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''WE BLIKKEN TERUG
OP VIER PRACHTIGE
JAREN DIE ZICH
GEKENMERKT
HEBBEN DOOR VEEL
ONTWIKKELING IN DE
SCHOLEN, KRACHTIG
EIGENAARSCHAP VAN
HET ONDERWIJS,
EEN REEKS MOOIE
NIEUWE ACTIVITEITEN
EN PRODUCTEN''

BENIEUWD NAAR MEER RESULTATEN
VAN HET PROGRAMMA?
Kijk dan op onze thuisbasis www.bijsien.nl.

• Publicatie ‘Recepten om cultuureducatie te

•
•
•
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integreren in het onderwijs’
Deze eindpublicatie bevat interviews, recepten,
verhalen en tips voor scholen om cultuureducatie
te integreren in het onderwijs
WIKI met alle ontwikkelde activiteiten,
handvaten en tools
BinK is een instrument voor scholen dat
cultuureducatie zichtbaar maakt
www.metbink.nl
SIEN-academie is een online omgeving die cultuur
coördinatoren helpt cultuureducatie te integreren
en/of in te zetten in het onderwijs
www.sienacademie.nl

SIEN is een leergemeenschap van 23 onderwijsstichtingen in Limburg. Het
motto: doe, denk en deel is kenmerkend voor SIEN. De reis begon medio
2013 met een ambitieuze groep scholen, een breed cultureel veld en
gemeentelijke partners die samen het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit gingen uitvoeren. De insteek in Limburg is ‘anders’. Anders door
het onderwijs of beter gezegd ‘het kind’ als vertrekpunt te nemen. Onze
missie is kinderen brede ontwikkelingskansen te bieden door- met cultuur
als middel -ze beter en anders te leren leren. Het gevolg van deze missie is
dat de school en het team versterkt moesten worden. Daarom lag de regie
van alle acties binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in
Limburg bij de school, met het culturele veld als partner.
We hebben het programma vormgegeven als een reis, een zoektocht naar
de ideale plek voor cultuureducatie in het curriculum van het onderwijs.
Een zoektocht die werd vormgegeven vanuit de vier doelstellingen
van de landelijke regeling. Scholen hebben experimenten gedaan naar
hoe je cultuur een plek geeft in het schoolprogramma. Er zijn nieuwe
producten en activiteiten in co-creatie tussen school en culturele expert
ontwikkeld. We hebben ontdekt wat cultuur voor kinderen kan betekenen.
Samen is onderzocht hoe we deze ontwikkelingen kunnen borgen in het
onderwijssysteem en – niet onbelangrijk- of we kunnen bewijzen dat
cultuureducatie kinderen beter ‘leert leren’.
De zoektocht naar de ultieme plek in het curriculum voor cultuur was en is
een proces van langere adem.
Op 31 december 2016 is de formele eindstreep van het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 en draagt SIEN als penvoerder
het stokje over aan vijf nieuwe penvoerders voor het vervolg van het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg 2017-2020.
Deze publicatie is een onderdeel van de eindevaluatie en bevat het
onderzoeksrapport van de Universiteit Maastricht naar de kwaliteit en
effecten van de Limburgse aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Het
onderzoek geeft antwoord op de vraag of het inzetten van cultuureducatie
als middel bijdraagt aan de leerprestaties van kinderen, de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen, de culturele ontwikkeling van
kinderen of de cultuur op school (invalshoek onderwijsconcept) en de
ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden1.

Peter Adriaans (Stichting Akkoord!po), Jos Baggen (Dynamiek
Scholengroep), Andre Von Berg
(Stichting Eduquaat), Joan van
Zomeren (Stichting INNOVO),
Fransje van Veen (Stichting Invitare
Openbaar Onderwijs), Johan
Linckens (Stichting Kom Leren),
Huub Hovens (Stichting Kerobei),
Resy van Leeuwen (Stichting
Kindante), Jos Coolen en Henk
Jabben (Stichting Meerderweert),
Andrew Simons (Onderwijsstichting
MOVARE), Paula Corsten (Stichting
Prisma), Peter van Eijk (Stichting
Fortior), Ron van Mierlo en Ben van
Lieshout (SKO Maasdal), Toon van
den Hanenberg (Stichting Lijn83
Primair Onderwijs), Arno Gubbels
(SPOLT), Marcel Reulen en Karin
Buskens (SPO Venray), Paul Engels
(Stichting Katholiek Basisonderwijs
Meijel), Frank Giesen (Stichting
Martinussschool), Jos de Vriend
(Stichting Swalm en Roer), Bert
Lemmens (Stichting Triade), Ingrid
Maes (OBS De Klimop Nederweert
/RBOB De Kempen), Mart Seerden
(De Wijnberg), Jos Kersten
(Mikado Gennep) en Ankie Rutten
(Cultuurpad).

We blikken terug op vier prachtige jaren die zich gekenmerkt hebben
door veel ontwikkeling in de scholen, krachtig eigenaarschap van het
onderwijs, een reeks mooie nieuwe activiteiten en producten, een breed
en gekleurd palet van samenwerkingen tussen onderwijs en cultuur, een
veelheid aan informatie en inspiratie rondom cultuureducatie. Kortom: een
onuitputtelijke bron voor de toekomst.
SIEN houdt niet op te bestaan op 31 december 2016. SIEN blijft een
leergemeenschap waarbinnen 23 onderwijsstichtingen samenwerken,
kennis delen, impulsen geven aan vernieuwing en initiatieven verbinden. Je
kunt SIEN zien als collectief geheugen en een platform, zowel digitaal als
fysiek. Gericht op bestuurders, leerkrachten en leerlingen. Het onderwijs
blijft samenwerken en kennisdelen op drie en techniek.
Is getekend,
SIEN

1
De onderzoeksresultaten over
de ontwikkeling van 21e eeuw
vaardigheden volgen begin 2017.
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// INHOUDSOPGAVE
KWALITEIT EN EFFECTEN VAN
CULTUUREDUCATIE IN HET
BASISONDERWIJS
Meta-onderzoek naar het
programma Cultuureducatie met kwaliteit
in Limburg, in opdracht van SIEN
Joop de Jong en Floor Vierenhalm
m.m.v. Anna Elffers, Syri Lenssen en Emilie Sitzia
Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en
Maatschappijwetenschappen, in opdracht van SIEN
augustus 2016
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// VOORWOORD
In 2015 gaf SIEN, werkmaatschappij van Stichting Cultuurpad,
opdracht aan de Universiteit Maastricht om een meta-onderzoek te
doen naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg.
Dit programma loopt van 2013 tot en met 2016 en heeft als doel de
kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Limburg te
verbeteren, mede door het ontwikkelen en implementeren van een
kwaliteitskader en een kwaliteitssysteem.
Nu het programma zijn laatste fase is ingegaan, wil SIEN graag weten
wat de resultaten van het programma zijn geweest. Sluit de gekozen
aanpak - cultuur als middel - aan bij de theorie en bij de praktijk op de
scholen, en heeft die aanpak de beoogde effecten teweeggebracht?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen is opdracht gegeven tot
het meta-onderzoek waarvan het voorliggende onderzoeksrapport het
eindresultaat vormt. In hoofdstuk 1 worden de onderzoeksvragen, de
onderzoeksopzet en onderzoeksmethode nader uiteengezet.
De leiding en eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek berustte
bij dr. Joop de Jong. Het onderzoeksteam bestond verder uit drs. Anna
Elffers, dr. Emilie Sitzia en Floor Vierenhalm die het grootste deel van
de uitvoering voor haar rekening heeft genomen. Syri Lenssen heeft als
student-assistent een bijdrage geleverd aan het veldonderzoek in de vorm
van een aantal schoolbezoeken.

SIEN | KWALITEIT EN EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS

De onderzoekers danken allen - van de betrokkenen op de scholen tot de
leden van de Kenniskring Zuid - die aan het onderzoek hebben bijgedragen
en in het bijzonder Ankie Rutten, Thijs Rutten en José Morales Belmar,
voor de onderzoeksopdracht en de prettige samenwerking.
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1/1 CULTUUREDUCATIE MET
KWALITEIT
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1// INLEIDING
In het voorjaar van 2015 gaf
SIEN, werkmaatschappij van
Stichting Cultuurpad, opdracht
aan de Universiteit Maastricht
om een meta-onderzoek te
doen naar het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit
in Limburg. Dit programma
loopt van 2013 tot en met
2016 met als doel de kwaliteit
van cultuureducatie in het
primair onderwijs in Limburg
te verbeteren, mede door het
ontwikkelen en implementeren
van een kwaliteitskader en
een kwaliteitssysteem op de
Limburgse scholen.

Het landelijke beleidsprogramma
Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK) is in 2012 door de
Rijksoverheid opgezet om
cultuureducatie beter te
verankeren in het basisonderwijs
en bij culturele instellingen. Het
doel is “goed cultuuronderwijs
op elke school en voor ieder
kind” (Rijksoverheid, 2015).
De verantwoording voor
het programma is te vinden
in de kamerbrief van de
toenmalige staatssecretaris
Halbe Zijlstra (2011). De reden
was dat, hoewel door het
beleidsprogramma Cultuur op
School de randvoorwaarden
voor cultuuronderwijs waren
verbeterd, zoals het aanstellen
van cultuurcoördinatoren, dat
niet gold voor de kwaliteit,
inhoud en leeropbrengsten
van cultuuronderwijs. Zo zou
er sprake zijn van incidentele
projecten, gebrek aan inhoudelijke
samenhang, te grote verschillen
binnen cultuuronderwijs en
dat er niet werd geleerd van
elkaars ervaringen (p. 8). Ook
werd geconstateerd dat er
op scholen behoefte was aan
“meer deskundigheid om de
leeropbrengsten en kwaliteit van
cultuureducatie aan te tonen
of te beoordelen” (Fonds voor
Cultuurparticipatie, 2012, p. 17).
Het CMK-programma is gericht
op het primair onderwijs, omdat
daar het fundament ligt “voor
de persoonlijke ontwikkeling en
voor de creativiteit die cultuur
losmaakt” (Zijlstra, 2011, p. 9).
Basisscholen krijgen hiervoor
steun in de vorm van de
Prestatiebox Primair Onderwijs,
bestaande uit een bedrag van
€11,50 (schooljaar 2015-2016) per
leerling dat specifiek is bedoeld
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Het Fonds formuleert daarnaast
twee beoogde effecten van het
programma. Het eerste is een
groter bewustzijn bij scholen
en culturele instellingen van
de beoogde en gerealiseerde
leeropbrengst van cultuureducatie.
Het tweede is een meer
gedeelde opvatting over de
kwaliteit van cultuureducatie
tussen scholen en de culturele
sector (2012, p. 17). Vanuit de
programmadoelstellingen zijn
landelijk door verschillende
organisaties initiatieven
opgezet. In totaal gaat het om
54 projecten, waarvan de aanpak
en budgetten per provincie en
gemeente variëren (Fonds voor
Cultuurparticipatie, 2015a).

voor de verbetering van de
kwaliteit van cultuureducatie.
Scholen zijn echter vrij om dit
bedrag te besteden aan het
verbeteren van prestaties
op andere gebieden, zoals
rekenen. Wel hebben scholen
de verplichting om verslag te
doen van hun doelen, resultaten
en de wijze waarop zij het geld
gebruikt hebben om hun doelen te
verwezenlijken (LKCA, 2015a).
Vanuit de overheid is de verdeling
van de programmasubsidies
toebedeeld aan de gemeenten en
het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Het Fonds heeft de taak om in vier
jaar in totaal 39 miljoen euro te
verdelen, en daarmee bij te dragen
aan “kwalitatief hoogwaardige
cultuureducatie” (2012, p.26).

In internationale context gezien
is Nederland niet het enige land
met een overheid die zich inspant
om cultuureducatie op scholen
te versterken. Zo rapporteren
Sharp en Le Métais (2000) over
negentien landen met “dezelfde
agenda voor de kunsten,
creativiteit en cultuureducatie”
(p. 2). Deze agenda bestaat uit de
volgende punten:

Zijlstra formuleerde vier
nevendoelen voor het programma:
1. De doelen van het
cultuuronderwijs en de
educatie door culturele
instellingen worden duidelijker;
2. Culturele instellingen en
scholen (in het bijzonder
leraren) worden met concrete
inhoudelijke handvatten,
zoals doorgaande leerlijnen,
ondersteund bij het geven van
invulling aan de kerndoelen;
3. Het aanbod vanuit culturele
instellingen sluit goed
aan bij de doelen van het
cultuuronderwijs;
4. Het stelsel dat zicht houdt
op de kwaliteit van het
onderwijs en de cultuursector
functioneert goed voor
het cultuuronderwijs en
de educatie door culturele
instellingen.
(Fonds voor Cultuurparticipatie, 2012, p. 16)

// ''HET FONDS HEEFT
DE TAAK OM IN VIER
JAAR IN TOTAAL 39
MILJOEN EN DAARMEE
BIJ TE DRAGEN
AAN “KWALITATIEF
HOOGWAARDIGTE
CULTUUREDUCATIE”

• Een erkenning dat
creativiteit belangrijk is en
dat de ontwikkeling ervan
aangemoedigd zou moeten
worden op scholen;
• Het besef dat cultuureducatie
een essentiële component is om
leerlingen zich betrokken en
gewaardeerd te laten voelen;
• Een erkenning van de sleutelrol
van de kunsten in de context van
de eisen van het hele curriculum,

inclusief de nadruk op lees- en
rekenvaardigheden;
• Een noodzaak om effectieve
manieren te vinden om het
profiel en de status van de
kunsten binnen het onderwijs te
verhogen (p. 2).
Om de gewenste veranderingen
betreffende cultuureducatie te
bereiken, formuleren Sharp en
Le Métais vier gebieden waarop
impact zou moeten worden
gemaakt:
• Doelstellingen: expliciet zijn over
wat men wil bereiken en waarom.
• Beleid: het verkennen van
mogelijke curriculummodellen.
• Praktijk: het identificeren van
fundamentele randvoorwaarden
voor het bieden van ervaringen
van hoge kwaliteit in de kunsten,
om creativiteit en het ontwikkelen
van cultureel begrip mogelijk te
maken.
• Steun: het bieden van training,
begeleiding, hulpmiddelen
en kansen die nodig zijn voor
leerkrachten en scholen om deze
randvoorwaarden te kunnen
realiseren (2000, p. 2).
Veel overheden zijn, elk op
hun eigen manier, aan de slag
gegaan met het creëren van
samenwerkingsprogramma’s
tussen kunstenaars, culturele
instellingen en scholen. Er heeft
wereldwijd dan ook een groei
plaatsgevonden van dergelijke
programma’s (Côté, 2009, p. 2) en
daarmee groeide de vraag hoe
daar vervolg en invulling aan te
geven. Zo ook in Nederland.

1
Naast Nederland zijn dat: Australië, Canada, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong,
Hongarije, Italië, Noord-Ierland, Republiek Ierland, Japan, Republiek Korea, NieuwZeeland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten.
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1/2 LIMBURGSE
CMK-PROGRAMMA
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Onder de werktitel
‘Cultuureducatie met Kwaliteit
in Limburg’ is het programma in
Limburg in 2013 van start gegaan.
Penvoerderschap ligt in de periode
2013-2016 bij SIEN, behorende bij
Stichting Cultuurpad. SIEN is een
samenwerkingsverband tussen
onderwijsstichtingen, bestaande
uit 385 basisscholen, met het
doel een impuls te geven aan de
talentontwikkeling van kinderen
binnen het primair onderwijs in
Limburg.
Onderscheidend aan de Limburgse
aanpak is dat de vraag van scholen
centraal staat en dat cultuur
als middel wordt ingezet om
verschillende onderwijsdoelen te
bereiken. Enkel in Drenthe is er
een soortgelijke opzet, waarbij net
als in Limburg de ontwikkeling van
het kind centraal staat en scholen
hun vraag moeten formuleren
en een scenario kunnen kiezen,
waarop culturele aanbieders
kunnen reageren (Compenta,
2015; Cultuurpad, 2014, p. 10). In
de tussentijdse evaluatie van de
CMK-regeling, wordt naar SIEN
verwezen als goed voorbeeld
van “een samenwerkingsverband
tussen ambitieuze scholen,
een breed cultureel veld en
gemeentelijke partners” waarbij
“de regie van het CMK-programma
bij de school zelf” ligt (Fonds voor
Cultuurparticipatie, 2015b, p. 26).
Scholen de regie geven
over cultuureducatie, vindt
weerklank bij de speciale editie
van Cultuur+Educatie (2014),
die verscheen in het kader van
een Europees congres over de
kwaliteit van cultuureducatie.
Daarin wordt verwezen naar het
adviesrapport van de Raad voor
Cultuur en de Onderwijsraad uit
2012, waarin wordt gesteld dat
de vakken op gebied van culturele
en artistieke ontwikkeling op
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scholen zijn behandeld als
extra, en dat leerkrachten
te weinig tijd en energie aan
de kunt- en cultuurvakken
wijdden. Deze constatering is
verbonden aan de opkomst van
interne cultuurcoördinatoren
(icc’ers) in scholen, externe
bemiddelaars, en een toename
van het educatieve aanbod van
culturele instellingen. De Raden
stellen dat cultuureducatie moet
worden teruggebracht naar het
hart van het onderwijs, waar
de kwaliteitsbevordering zou
beginnen (Hagenaars, 2014, p. 21).
Dat de overheid samenwerking
tussen culturele instellingen
en scholen stimuleert is logisch
volgens Hagenaars (2014)
(met verwijzing naar Bevers
(2010)). Enerzijds zijn veel
culturele instellingen financieel
afhankelijk van schoolbezoeken
en onderwijsdiensten. Anderzijds
profiteren scholen van de
expertise van de instellingen en
een verlichting van de werkdruk
doordat zij cultuureducatie
kunnen uitbesteden. De vraag
is volgens Hagenaars of deze
constructie ook een positief effect
heeft op de onderwijsinhoud.
Het is volgens hem daarom
redelijk dat de onderwijssector
de leiding neemt, aangezien
cultuureducatie onderdeel is
van de bredere ontwikkeling van
kinderen, een proces waarvoor
de school verantwoordelijk is
(p. 28). Het is vanuit dat streven,
om cultuureducatie te laten
vertrekken vanuit de vraag en
regie van de school, dat SIEN
met CMK Limburg verschillende
initiatieven in gang heeft gezet en
resultaten beoogt te realiseren.
Zo is een doel van SIEN, om
op basis van de ervaringen en
uitkomsten van het programma,
onder andere te komen tot een
kwaliteitskader en –systeem

waarmee de Limburgse scholen
in de toekomst aan de kwaliteit
van hun cultuuronderwijs kunnen
werken. Onder kwaliteitskader
wordt hier een verzameling
kwaliteitscriteria en -indicatoren
voor cultuureducatie verstaan.
Bij het kwaliteitssysteem gaat
het om de invulling van het
cultuureducatieprogramma,
namelijk de stappen waarmee
aan kwaliteit kan worden
gewerkt, zoals instrumenten en
succesfactoren. Daarnaast zijn
er nog andere ondersteunende
mechanismen opgezet. Zo
is er de Kenniskring SIEN,
bestaande uit leerkrachten en
cultuuraanbieders, als motor in het
proces en als ondersteuning voor
de deelnemende scholen. Ook is
er een online co-creatieplatform
ontwikkeld waarop scholen en
creatieve experts gezamenlijk
activiteiten kunnen ontwikkelen
(Fonds voor Cultuurparticipatie,
2015c).

vaardigheden te bevorderen
(zoals samenwerken,
probleemoplossend vermogen,
ICT-geletterdheid, creativiteit,
kritisch denken, communiceren,
sociale en culturele
vaardigheden).
Daarnaast hanteert SIEN vier
scenario’s voor cultuureducatie
waarin scholen zijn ingedeeld,
op basis van een nulmeting.
Scholen konden daarin aangeven
welk scenario het beste past
bij hun huidige situatie en
toekomstambitie met betrekking
tot cultuureducatie en de
samenwerking met culturele
aanbieders (SIEN, 2013).

// ''DE VRAAG IS
VOLGENS HAGENAARS
OF DEZE CONSTRUCTIE
OOK EEN POSITIEF
EFFECT HEEFT OP DE
ONDERWIJS-INHOUD.''

