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1 Inleiding  
Dit is het tweede beleidsplan Cultuuronderwijs van basisschool De Kraal. Dit beleidsplan Cultuuron-
derwijs behelst de periode 2015-2019 en hoort bij het Schoolplan 2015-2019. In dit Beleidsplan geven 
wij aan waar wij over vier jaar willen staan met ons cultuuronderwijs en welke wenselijke stappen er 
gezet kunnen worden om ons (cultuur)onderwijs op De Kraal te optimaliseren. 
Cultuuronderwijs staat weer op de kaart. Zowel stedelijk met het basispakket cultuureducatie1 als 
landelijk zijn de minister en staatssecretaris van onderwijs bezig met een kader van inspanningen om 
cultuur een structurele plaats te geven in het curriculum van het primair onderwijs met het programma 
“Cultuureducatie met kwaliteit” (2013-2016).  
Op De Kraal wordt onderwijs in de kunstvakken al decennia lang belangrijk gevonden voor de 
ontwikkeling van kinderen. De school heeft hier veel in geïnvesteerd en hiermee zijn de kunstvakken 
verankerd in het curriculum van de school. Kinderen krijgen bij ons op school een rijk en kwalitatief 
hoogstaand aanbod op het gebied van beeldende vorming, dans en drama door vakleerkrachten. De 
kunstvakken leveren een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van de kinderen bij ons op 
school. De afgelopen jaren zijn er voor beeldende vorming, dans en drama leerlijnen ontwikkeld en zijn 
er door de kunstvakleerkrachten initiatieven genomen in  samenwerking met groepsleerkrachten om 
verbindingen aan te gaan met taal, rekenen, de Vreedzame School en de zaakvakken. Dit heeft ons op 
het gebied van kunstonderwijs een voorsprong geven en daarmee zijn wij een bron van kennis en  een 
voorbeeld voor heel veel andere scholen binnen en buiten ons bestuur. 
Cultuuronderwijs is een breder en groter begrip dan kunstonderwijs (meer hierover in het hoofdstuk 2 
“Wat is cultuuronderwijs”).  
Dit beleidsplan gaat over wat cultuuronderwijs is, waarom cultuuronderwijs zo belangrijk is en wat er 
voor nodig is om cultuur een structurele plaats te geven in ons onderwijscurriculum.  
Kortom Cultuuronderwijs in het DNA van onze school waarbij de komende vier jaar de rol van de 
groepsleerkracht centraal staat. 

 
2 Wat is cultuuronderwijs?  

Cultuureducatie is een term die door de landelijke overheid is ingevoerd om een aantal verschillende 
terreinen -kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie- onder één noemer te brengen. 
Cultuureducatie is een breder, groter begrip dan Kunsteducatie. Als wij het in dit beleidsplan over 
Cultuuronderwijs hebben valt kunsteducatie hieronder.  
Van het begrip Cultuureducatie bestaan veel definities en omschrijvingen. Daaruit blijkt dat het niet 
duidelijk is wat cultuureducatie eigenlijk inhoudt. Het Ministerie van OCW vond dat een eenduidige, 
duidelijke fundamentele onderbouwing ontbrak. Onder leiding van Barend van Heusden hebben de 
Rijksuniversiteit Groningen en SLO een onderzoek opgezet met de naam “Cultuur in de spiegel” met als 
doel duidelijkheid te verschaffen over cultuureducatie. Zij hebben een theoretisch kader en een 
raamleerplan voor een doorlopende leerlijn geïntegreerd cultuuronderwijs2 ontwikkeld. Het 
uitgangspunt hierbij is dat Cultuuronderwijs betrekking heeft op het cultureel(zelf)bewustzijn van 
leerlingen. In het kort komt het er op neer dat cultuuronderwijs nodig is omdat het persoonlijke en 
collectieve bewustzijn uiteindelijk bepaalt hoe mensen handelen. Een complex en rijk zelfbewust zijn 
biedt een andere basis voor het handelen dan een zelfbewustzijn dat beperkt is, of dat nauwelijks 
uitgedrukt kan worden. Cultuuronderwijs  zoals voorgesteld  in “Cultuur in de spiegel” zou de basis 
kunnen leggen voor een kritisch en complex, zelfstandig cultureel burgerschap. Dit komt overeen met 
hoe wij de bedoeling van cultuuronderwijs op De Kraal zien. 
 

 

 
                                                             
1  Zie bijlage  
2 Barend van Heusden (Cultuur in de Spiegel) is een voorstander van het gebruik van het woord Cultuuronderwijs. De term    
Cultuureducatie suggereert dat onderwijs in cultuur iets bijzonders heeft dat de term “educatie” in plaats van “onderwijs” rechtvaardigt. 
Zijns inziens is dat niet het geval en daar zijn wij het mee eens. Daarom gebruiken wij het woord cultuuronderwijs. 
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3 Doelen cultuuronderwijs  
Karakteristiek Kunstzinnige Oriëntatie SLO:  Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken 
kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om 
kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en 
betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven 
van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school 
plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van 
kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, 
ze genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de 
waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving.  
 

Kerndoelen  hierbij(SLO): 

54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.  

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.  
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed.  
 

Culturele competenties Raamleerplannen Mocca Amsterdam 2014  
Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en houding: iets kunnen, iets 
kennen en aangesproken worden op je houding. Een culturele competentie geeft aan wat een leerling 
ontwikkelt door middel van kunst en cultuur. Er wordt van uitgegaan dat de leerling zich vijf culturele 
competenties eigen maakt omdat die specifiek zijn voor cultuuronderwijs en twee algemene 
competenties.  
 

