen is tevreden en tevens wil 56%
zich verder ontwikkelen op dit gebied.
Het gemiddelde scenario van alle Groningse scholen is 2.3 (score 93). In vergelijking met 2018
is dat een daling van twee decimalen. Dit kan komen door de coronacrisis, die -ten tijde van het invullen
van deze EVI-vragenlijst ervoor zorgde dat scholen en veel instanties gesloten waren. Op onderstaand
figuur is de procentuele verdeling van de behaalde scenario’s door de Groningse scholen te zien4:
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Terugblik van de scholen: Opbrengsten
In het laatste onderdeel van de EVI-vragenlijst geven de scholen aan wat de CMK-regeling de school
het afgelopen schooljaar heeft opgeleverd. Veruit de meest scholen (94%) geven aan tevreden of
neutraal tegenover de opbrengsten van de regeling te staan (94%). Slechts 6% geeft aan ontevreden
te zijn over de opbrengst.
In de onderstaande grafiek is te zien dat de opbrengst ‘verankering curriculum’ het meest
wordt genoemd en dat de onderdelen ‘doorlopende leerlijn’, ‘deskundigheid team’ en ‘extra
activiteiten’ ook vaak wordt genoemd als een opbrengst van de CMK-regeling.
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Conclusie
De gemiddelde score van de Groningse scholen komt dit jaar uit op 2.3, wat gelijk is aan de
score in 2018. Het ambitiescenario is met drie decimalen gezakt in vergelijking met 2018, naar een 2.4.
De Groningse scholen hebben hun ambitiescenario dus bijna behaald. Er is sprake van een stagnatie:
een basisniveau binnen cultuuronderwijs lijkt te zijn behaald. Voor K&C en de Groningse scholen ligt
daar de mooie en gezamenlijke uitdaging om de komende jaren weer door te groeien naar een hoger
scenario!
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