Om cultuureducatie te integreren
op scholen, heeft SIEN vier
invalshoeken geformuleerd
waaruit scholen kunnen kiezen bij
projectaanvragen:
1. Cultuur als middel voor het
leren van kinderen (rekenen,
taal, lezen, wereldoriëntatie);
2. Cultuur als middel om sociaalemotionele vaardigheden bij
kinderen te ontwikkelen en/of
bevorderen (bijvoorbeeld het
stimuleren van zelfvertrouwen
of groepsgedrag, denk hierbij
aan pesten of onrust in de klas);
3. De cultuur op school (integratie
in onderwijsconcept,
bijvoorbeeld kernconcepten,
boeiend onderwijs,
meervoudige intelligenties,
Montessori, etc.);
4. Cultuur als middel om de
ontwikkeling van 21ste-eeuwse
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1/4
ONDERZOEKSVRAGEN EN
-OPZET
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1/3
AANLEIDING
Met het programma CMK
in Limburg wil SIEN een
kwaliteitsimpuls geven
aan cultuureducatie in het
basisonderwijs in Limburg,
mede door de ontwikkeling
en implementatie van het
kwaliteitskader en -systeem
voor cultuureducatie. In
de beleidsdocumenten van
SIEN is vermeld dat in 2015
opdracht wordt gegeven
voor een zogenoemd
meta-onderzoek, waarvan
de resultaten eind 2016
beschikbaar dienen te zijn.
Dit onderzoek is te zien
als het meta-onderzoek.
De onderzoeksresultaten
dienen SIEN te helpen bij
het identificeren van een
succesvolle en effectieve
aanpak van cultuureducatie,
die kan worden toegepast
door de Limburgse
scholen. Het onderzoek
levert een bijdrage aan
een kwaliteitskader en
kwaliteitssysteem voor
cultuureducatie. De
overkoepelende vraag is
of de gekozen aanpak van
SIEN - cultuur als middel
- weerklank vindt bij de
theorie en de praktijk op
de scholen, en de beoogde
effecten teweegbrengt. De
resultaten van een selectie
projecten (SIEN-labs en cocreaties) dienen hiervoor
te worden samengevoegd
en zichtbaar gemaakt
(Cultuurpad, 2014, p. 26).

12

Op basis van literatuur dienen
eerst de effecten en ingrediënten
van cultuureducatie met kwaliteit,
bestaande uit kwaliteitskenmerken,
-indicatoren en succesfactoren,
te worden geïdentificeerd.
Daarnaast wordt onderzocht wat
de mogelijke effecten op het vlak
van de invalshoeken: het leren
van kinderen (rekenen, taal, lezen
en wereldoriëntatie), sociaalemotionele ontwikkeling van
kinderen, de cultuur op school.
Ook is gevraagd om te kijken
naar mogelijke effecten op de
culturele ontwikkeling van kinderen.
De vierde invalshoek, van de
21e-eeuwse vaardigheden, maakt
geen deel uit van dit onderzoek en
krijgt apart aandacht in een tweede
onderzoek (december 2016).
Daarnaast is er expliciet aandacht
voor drie kernonderwerpen binnen
het CMK-programma:
• Integratie en doorgaande leerlijnen in het curriculum;
• Inhoudelijke deskundigheid van
docenten en anderen die zijn
betrokken bij cultuureducatie;
• Samenwerking tussen scholen,
het culturele veld en andere
relevante actoren.
Het onderzoeksrapport bestaat uit
twee delen: een literatuurstudie
naar de mogelijke effecten en
kwaliteiten van cultuureducatie en
een veldonderzoek op een selectie
scholen naar de resultaten van
verschillende co-creaties en
SIEN-labs.
Deel 1: literatuuronderzoek
Met het eerste deel wordt aan
de hand van literatuur een
antwoord gegeven op de vraag
of cultuureducatie als middel kan

bijdragen aan de geformuleerde
invalshoeken van SIEN. Daarnaast
geeft dit deel inzicht in de
ingrediënten van cultuureducatie
met kwaliteit en een succesvolle,
effectieve aanpak. Belangrijke
vragen hierbij zijn:
• Wat is cultuureducatie? Wat is
het verschil tussen de inzet van
cultuur als middel of als doel?
• Wat zijn mogelijke effecten van
cultuureducatie op:
• Het leren van kinderen (rekenen,
taal, lezen en wereldoriëntatie);
• De sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen;
• De culturele ontwikkeling van
kinderen;
• De cultuur op school?
• Wat zijn kwaliteitscriteria en
-indicatoren voor cultuureducatie
volgens de literatuur? Hoe is
kwaliteit van cultuureducatie in
de praktijk te onderzoeken?
Deel 2: veldonderzoek
Middels een veldonderzoek
worden de resultaten en
processen van een selectie
SIEN-labs en co-creaties in beeld
gebracht. Voor het onderzoeken
van (voorlopige) resultaten
van het programma op de
kwaliteit van cultuureducatie
op de deelnemende scholen,
wordt gebruik gemaakt
van de kwaliteitscriteria uit
de literatuurstudie. Bij het
praktijkonderzoek zijn de
belangrijkste vragen:

• Wat is er wat betreft de
kwaliteit van cultuureducatie
verbeterd?
• Wat bleken in de praktijk
belangrijke kwaliteitscriteria
en succesfactoren voor
cultuureducatie te zijn?
• Op welke manier kunnen scholen
in het vervolg de kwaliteit van
hun cultuureducatie zichtbaar
maken en eventueel verbeteren?

// WAT IS ER WAT
BETREFT DE
KWALITEIT VAN
CULTUUREDUCATIE
VERBETERD?

De antwoorden op de
onderzoeksvragen zullen zowel
algemeen van aard zijn, gebaseerd
op de analyse van algemene
literatuur over cultuureducatie, als
specifiek betrekking hebben op de
projecten van SIEN, gebaseerd op
de analyse en evaluatie van deze
projecten en hun resultaten.

1/5 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het begrip ‘cultuureducatie’, omdat het van belang is om een beeld
te hebben van waar onderzoek naar wordt gedaan. In hoofdstuk 3 worden de mogelijke effecten van
cultuureducatie op de genoemde invalshoeken van SIEN verkend en wordt aandacht gegeven aan enkele
vraagstukken die op dit onderzoeksterrein spelen. In hoofdstuk 4 worden kwaliteitscriteria en -indicatoren
van cultuureducatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een basis gelegd voor het onderzoek op een
selectie scholen. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het veldonderzoek besproken. In hoofdstuk 6 wordt
afgesloten met de discussie van de resultaten, een conclusie en aanbevelingen.

• Wat zijn de resultaten (in de vorm
van processen en producten) van
het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit in Limburg/
de aanpak van SIEN op de
deelnemende scholen tot nu toe?
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DEFINITIES VAN
CULTUUREDUCATIE
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Zowel internationaal als nationaal
gezien blijken er vele definities
van cultuureducatie mogelijk te
zijn. Het is daarnaast niet altijd
duidelijk wat de verschillen zijn
tussen bijvoorbeeld cultuur- en
kunsteducatie. Overwegend
spreekt men in Engelstalige
literatuur over ‘kunsteducatie’
(arts education), maar de inhoud
daarvan kan zo breed zijn dat het
onderscheid soms vertroebelt.
Zo rekent bijvoorbeeld UNESCO
(2006) tot disciplines binnen
kunsteducatie: de podiumkunsten
(dans, drama, muziek, et cetera),
literatuur, poëzie, ambachten,
design, digitale kunsten,
storytelling, cultureel erfgoed,
beeldende kunst en film, media en
fotografie (p. 7).
Anne Bamford (2007),
Australisch pedagoog, hoogleraar
en internationaal onderzoekster
op het gebied van kunsteducatie,
constateerde dat in Nederland
de termen ‘cultuureducatie’ en
‘kunsteducatie’ vaak worden
verward. Het onderscheid tussen
beide zou niet altijd duidelijk
zijn. Een pragmatische definitie
is volgens haar van belang
om erachter te komen hoe de
kwaliteit van een programma
kan worden gedefinieerd,
beoordeeld en verbeterd (p.
31). De verwarring die Bamford
schetst is te begrijpen. Pas in 2006
introduceerde het ministerie van
OCW de term ‘cultuureducatie’, die
ondertussen steeds meer wordt
vervangen door ‘cultuuronderwijs’.
Op scholen zou men nog
overwegend spreken over
cultuureducatie (Haanstra, van
Heusden, Hoogeveen & Schönau,
2014, p. 2).
Van Heusden (2010)
geeft duidelijk de voorkeur
aan ‘cultuuronderwijs’.
‘Cultuureducatie’ veronderstelt
volgens hem ten onrechte

dat onderwijs in cultuur een
bijzondere positie heeft (p. 6).
Juist voor een integratie van
cultuur in het onderwijs, zou
gesproken moeten worden over
cultuuronderwijs. Van Heusden
kaart tevens aan hoe het begrip
kunsteducatie in de loop der
tijd synoniem is geworden voor
cultuureducatie, wat aansluit op
Bamfords (2007) constatering.
Het is voor organisaties volgens
Van Heusden echter van groot
belang helder te hebben wat zij
onder de kernbegrippen binnen
cultuuronderwijs verstaan,
want: “ je kunt geen visie op
cultuureducatie formuleren als
onduidelijk is wat cultuureducatie
is, of wat het zou kunnen zijn” (Van
Heusden, 2010, p. 8).
Onder cultuureducatie verstaat
het Fonds voor Cultuurparticipatie
“zowel het onderwijs binnen
de school in het kader van
het leergebied Kunstzinnige
oriëntatie, als de educatieve
bijdrage van culturele instellingen
hieraan” (2012, p. 16). Ook
het Landelijk Kennispunt voor
Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) definieert cultuureducatie
als “doelbewust leren over en
door middel van kunst, erfgoed
en media via gerichte instructie,
zowel binnen- als buitenschools”
(2015b). Onder cultuuronderwijs
verstaat het LKCA echter enkel
het binnenschoolse, algemeen
vormende onderwijs in kunst,
erfgoed en media (2015b). Zo
zouden beide begrippen op
scholen van toepassing kunnen
zijn en lijkt het een kwestie van
interpretatie.
Van Heusden (2010) wijst op de
problematiek van het onderscheid
en de verbanden tussen kunst,
erfgoed en media. Welke plek
heeft kunstonderwijs en wie
bepaalt kwaliteit, bijvoorbeeld,
nu de inhoud niet meer wordt
bepaald door ‘de canon van de
Kunst met de grote K’?:
als iedereen zelf bepaalt wat hij
of zij kunst vindt, waar gaat je
kunstonderwijs dan nog over? Hoe

rechtvaardig je de kennismaking
met een traditie van Grote
Werken? En als je besluit het
roer om te gooien, en leerlingen
zelf mee laat bepalen wat de
moeite waard is, wat zijn dan nog
geldige criteria voor kwaliteit?
(Van Heusden, 2010, p. 7) Voor
een pragmatische invulling
van cultuureducatie zouden de
kerndoelen als uitgangspunt
kunnen dienen. De kerndoelen
voor cultuuronderwijs worden
omschreven in de leergebieden
zoals bepaald in de Wet op het
primair onderwijs (WPO). Dit
zijn tevens de kerndoelen waar
de Onderwijsinspectie op zal
controleren. Zoals in de inleiding
naar voren kwam, richt het
landelijke programma CMK zich
dan ook op het verbeteren van
de kwaliteit van het onderwijs
op het leergebied Kunstzinnige
oriëntatie. Dit leergebied gaat uit
van de volgende kerndoelen:
54 De leerlingen leren beelden,
muziek, taal, 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. (Greven &
Letschert, 2006, p. 63)
De kerndoelen vormen een
richtlijn voor wat belangrijk
wordt gevonden door de
overheid, maar staan tevens
open voor eigen invulling. SIEN
definieert cultuureducatie in haar
handleiding voor beleidsvorming
op scholen als: alle vormen van
educatie waarbij cultuur als
middel of doel fungeert. Zo
is cultuureducatie synoniem
aan leren over, door en met
cultuur. Overigens sluit dat
louter instrumenteel gebruik
van cultuur – bijvoorbeeld het

versterken van sociale cohesie
– niet uit. Meestal is evenwel
sprake van cultuur gerelateerde
doelstellingen. Onder die vlag
vallen kennismaking met of
verdieping in kunst, cultureel
erfgoed en/of media, maar ook
het genieten, leren beoordelen
en zelf beoefenen van kunst.
Tot slot is cultuureducatie de
verzamelnaam voor kunsteducatie,
erfgoededucatie en mediaeducatie. (SIEN, 2015a). Een
specifiekere definitie van
cultuureducatie wordt niet
gegeven, SIEN laat scholen vrij in
het definiëren van cultuureducatie
op basis van hun eigen leerlingen
en culturele omgeving.
Via een handleiding helpt zij
scholen bij het vormen van
beleid en laat hen kiezen uit de
volgende onderdelen:
• eigen programma
cultuureducatie
• tekenen en handvaardigheid
• muziek
• beweging (binnen Kunstzinnige
oriëntatie en eigen programma)
• spel en bevordering taalgebruik
• erfgoededucatie en mediaeducatie (SIEN, 2015b).
Een blik op de activiteiten op
de scholen geeft een beeld van
de breedte van cultuureducatie.
Deze hebben niet per se
betrekking op Kunstzinnige
oriëntatie en vinden ook
plaats op de leergebieden
bewegingsonderwijs en sport,
Engels, mens en samenleving,
natuur en techniek, oriëntatie op
jezelf en op de wereld, rekenen
en taal. Er zijn in het kader van
cultuureducatie activiteiten op
het vlak van muziek, multimedia
(het maken van filmpjes), dans,
drama, theater, schilderen en
tekenen. Daarbinnen wordt
cultuur ingezet als middel,
bijvoorbeeld voor het leren van
tafels, het vergroten van de
woordenschat en het uitdrukken
van emoties (SIEN, 2015c).

In tegenstelling tot taal en
rekenen, bestaan er voor
Kunstzinnige oriëntatie geen
standaarden of referentieniveaus
(Haanstra, 2014, p. 9). Wel zijn er
als handvatten leerplankaders
ontwikkeld, zoals Cultuur in de
spiegel (Van Heusden, 2010) en
het leerplankader van SLO voor
Kunstzinnige oriëntatie, met als
afzonderlijke leerlijnen beeldend,
dans, drama, muziek en cultureel
erfgoed (2015). Volgens SLO kan
cultuuronderwijs in principe in alle
vakken een plaats krijgen, maar
om het echt cultuuronderwijs te
laten zijn moet het zwaartepunt
liggen bij de cultuurvakken. Voor
het primair onderwijs zijn dat
de leergebieden Kunstzinnige
oriëntatie, oriëntatie op jezelf en
de wereld, Nederlands en Engels
(2014, p. 8).
Cultuur, gedefinieerd als
kunsten, erfgoed en/of media is
een start van een (alsnog brede)
werkdefinitie. Wat het inhoudelijke
verschil tussen cultuureducatie
is wanneer het als doel of middel
wordt ingezet, blijft onduidelijk.
Omdat de inzet van cultuur als
middel binnen de aanpak van SIEN
een belangrijke rol speelt, wordt
hier in de volgende paragraaf
op ingegaan.

// “JE KUNT
GEEN VISIE OP
CULTUUREDUCATIE
FORMULEREN ALS
ONDUIDELIJK IS
WAT CULTUUREDUCATIE IS, OF
WAT HET ZOU
KUNNEN ZIJN”
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OF ALS MIDDEL
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// ''BIJ HET LEREN
IN DE KUNSTEN,
LIGT DE NADRUK
OP ESTHETISCHE
OF TECHNISCHE
KWALITEITEN
VAN EEN
KUNSTVORM.''
// ''MENSEN HEBBEN
MEERDERE RELATIEF
ONAFHANKELIJKE
INTELLECTUELE
CAPACITEITEN.''

Het onderscheid tussen cultuur als
middel of als doel speelt ook in de
literatuur, maar wordt niet altijd
expliciet gemaakt. In het leren door
de kunsten ligt de focus volgens
Robinson (1990) voornamelijk
op een thema of onderwerp/
lesinhoud, of op persoonlijke en
sociale educatie, terwijl bij het
leren in de kunsten, de nadruk
ligt op esthetische of technische
kwaliteiten van een kunstvorm (p.
37). Bamford (2006) concludeert dat
verschillende maar complementaire
voordelen optreden door educatie
in de kunstdisciplines, naast
voordelen die door het gebruik
van artistieke benaderingen van
het lesgeven en leren in andere
disciplines optreden (educatie door
kunst). Deze twee gebieden zouden
in eerdere onderzoeken volgens
haar verward of als één gezien zijn.
Het is volgens Bamford essentieel
dat beide benaderingen worden
gehanteerd. Hoewel educatie in
en door de kunsten verschillen,
zijn zij onderling afhankelijk. Het is
volgens Bamford onjuist om aan te
nemen dat het mogelijk is om enkel
de ene of andere benadering in te
zetten om alle positieve effecten op
het onderwijs en/of op het kind te
realiseren (p. 139).
De conclusies van Bamford
vinden weerklank bij de Road
map for arts education van
UNESCO (2006), die volgde uit
een internationale conferentie.
Aangaande het debat over cultuur
als middel of als doel, formuleert
UNESCO twee benaderingen
van kunst(- of cultuur)educatie,
die tegelijk kunnen worden
geïmplementeerd:
1. De kunsten worden gegeven
als individuele studieobjecten,
door het lesgeven in verschillende
kunstdisciplines, en zo het
ontwikkelen van artistieke
vaardigheden, sensitiviteit en
waardering voor de kunsten.
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2. De kunsten worden ingezet
als methode voor het lesgeven en
leren waarin artistieke en culturele
dimensies worden ingebed in alle
vakken van het curriculum (p. 8).
Met die benadering zou
kunsteducatie volgens UNESCO
zorgen voor een verbeterd begrip
van andere vakken, bijvoorbeeld
door kleuren, vormen en objecten
die zijn ontleend aan de beeldende
kunsten, of het gebruiken van
drama of muziek als manier om taal
te leren. UNESCO verwijst hiervoor
naar de theorie van meervoudige
intelligenties en stelt dat met deze
benadering meer leerlingen worden
aangesproken (2006, p. 8).
De theorie van de meervoudige
intelligenties van psycholoog
Howard Gardner (1983; 1993;
2011) claimt dat mensen meerdere
relatief onafhankelijke intellectuele
capaciteiten hebben. Aanvankelijk
werden door Gardner zeven
intelligenties onderscheiden,
waar ondertussen enkele aan zijn
toegevoegd. De intelligenties zijn:
linguïstisch, logisch-mathematisch,
muzikaal, ruimtelijk, lichamelijkkinesthetisch, interpersoonlijk,
intrapersoonlijk, naturalistisch en
existentieel. Onder intelligentie
verstaat Gardner een biopsychologisch potentieel om
informatie op bepaalde manieren
te verwerken, om problemen op
te lossen of producten te creëren
die worden gewaardeerd in één of
meerdere culturele omgevingen
(2011, p. 3).
Hoewel aspecten van de theorie
zijn bekritiseerd, blijft Gardner
ervan overtuigd dat voor elk
individu geldt dat een sterkte of
zwakte van de ene intelligentie,
niets zegt over de sterkte of zwakte
van een andere intelligentie. Deze
relatieve onafhankelijkheid van
intelligenties zou van (een complexe
samenstelling van) verschillende
factoren kunnen afhangen:

// ''WANNEER KUNST EN CULTUUR
ALS MIDDEL WORDEN INGEZET
VOOR DOELEN BUITEN HET
TERREIN VAN KUNST EN CULTUUR,
KAN WORDEN GESPROKEN VAN
INSTRUMENTELE DOELEN.''
biologische (hersenontwikkeling,
genen), culturele omgeving (wat
wordt gewaardeerd), motivatie
(in hoeverre een persoon een
intelligentie wil ontwikkelen) en
hulpmiddelen (hoeveel hulp er is
om een bepaalde intelligentie te
ontwikkelen) (2011, p. 5).
Een pluralistische aanpak zorgt
er volgens Gardner voor dat meer
kinderen worden bereikt. Sommigen
leren beter door verhalen, anderen
door kunstvormen, praktische
activiteiten of groepswerk.
Daarnaast houdt pluralistisch
onderwijs in dat iets beter begrepen
kan worden, omdat kinderen
op meerdere manieren over
dingen kunnen nadenken (2011,
p. 7). Scholen zouden de neiging
hebben om vooral linguïstische en
logisch-mathematische kennis te
benadrukken. Om alle leerlingen
volledig te betrekken zou er
meer aandacht moeten zijn voor
andere manieren om leerinhouden
over te brengen. Daartoe biedt
kunsteducatie volgens Gardner
(1999) en andere onderzoekers, bij
uitstek gelegenheid om meerdere
intelligenties binnen kinderen aan te
spreken en te ontwikkelen (Smithrim
& Upitis, 2005, p. 122; Purnell, Ali,
Begun & Carter, 2007, p. 13).
Wanneer kunst en cultuur als
middel worden ingezet voor doelen
buiten het terrein van kunst en
cultuur, kan worden gesproken
van instrumentele doelen. De
kunstvakken worden dan als
instrument gebruikt om allerlei
algemene onderwijskundige,
pedagogische of maatschappelijke
doelen te bereiken. De cultuureigen
doelen zouden volgens Haanstra
(1995) meer gericht zijn op het
bereiken van leereffecten die
samenhangen met de “(taal der)
kunsten” zelf. Hoewel volgens