 Culturele competenties    Algemene competenties 
 -      Receptief vermogen   -      Zelfstandig vermogen  
 -      Onderzoekend vermogen   -      Samenwerkend vermogen 
 -      Creërend Vermogen    
 -      Reflecterend vermogen 
 -      Presterend vermogen 
  

De competenties zijn voor de helderheid onderscheiden, maar in de praktijk worden verschillende 
vermogens tegelijkertijd aangesproken en ontwikkeld. In een optimaal cultureel onderwijsaanbod 
wordt de hele cyclus doorlopen met accenten op creëren, waarnemen, reflecteren en onderzoeken. Het 
is geen lineair proces maar een proces van voortdurende beïnvloeding in alle fases van  
het creatief proces. 
 

        
   Licht; een onderwerp met veel mogelijkheden voor kleuters om te ontdekken en te onderzoeken  
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4 Visie op (cultuur)onderwijs van de kunstvakleerkrachten 
Bij ons (cultuur)onderwijs3 gaan wij uit van een competent kindbeeld. Een competent kindbeeld houdt 
voor ons in dat een kind intelligent, leergierig en nieuwsgierig is en het vermogen bezit om zijn eigen 
kennis te produceren (en geen wezen is met een leeg hoofd dat door volwassenen gevuld moet worden 
met kennis en inzichten). De motivatie van kinderen om te leren en zich te ontwikkelen komt van 
binnenuit. Hiervoor is het nodig dat kinderen geïnteresseerd zijn, zelf initiatieven kunnen nemen, 
kunnen experimenteren en onderzoeken en de mogelijkheid krijgen om samen te werken en van elkaar 
te leren om al hun talenten te kunnen ontwikkelen 4 . Bij dit proces van leren en ontwikkelen  hebben 
kunst en cultuur een grote rol en wordt vorm gegeven aan leren en leven vanuit het totale wezen van 
het kind waarbij hoofd, hart en handen met elkaar in balans zijn. Wij vinden het van grote waarde om 
verschillen in kinderen en de manier waarop zij leren, te herkennen en zien verscheidenheid als bron 
van inspiratie en kennis.  
Deze verscheidenheid is ook terug te zien in de samenstelling van het team, de leeromgeving en het 
onderwijsaanbod. Naast groepsleerkrachten werken er ook vakleerkrachten bij ons op school en gaan 
we regelmatig op stap met de kinderen naar culturele instellingen en werken we intensief samen met 
verschillende culturele instellingen zoals “De Rode Loper op school”5 en  het  “Joods Cultureel 
Kwartier”. 

 

Zelf creëren en met kunst en cultuur bezig zijn, helpt kinderen om hun receptief, onderzoekend, 
creërende, reflectief en presenterend vermogen te ontwikkelen6. Het traint de aandacht, het 
associatieve vermogen, de visuele waarneming, de verbeeldingen en het divergent denken. Divergent 
kunnen denken is een voorwaarden voor creativiteit. En creativiteit is zowel de bron als de strategie van 
al het leren 7. Zelf creëren en met kunst en cultuur bezig zijn, gaat ook over het verwerven van kennis 
over de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit en over het cultureel zelfbewust worden. 
Cultureel zelfbewustzijn gaat over hoe wij als mensen de wereld en elkaar ervaren en waarnemen, over 
wat wij doen, hoe wij de wereld betekenis geven en waarde aan dingen hechten, hoe wij ons zelf 
beschouwen8. Dit proces vindt zowel op school plaats tijdens het dagelijkse leren, als in interactie met 
de wereld buiten school.  
Leren gaat ook over plezier en verwondering van kinderen over dat wat ze ervaren, ontdekken of 
kunnen. Juist dit plezier en deze verwondering van de kinderen is voor ons de bevestiging dat we een 
waardevolle bijdrage leveren aan hun ontwikkeling.  
Een mens, een kunstenaar, een wereldburger.……. Een kind is meer dan een leerling op de Kraal.9 
 

 
                                                  Dansen groep 4 

                                                             
3  Cultuur is alles wat mensen maken en doen - Van Heusden B. 2010 
4  Edwards C., Gandini l., Forman G. 1998 
5  De Rode Loper op School biedt een uitgebreid en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie. 
6  Mocca Amsterdam 2013 
7  Edwards C., Gandini l., Forman G. 1998 en Huisingh A. 2007 
8  Van Heusden B. 2010 
9  De visie van de Kraal: Een mens, een kunstenaar, een wereldburger.……. Een kind is meer dan een leerling op de Kraal 



8 
 

5 Inhoud beleidsplan cultuuronderwijs 

 - Cultuuronderwijs niet “nice” maar “need” 
 - (Cultuur)onderwijs van hoge kwaliteit 
 - Cultuuronderwijs; middel of doel? 
 - Huidige situatie van het cultuuronderwijs op De Kraal 
 - Gewenste situatie; cultuuronderwijs in het DNA van De Kraal  
 

5.1 Cultuuronderwijs niet “nice” maar “need” 
Volgens de commissie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs van het 
Fonds voor de Cultuurparticipatie kan het belang van cultuureducatie voor de ontwikkeling van 
kinderen onmogelijk worden onderschat. Zij zegt: De individuele en maatschappelijke waarde van 
cultuureducatie voor alle kinderen wordt steeds breder onderkend. Goed cultuuronderwijs biedt de 
basis voor kritische en creatieve burgers die met onzekerheid, complexiteit en nieuwe uitdagingen om 
weten te gaan. Die zich in andere mensen, opvattingen en ervaringen kunnen verplaatsen. Die 
onbevooroordeeld kunnen waarnemen en eigen ervaringen via verschillende media met anderen 
kunnen delen. Zo bezien is goed cultuuronderwijs geen luxe voor scholen, geen stimulerend project of 
fraaie omlijsting van het schoolse alledaagse. Cultuureducatie is niet “nice”, maar “need”, ofwel basis 
en noodzaak voor toekomstig gericht leren en opleiden10. 