Haanstra bij de meeste vakken in
het onderwijs instrumentele doelen
worden gehanteerd, zouden de
positie en het belang van de kunsten
in het onderwijs meer dan andere
worden verdedigd. Dit zou ervoor
gezorgd hebben dat de doelen rond
Kunstzinnige oriëntatie gezocht
worden in het nut op gebieden die
wel belangrijk worden gevonden
(pp. 9-10).
De bewegingen van de jaren
zestig en zeventig van de vorige
eeuw, hebben er volgens Van
Heusden (2015) toe geleid dat
kunsteducatie niet meer een
kwestie is van het leren kennen,
waarderen en nabootsen van
werken uit de canon (met kunst als
doel). Deze vorm van
kunsteducatie verdween toen de
vanzelfsprekendheid van de canon
zelf ter discussie werd gesteld, wat
om een andere onderbouwing
vroeg (p. 10). De richting die
kunsteducatie op zou moeten gaan
is er volgens hem een met een
grotere aandacht voor processen,
waarbij kunst ook meer een middel
wordt: Teaching art . . . will have to
focus on the qualities of the processes
generated by the artistic artefacts, and
on these artefacts as means to an end.
Instead of learning them to look at art,
we have to teach them to look with
art – at life. (Van Heusden, 2015, pp.
10-11).
Binnen cultuureducatie kan niet
alleen met kunst naar de wereld
gekeken worden, maar ook met
erfgoed. Volgens Grever en Van
Boxtel (2014) houdt leren met
erfgoed in dat erfgoedobjecten
en verhalen kunnen worden
ingezet als beeldvormers die
helpen bij de ontwikkeling van
tijdsbesef. Ze kunnen als historische
bronnen worden onderzocht en
op die manier bijdragen aan de

ontwikkeling van het vermogen om
historisch te denken en redeneren
(p. 102). Het leren met erfgoed in
het primair onderwijs wordt ook
genoemd in het kerndoel oriëntatie
op jezelf en de wereld: “Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld,
dichtbij, veraf, toen en nu en maken
daarbij gebruik van cultureel
erfgoed” (Greven & Letschert,
2006, p. 47).
Vanuit deze benadering hoeft
erfgoed zelf niet het onderwerp
te zijn van de leerdoelen, maar kan
het ter aanvulling of vervanging
worden gebruikt. Leren over
erfgoed staat hier dus niet centraal.
Wel gaat het om leren over erfgoed
als het een doel is dat leerlingen
leren hun historische denk- en
redeneervaardigheden in te zetten
om erfgoedpresentaties kritisch
te analyseren en om inzicht te
krijgen in wat erfgoed is, hoe het
geconstrueerd wordt en welke
betekenis het kan hebben voor
henzelf en anderen (Grever & van
Boxtel, 2014, p. 102). Een combinatie
van leren over, door, et cetera,
kunst, cultuur en erfgoed, lijkt dus
goed mogelijk.
In lijn met Eisner (2002), kan
gesteld worden dat er niet één
“heilige” visie bestaat over de
doelen van kunst-/cultuureducatie
en dat het veld in heden en
verleden wordt gekenmerkt door
verscheidenheid. Eisner omschrijft
meerdere visies en stelt dat er in
de praktijk op elke school en in elk
klaslokaal waarschijnlijk een mix
zal zijn (p. 25). Hij concludeert dat
de gronden voor het opnemen
van cultuureducatie met de tijd
en context veranderen en dat het
onwaarschijnlijk is dat er ooit een
consensus zal zijn over één blijvende
functie voor kunst-/cultuureducatie
op scholen (p. 41)
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DEEL 1

// VISIE, DOELEN EN
EFFECTEN VOOR
CULTUUREDUCATIE
MOETEN PER SCHOOL
BEKEKEN WORDEN

2/3

CONCLUSIE
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Cultuureducatie kan in de praktijk, maar ook in de
literatuur, op vele manieren worden opgevat en voor
meerdere doelen worden ingezet die zich dichter
of verder van ‘cultuur’ bevinden. Een pragmatische
benadering zou kunnen uitgaan van het leergebied
Kunstzinnige oriëntatie, maar gelet op zowel de
invulling van CMK Limburg als de literatuur over
cultuureducatie, kunnen ook andere leergebieden
worden aangesproken - juist omdat het de bedoeling
is om cultuur in het onderwijs te integreren. Binnen
het landelijke CMK-programma ligt de nadruk op het
vergroten van de kwaliteit van cultuureducatie zelf,
wat wordt omschreven als het beter aansluiten van
het onderwijs op de kerndoelen van Kunstzinnige
oriëntatie. Die laatste zijn echter zodanig
geformuleerd dat er plek is voor een inzet van cultuur
als zowel middel, als als doel.
Wat betreft de formulering van doelen binnen
CMK Limburg ligt de nadruk vanuit SIEN op de inzet
van cultuur als middel. Scholen worden daarmee
gestuurd om cultuur in te zetten voor andere
onderwijskundige en pedagogische doelen. Een per
school verschillende opvatting van cultuureducatie
is logisch, maar roept ook vragen op, want hoe
formuleer je één kwaliteitskader en –systeem voor
uiteenlopende vormen van cultuureducatie? Voor het
theoretische deel betekent dit dat de onderzochte
vormen van cultuureducatie variëren, ook al worden
zij met dezelfde termen beschreven. Voor de praktijk
betekent dit dat de visie, doelen en effecten voor
cultuureducatie per school bekeken moeten worden.
Met oog op het kunnen afwegen van de haalbaarheid
van doelen die met cultuureducatie worden
nagestreefd, maar ook op wat binnen deze context
kan worden onderzocht, worden in het volgende
hoofdstuk de mogelijke effecten van
cultuureducatie verkend.
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Om een visie en doelstellingen voor cultuureducatie te kunnen
formuleren, is het van belang om inzicht te hebben in de
mogelijke effecten en de haal- en meetbaarheid daarvan. Omdat
zowel cultuureducatie als mogelijke effecten zeer divers zijn,
is afbakening nodig. Daarom wordt gekeken naar de effecten van
cultuureducatie op de specifieke invalshoeken van SIEN. Hiernaar
is gezocht in zowel empirische onderzoeks- als theoretische
literatuur in onder andere de databases van de Universiteit
Maastricht en de LKCA. Er zijn twee punten die het samenvatten
van “de effecten” van cultuureducatie compliceren.
Het eerste is dat de onderzochte
vormen van cultuureducatie
in de praktijk, en dus ook
in onderzoek, uiteenlopen.
Daarnaast geldt dat niet
zelden onduidelijk is waaruit
de onderzochte vorm van
cultuureducatie precies bestaat
en hoe eventuele effecten
tot stand zijn gekomen.
Hierbij valt te denken aan
inhoud, kunstdiscipline(s),
leeftijdsgroep, de plek,
binnen- of buitenschools,
geïntegreerd of los, de duur,
frequentie, op vrijwillige basis
of verplicht, gegeven door
vakdocenten, kunstenaars
of groepsleerkrachten, et
cetera. Van intensieve dramaof muziekeducatie zouden
bijvoorbeeld niet dezelfde
resultaten kunnen worden
verwacht als van een les per
maand of een losse activiteit
tussen een les door.
Het tweede is dat onderzoek
soms bij voorbaat gericht
lijkt te zijn op het bewijzen
van wat men al geloofde,
waardoor selectief met data
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wordt omgegaan. Zo ligt het
risico op de loer dat onderzoek
met positieve uitkomsten
opportunistisch wordt gebruikt,
door de resultaten niet in
vraag te stellen of te verifiëren
op hun validiteit buiten de
geanalyseerde situatie. Ook is de
methode vaak niet toereikend
om causale effecten van
cultuureducatie te tonen terwijl
deze wel worden geclaimd
(Belfiore & Bennett, 2010, p. 122;
Haanstra, 2000, p. 20).
Om toch mogelijke effecten in
beeld te brengen is gekeken
naar meta-analyses en losse
onderzoeken. Een meta-analyse
is een verzameling methoden
voor het statistisch analyseren
en samenvatten van uitkomsten
van empirische onderzoeken aan
de hand van een vraagstelling.
Op basis daarvan worden de
onderzoeken en bevindingen
geëvalueerd en komt men
tot een gemiddelde uitkomst
(Hetland, 2008, p. 56). Dit maakt
conclusies uit meta-analyses
betrouwbaarder dan uit
losse onderzoeken.

3/2 EFFECTEN
Als het gaat om effecten van
cultuureducatie op andere
terreinen, kan worden gesproken
over transfereffecten (Winner,
Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013,
p. 252). Transfer betreft situaties
waarin het leren in de ene context,
het leren in een andere context
ondersteunt. Hoewel transfer in
veel gevallen wordt aangenomen
op te treden, is er veel onderzoek
dat het effect ontkracht en maar
weinig dat werkelijk positief bewijs
levert (Catterall, 2002, p. 151).
Hoewel het meten en vaststellen
van transfer complex is, ligt
het geloof in transfer volgens
Bransford en Schwartz (1999)
in het hart van het onderwijs.
De meeste onderwijzers willen
immers dat leeractiviteiten
positieve effecten hebben die
voorbij de specifieke leersituatie
reiken, en dat leerlingen het
geleerde ook in een andere
situatie toepassen (pp. 61-62).
Het transfereffect zou een
leidmotief zijn geworden binnen
kunsteducatie, wat veelal
wordt gezien als reactie op het
terreinverlies van kunstvakken
ten opzichte van andere vakken.
Veel onderzoek naar transfer uit
de jaren tachtig en negentig van
de twintigste eeuw, zou volgens
Burton, Horowitz en Abeles
(2000) gekleurd zijn door een
eenrichtings- en lineair leermodel.
In dit model worden capaciteiten
die worden bevorderd door
kunsteducatie, geacht tot betere
prestaties te leiden in andere
leergebieden (p. 228).
Vanuit de perceptie dat
besluitvormers geen argumenten
zouden accepteren die uitgaan
van ‘de inherente waarde van de
kunsten’, zouden kunstpleiters
zich meer zijn gaan beroepen
op instrumentele argumenten,
zoals positieve bijeffecten op
leerprestaties in vakken als
rekenen en taal, die belangrijker
worden gevonden (Hetland,

Winner, Veenema & Sheridan,
2007, I; Hetland & Winner, 2004,
p. 48). Anderen vonden echter
dat de hoge positie en intrinsieke
waarde van de kunsten in de
samenleving hiermee werden
ondermijnd (Catterall, 2002, p.
151). Meerdere auteurs wijzen
op een risico van instrumentele
claims. Of bijeffecten nou wel
of niet worden aangetoond, de
rol van kunsteducatie op scholen
zou worden verzwakt zodra
andere middelen effectiever of
efficiënter blijken te zijn (Hetland
& Winner, 2004, p. 48; Winner et
al., 2013, p. 44; Upitis, 2011, p.
18; Eisner, 1998, p. 8; Hetland,
2008, p. 61; Koopman, 2005, p.
96; Gardner, 1999; McCarthy,
Ondaatje, Zakaras & Brooks, 2004,
p. 68; Fleming, Merrill & Tymms,
2004, p. 180). Meermaals wordt er
dan ook op gewezen dat als men
vaardigheden op bijvoorbeeld taalof rekengebied wil verbeteren,
een directe investering altijd
effectiever zal zijn. Hoewel
er met cultuureducatie
vaardigheden kunnen worden
aangesproken die het leren
in andere disciplines kunnen
versterken, zou cultuureducatie
niet primair moeten worden
verantwoord op grond van het
nut voor andere vakken, maar
op de eigen onderscheidende of
unieke bijdrage (Eisner, 2002, p.
234; Winner et al., 2013, pp. 262263; Hetland & Winner, 2004, p. 5;
Upitis, 2011, p. 13).
Er kan onderscheid worden
gemaakt tussen verschillende
typen transfereffecten. Zo
maakt Catterall (2002) een
onderverdeling tussen nabije of
verre transfer, en transfer door
motivatie. Een onderscheidend
aspect binnen het transferidee
is de mate van overeenkomst
tussen de context waarin kunst- of
cultuureducatie plaatsvindt, en de
context waarin de overgedragen
ontwikkelingen worden
opgemerkt en gemeten. Omdat
de ontwikkeling van vaardigheden
cognitieve structuren beïnvloedt,

wordt geacht dat vergelijkbare of
gerelateerde vaardigheden die
dezelfde structuur aangrijpen,
daar baat bij kunnen hebben.
Hiernaar wordt verwezen als een
situatie van nabije transfer (zeer
overeenkomstige contexten), zoals
het verbeteren van begrijpend
lezen door een kunstzinnige
activiteit waar lezen deel van
uitmaakt. Bij transfer waar de
resulterende vaardigheden weinig
overeenkomen met de geleerde
vaardigheden in kunsteducatie,
of wanneer zij worden gebruikt
in hele andere situaties, gaat het
om verre transfer. Een voorbeeld
is betere rekenvaardigheid door
muzieklessen (p. 154).
Een tweede manier om over
transfer van kunsteducatie te
praten is om een onderscheid
te maken tussen de transfer van
cognitieve of denkvaardigheden
en van affectieve componenten
(gevoelens en emoties), vooral
die gekoppeld zijn aan motivatie.
Cognitieve ontwikkeling betreft
een verbeterd vermogen
of expertise die zaken als
schoolprestaties of sociaal
begrip kunnen ondersteunen.
Affectieve ontwikkelingen
verwijzen naar de bereidheid van
individuen om hun vaardigheden
te benutten: hun intrinsieke en
extrinsieke belangstelling bij
wat ze leren, hun betrokkenheid
bij taken, het belang dat ze
aan succes toekennen, wat ze
doen om succes te bereiken, en
gevoelens van eigenwaarde die
worden gegenereerd door goede
prestaties (Catterall, 2002, p. 154).
Vooral nabije en verre transfer
zijn moeilijk te onderzoeken
binnen de onderwijscontext,
waarin veel verschillende factoren
meespelen en het creëren van een
laboratorium-setting onrealistisch
is. Winner et al. (2013) stellen
dan ook dat onderzoek zich niet
moet richten op het meten van
behaalde transfereffecten. Wel
zou gekeken kunnen worden
of het leren in het ene domein
van cultuureducatie, een

indicatie geeft voor een betere
voorbereiding op toekomstig
leren in een ander domein (p. 260).
In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op mogelijke effecten.
Omdat het onderscheid tussen
soorten transfer in onderzoeken
naar effecten van cultuureducatie
veelal onbenoemd blijft, kan
het helpen om bovengenoemde
inzichten in het achterhoofd
te houden. Afsluitend wordt
geanalyseerd wat het gevondene
betekent voor het vervolg van
dit onderzoek.

// ''ALS HET GAAT
OM EFFECTEN
VAN CULTUUR
EDUCATIE
OP ANDERE
TERREINEN, KAN
WORDEN
GESPROKEN OVER
TRANSFEREFFECTEN.''

21

3/2/1

LEREN VAN
KINDEREN

SIEN | KWALITEIT EN EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS

Rekenen
De onderbouwing voor de
effecten van cultuureducatie op
rekenvaardigheden bevindt zich
binnen de literatuur vooral op
het vlak van muziek en ruimtelijk
inzicht (Hetland & Winner, 2004,
p. 38). Zo constateren Rauscher
en Zupan (2000) bijvoorbeeld een
verbetering van ruimtelijk inzicht
van kinderen door klassikale
keyboardinstructies (p. 223), en
zagen ook Bilhartz, Bruhn en
Olson (2000) in hun onderzoek een
correlatie tussen muziektraining
(zonder keyboard) en ruimtelijktemporeel redeneren van
kinderen. Op basis van haar metaanalyse stelt ook Hetland (2000)
dat actieve muziekinstructie het
ruimtelijk inzicht van kinderen
(leeftijd van drie tot en met twaalf
jaar) kan bevorderen (p. 220).
Hetland nuanceert de resultaten
echter. Eén van de kanttekeningen
die zij plaatst, is dat directe
instructie in ruimtelijk inzicht
(bijvoorbeeld met bouwstenen of
computerspellen), zal resulteren in
sterkere uitkomsten dan indirecte
instructie via muziek. Zelfs als
directe instructie effectiever is,
zou echter een combinatie van
beide volgens haar moeten leiden
tot de sterkste verbeteringen van
ruimtelijk inzicht (2000, p. 223). Of
betere ruimtelijke vaardigheden
ook kunnen leiden tot betere
schoolprestaties, is hier niet mee
vastgesteld (Hetland, 2008, pp.
58-59). In andere longitudinale
onderzoeken werden overigens
juist geen verbeterde scores
op gebied van ruimtelijk inzicht
gevonden bij kinderen die aan
muziek deden, ten opzichte van de
controlegroep (Forgeard, Winner,
Norton en Schlaug, 2008, p. 6).
Vaughn (2000) zag op basis van
meta-analyses een bescheiden
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positief causaal verband tussen
muziek in het curriculum en de
rekenprestaties van leerlingen
(p. 163). Omdat de analyses maar
enkele onderzoeken meenemen,
is het echter niet mogelijk om
hier een algemene conclusie
uit te trekken. Brezovnik (2015)
onderzocht de voordelen van
het integreren van beeldende
kunst in rekenlessen op een
basisschool. Zij concludeert dat
de rekenlessen waarin beeldende
kunst werd geïntegreerd tot
betere leerprestaties leidden
bij de experimentgroep dan in
de controlegroep, waarin de
leerlingen niet deelnamen aan
deze aanpak, maar aan traditionele
rekenlessen (p. 29). Hier wordt
echter geen causaal verband
aangetoond; de verbeterde
prestaties bij de experimentgroep
kunnen van meerdere factoren
afhangen. Zo is er geen rekening
gehouden met een mogelijk
Hawthorne-effect, dat inhoudt dat
mensen harder werken en beter
presteren wanneer zij deelnemen
aan een experiment. Een positief
resultaat van kunstintegratie
hoeft hier dus niet veroorzaakt te
zijn door de kunstvorm, maar kan
bijvoorbeeld te maken hebben
met het spannende en nieuwe van
het programma.
MacDonald (1991) vond geen
verbeterde testscores als gevolg
van de inzet van creatieve dans
in het curriculum voor het leren
van rekenen. Wel spreekt zij over
andere effecten bij leerlingen,
zoals plezier, eigenaarschap en
enthousiasme, die in andere
vakken niet tot uiting kwamen,
maar wel bij het leren door middel
van de kunstvorm (p. 438). Ook zijn
er aanwijzingen dat dans kinderen
kan helpen bij het vergroten van
hun ruimtelijk inzicht (Keinänen,
Hetland & Winner, 2000, p. 303).
Smithrim en Upitis (2005)
onderzochten drie jaar lang een
kunsteducatieprogramma in
het basisonderwijs, waarin
kunstenaars (in verschillende
discplines, zoals beeldend en

muziek) met leerlingen werkten
en met leerkrachten curricula
ontwikkelden. Zij zagen een
bescheiden positief effect op
rekenprestaties - dat overigens
pas na een paar jaar en geleidelijk
optrad. De effecten wijzen
zij toe aan de toegenomen
betrokkenheid van kinderen.
Longitudinaal onderzoek zou
echter nodig zijn om de conclusie
verder te onderbouwen. Een
volgens hen belangrijke bevinding
was dat leerprestaties in elk
geval niet verminderden door de
verweving met kunsteducatie
(p. 121), wat overeenkomt met
uitkomsten van eerder onderzoek
(Deasy, 2002, p. 90).
Winner et al. (2013) vonden
in hun meta-analyse nog geen
onderbouwing voor causale
effecten van verschillende vormen
van kunsteducatie (muziek,
theater, beeldende kunst en
dans) op rekenprestaties, zoals
gemeten door toetsen (p. 253).
Het bewijs is volgens hen al met al
ontoereikend om een oorzakelijk
verband te kunnen tonen tussen
losse of geïntegreerde vormen
van kunsteducatie op scholen
en verbeterde leerprestaties
(zoals uitgedrukt in testscores).
Ook is er op theoretische grond
volgens Winner et al. niet te
verwachten dat prestaties op
taal- en rekengebied toenemen
door kunsteducatie, aangezien
de denkvaardigheden die
via kunstinstructies worden
getraind, verschillen van de

// ''ER WERD GEKEKEN
NAAR DE IMPACT
VAN DRAMA OP TAAL,
REKENEN, ZELFBEELD,
CREATIEF SCHRIJVEN
EN DE HOUDING VAN
JONGE KINDEREN.''

vaardigheden die worden
gemeten door rekentoetsen. Als
echter kan worden aangetoond
dat kwalitatief goede kunst(-/
cultuur)educatie op scholen de
schoolcultuur zodanig verandert
dat leerkrachten bij alle vakken op
een meer onderzoekende, leerlinggeoriënteerde en projectmatige
manier te werk gaan, dan is het
volgens hen aannemelijk dat
kunsteducatie leerprestaties via
een indirecte route kan verbeteren
(pp. 74-75).