 

5.2 (Cultuur)onderwijs van hoge kwaliteit 
Cultuuronderwijs in het primair onderwijs behoeft niet meer rechtvaardiging dan de andere wettelijk 
voorgeschreven leergebieden. Net als taal en rekenen en wereldoriëntatie draagt cultuuronderwijs bij 
aan een veelzijdige algemene ontwikkeling van kinderen en aan kennis en vaardigheden die ze nu en 
later nodig hebben om de wereld om zich heen te kunnen lezen en begrijpen, ervan te kunnen genieten 
en er actief aan deel te nemen.  
Er is wel een kwaliteitsprobleem. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, 
ook van cultuuronderwijs. De inspectie van het Onderwijs heeft de wettelijke taak daar op toe te zien. 
Dat gebeurt nu niet voor het gebied cultuuronderwijs maar dit gaat waarschijnlijk wel binnen een paar 
jaar gebeuren. 
Wij willen onderwijs van hoge kwaliteit. Dit is vanzelfsprekend want niemand zal vragen om onderwijs 
van lage kwaliteit. Maar wat verstaan we onder hoge kwaliteit?  
Uit een zeer uitgebreid onderzoek11 in de VS is gebleken dat het succes van wat er bij onderwijs 
gebeurt, staat of valt met de interactie tussen leerkracht, leerling en medeleerlingen. Als ergens de 
kwaliteitsvraag gesteld moet worden is het bij dit interactieproces. Deze constatering geldt voor het 
hele onderwijs maar in het onderwijs geeft cultuuronderwijs vaak wel de meeste mogelijkheden om 
ruimte te geven aan de interactie tussen leerkracht, leerling en leerlingen onderling. Hierbij hoort het 
centraal stellen van de eigen rol van de leerling bij zijn eigen leerproces en de beoordeling van zijn eigen 
resultaten. Betrokkenheid, doelgerichtheid, emotionele openheid, onderzoekend werken en eige-
naarschap van het leerproces zijn de algemene aspecten die horen bij kwalitatief hoogstaand leren.  

                                                             
10 Tussentijdse evaluatie van de deelregeling cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs, april 2015.  
11  Cultuur + Educatie, jaargang 12 nummer 33 “Cultuureducatie: een kwestie van onderwijskwaliteit” 
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 Drama groep 8  
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Deze algemene aspecten van hoogstaand leren vragen om concrete invullingen  door leerkrachten om 
zo tot onderwijs van hoge kwaliteit te komen. Samenwerkend leren, projectonderwijs en zelfsturend 
leren zijn in Nederland nog geen gemeengoed maar komen bij de kunstvakken vaak het meest aan de 
orde. Kunstonderwijs kan hierdoor richting geven aan kwalitatief cultuuronderwijs en met kwalitatief 
cultuuronderwijs wordt de kwaliteit van het totale onderwijs geoptimaliseerd wat weer leidt tot meer 
cultuuronderwijs.  

 
5.3 Cultuuronderwijs; middel of doel? 

Wij zien cultuuronderwijs als middel en als doel. Cultuuronderwijs als doel houdt in dat er binnen het 
onderwijs op De Kraal meer ruimte komt en meer aandacht gegeven wordt aan cultuuronderwijs. Niet 
als apart of los vak maar als onderdeel van het dagelijkse leren; cultuuronderwijs zoals voorgesteld in 
“Cultuur in de spiegel”12 . 
Hiernaast is cultuuronderwijs ook een middel om de kwaliteit van het totale onderwijs te optimaliseren 
omdat juist cultuuronderwijs ruimte geef aan de aspecten die kenmerkend zijn voor kwalitatief 
hoogstaand leren.  

  
5.4 Huidige situatie van het cultuuronderwijs op De Kraal 

De Kraal is “vindplaats”13 cultuureducatie. Er zijn op De Kraal twee gecertificeerde ICC-ers. Zij zijn voor 
een dagdeel vrijgesteld van onderwijstaken. Er is een Instituutsopleider Staij voor een dag per week 
verbonden aan De Kraal om samen met de ICC-ers het cultuuronderwijs op De Kraal te optimaliseren. 
 
Het huidige aanbod van cultuuronderwijs op De Kraal bestaat grofweg uit drie componenten. 

• Het kunstonderwijs; beeldende vorming, dans en drama. De leerlingen op De Kraal krijgen vanaf 
de kleutergroepen tot groep 8 een rijk en kwalitatief hoogstaand aanbod van beeldende 
vorming, dans en drama door vakleerkrachten. De kunstvlakken  zijn verankerd in het 
curriculum van de school. De afgelopen jaren zijn er leerlijnen beschreven voor beeldende 
vorming, dans en drama. De kunstvakken hebben een plek gekregen op de rapporten van de 
kinderen. De kunstvakleerkrachten maken waar mogelijk een verbinding met methodes voor 
taal, rekenen en de zaakvakken om zo het leren van de kinderen in een bredere en betekenis-
volle context te plaatsen en gaan met de groepsleerkrachten in gesprek over het beeld dat zij 
van een kind hebben. De kunstvakleerkrachten participeren in stedelijke netwerken en 
bezoeken studiedagen en symposia om hun kennis te delen en te vergroten. Hiermee is het 
kunstonderwijs op De Kraal een groot, belangrijk en uniek deel van het totale aanbod aan 
cultuuronderwijs op De Kraal. Wat mist binnen het kunstonderwijs is de component muziek. 
 

                
             Dans: Dit wil ik zijn en zo laat ik het zien. 
 

                                                             
12  Van Heusden B. 2010 
13  Binnen STAIJ  zijn een aantal vindplaatsen geconstrueerd. Plekken waar vanuit centrale onderzoeksvragen nieuwe  
kennis  ontwikkeld wordt binnen duidelijk gekaderde thema’s. Voor De Kraal is dit cultuuronderwijs. Voor meer informatie 
zie “Ambitieplan Onderzoek in de vindplaatsen 2015-2016 
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• Projecten meestal in samenwerking met externe cultuuraanbieders; Schoolbreed Project, 
Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst, Huis met een verhaal, Rode Loper, Eindvoorstelling 
groep 8. Het uitgangspunt bij projecten en samenwerking met externe partners is altijd dat het 
project niet op zichzelf staat maar een verbinding aangaat met de belevingswereld en/of het 
dagelijkse leren van de kinderen zodat het leren in een bredere context geplaatst wordt en het 
leer rendement hoger is. Betrokkenheid, onderzoekend werken en eigenaarschap van het 
leerproces zijn aspecten die vragen om een concretere invulling bij het werken in projectvorm. 

• Het aanbod van individuele groepsleerkrachten. Het is niet duidelijk wat individuele 
groepsleerkrachten doen aan cultuuronderwijs. Dit geldt zowel voor de kwantiteit als voor de 
kwaliteit. Wij denken dat er grote verschillen zijn tussen de groepsleerkrachten zowel voor wat 
betreft de kwaliteit als de kwantiteit bij het vormgeven van cultuuronderwijs. Een onderzoek 
hiernaar kan een grote bijdrage leveren aan het optimaliseren van het (cultuur)onderwijs op De 
Kraal. 

 
5.4 De gewenste situatie; Cultuuronderwijs in het DNA van De Kraal 

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Elk kind heeft recht op onderwijs van 
hoge kwaliteit. Het succes van wat er bij onderwijs gebeurt, staat of valt met de interactie tussen 
leerkracht, leerling en medeleerlingen. Cultuuronderwijs geeft veel mogelijkheden om ruimte te geven 
aan deze interactie tussen leerkracht, leerling en leerlingen onderling waarbij betrokkenheid, 
onderzoekend werken en eigenaarschap van het leerproces belangrijke aspecten zijn.  
Deze constatering is het vertrekpunt voor het optimaliseren van het (cultuur)onderwijs op De Kraal. 
Hiervoor zetten we de komende vier jaar drie lijnen uit: 
• De “Vindplaatsacademie” cultuuronderwijs 
• Het in de praktijk ontwikkelen van een leerlijn muziek passend bij de visie van onze school 
• Het in de praktijk ontwikkelen van een leerlijn eindpresentatie groep 8 
 

• De “Vindplaatsacademie” cultuuronderwijs 
Wat is cultuur? Wat is cultuuronderwijs? Wat is creativiteitsontwikkeling? Wat zijn 21 century 
skills? Hoe geef ik ruimte aan leerlingen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces? Hoe geef ik 
leerlingen ruimte om te onderzoeken en te experimenteren? Hoe kan ik vakintegratief werken? 
Waarom zijn deze dingen eigenlijk zo belangrijk? Hoe leren kinderen zo optimaal mogelijk en wat is 
hierbij de rol van de leerkracht? Wat is onze gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen, en welke 
leerkracht vaardigheden passen hierbij? Willen we cultuuronderwijs een stevige plek geven in ons 
curriculum en in ons DNA, dan moeten we over al deze vragen met elkaar in gesprek. Deze vragen 
bepalen namelijk hoe ons onderwijs er in de praktijk uit ziet. Het antwoord op al deze vragen is ons 
kompas; het bepaalt de richting die we opgaan als school, de keuzes die we maken en de plek van 
cultuur binnen onze school. 
Het is nodig dat leerkrachten over theoretische kennis beschikken over bovenstaande 
onderwerpen voordat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over al deze onderwerpen. Er moet 
nagedacht worden over hoe we de uitbreiding/actualisering/optimalisering van de theoretische 
kennis over al deze onderwerpen een structurele plek geven op onze studiedagen en hoe de 
transfer gemaakt wordt naar de praktijk. 
 