Taal en lezen
Podlozny (2000) beschrijft op
basis van een meta-analyse
meerdere manieren waarop
drama in de klas bijdraagt aan
sterkere taalvaardigheden
(p. 99). Zij identificeert als
belangrijkste effect een vergroot
begrip dat kinderen hadden
van de uitgespeelde verhalen.
Ook hielp drama de kinderen
bij het begrijpen van nieuwe
verhalen. Verder benoemt zij
nog positieve effecten als het
uitbreiden van vocabulaire,
verbeterd mondeling taalgebruik,
betere schrijfvaardigheden,
en een positieve invloed op de
leesvaardigheid van leerlingen (pp.
105-106). Het is volgens Winner et
al. (2013) aannemelijk dat drama
als middel leerlingen kan helpen de
lesstof beter te begrijpen wanneer
zij deze uitbeelden (p. 159).
In een experimenteel onderzoek
zagen De la Cruz, Lian en Morreau
(1998) een positief effect van
creatief drama op de verbale
uitdrukkingsvaardigheden van
kinderen met een leerstoornis,
in vergelijking tot normale
taaltherapie. Kinderen uit de
experimentgroep rapporteerden
daarnaast dat de dramalessen
hen hielpen beter te luisteren
en spreken. Receptieve
taalvaardigheden, zoals het
interpreteren van de spraak van
anderen, werden echter niet in
gelijke mate verbeterd door het
dramaprogramma (p. 92).

In een onderzoek van Fleming
et al. (2004) werd gekeken naar
de impact van drama op taal,
rekenen, zelfbeeld, creatief
schrijven en de houding van jonge
kinderen. Schoolprestaties van
leerlingen op basisscholen waar
het dramaprogramma plaatsvond,
werden vergeleken met twee
andere basisscholen waar geen
drama-onderwijs plaatsvond.
Hoewel de resultaten voorzichtig
wijzen op een positief effect
van het dramaprogramma op de
schoolprestaties, het zelfbeeld en
houdingen van leerlingen, zijn de
onderzoekers terughoudend met
hun conclusie. Zij houden vooral
een pleidooi voor de waarde van
meer experimenteel onderzoek
naar de effecten van dramaeducatie (p. 195).
Keinänen et al. (2000) bespreken
in hun meta-analyse het effect
van dans op lees- en non-verbale
taalvaardigheden. De resultaten
ondersteunen dansinstructie
niet als effectieve manier om
leesvaardigheden te bevorderen.
De analyse is echter gebaseerd
op te weinig onderzoeken om
conclusies te trekken (dat er
maar een paar onderzoeken zijn
geselecteerd, heeft te maken
met de strenge selectiecriteria
van de onderzoekers). De
onderzoekers merken op dat in
onderzoeken waarin de effecten
van een met dans geïntegreerd
leescurriculum en een traditioneel
leesprogramma met elkaar
worden vergeleken, een gebrek
aan effect niet hoeft te betekenen
dat het danscurriculum lezen niet
bevorderde. Het betekent alleen
dat het danscurriculum er niet
in slaagde om lezen sterker te
bevorderen dan het traditionele
programma (pp. 300-301). Daarbij
is (met oog op het eerdere
transfervraagstuk) de kritische
kanttekening te plaatsen waarom
van dansinstructie verwacht
zou moeten worden dat de
leesvaardigheid wordt verbeterd.
McMahon, Rose en Parks (2003)
evalueerden de effecten van een
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// ''KEINÄNEN
ET AL. (2000)
BESPREKEN IN
HUN METAANALYSE HET
EFFECT VAN
DANS OP LEESEN NON-VERBALE
TAALVAARDIGHEDEN.''

Klassikaal drama is niet hetzelfde als
theater, maar draait om het uitspelen
van verhalen in reguliere lessen,
waarbij theatertechnieken als middel
worden toegepast.
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programma op basisscholen dat
eveneens dans inzette om de
leesvaardigheden van kinderen te
verbeteren. In elke sessie van het
programma moesten leerlingen
hun lichaam inzetten om de
letters voor de verschillende
klanken in de Engelse taal uit te
beelden, evenals combinaties
van klanken. Om elk geluid uit
te beelden moesten leerlingen
de juiste symbolen (letters)
visualiseren voor de gesproken
klanken en deze vervolgens fysiek
uitbeelden met hun lichaam.
Wanneer een fysiek vocabulaire
was ontwikkeld, werkten
leerlingen in teams samen om
geluiden voor lettercombinaties
uit te beelden (p. 110). Om de
programma-effecten te bepalen
werd gekeken naar de voortgang
qua leesvaardigheden, bepaald
door de testresultaten van de
experimentgroep vergeleken
met die van de controlegroep
(p. 115). In drie maanden tijd zou
het programma hebben gezorgd
voor effecten op het kennen
van klinkers, medeklinkers en
klankensegmentatie en dat
laag-presterende lezers betere
lezers werden (p. 119). Hoewel
de onderzoekers niet kunnen
concluderen dat dans lezen
bevordert, gaf een curriculum
waarbij dans als middel werd
ingezet om les te geven,
positievere resultaten dan andere
benaderingen (p. 121). Bij dit
voorbeeld kan echter de kritische
kanttekening worden geplaatst of
het nog wel om een authentieke
vorm van danseducatie gaat
(Hetland & Winner, 2004, p. 41).
Motivatie-uitkomsten in
verband met taal werden
gevonden door Brouillette
(2012). Zij keek naar een
programma waarin leerlingen
deelnamen aan programma’s
waarin dans en drama werden
ingezet, en waarbij docenten
met kunstenaars samenwerkten,
voor het ondersteunen van de
taalontwikkeling van kinderen
met taalproblemen. Leerlingen

zouden door het programma
gemotiveerder zijn om naar school
te gaan en minder verlegen om
te spreken (pp. 11-12). Blat-Gross
(2010) wijst erop dat het leren van
taal veel sneller gaat in sociale
contexten, zoals in gesprekken,
en langzaam in abstracte
contexten, zoals het lezen van
een woordenboek (p. 359), en dat
cultuureducatie bijdraagt aan die
sociale context.
Butzlaff (2000) keek naar
het effect van muziek op
leesvaardigheid, en toont op
basis van een meta-analyse
een klein effect in de vorm van
een positieve correlatie tussen
muzieklessen en hogere scores op
gestandaardiseerde leestoetsen.
(pp. 174-175). Forgeard et al.
(2008) vonden ook positieve
correlaties. Kinderen die al enkele
jaren muziektraining kregen,
scoorden beter op gebied van
vocabulaire en non-verbaal
redeneren (p. 5). Omdat het
positieve correlaties betreft,
kunnen ook andere factoren
van invloed zijn geweest op de
resultaten, zoals de thuissituatie
en ondersteuning door ouders, en
wordt dus geen causaal verband
aangetoond (p. 7).
Lowe (2002) zag positieve
resultaten van een integratie van
muziek en andere kunstvormen
in het taalcurriculum. Hoewel
zij de leeropbrengsten van de
kinderen niet vergeleek, en
dus niet aantoont dat betere
resultaten werden bereikt dan
in een andersoortig curriculum,
toont zij wel aan dat de beoogde
leeruitkomsten door middel
van muziek werden bereikt.
Daarnaast waren kinderen
enthousiast en gemotiveerd,
maakten zij verbindingen
tussen de overeenkomstige
elementen die in de kunsten en
taal bestaan, en vonden zij de
leerervaring betekenisvol omdat
ze muziekeducatie met hun
dagelijks leren konden verbinden
(p. 23). Een kanttekening die
hier kan worden gemaakt is dat

Lowe lesgaf aan de klassen die zij
onderzocht.
Op basis van hun metaanalyse, trekken Winner
et al. (2013) de algemene
conclusie dat muzieklessen de
leerprestaties, het IQ, fonologisch
bewustzijn en het vermogen tot
woorddecodering van kinderen
mogelijk kunnen verbeteren. De
relatie tussen muziektraining en
fonologie is dat beide een beroep
doen op luistervaardigheden.
Fonologisch bewustzijn is
gekoppeld aan het decoderen
van woorden, en zou daarom
mogelijk die vaardigheden op
gebied van technisch lezen in
jonge kinderen kunnen faciliteren.
Het effect van muzieklessen op
leerprestaties van kinderen wordt
hypothetisch toegewezen aan
de elementen van een intensieve
training, zoals één-op-één-lessen
met een volwassene, dagelijks
oefenen, uit het hoofd leren en
het lezen van noten. In die zin
zouden gelijksoortige activiteiten
voor een andere kunstvorm ook
geassocieerd kunnen worden met
een hoger IQ en leerprestaties
(Winner et al., 2013, p. 119).
Wel wordt het lastiger om deze
vondsten te generaliseren tot
elke vorm van muziekeducatie,
zeker wanneer de elementen
van intensieve training
ontbreken. Wanneer er positieve
correlaties zijn aangetoond
tussen kunsteducatie en andere
leergebieden en -prestaties,
zouden deze wederom kunnen

zijn bepaald door de socioeconomische achtergrond van
leerlingen (p. 64).
Peppler, Wessel Powell,
Thompson en Catterall (2014)
verrichtten een longitudinale,
quasi-experimentele studie naar
een intensief programma waarin
meerdere kunstdisciplines op
een school werden geïntegreerd
in andere vakken. Zij keken in
het bijzonder naar taalprestaties
en vergeleken de resultaten
van drie basisscholen waar de
kunsten geïntegreerd werden
(de experimentgroep), met
drie basisscholen waar de
kunsten los of minder werden
gegeven (de controlegroep)
(p. 370). Hoewel de kinderen
uit de experimentgroep bij
de start lager scoorden op de
gestandaardiseerde taaltoets dan
de kinderen uit de controlegroep,
presteerden zij gaandeweg
steeds beter - uiteindelijk beter
dan de controlegroep - terwijl
de controlegroep slechter ging
presteren (p. 372). Op basis van
de bevindingen verwachten
Peppler et al. dat soortgelijke
kunstintegratiemodellen mogelijk
ook een positieve impact kunnen
hebben op andere scholen. Wel
benadrukken ook zij dat geen
causaal verband is aangetoond
en dat andere factoren een rol
kunnen hebben gespeeld (p. 374).
Middels een meta-analyse
onderzochten Burger en Winner
(2000) of onderwijs in beeldende
kunst kinderen kan helpen leren

lezen. Eerst onderzochten zij
de hypothese van cognitieve
transfer van kunsteducatie naar
leesvaardigheid. Op dit vlak
constateren zij geen betrouwbaar
verband tussen kunstinstructie
en een verbetering van
leesvaardigheden, maar wel een
bescheiden positief verband met
leesbereidheid (p. 284).
Wat betreft leesbereidheid, te
zien als transfer door motivatie,
keken Burger en Winner ook
of het lesgeven in lezen door
kunst effectiever is dan zonder
kunst. In deze analyse toont zich
een positieve, doch bescheiden
relatie tussen leesverbetering
en geïntegreerde kunsteducatie.
Als een ingangspunt voor lezen
zouden kunstprojecten aldus
effectief kunnen zijn (p. 290). Het
zou volgens de auteurs mogelijk
zijn dat wanneer kunstinstructie
samengaat met leesinstructie,
kinderen gemotiveerder raken
om te lezen, mits de activiteiten
hen aanspreken. Er is enig bewijs
dat een dergelijk curriculum
effectiever is dan een traditioneel
leescurriculum. De positieve
associatie zou echter niet
specifiek met kunst te maken
hoeven te hebben. Mogelijk
kunnen andere non-verbale en
enthousiasmerende activiteiten
hetzelfde effect hebben, zoals
sport. Ook is het aantal studies
volgens de onderzoekers te klein
om resultaten te generaliseren
(p. 292.).

// ''BUTZLAFF
KEEK NAAR
HET EFFECT
VAN MUZIEK OP
LEESVAARDIGHEID,''
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Tabel 1 Potentiële indicatoren en eigenschappen van transfer van
kunsteducatie (Burton et al., 2000, p. 234).

KLASLOKAAL EN LEERKRACHT
HELE SCHOOL
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• Schoolklimaat
• Administratieve
ondersteuning
• Stafontwikkeling
• Coördinatie tussen
leerkrachten
• Coördinatie en integratie
van externe kunstaanbieders
• Type en mate van
kunstaanbod

KLASLOKAAL EN
LEERKRACHT
• Samenwerking met
kunstspecialisten
• Samenwerking met externe
aanbieders
• Achtergrond en competentie
van de leerkracht
• Mate van kunstintegratie

• Extra-curriculaire kunstervaringen
• Binnenschools kunstonderwijs

POTENTIËLE INDICATOREN VAN TRANSFER
Cognitief • Expressie van ideeën • Gelaagde relaties
• Het verbeelden van nieuwe mogelijkheden • Het overwegen
vvan meerdere perspectieven

Socio-cultureel
• Samenwerkend leren
• Schoolklimaat

Persoonlijk leren
• Het nemen van risico’s • Zelfvertrouwen • Eigenwaarde
• Competentie

De bevindingen van Burton
et al. (2000) onderbouwen de
integratie van de kunsten in
het binnenschoolse onderwijs
en nauwe samenwerking met
culturele experts.
In Schotland verrichtten
Seagraves, Coutts en Soden (2008)
een tweejarige evaluatie van een
programma waarbij de kunsten
in het curriculum op scholen
werden geïntegreerd (p. 2). Het
onderzoek rapporteert over
gepercipieerde effecten van het
programma. Enkele uitkomsten
waren dat een grote meerderheid
van de leerlingen vond dat de
lessen waarbij een kunstenaar
en leerkracht samenwerkten,
beter hielpen om de leerstof
te begrijpen en te onthouden.
Ook vonden leerlingen het
prettig om de vrijheid te hebben
eigen keuzes te maken, meer te
experimenteren, uit te proberen
en taken naar eigen inzicht uit
te voeren. Leerlingen vonden
lessen met een kunstenaar ook
leuker dan normale lessen in
het vak, hadden meer plezier en
konden zich beter concentreren.
Er was echter ook een aantal
minpunten voor sommige
leerlingen, bijvoorbeeld wanneer
zij de kunstenaar niet leuk vonden
(te bazig of te streng), zij iets
moesten doen (zoals presenteren
of dansen) voor en met andere
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kinderen, of de lesinhoud en
-vorm te complex vonden (pp.
5-7). Leerkrachten spraken over
verbeterde cijfers in het vak waarin
de kunsten werden geïntegreerd;
betere cijfers in de toetsen over
het onderwerp dat in verschillende
geïntegreerde lessen naar voren
kwam, vergeleken met groepen
die dezelfde onderwerpen kregen
zonder kunstenaar; het voltooien
van huiswerk dat verbonden was
aan een reeks geïntegreerde
kunstlessen; en een verbeterd
onthouden en begrip van de
concepten die in de lessen naar
voren kwamen
(Seagraves et al., 2008, p. 6).
In het algemeen rapporteerden
leerkrachten over toegenomen
betrokkenheid van de leerlingen
tijdens de lessen uit het
programma. Bovendien stelden
zij dat de interesse in het vak/
leergebied vaak doorging, ook
wanneer de kunstenaar niet
aanwezig was. De perceptie van
de leerlingen was dat zij dingen
probeerden die zij voorheen
nooit hadden gedaan, hun eigen
ideeën naar voren mochten
brengen en nieuwe ideeën
mochten uitproberen. De lessen
met de kunstenaar moedigden
leerlingen aan om hun verbeelding
meer te gebruiken en om samen
te werken met kinderen met
wie zij dat normaal niet deden.

Deelname gaf leerlingen meer
zelfvertrouwen, bijvoorbeeld
om nieuwe dingen te proberen,
wat ook werd benadrukt door
de leerkrachten. Dit had vooral
een positief effect op leerlingen
die normaal erg teruggetrokken
waren. Leerlingen gaven aan
dat ze dachten dat ze nieuwe
ideeën makkelijker leerden
en beter onthielden. Dit
werd toegeschreven aan de
manier waarop de kunstenaars
de lessen begeleidden en
mogelijkheden boden tot actief
leren, waarin de leerlingen
verantwoordelijkheid kregen;
de lessen waren actiever en
bevatten minder zitten, lezen,
schrijven en kopiëren (Seagraves
et al., 2008, pp. 8-10).
Nevanen, Juvonen en
Ruismäki (2014) keken
naar het effect van een
kunsteducatie-project op de
leervaardigheden en -houdingen
van leerlingen, op basis van
onder andere interviews met
de betrokken leerkrachten
en kunstenaars (p. 73). Wat
betreft leervaardigheden
leerden de kinderen om
projecten onafhankelijk op
te zetten, naar instructie te
luisteren, te concentreren
en nieuwe vaardigheden te
oefenen. Ook toonden zij
een bereidheid om te leren.
De kinderen ontwikkelden
daarnaast doelgerichte,
gefocuste werkvaardigheden,
probleemoplossende en
denkvaardigheden en
algemene leervaardigheden.
De kinderen kregen meer
plezier in het leren van nieuwe
vaardigheden, succeservaringen,
moed en zelfvertrouwen,
samenwerkingsvaardigheden,
presentatievaardigheden
en tolerantie van verschillen
(Nevanen et al., 2014, pp. 77-78).
Dit beeld sluit aan op
wat Winner et al. (2013) vier
potentieel generaliseerbare
cognitieve vaardigheden
noemen die in kunsteducatie

worden ontwikkeld. Deze
zijn: voorstellingsvermogen/
verbeeldingskracht
(mentale verbeelding),
uitdrukkingsvermogen (eigen
stem/visie), observatievermogen
(opmerken) en reflectievermogen
(meta-cognitie, kritische blik). Ook
zouden er in goede kunsteducatie
twee potentieel generaliseerbare
werkstijlen worden ontwikkeld,
namelijk: betrokkenheid en
doorzettingsvermogen, verkennen
en exploreren (pp. 137-138).
Ook Smithrim en Upitis (2005)
zagen dat leren in en door de
kunsten gepaard ging met een
grotere betrokkenheid van
leerlingen bij het leren op school.
Dit uitte zich bijvoorbeeld op
cognitief vlak (meer aandacht en
beter onthouden van lesstof) en
op fysiek (het mogen bewegen
en uitbeelden), emotioneel
(expressie van gevoelens) en
sociaal vlak (interesse in anderen,
samenwerken) (pp. 120-121). Ook
Hardiman, Rinne en Yarmolinskaya
(2014) zagen in hun onderzoek dat
een onderwijsprogramma waarin
de kunsten werden geïntegreerd
en ingezet als middel, een positief
effect had op het onthouden van
lesstof op langere termijn (p. 147).
Lynch (2007) geeft aan dat
het integreren van kunst in het
basisonderwijs leren op meerdere
manieren ondersteunt. Wanneer
de kunsten een middel worden
voor het leren van een bepaalde
leerinhoud, wordt een beroep
gedaan op het hele kind: kinderen
zijn intellectueel, emotioneel
en fysiek betrokken bij de
leerervaring. Verwijzend naar
Dewey (1938), zou een educatieve
ervaring die leren in het heden
stimuleert, een positieve houding
cultiveren voor toekomstig
leren. Daarnaast vraagt
kunstonderwijs van kinderen
om meer verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen
leerproces. Wanneer kinderen
worden uitgedaagd om wat zij
hebben geleerd te demonstreren
of presenteren in de vorm van

bijvoorbeeld drama, beeldende
kunst of muziek, moeten zij
kiezen wat belangrijk is om over
te brengen en wat niet. Kinderen
leren zo dus na te denken over hoe
ze wat ze weten het beste kunnen
representeren en communiceren
(Lynch, 2007, p. 37).
Daarnaast helpt het verweven
van de kunsten in het curriculum
volgens Lynch (2007) bij het
creëren van zones van naaste
ontwikkeling , waarin het nemen
van risico’s in het leerproces wordt
aangemoedigd en ondersteund
door middel van sociale interactie.
Ten slotte zorgt kunstintegratie
in het onderwijs voor inclusieve
ervaringen die alle leerlingen
uitnodigen om deel te nemen
aan het leerproces. Leerlingen
die moeilijk meekomen op
school ervaren succes wanneer
zij door de kunsten op andere
manieren hun leerproces
kunnen uitdrukken. Kinderen
die sterker zijn met taal breiden
hun communicatierepertoire uit
door het leren uitdrukken van
kennis en gevoelens in beelden,
gebaren of geluiden (pp. 37-38).
Ook volgens Fiske (1999) zouden
door kunstintegratie niet alleen
leerlingen worden bereikt en
kunnen opbloeien die normaal
buiten de boot vallen en niet goed
meekomen, maar tevens nieuwe
uitdagingen worden geboden aan
leerlingen die zich juist vervelen
omdat zij boven hun leeromgeving
zijn uitgegroeid (IX-X).
De motivatie-uitkomsten
vinden ook weerklank in het
compendium Critical links (2002).
Zo stellen verschillende ‘multikunst’ programmaevaluaties, en
specifieke studies, dat kinderen
meer betrokken zijn bij artistieke
activiteiten op school dan bij andere
curriculumactiviteiten. Hogere
betrokkenheid bij kinderen is ook
waargenomen bij de integratie van
kunstvormen in andere vakken. Dit
zou kunnen betekenen dat positieve
attitudes tegenover school, door
kunsteducatie overdragen naar
andere leersituaties.
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// ''HET PRODUCTIEVE
EN RECEPTIEVE
VERMOGEN TOT
ZELFREFLECTIE,
HET INZICHT IN DE
EIGEN CULTUUR EN
DIE VAN ANDEREN,
EN IN CULTUUR IN
HET ALGEMEEN, TE
VERGROTEN EN IN
VERSCHILLENDE
MEDIA TE LEREN
UITDRUKKEN.”