       
Met de kleuters bij onze buren op bezoek: het CBK 
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• Het in de praktijk ontwikkelen van een leerlijn muziek passend bij de visie van onze school 
Bij ons op school ontbreekt een schoolaanbod op het gebied van muziek. Muziek is belangrijk voor 
de ontwikkeling van elk kind. De conclusie van wetenschappers is dat zingen en musiceren de 
ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen ondersteunt en de emotionele 
intelligentie stimuleert14. Minister Bussemaker van OCW heeft in juni 2014 om deze reden  
verzocht om een Handreiking Muziekonderwijs 202015, omdat zij een opmaat wil naar de 
Cultuurnota 2017-2020, waarin zij de opwaartse lijn voor muziekonderwijs graag zal faciliteren 
en toetsen. Op De Kraal willen wij graag muziek toevoegen aan de kunstvakken als vierde 
kunstdiscipline. De contouren van het muziekonderwijs op De Kraal zullen beschreven worden in 
het stuk “Muziekonderwijs op De Kraal”. Uitgangspunten hierbij zijn: Vakintegratief; niet erbij maar 
zo veel mogelijk in relatie met het dagelijkse leren. Persoonsvormend; leerkrachten ontwikkelen en 
optimaliseren van vaardigheden in de praktijk die verder reiken dan muziek. De ontwikkeling en 
het leren van het kind staat centraal; wat houdt de kinderen bezig, welke vragen hebben zij, hoe 
kunnen zij een actieve bijdrage leveren.  
De concrete invulling van het muziekonderwijs op De Kraal zal in nauwe samenwerking gebeuren 
met de projectgroep muziekonderwijs die uit een aantal leerkrachten bestaat die affiniteit heeft 
met muziekonderwijs. 
De invoering van muziekonderwijs op De Kraal zal bestaan uit drie componenten: 
1. Het vergroten van de theoretische kennis van leerkrachten over muziek en het belang van  
      muziekonderwijs en het ervaren van muziekbelevingen door leerkrachten.  
2. In aanraking komen met en onder gedompeld worden in een praktijk waar muziekonderwijs is 

vormgegeven op basis van bovenstaande uitgangspunten zodat we ons een voorstelling kunnen 
maken van hoe muziekonderwijs bij ons op De Kraal eruit zou kunnen gaan zien waarbij we 
gebruik kunnen maken van de expertise van deze voorbeeldpraktijk. 

3. Langdurige ondersteuning bij ons op school van een vakleerkracht muziek die ons begeleidt bij 
het vormgeven van muziekonderwijs, zijn/haar deskundigheid met ons deelt en die de kwaliteit 
van het muziekonderwijs bewaakt. 
 

• Het in de praktijk ontwikkelen van een vakintegratieve leerlijn eindpresentatie groep 8 
Al sinds jaar en dag geven wij bij ons op school de eindvoorstelling van groep 8 zelf vorm. De 
eindvoorstelling/eindpresentatie van groep 8 is het moment voor de kinderen om alles wat ze 
geleerd, ontdekt en ervaren hebben in de acht jaar bij ons op school in de vorm van een zelf 
gemaakte eindpresentatie kunnen laten zien. De eindpresentatie willen we in een leerlijn gaan 
zetten waarbij vakintegratief werken, talentontwikkeling, onderzoekend werken en eigenaarschap 
de uitgangspunten zijn. Door constructief en in stappen deze leerlijn in de praktijk vorm te laten 
krijgen in nauwe samenwerking met groepsleerkrachten en vakleerkrachten, ontwikkelen en 
optimaliseren leerkrachten vaardigheden in de praktijk die belangrijk zijn voor kwalitatief (cultuur) 
onderwijs. De rol van de vakleerkracht bij het vormgeven van de eindpresentatie zal een meer 
coachend en faciliterend karakter krijgen en minder die van uitvoerder.  
 

    
  Kleuters praten en werken over  de zomer vakantie met de “vakantiedoosjes”

                                                             
14 Miras M. Wat muziek doet met kinderhersenen, Jeugdcultuurfonds. 
15 Handreiking Muziekonderwijs 2020, 15 oktober 2014 



13 
 

6 Ouders 
Op De Kraal zijn de ouders van onze kinderen altijd welkom. We zien de ouders als educatief partners. 
Samen met ouders dragen we zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen. 
Ouders leveren ook een bijdrage aan cultuuronderwijs. Ze komen in de klas vertellen over hun beroep, 
cultuur of hobby’s. Ouders geven workshops , helpen bij het organiseren van feesten of gaan mee met 
een bezoek aan een culturele instelling. Ouders zijn en bron van kennis en ervaring en brengen de 
“echte” wereld de school binnen.  
We kunnen nog veel meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van ouders. Welke bijdragen 
ouders in de toekomst gaan leveren aan het cultuuronderwijs op De Kraal is nog niet duidelijk. Dit  kan 
pas als we als team weten hoe ons cultuuronderwijs eruit gaat zien. De plek en de rol van de ouders bij 
cultuuronderwijs  nemen we mee in onze zoektocht naar hoe kwalitatief cultuuronderwijs er in de 
praktijk op De Kraal uit gaat zien. 
 

  

 
         Tayyab en de ballon 
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7 Overzicht taken organisatie cultuuronderwijs 
Onderstaande items bieden een overzicht van taken die bij het organiseren van activiteiten op het 
gebied van cultuuronderwijs horen. Dit overzicht geeft een taakomschrijving voor de verschillende 
betrokkenen binnen De Kraal. De directie heeft een mandaat voor de ICC-en vastgesteld met taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beschikbare uren.  
In het overzicht is ook opgenomen wat de taken van de directie en het team zijn bij de organisatie van 
cultuuronderwijsactiviteiten.  Op deze wijze weet iedereen wat van hem/haar verwacht wordt.  
Leeswijzer:   X  leidende rol  x  bijdragende rol 
 

Taakomschrijving ICC Dir Team 
 Innoverende taken    
Ontwikkelen van beleid op het gebied van cultuuronderwijs X x x 
Ontwikkelen en schrijven conceptbeleidsplan cultuuronderwijs X x x 
Implementatie cultuuronderwijsplan initiëren en mede vormgeven X x x 
Implementatie cultuuronderwijsplan in het onderwijs x X x 
Motiveren, inspireren en stimuleren van collega’s       x x x 
Initiëren van activiteiten/projecten met interne en externe partners       X   
Verwerven van extra financiële middelen en aanvragen van 
subsidies X X  