Zo stelt Catterall (2002) dat
kinderen die delen van hun
schooldag bevredigend en leuk
vinden door de kunsten, mogelijk
optimistischer worden over de
hele schoolervaring (p. 155). Reif
en Grant (2010) zien de kunsten
dan ook als een onmisbaar middel
om leerlingen te bereiken en te
leren dat scholen inspirerende
plekken kunnen zijn om te leren
(pp. 101-102). Winner et al. (2013)
merken echter op dat het bewijs
dat deze betrokkenheid zich
werkelijk uit in transfer, zoals
betere leerprestaties in andere
gebieden, niet sterk is (p. 208).
Meer experimenteel onderzoek
is nodig om een werkelijk
causaal verband te tonen tussen
kunsteducatie, betrokkenheid en
schoolmotivatie
(p. 210). Ook zijn effecten moeilijk
te verbinden aan de specifieke
inzet van cultuureducatie als doel
of als middel.

Wereldoriëntatie
In het kerndoelenboekje is de
omschrijving van het leergebied
Oriëntatie op jezelf en de wereld
als volgt: In dit leergebied
oriënteren leerlingen zich op
zichzelf, op hoe mensen met
elkaar omgaan, hoe ze problemen
oplossen en hoe ze zin en
betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op
de natuurlijke omgeving en op
verschijnselen die zich daarin
voordoen. Leerlingen oriënteren
zich ook op de wereld, dichtbij,
veraf, toen en nu en maken daarbij
gebruik van cultureel erfgoed.
(Greven & Letschert, 2006, p. 47)
Het is bij uitstek dit leergebied
dat aansluit bij wat Van Heusden
(2010) formuleert als het doel
van cultuuronderwijs, namelijk:
“het productieve en receptieve
vermogen tot zelfreflectie, het
inzicht in de eigen cultuur en
die van anderen, en in cultuur in
het algemeen, te vergroten en
in verschillende media te leren
uitdrukken” (p. 17).
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Voor een vak als
erfgoedonderwijs worden
relevante effecten besproken door
Grever en Van Boxtel (2014). Zo
zou erfgoedonderwijs niet alleen
moeten gaan om kennis van het
verleden dat met het erfgoed
verbonden is, maar ook om het
verwerven van inzicht in wat
erfgoed is. In het kerndoel wordt
gesproken over waardering krijgen
voor aspecten van erfgoed. Grever
en Van Boxtel geven aan dat het
belangrijk is de vraag te stellen
om welk soort waardering het hier
gaat (p. 102). Als het onderwijs
leerlingen wil voorbereiden op
een pluriforme en democratische
samenleving, en zou moeten
bijdragen aan sociale cohesie, dan
betekent dit volgens Grever en Van
Boxtel dus niet dat alle leerlingen
dezelfde waardering voor kunst,
cultuur en erfgoed ontwikkelen.
Dan zou het juist moeten gaan om
het creëren van het besef dat er
verschillende betekenissen kunnen
worden toegekend aan objecten,
gebruiken en verhalen uit het
verleden en dat de manier waarop
leerlingen en anderen betekenis
toekennen te maken heeft met
wie zij zijn (p. 103).
Mogelijke leeruitkomsten van
erfgoedonderwijs die Grever en
Van Boxtel noemen zijn onder
andere dat kinderen inzicht krijgen
in: erfgoed als selectieproces,
het bestaan van meerdere
perspectieven bij verhalen over
het verleden, de pluriformiteit van
betekenisverlening aan sporen
uit het verleden in heden en
verleden, de eigen identiteit en
die van anderen, en hoe de eigen
betekenisverlening aan sporen uit
het verleden en die van anderen
beïnvloed wordt door wie je bent
of wilt zijn (p. 106).
Naast dat de kunsten een
middel kunnen zijn om globale
thema’s aan te snijden (zie
bijvoorbeeld Jackson & Conteh,
2008), stelt Houser (2005) dat
kunstonderwijs zich goed leent
voor het bevorderen van kritisch
bewustzijn, de capaciteit om te

zorgen, en een grotere waardering
van onderlinge verbondenheid.
Een reden zou zijn dat de kunsten
zintuigen directer aanspreken
dan andere, meer nauwe,
lineaire en rationele vormen van
communicatie (pp. 50-51). Houser
stelt dat het niet mogelijk is om
de complexiteit van de wereld te
begrijpen als we niet bereid zijn de
visies van anderen te overwegen.
Zonder een begrip van de sociale
complexiteit, waar kunstonderwijs
volgens hem bij helpt, zou
het moeilijk zijn een sterke,
participatieve, multiculturele
democratie te ontwikkelen (p.
67). Een integratie van kunsten in
het hele curriculum zou helpen
om nieuwe en betekenisvolle
verbindingen te creëren met
de lesinhoud, en het begrip dat
leerlingen hebben van hun cultuur

en die van anderen te vergroten
(Purnell et al., 2007, p. 424).
Kunstonderwijs wordt volgens
Eisner (2002; 2003) dan ook
onterecht gezien als “iets erbij”. Hij
omschrijft verschillende relevante
lessen die goed kunstonderwijs
kinderen kan bijbrengen. Zo
vergroot kunstonderwijs de
aandacht voor relaties en gaat het
meer om persoonlijk oordeel dan
om regel. Kunstonderwijs leert
kinderen dat problemen meer dan
één oplossing, en vragen meer dan
één antwoord, kunnen hebben.
Ook leert het dat er vele manieren
zijn om de wereld te zien en te
interpreteren. Kunstonderwijs
leert volgens hem kinderen dat
noch woorden in hun letterlijke
vorm, noch cijfers als kwantificatie
van de wereld, uitputtend zijn voor
wat we weten. De kunsten leren

kinderen nuances en beter te zien.
Daarnaast leert kunstonderwijs
om in en door een materiaal
te denken en tot medium te
maken. Kunstonderwijs, zowel
gericht op product als proces,
vraagt aandacht op wat normaal
ongezien zou blijven, wat deuren
opent naar nieuwe manieren
waarop de wereld gezien kan
worden en waarop kinderen de
wereld kunnen ver- en uitbeelden.
Ten slotte maken de kunsten het
mogelijk om ervaringen op te
doen die niet uit andere bronnen
kunnen worden gehaald. Hierdoor
ontdekken kinderen een variëteit
aan gevoelens en manieren
waarmee betekenis kan worden
gegeven aan de wereld (2003, pp.
9-16). Eisner voorziet dergelijke
effecten echter niet met empirisch
bewijs uit onderzoek.
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// ''ER ZIJN
AANWIJZINGEN DAT
MUZIEKEDUCATIE ZOU
KUNNEN BIJDRAGEN
AAN HET EMPATHISCH
VERMOGEN VAN
KINDEREN.''
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Binnen de voorgaande aspecten
van het leren van kinderen
kwamen al raakvlakken met
sociaal-emotionele ontwikkeling
naar voren. Immers zou een
leerproces goed gedijen bij
sociale interactie en emotionele
betrokkenheid (Blatt-Gross,
2010, p. 363). Veel kunstvormen
bevatten emotionele elementen,
en kinderen kunnen kunstvormen
en -media gebruiken om hun
gevoelens te uiten of erbij
stil te staan. Toch bestaan er
volgens Brouilette (2010) nog
grote leemtes in de kennis
over hoe de interpersoonlijke
interacties van kunstactiviteiten
de ontwikkeling van de sociale
scripts van kinderen beïnvloeden
in hun omgang met anderen (p.
16). ‘Sociale scripts’ definieert
Brouillette als interacties zoals het
vertellen van grappen, het delen
van levensverhalen en algemene
gesprekken. Kunsteducatie vormt
volgens haar een tegenhanger
voor de hoeveelheid prikkels die
kinderen ontvangen door geweld
op televisie en in computerspellen,
die schadelijk zouden kunnen
zijn voor gezonde sociale scripts.
Actieve deelname in constructieve
menselijke relaties zou kinderen
helpen om volgens haar wel
“gezonde” sociale scripts te
ontwikkelen. Een kunstvorm als
creatief drama zou zowel het
actieve van computerspellen
omvatten, als groeps-rollenspellen
waaraan jonge kinderen van nature
deelnemen. Zulke imaginaire
activiteiten zouden kinderen niet
alleen bewuster maken van de
reacties en verwachtingen van
anderen, maar ook hun sociale
vaardigheden aanscherpen (2010,
p. 17). Desondanks zouden deze
vormen binnen het onderwijs
volgens Brouillette onvoldoende

aan bod komen:
During their pre-kindergarten years,
children spend a large proportion
of their waking hours engaged in
expressive activities such as drawing;
painting; molding clay; singing; and
pretending to be heroes, parents,
babies, monsters, or animals. As
soon as children arrive at school,
however, they are expected to put
aside such activities and sit quietly at
desks. . . [C]lassrooms now resemble
the first-grade classrooms of past
decades, in that they emphasize
formal reading and math instruction
instead of play and socialization
. . . Opportunities for imaginative
engagement are greatly diminished.
(Brouillette, 2010, p. 17)
Kinderen die meer acceptatie
door en betere relaties met
groepsgenoten ervaren, zouden
positiever staan tegenover naar
school gaan en beter deelnemen
aan activiteiten in de klas. Door
het leren herkennen, benoemen,
beheersen en communiceren
van de eigen emoties en het
zien en proberen te begrijpen
van die van anderen, bouwen
kinderen vaardigheden op die
hen verbinden met familie,
leeftijdsgenoten en leerkrachten.
Dit is niet alleen voor hun
ontwikkeling van belang, maar
heeft ook positieve effecten op
schoolprestaties, aldus Brouillette
(2010, p. 18).
Deze theoretische hypothese
toetste Brouillette aan de
hand van de door leerkrachten
gepercipieerde effecten van een
programma waarbij kunsteducatie
werd geïntegreerd in reguliere
lessen. Vooral activiteiten als
drama en dans werden door
docenten gewaardeerd om hun
positieve invloed op de sociale
vaardigheden van hun leerlingen,

omdat hierin interactie tussen
leerlingen werd aangemoedigd
(p. 19). Muzieklessen en
beeldende vorming werden
lager gewaardeerd, wat mogelijk
meer samenhangt met de
manier van onderwijzen dan de
inhoud. Wat betreft de sociaalemotionele ontwikkeling van hun
leerlingen, vonden leerkrachten
dat kinderen op een diepere
manier kennis maakten met
bekend materiaal. Het uitbeelden
van een scène vereiste meer
verkenning van de betekenis van
de woorden (het interpreteren
van de beweegredenen van
een personage) en zo tot
een beter begrip van de stof.
Leerkrachten waardeerden
vooral de mogelijkheden die de
acteeroefeningen boden om
emoties, pesten, vriendschap en
andere gevoelige onderwerpen
te bespreken die moeilijk op
andere plaatsen in het curriculum
konden worden aangekaart
zonder defensieve gevoelens
of schaamte op te roepen bij
leerlingen. Het acteren hielp
kinderen om de sociale scripts
te belichamen en verschillende
mogelijke reacties naast elkaar af
te wegen. Op meerdere manieren
en uit verschillende standpunten
naar iets kunnen kijken is van
belang voor goede relaties en
samenwerkingsverbanden (p.
21). Ook zouden de kunstzinnige
uitingsvormen kinderen met
een taalachterstand hebben
geholpen deel te nemen en zich
zelfverzekerder te laten
voelen (p. 22).
Deze bevindingen sluiten
aan op de conclusies van het
onderzoek naar effecten van
dramalessen van De la Cruz et
al. (1998). Kinderen met een
leerstoornis gaven blijk aspecten
als beleefdheid en omgang met
klasgenoten te hebben geleerd,
zoals anderen geen pijn doen,
evenals beter te luisteren en
spreken. Ook brachten de lessen
plezier teweeg (p. 92). Creatief

drama zou hebben bijgedragen
aan zelf-expressieve, sociale
interacties met een nadruk
op het spontaan spreken in
improvisaties, wat zou bijdragen
aan betere interpersoonlijke
communicatievaardigheden
(p. 93).
Cultuureducatie kan volgens
meerdere auteurs kinderen de
gelegenheid bieden om, in een
veilige omgeving, hun gevoelens
en persoonlijkheid te uiten.
Nevanen et al. (2014) zagen
als gevolg van kunsteducatie
een positieve invloed op de
volgende sociale en emotionele
vaardigheden: meer plezier
in het leren van nieuwe
vaardigheden, succesgevoelens,
moed en zelfvertrouwen,
samenwerkingsvaardigheden,
presentatievaardigheden
en het kunnen tolereren van
verschillen (mogelijk omdat
iedereen een eigen rol had in
het geheel en er geen sprake
was van competitie) (Nevanen et
al., 2014, p. 78). Catterall (2007)
onderzocht de effecten van een
dramaprogramma op kinderen
en vond bij leerlingen die deel
hadden genomen een toename in
de gemeten domeinen, namelijk:
in groepen kunnen werken,
problemen kunnen oplossen en
een bewustzijn van het eigen
denkproces (p. 177).
In een quasi-experimenteel
onderzoek zagen Goldstein en
Winner (2012) een toename
in empathie bij leerlingen
die toneellessen kregen, in
vergelijking met kinderen die
geen toneellessen kregen. Een
jaar lang in rollen verplaatsen,
en het leren om aandacht te
hebben voor de mensen om hen
heen, hadden hier mogelijk toe
geleid (p. 26). Echter konden
andere factoren van invloed zijn
geweest en biedt dit onderzoek
volgens Goldstein en Winner
nog geen bewijs om het effect
te onderbouwen. Wel zijn er

volgens Winner et al. (2013)
theoretische redenen om aan te
nemen dat toneel-/dramalessen
bepaalde sociale vaardigheden
ontwikkelen, aangezien er van
leerlingen gevraagd wordt om
bijvoorbeeld personages te
analyseren en zich in de huid
van anderen te verplaatsen.
Daarnaast vragen toneel en
drama om het leren uitdrukken
en beheersen van emotie (p.
223). Winner et al. vonden
echter nog geen empirisch
bewijs voor de effecten van
theatereducatie op zelfconcept
en sociale vaardigheden (p.
227). Wat betreft beeldende
vorming is er volgens Winner
et al. (2013) ook nog geen sterk
empirisch bewijs voor effecten op
zaken als zelfbeeld, emotionele
zelfregulatie en empathie (pp.
219-222). Volgens Brouilette
(2010) kan cultuureducatie ook
alleen bijdragen aan sociaalemotionele vaardigheden als de
manier van instructie dit
toelaat (p. 22).
Er zijn aanwijzingen dat
muziekeducatie zou kunnen
bijdragen aan het empathisch
vermogen van kinderen. Winner et
al. (2013) verwijzen naar onderzoek
waarin een groep kinderen die
zes jaar lang twee keer per week
een muziekinstructie kreeg, is
vergeleken met leerlingen die
geen muziekles kregen. In de
klassen die wel muzieklessen
kregen was er een positiever
klimaat. Zo waren er minder
sociaal-geïsoleerde kinderen en
oordeelden kinderen positiever
over hun medeleerlingen. Deze
uitkomsten kunnen volgens
Winner et al. worden gerelateerd
aan empathie (p. 218). De
vermeend betere houding
tegenover medeleerlingen,
zelfbeeld en zelfvertrouwen door
kunstintegratie zijn ook terug te
vinden in de review van Comerford
Boyes en Reid (2005), evenals de
kracht van kunst als middel tot
vergrote motivatie (pp. 3-4).
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3/2/3 CULTURELE ONTWIKKELING

VAN KINDEREN

Harland (2008) maakt de indeling in primaire en secundaire effecten
van kunsteducatie (p. 12). Op basis van beschrijvingen en definities van
leerlingen, leerkrachten en anderen van de effecten van kunsteducatie,
brengt hij de belangrijkste elementen in een model onder, te zien in
tabel 2.

SIEN | KWALITEIT EN EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS

// ''DE ONDERZOEKERS
LEGDEN ZICH
TOE OP HET
FORMULEREN VAN
WAT DE KINDEREN
SPECIFIEK DOOR
ONDERWIJS IN EN
OVER DE KUNSTEN
LEREN.''

PRIMAIRE EFFECTEN

SECUNDAIRE EFFECTEN

Kennis van de kunstdiscipline en
bijhorende technieken en vaardigheden
kunnen hanteren

Plezier en andere emotionele
effecten

3. Onderzoeken en uitdrukken van betekenis
• Een toename van de mogelijkheden en
vaardigheden van leerlingen die nodig zijn om
beweringen te doen over de wereld en zichzelf,
evenals het ontwikkelen van vertrouwen om
zichzelf te uiten door middel van beeld, muziek et
cetera;
• Meer culturele kennis ;
• Grotere bewustwording van de omgeving;
• Groeiend begrip van sociale en morele kwesties
(Harland, 2008, p. 20).
Een cultuureducatieprogramma zou volgens Harland
continu, evenwichtige aandacht moeten besteden aan
de drie bovenstaande, met elkaar samenhangende
kernwaarden (2008, p. 20).
4

Het studio thinking-kader van Hetland, Winner,
Veenema, Sheridan en Perkins (2007) is te zien als
reactie op de instrumentele claims. De onderzoekers
legden zich toe op het formuleren van wat de kinderen
specifiek door onderwijs in en over de kunsten leren.
Zij kozen hiervoor beeldende kunst als uitgangspunt,
maar geven aan dat het hier net zo goed om muziek,
dans of drama had kunnen gaan. Zij formuleren acht
belangrijke denkvaardigheden die volgens hen worden
ontwikkeld door kunsteducatie (p. 6), te zien in tabel 3.
Hoewel het onderzoek was gericht op het voortgezet
onderwijs, zijn deze denkvaardigheden ook toepasbaar
op het primair onderwijs.

Waarmee hij andere culturele kennis lijkt te bedoelen dan de disciplinespecifieke kennis zoals genoemd bij punt 1.

1. ONTWIKKELEN VAN EEN VAK

Techniek: het leren gebruiken van gereedschappen, materialen;
het leren van artistieke conventies.
Studiopraktijk: het leren zorgdragen voor gereedschappen,
materialen en ruimte.

2. BETROKKEN ZIJN EN DOORZETTEN

Het leren omarmen van relevante problemen binnen de
kunstwereld en/of van persoonlijk belang, het ontwikkelen van
focus en andere mentale disposities die werken en doorzetten
in kunsttaken bevorderen.

De primaire effecten zijn volgens hem te zien als de exclusieve
eigenschappen van kunsteducatie. De secundaire komen voort uit of zijn
een reactie op de primaire effecten, die ook op andere vakgebieden of
breder maatschappelijk vlak van invloed zouden kunnen zijn (p. 19). De
eerste effecten hangen dan ook meer samen met de specifieke leerdoelen
en competenties voor Kunstzinnige oriëntatie. Vervolgens zijn er ook nog
de subcategorieën van de primaire effecten, op basis waarvan doelen voor
kunst- en cultuureducatie kunnen worden geformuleerd:

3. VERBEELDEN

Het leren om mentaal te verbeelden wat niet direct kan
worden geobserveerd alsmede het verbeelden van mogelijke
vervolgstappen in het maken van een werk.

4. UITDRUKKEN

Het leren creëren van werken die een idee, gevoel of
persoonlijke betekenis uitdrukken.

1. Kennis van de kunstdiscipline, technieken en vaardigheden
• Het versterken van kennis en begrip van de verschillende kunstdisciplines en hun context;
• Het ontwikkelen van de interpretatieve vaardigheden die nodig zijn
om kunstwerken en kunstprocessen te kunnen ‘ontcijferen’;
• Een toenemende waardering van kunst, groei in esthetisch
oordeelsvermogen;
• Ontwikkelingen in technische vaardigheden bij het eigen
praktisch werk;
• Versterken van kritische en actieve luistervaardigheden en
waarnemingsvermogen (Harland, 2008, pp. 19-20).

5. OBSERVEREN

Het leren om visuele contexten nauwgezetter te beschouwen dan
dat normaal “kijken” vraagt, en zo het leren zien van dingen
die anders misschien niet zouden worden gezien.

6. REFLECTEREN

Vragen en uitleggen: het leren denken en praten met anderen
over een aspect van het (eigen) werk of werkproces.
Evalueren: het leren beoordelen van het eigen werk en
werkproces, en van het werk van anderen in relatie tot de
standaard in het betreffende veld.

7. UITREKKEN EN VERKENNEN

Het leren verder te strekken dan de eigen veronderstelde
capaciteiten, het spelenderwijs verkennen zonder een vooraf
bedacht plan, en het omarmen van de mogelijkheid om van fouten
en ongelukjes te leren.

8. HET BEGRIJPEN VAN DE KUNSTWERELD

Domein: het leren over kunstgeschiedenis en de hedendaagse
kunstpraktijk. Gemeenschappen: het leren interacteren als
een kunstenaar met andere kunstenaars (in het klaslokaal,
lokale kunstorganisaties, het kunstveld) en binnen de bredere
samenleving.

Creatieve en denkvaardigheden

Persoonlijke en maatschappelijke
ontwikkeling

Verkennen, onderzoeken en kunnen
uitdrukken van betekenis in kunst of
door middel van kunst

Transfereffecten (toepassing van het
geleerde in andere contexten)

Tabel 2 Primaire en secundaire effectdomeinen van kunsteducatie (Harland, 2008, p. 19).

2. Creativiteit en denkvaardigheden
• Het ontwikkelen van creativiteit en het vermogen om te
experimenteren en vernieuwen;
• toename van de verbeeldingskracht;
• verwerven van denk- en probleemoplossend vermogen
(Harland, 2008, p. 20).

Tabel 3. Acht denkgewoonten die door kunsteducatie worden ontwikkeld (Hetland et al., 2007, p. 6)

32

33

SIEN | KWALITEIT EN EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS

3/2/4
SCHOOLCULTUUR

// ''WANNEER DE
KUNSTEN CENTRAAL
KOMEN TE STAAN,
DE SCHOOL TOT
EEN PLAATS
VAN ONTDEKKING
EN ONDERZOEK
KAN WORDEN
GEMAAKT, WAT
BIJDRAAGT AAN
EEN VERBETERD
LEERKLIMAAT EN
BETERE MOTIVATIEUITKOMSTEN.''
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Volgens Fleming et al. (2004)
zou een school met een actief
kunstprogramma waarschijnlijk de
houdingen en zelfvertrouwen van
leerlingen verbeteren, met een
bijkomstig positief effect op hun
prestaties. Succesvol onderwijs
gaat volgens hen dan ook niet enkel
om het ontwerpen van een syllabus
of het uitvinden van een strategie,
maar veel meer om het creëren van
een cultuur op school (p. 181).
In het onderzoek van Burton
et al. (2000) wijzen leerkrachten
en directeuren meerdere
effecten op het schoolklimaat
toe aan kunsteducatie. Deze
betreffen vooral veranderingen
in de onderwijspraktijk van
leerkrachten. Leerkrachten
leerden nieuwe vaardigheden
en verbreedden hun curriculum;
werden aangemoedigd om risico’s
te nemen en innovatief te zijn;
ontwikkelden een sterkere band
met leerlingen en een toegenomen
bewustzijn van de verschillende
aspecten van de mogelijkheden en
persoonlijkheden van leerlingen; en
spraken over een toename van hun
plezier op hun school als werkplek
(p. 242).
Omdat het onderzoek enkel
correlaties toont, rest wel de
vraag of de positieve effecten zijn
veroorzaakt door de kunsten. Zo
zouden scholen waar kunsteducatie
belangrijk wordt gevonden al
een andere organisatiecultuur en
–structuur, of meer innovatieve
leerkrachten, kunnen hebben
dan scholen waar dat niet zo is.
Een school met bijvoorbeeld een
meer top-down structuur, veel
regelgeving en een nadruk op
toetsprestaties, biedt misschien
minder kunsteducatie aan en
minder ruimte voor verbreding,
experiment en het ontdekken
van talenten van leerlingen die
in andere vakken niet naar voren
komen (p. 244).

Toch wijzen meerdere
onderzoeken erop dat wanneer
de kunsten centraal komen te
staan, de school tot een plaats
van ontdekking en onderzoek kan
worden gemaakt, wat bijdraagt aan
een verbeterd leerklimaat en betere
motivatie-uitkomsten. Vooral
kunstlessen zouden zich goed lenen
voor het toepassen van innemende
en motiverende pedagogische
stijlen. Leerlingen zouden de
kunstlessen meer waarderen dan
andere lessen omdat er minder op
het spel staat, bijvoorbeeld geen
toetsen en geen foute of goede
antwoorden. Dit plezier zou hun
relatie tot leren en school kunnen
veranderen (Winner et al., 2013, p.
255; Fiske, 1999, p. IX).
Leerlingen hebben elk hun
unieke achtergrond, ervaringen
en krachten. Door het opnemen
van de kunsten in de klas, zouden
leerlingen volgens Reif en Grant
(2010) dan ook de kans krijgen om
de lesinhoud op velerlei manieren
te verkennen:
They have options to listen and ‘draw’
music, sketch main ideas, act out
characters and emotions.
They feel free to move desks aside
and explore right angles using their
own bodies as the sides of a triangle.
They listen to a chant as they learn
about measures, and chime in when
they feel ready to take part. And they
learn. They are engaged, they are
exploring, and they are developing.
(Reif & Grant, 2010, p. 111)
Stevens (2002) pleit ervoor dat
leerkrachten manieren zoeken om
dagelijkse ervaringen met kunst
te laten plaatsvinden, in plaats
van kunstonderwijs te isoleren en
slechts te beperken tot één of twee
keer per week. De kunsten zouden
in elk vakgebied, op elk niveau,
door het hele curriculum kunnen
worden verweven. Stevens houdt
een pleidooi om in plaats van het
traditionele model, aangeduid als
de “school als fabriek”, te werken
naar een model van de “school
als studio” (p. 22). Bamford

en Wimmer (2012) bespreken
mogelijke manieren waarop kunst
en cultuur kunnen bijdragen aan de
schoolaantrekkelijkheid. De kunsten
zouden volgens hen een rol kunnen
spelen in zowel het ontwikkelen
en versterken van leerlingen als
individuen, als het creëren van een
“gemeenschappelijke betekenis”
die hen verbindt (p. 6). Er zouden
verschillende manieren zijn waarop
scholen de bijdrage ervaren
die de kunsten leveren aan hun
aantrekkelijkheid. Bamford en
Wimmer zeggen sterk bewijs te
hebben gevonden op drie gebieden:
- Het aanbieden van kunst en cultuur
op een duurzame en kwalitatief
goede manier bevordert een
ruimer en breder curriculum,
wat zou leiden tot verbeterde
schooldeelname (minder uitval/
meer leerlingen), wat de
aantrekkelijkheid voor ouders en
beleidsmakers kan vergroten.
- De kunsten verbeteren het
sociale klimaat van de school en
verminderen negatieve sociale
interacties en anti-sociaal
gedrag. Dit draagt direct bij aan
de perceptie die leerlingen van
school hebben, en vergroot de
waarschijnlijkheid dat de school
door leerlingen en leerkrachten
wordt gezien als
aantrekkelijke plek.
- De inclusie van de kunsten
gedurende de schooldag biedt
mogelijkheden voor communicatie
en emotionele ontwikkeling
die over het algemeen geen
deel uitmaken van andere
schoolvakken. Een verbeterde
emotionele connectie tussen
leerlingen en leerkrachten zou de
aantrekkelijkheid van de school
voor leerlingen verbeteren (p. 21).
Hoe kan cultuureducatie
de cultuur op een school
beïnvloeden?
Charland (2011, met verwijzing
naar Cuban, 1990), onderscheidt
twee soorten cultuurverandering:
eerste orde en tweede orde.
Veranderingen van de eerste orde

Exosysteem
Macrosysteem
Overlappende
maatschappelijke/
culturele ideologieën,
waarden,
overtuigingssystemen,
concepten van succes,
concepten van de
functie van onderwijs,
statushiërarchie,
kapitalisme.

Invloed van
institutionele missie,
visie, curriculum,
standaarden,
professionele
ontwikkeling,
subsidiëring,
verplichtingen,
incentieven/
disincentieven,
shool- en
gemeenschapsverbanden,
besturen,
beleidsmakers.

Mesosysteem
Onderlinge relaties
tussen leerkrachten,
team, leerlingen.
Relaties tussen
leerkracht & school,
leerkracht &
leerlingen, leerlingen
& school, families &
school.

Microsysteem
Persoonlijk begrip,
opvattingen,
disposities, waarden,
persoonlijke missie/
visie. Directe
evaringen met
collega’s, leerlingen
en de gemeenschap.

Figuur 1

hebben betrekking op aanpassingen
van personeel, hulpbronnen,
curriculuminhoud en cursussen,
zonder de manieren waarop
leerkrachten en leerlingen hun
rollen vervullen substantieel te
veranderen (pp. 2-3). Tweede orde
veranderingen, veranderen het
“business-as-usual”-model door
nieuwe doelen en werkwijzen te
introduceren. Het gaat hier om een
wijziging van de autoriteit, rollen
en relaties tussen leerkrachten en
leerlingen, waaronder pedagogische
transformaties vallen, zoals van
meer leerkracht-gecentreerde naar
leerling-gecentreerde instructie, of
van gesloten naar open opdrachten.
In tegenstelling tot de eerste orde,
betreft tweede orde een blijvende
verandering:
First-order change is like a new
wardrobe, giving the appearance of
a new identity, but easily cast off
in favor of the next fashion trend.
Second-order change, because it
significantly impacts the cultural
core of a school and challenges the
understandings of its staff, faces
“the quiet but persistent resistance
of teachers and administrators”
(Cuban, 1990, p. 75), who may not
immediately see value in abandoning
deeply held, and culturally reinforced,
traditions. (Charland, 2011, p. 3).
Charland benadert de integratie
van kunst op een school als
cultuurverandering. Hij gebruikt
hiervoor de systeemtheorie van
Bronfenbrenner (1979; 2005),

met het model van het culturele
ecosysteem, te zien in Figuur 1. Het
culturele ecosysteem van onderwijs
(vrij vertaald uit Charland, 2011, p. 5).
De cultuur op een school is hier
het resultaat van een complex
samenspel tussen de invloeden
van de verschillende niveaus
(figuur 2). Het voortduren van een
interventie in de schoolcultuur,
vraagt om overeenstemming
tussen het exosysteem, zoals
het geschreven beleid, missie,
doelen en standaarden, en dat
het in de praktijk wordt gebracht
door de leerkrachten op het
microsysteemniveau (2011, p. 5)
Charland (2011) concludeert dat het
integreren van kunst op een school,
om een betekenisvolle cultuurverandering vraagt op het niveau van
leerkrachten, uitgedrukt in hun persoonlijke waarden en overtuigingen.
Hiervoor is het nodig dat relaties op
dat niveau worden beïnvloed zodat
leerkrachten nieuwe manieren van
leren zien, en dat onderlinge steun
in het team goed georganiseerd en
betrouwbaar is.
Aangezien
overtuigingen
en
waarden niet direct in een harde
confrontatie kunnen worden uitgedaagd, vraagt integratie van
kunst (en cultuur) om geleidelijke
veranderingen op school- en leerkrachtniveau, zoals door training,
onderlinge coaching en overeenstemming tussen de praktijk en de
visie van de school (p. 13).
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Aansluiting op het exosysteemniveau
• Overeenstemming met de missie/visie van de instelling.
• Aansluiting op de pedagogische behoefte.
• Beleid/verwachtingen voor schoolontwikkeling.

Relaties op het mesosysteem-niveau
• Gedeelde voorkennis.
• Schoolontwikkeling / teamtraining.
• Implementatie in de klas.
• Onderlinge coaching leerkrachten.
• Teambesprekingen en praktijkanalyse.
• Beoordeling van het leren van kinderen
door de kunstintegratie.
• Identiteit van de school in de omgeving.

Overtuigingen op het microsysteem-niveau
• Opvattingen over de onderwijspraktijk en het leren
van kinderen.
• Rol van de leerkracht en leerling.
• Pedagogisch repertoire.
• Toewijding aan kunst / cultuur als onderwijsen leermiddel in de reguliere onderwijspraktijk.

Figuur 2 Niveaus in een cultuurverandering (vrij vertaald uit
Charland, 2011, p. 6).
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3/3 IMPLICATIES VOOR
METENEFFECTEN

// ''CHARLAND (2011)
CONCLUDEERT DAT
HET INTEGREREN
VAN KUNST OP EEN
SCHOOL, OM EEN
BETEKENISVOLLE
CULTUURVERANDERING VRAAGT OP
HET NIVEAU VAN
LEERKRACHTEN.''
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In voorgaande paragrafen is gekeken naar de effecten van
cultuureducatie op de gebieden die momenteel een rol spelen
in de aanpak van SIEN: het leren van kinderen (taal, rekenen en
wereldoriëntatie), sociaal-emotionele ontwikkeling, de culturele
ontwikkeling van kinderen en de cultuur op school. De invalshoek van
de 21e-eeuwse vaardigheden, wordt zoals eerder aangegeven apart
behandeld in een ander onderzoeksrapport (januari 2017). Hoewel er
diverse mogelijke effecten in kaart zijn gebracht, is de rode draad dat
‘hard bewijs’ voor oorzakelijke effecten van cultuureducatie nog niet is
gevonden, noch dat de gevonden positieve effecten te generaliseren
zijn. Effecten houden volgens Winner et al. grotendeels verband met hoe
kunst- en cultuureducatie gegeven wordt (2013, p. 254).
Biesta (2012) is kritisch op de cultuur van meten en vergelijken
in het onderwijs, die in veel landen gepaard gaat met de zorg om
kwaliteit. Hij stelt de vraag of we meten wat we waardevol vinden, of
dat gemeten wordt wat gemakkelijk te meten is (bijvoorbeeld door
gestandaardiseerde toetsen), en daardoor uiteindelijk gewaardeerd
wordt wat meetbaar is (p. 24). Hij heeft kritiek op de nauwe focus op
efficiëntie en effectiviteit van onderwijsprocessen en de opkomst van
evidence-based onderwijs (p. 37), en de aanname dat het onderwijs een
causaal proces is (p. 41). Het gaat Biesta om de vraag wat de onderwijspedagogische kwaliteit is van de doelen, middelen en activiteiten en wat

leerlingen ervan leren (2012,
p. 54).
Waar Biesta kritiek uit op de trend
van evidence-based werken in het
onderwijs, richt Galloway (2009)
haar kritiek op hetzelfde model
voor kunstinterventies (waaronder
kunsteducatie). Zo wordt er
volgens haar bij de beoordeling
van effectenstudies overwegend
gekeken naar de methodologie
als basis van een goede evaluatie
en naar technische vraagstukken.
Vaak wordt geconcludeerd dat
er moet worden geïnvesteerd
in grootschaliger, longitudinaal
onderzoek en evaluatie. Zij stelt
echter dat, om de effecten
van kunstinterventies beter te
begrijpen, het vraagstuk meer
moet gaan over welk type
onderzoeksaanpak het meest
geschikt is. Galloway biedt een
theorie-gebaseerde evaluatie aan
als alternatief (p. 126).
Het centrale punt van kritiek,
en volgens Galloway wellicht
de voornaamste reden voor de
conclusie dat er geen bewijs is van
de effecten van kunstinterventies,
is het falen in het bewijzen
van causaliteit tussen de
deelname aan kunstactiviteiten
en bepaalde effecten. Dit is
overigens een gedeelde zorg
van de sociale wetenschappen
en (beleids)evaluaties (p. 127).
Zo gaf Ranshuysen in relatie tot
de evaluatie van effecten van
community art, met verwijzing
naar Matarasso (2008), ook al
aan dat het belangrijker is om te
kijken “hoe de ingezette processen
werken en hoe de effectiviteit
daarvan versterkt kan worden”
(Ranshuysen, 2010, p. 54). Dit
vraagt om een verschuiving
van het willen aantonen van
de waarde van een bepaald
programma of interventie, naar
het proberen te versterken van
die waarde (ibid.). Galloway (2009)
stelt dat het vaak ontbreken
van bewijs voor causaliteit
binnen de wereld van evaluatieen sociaal wetenschappelijk
onderzoek, te maken heeft met de

beperkingen van het dominante
natuurwetenschappelijke
experimentele onderzoeks- en
evaluatiemodel. Enerzijds gaat het
om de pragmatische erkenning van
de moeilijkheden die het model
oplevert wanneer het wordt
toegepast op de complexe open
systemen van de “echte wereld”,
zoals die van het onderwijs, waarin
(quasi-)experimenteel onderzoek
onrealistisch is (p. 128). Een
alternatief model ziet verandering
daarentegen als toewijsbaar
aan de interne eigenschappen
van objecten, zoals de interactie
tussen context, mechanisme
of proces. Cruciaal hierbij is
de vraag onder welke (reeks)
omstandigheden verandering
wordt teweeggebracht. Kortom
kijkt deze benadering naar: wat
werkt, voor wie, onder welke
omstandigheden? De eerste stap
is om een theorie of theorieën
te articuleren over hoe een
interventie bedoeld is om te
werken. Theorie informeert het
onderzoeksontwerp en begeleidt
de verzameling en analyse van data
(pp. 131-132). Deze benadering
maakt het mogelijk om de direct
waarneembare effecten te
interpreteren en te verbinden aan
mogelijke langetermijn effecten
die buiten de onderzoeksperiode
liggen (p. 139).

3/4 CONCLUSIE
Voor dit onderzoek bleek het
wenselijk om niet te kijken
naar effecten als geïsoleerd
programmaresultaat, maar om
te proberen te begrijpen hoe
kwaliteit van cultuureducatie
tot stand komt en kan worden
verbeterd. Daarom zal meer
gekeken moeten worden naar het
proces en context in relatie tot de
effecten. Eerst zullen daarvoor
op basis van literatuur criteria en
indicatoren van cultuureducatie
met kwaliteit in kaart worden
gebracht. Bij het onderzoeken
van programmaopbrengsten
kan dan worden gekeken naar
de aanwezige elementen in het
proces, en of deze erop wijzen
dat het programma in de goede
richting is en in inhoeverre de
kwaliteit van cultuureducatie is,
wordt of kan worden verbeterd.
Tevens kunnen de criteria uit de
literatuur zo in de praktijk
worden getoetst.
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// ''DE BELEVINGSWERELD
VAN DE LEERLING
STAAT CENTRAAL BIJ
DE ONTWIKKELING
VAN KENNIS EN
VAARDIGHEDEN.''
''
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Deel 1 // van het meta-onderzoek
naar het programma
Cultuureducatie met kwaliteit
in Limburg, in opdracht van SIEN
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4/1

illustratief voor de opbouw van
competenties in het leergebied.
Scholen kunnen zelf kiezen of
ze het onderwijsaanbod als
aparte vakken of in samenhang
aanbieden. Er zijn twee belangrijke
ontwikkelingen ten opzichte
van de leerlijnen: het creatieve
proces heeft een belangrijke plek
ingenomen binnen Kunstzinnige
oriëntatie, en reflectie is
onderdeel geworden van alle
vormen van kunstbeoefening
(actief en receptief) (Haanstra
et al., 2014, p. 5). Voor kerndoel
56 heeft de SLO de volgende
uitgangspunten geformuleerd bij
het leerplankader:

INLEIDING

4// KWALITEIT
VAN CULTUUR-
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EDUCATIE

Wat is kwaliteit van cultuureducatie? Bamford (2007) deed
in Nederland een evaluerend
onderzoek naar de kwaliteit
en stand van zaken binnen het
kunst- en cultuuronderwijs,
en stelde eveneens de vraag
wat kwaliteit inhoudt, zowel
voor het lesgeven als het
leren. Zij omschrijft kwaliteit
vervolgens als “kunsteducatieve
voorzieningen van erkende
hoge waarde en betekenis in
relatie tot de vaardigheden,
houdingen en prestaties die
worden veroorzaakt” (p. 59),
wat nog weinig concreet is. In
het geval van kunsteducatie
wordt kwaliteit gezien als iets
wat mogelijk gepaard gaat
met behaalde resultaten, en
wat verder gaat door ook de
bijhorende leerwegen, paden,
partnerschappen en erkenning in
acht te nemen. Kwaliteit is hier
dan ook geen vaststaand begrip,
maar vooral een idee waarvan de
criteria onderhevig zijn aan de
invloeden vanuit de samenleving
of gemeenschap (p. 59). De
kwaliteitsvraag zou daarom het
beste pragmatisch per school
worden beantwoord met in
achtneming van de specifieke
context (IJdens, 2012, pp. 14-17).
Hoewel er volgens Bamford
(2007) enige intuïtie mee gepaard
gaat, is het volgens haar wel
degelijk mogelijk om kwaliteit van
cultuureducatie aan te wijzen door te
kijken naar bepaalde algemene
eigenschappen (pp. 60-62). Die
algemene eigenschappen worden
in dit onderzoek voor SIEN
opgevat als de kwaliteitscriteria
en -indicatoren. Om voor de
verschillende scholen te komen
tot één kader met gedeelde
eigenschappen, is gekeken naar
Nederlands- en Engelstalige
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publicaties die specifiek gaan
over kwaliteit van kunst- of
cultuureducatie. De criteria
en indicatoren vormen tevens
sensitizing concepts die
richtinggevend zijn voor het
ontwerpen van het veldonderzoek
en het analyseren van de data
(Verschuren & Doorewaard, 2007,
p. 196). In paragraaf 4.2 wordt
eerst beschreven welke publicaties
zijn geraadpleegd. Daarna
worden de inhoudelijke criteria en
indicatoren samengevat.