Informatie verzamelen over cultureel aanbod     X   
Samenhang realiseren tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten X   
Bijstellen van beleid op het gebied van cultuuronderwijs ten gevolge 
van evaluaties en opgedane ervaringen x X  

 
Coördinerende taken ICC Dir Team 
Interne en externe communicatie (de spin in het web) X   
Planning culturele activiteiten X   
Zorg dragen voor uitvoering van culturele activiteiten, en informeren 
en aansturen van collega’s  X   

Contacten aangaan en onderhouden met culturele aanbieders X   
Afstemming aanbieders en wensen van de school X   
Overleg MT en directie culturele activiteiten x X  
Financiën cultuur regelen, onderhandelen aanbieders, begroting X x  
Administratie culturele activiteiten X   
Evaluatie culturele projecten X x x 
Evaluatie beleid op het gebied van cultuuronderwijs X x x 
Informeren leerkrachten, ouders en kinderen; 
aanspreekpunt zijn voor interne en externe betrokkenen X   

Documenteren van informatie en succesvolle projecten (portfolio)       X  x 
Onderhoud installatie/instrumenten e.d. X   
Verantwoording cultuurbeleid op ouderavond x X  
Regelmatig agenderen van cultuuronderwijs op team- en 
bouwvergadering       X X  

Bestellingen en opbergen materialen beeldende vorming X   
Informatie verzamelen over lokale en landelijke culturele activiteiten 
en ontwikkelingen       X   

Exposities inrichten X   
Maandsluitingen organiseren 
 X   

Voorbereiding/organisatie podium Sinterklaas e.d. x  X 
Zorg voor de inrichting van het schoolgebouw X X x 
Voorzitter van de werkgroep cultuur x X  
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Begeleidende taken ICC Dir Team 
 Hulp en advies geven aan collega’s       X   
Gastdocenten, kunstenaars en gezelschappen ontvangen en 
begeleiden       X   

Onderhouden van contacten met betrokkenen bij de uitvoering       X  x 
Delegeren van taken en bewaken van de uitvoering       X   
Monitoren van implementatie- en verandertrajecten m.b.t. 
cultuuronderwijs x X  

 
 
 
 
 

            
 

                   Bezoek groepen 7 en 8 op bezoek en aan het werk in de Stadschouwburg in het kader van de leerlijn eindpresentatie 
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Bijlage 1: Geldstromen voor het primair onderwijs 

Scholen hebben zelf de keus, hoe en wanneer cultuuronderwijs wordt ingezet. De overheid stelt gelden 
beschikbaar om het aanbod van cultuuronderwijs gevarieerd te houden en verder te ontwikkelen. 

Voucherbeheer 

In Amsterdam is er een rechtstreeks budget voor de scholen en culturele instellingen en kunstenaars. Via 
Voucherbeheer Amsterdam wordt een totaal van 1,4 miljoen euro aan scholen verstrekt. Voucherbeheer 
Amsterdam beheert het voucherbudget dat door de gemeente Amsterdam jaarlijks beschikbaar wordt gesteld. 
Elke Amsterdamse basisschool en school voor VMBO (groep 1+2) heeft op de site een eigen domein met daarin 
een budget. Dit budget wordt door de gemeente elk jaar opnieuw vastgesteld. De verdeling van het budget 
vindt plaats per school per leerling. Elke school kan dit budget besteden aan cultuureducatieve activiteiten. 

De Regeling versterking cultuureducatie PO 

De Regeling versterking cultuureducatie PO verviel na schooljaar 2011-2012. Vanaf 2012-2013 tot en met 2015-
2016 worden de middelen van de regeling opgenomen in de prestatiebox, in het kader van het programma 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. 

Prestatiebox 

Via de Regeling prestatiebox po ontvangen scholen vanaf 2014-2015 jaarlijks 11,27 euro per leerling (dit was 
sinds 2012-2013 10,90 euro) voor cultuureducatie. Ook scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
ontvangen dit bedrag. De Regeling prestatiebox loopt tot en met 2015-2016. 

Jeugdcultuurfonds 

Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de 
gelegenheid te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds 
stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in achterstandsposities. Bovendien draagt het 
Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. 

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om 
financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool 
of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. De aanvragen worden gedaan door bijvoorbeeld de 
leerkracht, de juf of meester van het kind, of de maatschappelijk werker die het gezin kent. 

Op de website van Jeugdcultuurfonds vindt u meer informatie over het aanvragen van de regeling. 
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Bijlage 2: Convenant Basispakket Cultuureducatie Amsterdam 

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie: 

• Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuureducatie voor muziek, 
beeldend onderwijs en cultureel erfgoed, en sluit aan bij het landelijk beleidsprogramma 
Cultuureducatie met Kwaliteit. 

• Biedt ondersteuning voor drie uur cultuureducatie per week: één uur muziek, één uur beeldend 
onderwijs en/of erfgoededucatie en één uur vrij in te vullen met theater, dans, letteren, media of een 
andere kunst- en cultuurdiscipline. 

• Gaat niet alleen over kennismaken, maar ook over het ontwikkelen en verdiepen binnenschools. 
• Start in het schooljaar 2013-2014. 

Het Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie: 

• Is een formalisering van de samenwerking tussen de centrale stad, de stadsdelen, de schoolbesturen 
van het primair onderwijs, Pabo en kunstvakopleidingen over de invoering van het Basispakket. 

• Heeft een looptijd van tien jaar en wordt na vijf jaar geëvalueerd. 

In het Convenant leggen de schoolbesturen vast dat zij: 

• Voldoende (docent)uren zullen vrijmaken om het Basispakket in te voeren. 
• Op elke school een doorgaande leerlijn zullen invoeren in ten minste twee cultuureducatieve 

disciplines. 
• De rijksbijdrage uit de prestatiebox van € 11,27 per leerling per jaar volledig zullen inzetten voor 

cultuureducatie. 
• Randvoorwaarden zullen bieden voor scholing. 
• Betrokkenheid van ouders zullen stimuleren. 

 In het Convenant biedt de gemeente: 

• In de schoolcarrière van een leerling zes gratis ritten naar culturele instellingen, waarbij het bezoek past 
in één van de doorlopende leerlijnen. 

• Jaarlijks tien uur gratis training en coaching per school voor groepsleerkrachten op het gebied van 
muziek. 

• Per groep dertien uur gratis muziekles per jaar, te beginnen in schooljaar 2013-2014 in groep 3 en 4, op 
voorwaarde dat een school minstens twee leerlijnen voor cultuureducatie wil ontwikkelen. 

• Faciliteiten voor de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8 voor 
muziek, beeldend onderwijs en erfgoededucatie. 

Praktijk 

• Het Basispakket is gericht op de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen. 
• Het Basispakket is gericht op structurele relaties met aanbieders, er wordt dus minder ‘projectmatig’ 

gewerkt. 
• Schoolbesturen zullen de rijksbijdrage uit de prestatiebox van € 10,90 volledig inzetten voor 

cultuureducatie (project-, programma- en entreekosten). 
• Het voucherbeheerbudget van € 20,- per leerling kan vrij worden ingezet. 
• Scholen zijn vrij in hun keuze met welke culturele instellingen zij samenwerken. 
• Bestaande relaties van de school met culturele instellingen, kunstenaars en podia blijven bestaan. 
• Scholen zijn vrij te kiezen uit alle kunst- en cultuurdisciplines. 
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Bijlage 3: Informatief artikel Cultuur in de Spiegel 
 

door Sanne van de Hoek (Cultuurnetwerk Nederland)  
 

Wat is cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Op deze en andere vragen proberen de onderzoekers van 
Cultuur in de Spiegel antwoord te geven. Onderzoeksleider prof. dr. Barend van Heusden ontwikkelde een 
theoretisch kader.  
 

Over het onderzoek  
In 2008 startte het vierjarige onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel onder leiding van prof. dr. Barend van 
Heusden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. De universiteit werkt hierin samen met de SLO en het 
onderzoek wordt gefinancierd door VSBfonds, SNS REAAL Fonds, en het ministerie van OCW. Het is voor het 
eerst dat er in Nederland zo'n grootschalig onderzoek wordt gedaan naar cultuuronderwijs. De onderzoekers 
willen meer duidelijkheid scheppen over wat cultuuronderwijs is, hoe het samenhangt met andere vakken en  
hoe het aansluit op de ontwikkeling van kinderen. 
 

Cultuur in brede zin  
Anders dan dieren kunnen mensen onderscheid maken tussen de wereld om hen heen in het hier-en-nu, en 
werelden die ze zich kunnen voorstellen. Wij zijn ons als mensen bewust van het verschil tussen die werelden. 
We hebben herinneringen en kunnen ons een verbeelding maken van de toekomst. Dit vermogen is de basis 
voor cultuur. Cultuur is de wijze waarop wij met de werkelijkheid omgaan en gaat over het menselijk handelen; 
over ons gedrag.  
 

Vier basisvaardigheden en typen media  
Van Heusden onderscheidt vier basisvaardigheden waarmee wij mensen met de werkelijkheid omgaan, hoe we 
er op reageren:  

• waarnemen: het herkennen van situaties;  
• verbeelden: het bedenken en maken van situaties;  
• conceptualiseren: het categoriseren van situaties;  
• analyseren: het ontleden van structuren.  

Daarbij gebruiken we vier typen ‘media’, ofwel middelen. Die vier typen zijn: ons lichaam, voorwerpen, taal en 
grafische media. Met deze middelen kunnen we waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren.  
 

Cultuur in brede en in enge zin  
De vier basisvaardigheden waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren gebruiken we in reactie op 
de wereld om ons heen in al ons handelen. Alles wat we doen is dus cultuur in brede zin. Daarbinnen 
onderscheidt Van Heusden cultuur in enge zin. Bij cultuur in enge zin heeft cultuur betrekking op zichzelf en 
gebruiken we de vier basisvaardigheden om te reflecteren op de bredere cultuur. Dit doen we bijvoorbeeld in 
kunst, religie, filosofie en ideologieën. Van Heusden noemt dit cultureel (zelf)bewustzijn omdat we reflecteren 
op het handelen van onszelf als individu of als gemeenschap. 
 

Cultuuronderwijs  
Omdat we de vier basisvaardigheden altijd gebruiken, is onderwijs altijd onderwijs in cultuur. Bij biologie 
bijvoorbeeld gebruiken we deze vaardigheden om te leren over de levende natuur. Maar cultuuronderwijs 
betreft onderwijs over cultuur en in cultureel (zelf)bewustzijn. Hier gaat het om zelfwaarneming, zelfverbeel-
ding, zelfconceptualisering en zelfanalyse. Cultuuronderwijs is daarmee breder dan alleen kunsteducatie, en 
zelfs dan kunst-, erfgoed- en media-educatie samen. In deze theorie horen daar bijvoorbeeld ook geschiedenis, 
maatschappijleer en filosofie bij. Van Heusden geeft met zijn theorie dan ook de samenhang tussen deze vakken 
weer. 
 