4/2
ONDERZOEK NAAR
KWALITEIT
Nationaal
Een relevante uitgave is het
rapport van onderzoeksbureau
Sardes uit 2014. Het
kwaliteitskader dat daarin
wordt voorgesteld, is opgezet
als reactie op de vraag van de
Onderwijsinspectie. De inspectie
wilde, na gesprekken met het
ministerie van OCW, helderheid
over de vraag: “In hoeverre is
het mogelijk een omschrijving
en uitwerking van het begrip
‘onderwijskwaliteit’ te formuleren,
waar het gaat om de invulling die
basisscholen geven aan cultuureducatie?” Met oog op de
ontwikkeling van een kader,
wees de inspectie drie thema’s
aan: het onderwijsaanbod,
het onderwijsproces en de
onderwijsresultaten (Haanstra, van
Heusden, Hoogeveen & Schönau,
2014, pp. 3-4).
Het leerplankader van SLO
uit 2013 geeft richting aan de
verdere invulling en borging van
het curriculum voor Kunstzinnige
oriëntatie. De leerlijnen die
zijn uitgewerkt door SLO zijn

// “IN HOEVERRE IS
HET MOGELIJK EEN
OMSCHRIJVING EN
UITWERKING VAN HET
BEGRIP ‘ONDERWIJSKWALITEIT’ TE
FORMULEREN, WAAR
HET GAAT OM DE
INVULLING DIE
BASISSCHOLEN GEVEN
AAN CULTUUREDUCATIE?''

1. Alle kunstzinnige vakdisciplines
binnen het leergebied
Kunstzinnige oriëntatie kennen
aspecten van de volgende
vaardigheden: produceren en/
of reproduceren, receptie en
reflectie.
2. De kunstzinnige vakdisciplines
kennen alle aspecten van het
(cyclische) creatieve proces. De
vaardigheid reflecteren heeft
een relatie met elke fase in dit
proces.
3. De belevingswereld van de
leerling staat centraal bij de
ontwikkeling van kennis en
vaardigheden.
4. De inhouden van de
kunstzinnige vakdisciplines van
het leergebied Kunstzinnige
oriëntatie worden, waar
mogelijk, in samenhang
met elkaar en met andere
leergebieden aangeboden.
5. Er is sprake van betekenisvol
leren en divergente opdrachten.
6. Het leren vindt zowel binnenals buitenschools plaats.
7. Het leren vindt plaats in
onderlinge communicatie
en in samenwerking tussen
leerlingen.
8. Er is sprake van een
procesgerichte didactiek.
(Haanstra et al., 2014, p. 6)
Er is door SLO gekozen voor
een sociaal-constructivistische

visie op onderwijs waarin actief,
authentiek en betekenisvol
leren in samenwerking met
anderen centraal staat. Dit
gaat gepaard met de keuze om
samenhang aan te brengen
tussen de kunstvakken, cultureel
erfgoed en waar mogelijk
andere leergebieden (zoals taal,
rekenen en wereldoriëntatie),
wat aansluit bij de aanpak
van SIEN. De kerndoelen
en acht uitgangspunten bij
het leerplankader zijn door
Haanstra et al. genomen als
inhoudelijke afbakening van hun
kwaliteitskader (2014, pp. 6-7).
Het bepalen van
kwaliteit betekent dat er
een waardeoordeel wordt
uitgesproken, en de auteurs
geven daarom criteria en
(beperkt) indicatoren om dit op
onderbouwde wijze te kunnen
doen. Onder criteria wordt
datgene verstaan waarop de
beoordeling is gebaseerd. Onder
indicatoren vallen de signalen
over de mate waarin voldaan
wordt aan een norm. De school
of vakvereniging zou die norm,
het beoogde niveau, kunnen
vaststellen. Voor indicatoren
wordt in het rapport verwezen
naar het leerplankader van de
SLO, het kwaliteitskader van de
LKCA en de PABO kennisbasis
(Haanstra et al., 2014, p. 8). Het
kwaliteitskader heeft de volgende
indeling:
1. Onderwijsaanbod
Hier gaat het om de inhoud van
het aanbod voor Kunstzinnige
oriëntatie, of cultuureducatie,
van een school. Dit bestaat uit de
competenties (kennis, attitudes
en vaardigheden) die een school
leerlingen wil bijbrengen. De
kerndoelen die hiervoor het
uitgangspunt vormen zijn
algemeen van aard. Dit betekent
dat scholen veel vrijheid hebben
in het vertalen naar leerdoelen
die leerlingen zouden moeten
bereiken. Wat leerlingen
zouden moeten bereiken wordt
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6
Een kwantitatieve norm vaststellen
wat betreft de aantallen uren,
projecten en culturele activiteiten is
lastig. Hiervoor wordt verwezen naar
onderzoeksgegevens die richtinggevend
kunnen zijn, zoals de uitkomsten van
de laatste monitor cultuuronderwijs PO
(Haanstra et al., 2014, p. 12).

// ''VOOR HET
MINISTERIE VAN
OCW ZIJN IN DIE
PUBLICATIE, OP
BASIS VAN EMPIRISCH
ONDERZOEK IN HET
PRIMAIR ONDERWIJS,
BOUWSTENEN
GEFORMULEERD OM
CULTUUREDUCATIE
OP SCHOLEN TE
VERBETEREN.''

7
Project Zero is onderdeel van de
Harvard Graduate School of Education
en heeft als doel (kunst)educatie te
onderzoeken en te verbeteren. Het
werd opgericht in 1967 door Nelson
Goodman op basis van de gedachte
dat leren in de kunsten gezien zou
moeten worden als serieuze cognitieve
activiteit, maar dat nog “nul” was
gerealiseerd op dat gebied. Sindsdien
is Project Zero uitgegroeid tot een
internationaal bekende organisatie die
vele publicaties heeft voortgebracht,
waaronder Gardner’s theorie over
meervoudige intelligenties
(zie: www.pz.harvard.edu).
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uitgedrukt in vast te stellen kennis,
vaardigheden en houdingen, en
de rationale en/of verantwoording
van de bepaling van wat onder
relevante resultaten moet worden
verstaan. Voor het leergebied
van Kunstzinnige oriëntatie
zouden echter de algemene
kwaliteitscriteria moeten worden
gehanteerd. Het gaat hier kortom
om wat een school bij leerlingen
wil realiseren met onderwijs op
gebied van Kunstzinnige oriëntatie
(Haanstra et al., 2014, p. 8).
2. Onderwijsproces
Hier gaat het allereerst
om de manier waarop de
school de leerinhoud aan
de leerlingen overdraagt,
of het onderwijsleerproces
dat noodzakelijk is om de
competenties op het vlak van
Kunstzinnige oriëntatie bij
leerlingen te bereiken. Daarnaast
gaat het om de manier waarop
de school omgaat met de
randvoorwaarden voor dit
leergebied zoals professionaliteit
van leerkrachten, de inzet van het
budget, taakuren en huisvesting.
De visie en doelen van de school
vormen hier het uitganspunt.
Het gaat om de afwegingen,
keuzes en ontwikkelingen die
voorafgaan aan de wijze waarop
de school het leerproces vorm
geeft. Bijvoorbeeld de wijze
waarop de school verschillende
kunstdisciplines en cultureel
erfgoed een plek geeft in het
curriculum, de keuzes voor de
samenwerking met de (culturele)
omgeving bij de totstandkoming
van het aanbod, de keuze voor
een doorgaande leerlijn, het
gebruik van methoden, de inzet
van middelen, het omgaan met
huisvesting et cetera (Haanstra et
al., 2014, p. 8).
3. Resultaten
Bij de resultaten gaat het ten
slotte om de competenties die
bij leerlingen aanwezig zijn op
het gebied van Kunstzinnige
oriëntatie, blijkend uit het werk

van leerlingen. Onder werk
vallen zowel de producten als
de processen. Producten zijn
hier de beeldende producten,
uitvoeringen op het gebied
van muziek, dans en theater,
presentaties op het gebied van
kunstbeschouwing, schriftelijke
verslagen en dergelijke. Onder
processen valt het werk(proces)
dat is verricht om tot de producten
te komen en de reflectie daarop
(Haanstra et al., 2014, p. 9).
De beoogde resultaten hangen
samen de doelstellingen en
het bijhorende aanbod (zoals
genoemd bij 1).
Voor de inspectie is het uiteindelijk
van belang dat scholen en
leerkrachten op de drie gebieden
kunnen aangeven waaruit blijkt
dat Kunstzinnige oriëntatie
op hun school aansluit bij de
achtergrond van de leerlingen,
leerkrachten deskundig zijn, er een
doorlopende leerlijn is en er wordt
samengewerkt met de (culturele)
omgeving (Haanstra et al.,
2014, p. 16).
In 2014 publiceerde het LKCA een
kwaliteitskader voor Kunstzinnige
oriëntatie, gericht op enkel
muziek en beeldend onderwijs.
Hierin worden vooral indicatoren
geboden die te maken hebben met
effectiviteit van het onderwijs.
Omdat het de vraag is of dat
past bij de eerdere definities
van kwaliteit, zijn enkel de meer
algemene indicatoren relevant
voor dit onderzoek. Het LKCA
omschrijft vijf factoren voor een
kwaliteitskader: gelegenheid
om te leren, onderwijstijd,
opbrengstgerichtheid,
ouderbetrokkenheid en
schoolomgeving en school-/
klasklimaat. Deze zijn ingedeeld
naar input, proces en output, en
het niveau van de school, klas/
leerkracht en leerling
(2014, pp. 18-19).
Wat betreft criteria zijn
ook de aanbevelingen uit het

rapport Critical friends (2008)
relevant. Voor het ministerie van
OCW zijn in die publicatie, op
basis van empirisch onderzoek
in het primair onderwijs,
bouwstenen geformuleerd om
cultuureducatie op scholen
te verbeteren (Kant, Jager, de
Clerq, et al., 2008, p. 82). Omdat
erfgoedonderwijs een aparte
plek inneemt binnen Kunstzinnige
oriëntatie, is ook gekeken naar de
kwaliteitskenmerken die Grever
en Van Boxtel (2014) formuleren
voor erfgoedonderwijs.
Daarnaast zijn de eigenschappen
meegenomen van wat Haanstra
(2011) omschrijft als authentiek
leren binnen kunsteducatie zijn visie op kunsteducatie met
kwaliteit. Authenticiteit wordt
in verschillende binnen- en
buitenlandse publicaties genoemd
als belangrijke eigenschap of
criterium, doch vaak zonder
definitie (o.a. Haanstra et al., 2014;
LKCA, 2014; Ministerie van OCW,
2008; Seidel, Tishman, Winner,
Hetland & Palmer, 2009).

INTERNATIONAAL
Bamford deed zowel
internationaal onderzoek naar
kunsteducatie, op verzoek van
UNESCO (2006), als in Nederland,
in opdracht van het ministerie van
OCW (2007). In beide onderzoeken
gaat zij in op de kwaliteit van
kunsteducatie en bijhorende
kenmerken. Later bespreekt zij
het kwaliteitsvraagstuk wederom
in een globaal perspectief (2010).
In haar internationale onderzoek
vond zij ondanks verschillen
in culturele achtergronden,
beleidsrichtlijnen en praktijken,
een aantal kwaliteitskenmerken
dat met grote frequentie
terugkwam. Zo is volgens haar
met grote waarschijnlijkheid
in te schatten of een kunst- of
cultuureducatieprogramma van
hoge kwaliteit is of zal zijn, door
te kijken in welke mate factoren
van een ‘gezond’ programma
van toepassing zijn. Kwaliteit is

volgens haar het resultaat van
een samenspel tussen structuur
en methode. Haar kenmerken
hebben niet zozeer betrekking
op de inhoud, maar meer op
het proces. Zij groepeert tien
kwaliteitskenmerken die opgaan
voor zowel educatie door als in de
kunst (Bamford, 2007, pp. 60-62).
Er is wel wat kritiek geweest op
Bamford’s onderzoek. Haanstra
zet bijvoorbeeld vraagtekens
bij enkele kwaliteitskenmerken.
Zo zou een voorkeur voor een
projectmatige aanpak volgens
hem moeilijk aansluiten op de
langlopende curricula en het
streven om tot doorgaande
lijnen te komen (in Nederland).
Daarnaast bespeurt hij een
“Westerse bias bij criteria als
belang van kritische reflectie,
bevorderen van discussie en het
nemen van risico’s” (Haanstra,
2006).
Toch zou een projectmatige
aanpak wel mogelijk zijn als
onderdeel van een programma,
dat bijvoorbeeld op basis van een
thema een proces doorloopt van
voorbereiding/initiatie, uitvoering
en evaluatie. Daarmee is het een
aanpak die zowel door docenten als
leerlingen kan worden toegepast.
Criteria als kritische reflectie en
bevorderen van discussie, sluiten
aan op de visie van de Nederlandse
overheid op cultuureducatie en zijn
hier wel toepasbaar. De kenmerken
zijn eerder gebruikt in empirisch
onderzoek. Monsma gebruikte ze
bijvoorbeeld als basislijst in zijn
onderzoek naar kunsteducatie
op basisscholen, en legde de
kenmerken van kunstonderwijs op
Hollandse basisscholen naast die
van Bamford (Monsma, z.d.).
In het Verenigd Koninkrijk is de
Arts Council Engeland actief in het
verkennen van kwaliteit van
kunsteducatie. Anno 2015
hanteert zij een lijst met
kwaliteitskenmerken en mogelijke
meetwijzen op basis van een
rapport van de National Foundation
for Educational Research (NFER)
uit 2012. Dit rapport richt zich

in het bijzonder op kunst- en
culturele organisaties en hun rol
in het verhogen van kwaliteit van
kunsteducatie door, met en voor
kinderen en jongeren (Lord, Sharp,
Lee, Cooper & Grayson, 2012, p. 3).
In het rapport wordt een aanzet
gegeven tot een kader, bestaande
uit kwaliteitsprincipes, bedoeld
als startpunt van gesprekken over
kwaliteit van kunsteducatie (pp.
6-8).
In de Verenigde Staten leggen
Seidel et al. (2009), onderzoekers
van Project Zero , met The qualities
of quality de focus op de kwaliteit
van kunsteducatie. Op basis
van hun onderzoek, bestaande
uit onder andere interviews en
locatiebezoeken, identificeren
zij vier ‘lenzen’ waarmee de
elementen van kwaliteit in de klas
kunnen worden beschouwd:
1. Het leren van leerlingen: wat de
leerlingen daadwerkelijk in de
klas doen, het soort projecten
en taken waarbij zij betrokken
zijn, de focus en het karakter
van hun betrokkenheid, hun
houdingen en de manieren van
denken die zij meebrengen naar
de leerervaring.
2. De lens van de pedagogiek:
hoe leerkrachten hun vak zien
en uitvoeren, hun rol in de klas
conceptualiseren, instructie
ontwerpen en implementeren.
3. De lens van de
gemeenschapsdynamiek: een
beeld van de sociale dimensie
van de relaties in de setting
van het cultuuronderwijs (het
klaslokaal of andersoortige
locatie), tussen de leerlingen
onderling, tussen leerlingen
en leerkrachten, en tussen
de leerkrachten en andere
volwassenen die interactie
hebben met de klas.
4. De lens van de omgeving:
tastbare en concrete elementen,
waaronder de fysieke ruimte van
de klas, de materiële bronnen
die beschikbaar zijn, en de
tijd die aan leerlingen wordt
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gegeven - zowel in uren als
jaren - om betrokken te raken
bij kunsteducatie (Seidel et al.,
2009, p. 29).
Elke lens helpt de focus te leggen
op waarneembare elementen
die als kwaliteitskenmerken
kunnen worden beschouwd.
Het was niet de bedoeling van
de auteurs om deze elementen
als afvinklijst te laten dienen,
maar meer als stof tot nadenken
over de kwaliteitsaspecten die
het meest belangrijk worden
gevonden (p. 29). De aanbeveling
van de onderzoekers is om binnen
de kwaliteitsverkenning een
ervaringsperspectief te hanteren
waarin de primaire focus ligt op
de aard van de leerervaringen van
de leerlingen. Het belangrijkste
kenmerk van hoogstaande
cultuureducatie is volgens de
auteurs de kwaliteit van de
leerervaring van de leerlingen,
dus niet de kwaliteit van hun
producten (p. 85).
Er zijn wat kanttekeningen
geplaatst bij het onderzoek
van Seidel et al. Wilson (2010)
heeft bijvoorbeeld kritiek op
de onderzoeksmethode, zo
is er onder de respondenten
van het onderzoek maar één
school en vinden de vormen
van kunsteducatie die worden
gepresenteerd vooral plaats bij
bijvoorbeeld kunstinstellingen
en musea (p. 382). Daarnaast is

Wilson het niet eens met de notie
dat kwaliteit enkel iets is wat in het
klaslokaal wordt waargenomen.
Kwaliteit is volgens hem juist wat
leerlingen meenemen van het
kunstonderwijs als zij de les en
school hebben verlaten (p. 383).
Toch acht Wilson de vier lenzen
en de handreiking die Seidel et al.
voorleggen wel van waarde.
Een tweede kritiekpunt is
geleverd door Schönau (2012). Hij
geeft aan dat in het onderzoek
van Seidel et al. geen werkbare
invulling van het begrip kwaliteit
wordt gegeven. Zo wordt
afwisselend gesproken over
“kwaliteit” en “hoge excellentie”.
Schönau doet een voorstel
voor een meer pragmatische en
zakelijke definitie van kwaliteit
van het onderwijsaanbod of het
leerproces. Zo zou kwaliteit ook
gedefinieerd kunnen worden als
“de mate waarin een product of
proces aan de verwachtingen
voldoet. Die verwachtingen
moeten dan gebaseerd zijn
op intrinsieke of toegedichte
kenmerken en eigenschappen
die vooraf kenbaar zijn gemaakt,
vanzelfsprekend zijn of
voorgeschreven” (pp. 44-45).
Seidel et al. (2009)
onderscheiden drie groepen van
besluitvormers die allen invloed
hebben op de kwaliteit van de
leerervaringen op het gebied van
kunst- en cultuuronderwijs (zie
ook figuur 3):

Besluitvormers in de ruimte
(leerling-/leerkrachtniveau)
Besluitvormers net buiten
de ruimte (schoolniveau)
Besluitvormers het verst
verwijderd van de ruimte
(bestuursniveau)
De “ruimte” slaat op de
ruimte waarin cultuureducatie
plaatsvindt, aangezien dat niet per
se een klaslokaal hoeft te zijn.
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1. Degenen “ in de ruimte” :
leerlingen, leerkrachten
en soms anderen, zoals
bezoekende kunstenaars,
culturele partners, ouders,
hulpkrachten - te zien als
hetleerlingniveau.
2. Degenen net buiten de ruimte:
betrokkenen die mogelijk
interacteren met degenen
in de meest uiterste cirkel
en die tevens de ruimte
kunnen bezoeken waar het
cultuuronderwijs plaatsvindt
(cultuurcoördinatoren,
directeuren, ouders, andere
docenten, mentoren,
evaluatoren, etc.) - te zien als
het schoolniveau.
3. Degenen het verst van de
ruimte, die zelden of nooit de
ruimte bezoeken en de kinderen
in de klas niet kennen (fondsen,
provinciale of gemeentelijke
cultuurcoördinatoren,
opzichters, schoolraadsleden,
politieke leiders,
gemeenteraadsleden, lokale of
regionale ambtenaren, etc.). Te
zien als het bestuursniveau
(Seidel et al., 2009, p. 61).
Hoewel veel besprekingen van
kwaliteit zich voornamelijk richten
op de binnenste twee niveaus,
erkennen Seidel et al. de sterke
invloed van de besluitvormers die
de ruimte nooit zullen betreden:
They expect those in the inner
circles to deal with the challenges
of quality and feel they’ve done
their job in relation to quality
by establishing hiring criteria,
curriculum frameworks, and access
to resources. If, however, there
isn’t genuine dialogue of some
sort across the circles about what
the real needs are and what the
priorities should be in a specific
setting, there is a good chance that
the efforts to create quality by
those in the outer circle are just so
much wishful thinking. (Seidel et al.,
2009, p. 62)

Eerder werd in de Nederlandse
context geconstateerd dat
schoolbesturen vaak een
beperkt zicht hebben op hoe
cultuureducatie in de praktijk
wordt gebracht (Hagenaars,
2014, p. 26). Als kwaliteit voor
een groot deel afhankelijk is van
beslissingen van bestuurders, die
een consistente en betrouwbare
basis qua hulpbronnen, zoals geld,
tijd, ruimte en professionalisering
mogelijk kunnen maken, is een
goede afstemming met wat er “in
de ruimte” gebeurt van belang.
Hiervoor geldt dat voor alle
niveaus helder moet zijn wat onder
kwaliteit wordt verstaan (Seidel
et al., 2009, p. 63). Dit gaat ook op
voor de doelstellingen. Zo kunnen
beleidsmakers de verbetering
van taalprestaties beogen, terwijl
leerkrachten sociaal-emotionele
ontwikkeling belangrijk vinden
(Haanstra, 2000, p. 25).
Criteria hoeven geen blauwdruk
te zijn voor kwaliteit van
cultuureducatie, maar kunnen
dienen als basis voor gesprekken
over en de ontwikkeling van
kwaliteit. Volgens Bamford
(2010) moeten criteria voor
de evaluatie van kwaliteit
expliciet zijn, maar dienen de
instrumenten en methodes
ruimte te laten voor subjectiviteit,
persoonlijke variaties in de
criteria die worden gebruikt om
cultuureducatie te beoordelen.
Immers hebben scholen te maken
met verschillende contexten (p.
63). Met die gedachten in het
achterhoofd dienen de criteria
bekeken te worden.