Naar een doorgaande leerlijn  
Dit theoretisch kader is een eerste stap in het grotere onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel. Het werd in 
2010 gepubliceerd. Op basis van dit kader is een onderzoeksteam bezig met de ontwikkeling van een 
doorlopende leerlijn voor cultuuronderwijs. Dat betekent dat de leerlijn aansluit bij de ontwikkeling van het 
cultureel zelfbewustzijn van leerlingen. Daarbij ontwikkelt Cultuur in de Spiegel een raamleerplan en 
instrumenten met vragen die je kunnen helpen een visie te ontwikkelen en je vak in samenhang te zien met de 
rest van het curriculum.  
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Bijlage 4: Uit brief minister van onderwijs J. Bussemaker aan 2e kamer 

Cultuur beweegt  
De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving 

Pagina 7:  Cultuuronderwijs  
Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Het draagt eraan bij dat kinderen 
hun creatieve vermogens aanboren en hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Mijn doel is dat álle 
kinderen en jongeren een ‘startkwalificatie’ meekrijgen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven. Het 
gaat daarbij zowel om het verwerven van kennis, als om het ontwikkelen van een creatieve, onderzoekende 
houding. Het ontwikkelen van innovatief vermogen en de vaardigheid om je snel en flexibel aan te passen 
worden steeds belangrijker. Dat staat aan de basis van de 21st Century Skills waar nu en in de toekomst om 
gevraagd wordt. Dit met het fascinerende vooruitzicht dat volgens onderzoekers 65% van de kinderen in groep 
1 en 2 van de basisschool een baan zal krijgen die nu nog niet bestaat. 
 
Goed cultuuronderwijs is een taak van rijk, gemeenten, provincies, culturele instellingen, onderwijs, 
bedrijfsleven en ouders. Om ervoor te zorgen dat die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk wordt ingevuld 
en de positie van cultuur in het onderwijs steviger wordt, wil ik dit samen met de staatssecretaris van Onderwijs 
in een bestuurlijk kader vastleggen. Beoogde partners hierin zijn de PO-raad en lokale bestuurders. Hiermee 
spannen we ons langere tijd in voor goed cultuuronderwijs. We maken afspraken over de inzet van tijd, geld en 
faciliteiten.  
Eind dit jaar zal de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) de leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs 
opleveren. Deze leerlijn – een onderdeel van het beleid dat door mijn voorgangers is ingezet met het 
programma Cultuureducatie met kwaliteit - gaat in op de inhoudelijke kenmerken van goed cultuuronderwijs 
en de bijdrage daaraan door culturele instellingen.   
 
Het cultuuronderwijs stopt niet bij het primair onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs is het van belang dat 
kinderen en jongeren zich op cultureel vlak blijven ontwikkelen. Ik breid de ingezette lijn daarom uit naar het 
voortgezet onderwijs. Het vak CKV kan hierbij een rol spelen. Hoe we omgaan met het vak CKV laten de 
staatssecretaris en ik u voor de zomer weten. Ik behoud de Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs en 
reserveer hier voor een periode van 10 jaar middelen voor. De Cultuurkaart is een uniek instrument dat er 
daadwerkelijk in slaagt om leerlingen in contact te brengen met cultuur. De kaart fungeert voor jongeren ook 
als kortingskaart. Ik stel hiervoor € 4,9 miljoen per schooljaar beschikbaar, met ingang van het schooljaar 2013-
2014. Daarmee is voor alle leerlingen een basisbedrag van minimaal € 5,-beschikbaar. Scholen doen mee op 
vrijwillige basis en moeten dan zelf een bijdrage van € 10,- leveren. Scholen die deze middelen investeren 
hoeven geen vergoeding meer te betalen voor de Cultuurkaart zelf. Met deze aanpak - en als alle scholen 
meedoen – bereiken we alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
 
December 2012  
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Bijlage 5: Gebruikte literatuur 
 
Cultuur + Educatie jaargang 12 nummer 33    Cultuurnetwerk Nederland 2012 
Cultuureducatie: een kwestie van onderwijskwaliteit   Diverse auteurs 
 
Cultuur als Basis       Fonds voor Cultuur Participatie 
Tussentijdse evaluatie van de deelregeling cultuureducatie  
met kwaliteit in het primair onderwijs 
 
Raamleerplannen Beeldende Vorming, Drama, Dans   Mocca Amsterdam 
en Muziek 
 
Cultuur in de spiegel Barend van Heusden 
Naar een doorlopende leerlijn in cultuuronderwijs 
 
Wat muziek doet met kinderhersenen     Mark Mieras, Jeugdcultuurfonds 
 
Creativiteitsontwikkeling      Onderzoek van Lydia de Jong 
 
Goed onderwijs en de cultuur van het meten    Gert Biesta 
 
Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!  Onderwijsraad  & Raad voor Cultuur 

2012  
 
De honderd talen van kinderen      Carolyn Edwards, Lella Gandini en 
De Reggio Emilia-benadering bij de educatie van jonge kinderen George Forman 
 
Toeval gezocht        Annemieke Huisingh, Rixt Hulshof Pol en 
Kunst, kunstenaars en jonge kinderen     Ellie van den Bomen 
 
Diverse artikelen over meervoudige intelligentie   Howard Gardner 
 
Diverse artikelen over persoonlijke leerstijlen     David Kolb 
 

 