4/3
KWALITEITSCRITERIA EN
-INDICATOREN
4/3/1 AANBOD
Op het gebied van het
aanbod wordt gekeken naar
de competenties (kennis,
vaardigheden en attitudes) die
een school bij de leerlingen wil
bereiken. Het aanbod vat samen
wat minimaal aan de orde moet
komen binnen cultuuronderwijs.
Dit kan door de school vrij worden
vertaald vanuit de algemene
kerndoelen. Het gaat hier om
de leerdoelen die de school bij
leerlingen wil bereiken, welke
volgen uit een visie op (cultuur)
onderwijs. Het aanbod kan dus
verschillen per school. Aangezien
de publicaties zich voor het
merendeel richten op het schoolen leerlingenniveau, bevatten deze
niveaus ook de meeste criteria,
en zijn deze indien relevant en
mogelijk, vrij vertaald naar het
bestuursniveau.
BESTUURSNIVEAU
Visie op cultuureducatie
Het bestuur heeft een visie
op cultuuronderwijs en de
beoogde kwaliteit daarvan,
met bijbehorende doelen over
de inhoud (streefdoelen en
competenties), verankerd in het
strategisch beleidskader. Het
bestuur houdt rekening met deze
visie bij haar taken, zoals het
aannemen van personeel, het
bepalen van nieuw schoolbeleid,
het waken over de doelstellingen
met betrekking tot de opvoeding,
het uitvoeren van de taken die de
overheid oplegt, het zorgen voor
de benodigde onderwijsmiddelen,
et cetera.

Figuur 3. Drie niveaus besluitvormers over kwaliteit (Seidel et al., 2009, p. 62).
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Dialoog
Het bestuur onderhoudt een
dialoog met de scholen en heeft
zicht op wat er op leerlingniveau
gebeurt (Seidel et al., 2009, p.
62). Van belang is dat de visie
gedeeld wordt met de scholen en
leerkrachten.
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Kwaliteit blijvend op de agenda
Kwaliteit is een blijvend
agendapunt, waarbij de dialoog
met de scholen en actuele
ontwikkelingen, basis zijn voor de
ontwikkelingen van de kwaliteit
van het cultuuronderwijs en de
afstemming van visies.
SCHOOLNIVEAU
Visie op cultuuronderwijs en
beredeneerde keuzes
De school heeft een visie op wat
cultuuronderwijs is of kan zijn en
maakt beredeneerde keuzes. De
school heeft concrete leerdoelen
en competenties geformuleerd.
De keuzes hebben betrekking op
de leerresultaten/competenties
(kennis, vaardigheden en attitudes)
die zij bij leerlingen wil bereiken op
het gebied van de kunstdisciplines
en cultureel erfgoed. Ook is er een
evenwichtige of beredeneerde
verdeling van de kunstvakken en de
manier waarop cultureel erfgoed
aan bod komt over de leerjaren
heen (Haanstra et al., 2014, pp.
10-11; Grever & Van Boxtel, 2014,
p. 97). Scholen beslissen zelf wat
het belangrijkste is om te leren,
de concepten waarop gefocust
wordt en de meest belangrijke
vaardigheden, capaciteiten en
houdingen die ontwikkeld dienen
te worden. Dit vraagt om kennis
van wat de school zowel optimaal
als acceptabel vindt in relatie tot
tijd, ruimte en geld (Seidel et al.,
2009, p. 64).
Aanbod voor cultuureducatie
De school heeft aanbod voor
cultuuronderwijs, verbonden
aan het leergebied Kunstzinnige
oriëntatie, dat vanuit de visie van
de school wordt ontwikkeld en
gegeven. Cultuuronderwijs zou in
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ieder geval gericht moeten zijn op
het ontwikkelen van het vermogen
om, receptief en productief, door
middel van verbeelding, betekenis
te geven aan het bestaan,
met behulp van verschillende
materialen, aansluitend bij de
cultuur en ontwikkeling van de
leerlingen (Haanstra et al., 2014,
pp. 10-11).
Aanbod sluit aan op doelen
Er is een samenhangende inhoud
van de lessen, gericht op de
beoogde doelstellingen en
doelgerichte beoordeling (LKCA,
2014, p. 21).
A. De leerstof:
- Is toepasbaar op meerdere
vakken, is historisch en actueel.
- Bevat alle kunstdisciplines en
cultureel erfgoed.
- Sluit aan bij de visie en doelen
van de school.
- Sluit aan bij de cultuur van de
leerling (sociaaleconomische en
culturele achtergrond).
- Sluit aan bij de ontwikkeling van
de leerling.
B. De thema’s:
- Zijn afgestemd op de
geschiedenis van het kind.
- Sluiten aan bij de lokale en/of
nationale geschiedenis en canons
(Haanstra et al., 2014, p. 12).
Cultuuronderwijs is
geïntegreerd op een school
Cultuuronderwijs heeft een
geïntegreerde plek in het
curriculum (LKCA, 2014, p. 21).
Zowel een heldere definitie van
mogelijke leeruitkomsten als
de ontwikkeling van een leerlijn
op een school, zijn indicatoren
die bijdragen aan een goede
inbedding (Grever & Van Boxtel,
2014, p. 112). Voor een goede
organisatie is het van belang dat er
een aangewezen contactpersoon
is voor bijvoorbeeld kunstenaars
en andere partners, en dat er
steun en betrokkenheid is vanuit
het schoolteam (Orfali, 2004,
p. 7). Een belangrijke indicator
is dus breed draagvlak voor

cultuuronderwijs binnen een
school, dat bestaat uit meer dan
een interne cultuurcoördinator.
Van belang is daarnaast dat de
school een duidelijk verschil
maakt tussen cultuuronderwijs als
eenmalige activiteit of als continu
proces (Kant et al., 2008, p. 82).
Samenhang
Een kenmerk van kwaliteit is
dat leerervaringen met kunst
en cultuur worden verbonden
tot betekenisvolle reeksen en
clusters. Dit staat in tegenstelling
tot programma’s van magere
kwaliteit, waar kunstervaringen
slechts sporadisch plaatsvinden,
geïsoleerd en afgezonderd zijn
van kinderen en hun omgeving.
Dit gaat gepaard met de rol van
externe actoren zoals kunstenaars,
die hun lessen idealiter ook
integreren in of verweven met
andere vakken (Bamford, 2006,
p. 96). Een criterium is daarom
samenhang in het curriculum,
bestaande uit zowel een binnenals buitenschools programma voor
Kunstzinnige oriëntatie die met
elkaar verbonden zijn. De school
heeft doordachte keuzes gemaakt
voor het creëren van samenhang in
het programma en het (al dan niet)
integreren van vakken:
- Binnen de verschillende
kunstdisciplines (al dan geen
integratie van (sommige)
kunstvakken);
- Tussen de reguliere onderdelen
voor Kunstzinnige oriëntatie
op het rooster en de culturele
en erfgoedactiviteiten binnen
en buiten de school (thema’s/
projecten/excursies);
- Tussen de onderdelen voor
Kunstzinnige oriëntatie en de
andere vakken (bijvoorbeeld
cultureel erfgoed en
wereldoriëntatie, taal en drama)
(Haanstra et al., 2014, p. 12).
Doorgaande leer-/
ontwikkelingslijn
Belangrijk is de mate waarin de
school een doorgaande leer- en

ontwikkelingslijn hanteert: een
beredeneerde opbouw van de
tussendoelen en inhouden naar een
einddoel, over de groepen heen.
Hierbij horen de volgende criteria:
- Het programma is cumulatief:
het bouwt wat betreft kennis en
vaardigheden steeds voort op
wat eerder is gedaan.
- Er is een opbouw in niveaus van
relevantie competenties.
- Het programma sluit aan bij de
ontwikkeling van leerlingen.
- Het reguliere programma en de
activiteiten binnen en buiten de
school zijn op elkaar afgestemd
(Haanstra et al., 2014, pp. 12-13).
Culturele omgeving word
betrokken bij cultuuronderwijs
Een belangrijk kwaliteitscriterium
zijn de wijze waarop en de mate
waarin de culturele omgeving
wordt betrokken, idealiter bij alle
stappen: van de ontwikkeling en
uitvoering tot de evaluatie van
het aanbod. Van scholen wordt in
ieder geval verwacht dat zij samen
met culturele instellingen/partners
kijken welk aanbod passend is bij
de visie en doelen van de school,
bij de leerlingen en in welk opzicht
het kan bijdragen aan, of deel kan
uit maken van een doorlopende
leerlijn. Bij de ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie van het
aanbod Kunstzinnige oriëntatie
werken groepsleerkrachten en
culturele partners nauw samen
(Haanstra et al., 2014, p. 14). Een
voorwaarde voor kwaliteit is dat zij
voldoende mogelijkheden krijgen
om hun kennis te vergroten,
hun vaardigheden uit te breiden
en goed samen te werken
(afstemming, overleg) (Grever &
Van Boxtel, 2014, p. 112).
Authentieke inhoud en
omgeving van cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs heeft
kwaliteit als er sprake is van
authentiek leren. Haanstra (2011)
onderscheidt vier belangrijke
criteria van authentiek leren:
inhoudelijke oriëntatie op de

leefwereld van de leerlingen,
relevantie van het geleerde
buiten de school, leren door
complexe taaksituaties en
onderlinge communicatie en
samenwerking. In authentieke
kunsteducatie wordt de alledaagse
kunstbeoefening en -beleving van
leerlingen gehandhaafd, terwijl
tevens toegang wordt verleend
tot de werkelijke kunstpraktijk,
het domein van de experts en
vakdisciplines (p. 9). Het is van
belang dat de leerinhoud aansluit
op de behoefte en interesses
van de leerlingen (persoonlijk
betekenisvol) en dat het onderwijs
aansluit op het echte leven:
een authentieke, levensechte
of realistische leeromgeving
(maatschappelijk betekenisvol).
Voor het bepalen van de
inhoud van cultuuronderwijs
kijkt de school daarom naar
inhoudelijke thema’s, stijlen en
uitingsvormen die de leerlingen
zelf belangrijk vinden en buiten
school beoefenen (pp. 12-13).
Voorbeelden van aspecten van
authentieke cultuureducatie zijn
een kunstenaar of artiest die
lesgeeft en/of met de leerlingen
en leerkrachten samenwerkt
(Haanstra et al., 2014, pp. 11-12;
Seidel et al., 2009, p. 52) of in het
geval van erfgoed een bezoek aan
een erfgoedinstelling of –locatie.
Individualisering en
differentiatie
Het is van belang dat scholen
inspelen op de interesses,
referentiekaders en
achtergronden van de leerlingen.
Omdat er op het leergebied
Kunstzinnige oriëntatie
grote verschillen kunnen zijn
tussen leerlingen (affiniteit,
belangstelling, kennis en ervaring
vanuit huis), dient de school hierop
in te spelen door individualisering
en differentiatie. De school
gebruikt daarom naast gesloten
opdrachten voor Kunstzinnige
oriëntatie ook open/divergente
en uitdagende opdrachten. Er
wordt ruimte gemaakt voor
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// ''LEERLINGEN
ONTWIKKELEN
CREATIEVE EN
ONDERZOEKENDE
VAARDIGHEDEN.''

effectieve feedback die is gericht
op het bevorderen van reflectie
door de leerling en op het zetten
van volgende stappen in het
artistieke proces (receptief en
productief) (Haanstra et al., 2014,
p. 13). Seidel et al. wijzen er op
om relevantie voor de leefwereld
van de leerling niet te nauw te
nemen, cultuureducatie zou juist
een belangrijke rol spelen in het
verruimen van de interesses van
leerlingen en hen leren om voorbij
de eigen context te zien.
Een andere manier is om te
zoeken naar verbanden of creatief
en metaforisch te denken over
verbindingen tussen dingen waar
leerlingen wel over weten en
waar ze niet over weten. Nieuwe
ideeën kunnen dus voortbouwen
op de voorkennis van leerlingen
en deze uitdagen (2009, p. 36).
Meerdere perspectieven
en dialoog
Hiervoor is het van belang dat
het leerlingen stimuleert zich
bewust te worden van hun eigen
perspectief en zich te kunnen
verplaatsen in dat van anderen.
Voor erfgoedonderwijs stellen
Grever en Van Boxtel (2014)
een dynamisch erfgoedbegrip
voor. Dit gaat uit van multiperspectiviteit en dialogisch
onderwijs. Erfgoed wordt hier
gezien als een continu proces van
onderhandeling en toe-eigening.
Zo gezien volstaat het niet om
leerlingen een vaststaand beeld
van het verleden of ‘de’ betekenis
van erfgoed over te brengen (p.
98). Dit gaat ook op voor andere
culturele/kunstvormen.
LEERLINGNIVEAU
Het aanbod dekt de competenties
die cultuuronderwijs zou moeten
bereiken bij leerlingen:
- Leerlingen leren in een balans
tussen productieve (maken)
en receptieve (meemaken)
vormen van kunstbeoefening
(audiovisuele kunst, beeldende
kunst en vormgeving, dans,
drama en muziek).

48

- Leerlingen verwerven kennis
over en ambachtelijke
vaardigheden van deze
genoemde kunstdisciplines.
Leerlingen maken, ervaren
en beschouwen verschillende
kunstvormen om te leren hoe de
werkelijkheid door en met kunst/
cultuur betekenis krijgt.
- Leerlingen ontwikkelen creatieve
en onderzoekende vaardigheden.
- Leerlingen ontwikkelen in een
creatief proces hun verbeelding,
zij leren een idee om te zetten
in een creatief product en zij
leren hoe door middel van een
presentatie de verbeelding van
anderen aangesproken kan
worden (Haanstra et al., 2014,
pp. 10-11).
Leerlingen leren reflecteren
op cultuur
Een criterium is dat leerlingen
binnen de cultuuronderwijs
leren reflecteren op cultuur in
het algemeen, op hun eigen
cultuur en op die van anderen.
Het cultuuronderwijs op de
school stimuleert en ontwikkelt
het culturele bewustzijn van
leerlingen. Leerlingen leren hoe
zij hun eigen leven en wereld
ervaren en hoe anderen dat
doen, hoe zij zichzelf en anderen
zien en worden zich bewust van
cultuur als voortdurend proces van
betekenisgeving
(SLO, 2014, pp. 11-12).
Verbinding met de (lokale)
omgeving
Het wordt leerlingen mogelijk
gemaakt om artistieke en
culturele verbindingen te maken
binnen hun lokale omgeving
en kennis te maken met lokale
bronnen, de omgeving en
context, zowel qua materiaal als
inhoud. Bij cultuuronderwijs met
kwaliteit wordt volgens Bamford
de inhoud vaak aan de omgeving
gekoppeld, zoals vraagstukken
over het lokale belang van
erfgoed, gezondheid of milieu
(Bamford, 2006, p. 99).
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4/3/2 PROCES
Onder het proces, of het
onderwijsleerproces, valt de
manier waarop de leerinhouden
(zoals beschreven bij punt
1) worden overgedragen.
Het gaat om het proces dat
noodzakelijk is om de doelen en
vastgestelde competenties op
het gebied van cultuureducatie
te bereiken. Ook gaat het om de
wijze waarop de school omgaat
met de randvoorwaarden,
zoals professionaliteit van
leerkrachten, de inzet van
budget, taakuren en huisvesting
(Haanstra et al., 2014, p. 8).
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BESTUURSNIVEAU
Kwaliteit als bestuurlijk proces
Op bestuursniveau wordt blijvend
gezocht naar afstemming tussen
de programmadoelen, de visie op
kwaliteit en de programmatische
keuzes die op alle niveaus
worden gemaakt. Het bereiken
van kwaliteit omhelst een
voortdurende beschouwing van
programmatische en persoonlijke
waarden en doelen, gepaard
met een continue blik op wat er
in de ruimte (op leerlingniveau)
gebeurt. Juist de zoektocht naar
kwaliteit is een essentieel element
van kwaliteit (Seidel et al., 2009,
p. 88). Het is van belang dat dit
in dialoog gebeurt met scholen
en betrokkenen op klasniveau.
Ook is er sprake van een open,
heldere communicatie tussen de
bestuursleden met erkenning van
gemeenschappelijke kernwaarden
(p. 40).
Dialoog
Het bestuur onderhoudt een
dialoog met de scholen en heeft
zicht op wat er op leerlingniveau
gebeurt (Seidel et al., 2009, p.
62). Het is van belang dat mensen
op bestuurlijk niveau direct of
indirect in aanraking komen met
wat er in het programma en bij de
leerlingen plaatsvindt (p. 69).
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Investering in randvoorwaarden
Er wordt voldoende geïnvesteerd
in de benodigde randvoorwaarden
voor kwaliteit (zoals materiaal,
personeel, financiële middelen),
om de visie, doelen en duurzame
voortzetting te realiseren.
Onder de succesfactoren van
samenwerkingen tussen scholen
en kunstenaars, vallen adequate
en structurele financiële steun
en materialen, de professionele
ontwikkeling van docenten door
financiële steun en benodigde
vrije tijd van het onderwijzen.
Verder is het voor de toekomstige
voortzetting van het programma
van belang, als het aanvankelijk
wordt uitgevoerd en gedragen
door energieke en toegewijde
initiators, dat wordt gekeken
hoe het programma ook zonder
hen kan voortbestaan. De
betrokkenheid van de lokale
gemeenschap kan daarnaast
een belangrijke rol spelen in
het succes van het programma
(Upitis, 2011, p. 41).

SCHOOLNIVEAU
Professionaliteit van
leerkrachten en culturele
partners
Professionele ontwikkeling op
het gebied van kunst en cultuur
helpt enerzijds om docenten en
creatieve professionals betrokken
te laten zijn, en draagt bij aan
hun zelfvertrouwen, creativiteit
en plezier, en de kwaliteit van
de algemene pedagogiek.
Anderzijds wordt de kwaliteit
van cultuuronderwijs voor een
groot deel bepaald door de
deskundigheid van de leerkracht,
eventuele culturele partner, en de
kwaliteit van hun samenwerking
(Bamford, 2006, pp. 91-92;
Grever & Van Boxtel, 2014, p.
97). Indicatoren zijn dat er voor
cultuurcoördinatie uren zijn
vastgesteld in de normjaartaken
en dat het aantal uren samenhangt
met het aantal leerlingen en
de taken die moeten worden
uitgevoerd.

Er is expliciete en structurele
aandacht voor bij- en nascholing
van het hele team op het gebied
van Kunstzinnige oriëntatie,
bijvoorbeeld door een speciale
studiedag, jaarlijkse scholing van
een groepsleerkracht, of door
een vak- of groepsleerkracht
met een kunstvakopleiding zijn
of haar expertise over te laten
dragen (bijwonen van lessen,
intercollegiale feedback, etc.).
Er is een aantal leerkrachten
met specifieke deskundigheid
op het gebied van (of onderdeel
van) Kunstzinnige oriëntatie.
Dit kan blijken uit bijvoorbeeld
de cursus voor interne
cultuurcoördinator, een posthbo opleiding cultuurbegeleider
en/of een professionele
(docent)kunstvakopleiding.
De gezamenlijke ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie van
het cultuuronderwijs door
een groepsleerkracht en een
professionele culturele partner,
betekent dat zij elkaar wat betreft
expertise op twee gebieden
kunnen aanvullen en versterken
(Haanstra et al., 2014, pp. 11-12;
LKCA, 2014, p. 21; Upitis, 2011, pp.
39-40).
Duurzaamheid
Van belang is dat de samenwerking
met externe partners uiteindelijk
ook wel degelijk bijdraagt aan
een investering en integratie van

// ''DE GEZAMENLIJKE
ONTWIKKELING, UITVOERING
EN EVALUATIE VAN HET
CULTUURONDERWIJS DOOR EEN
GROEPS-LEERKRACHT EN EEN
PROFESSIONELE CULTURELE
PARTNER,'' BETEKENT DAT
ZIJ ELKAAR WAT BETREFT
EXPERTISE OP TWEE
GEBIEDEN KUNNEN AANVULLEN
EN VERSTERKEN.''

kunst binnen de school (Upitis,
2011, p. 38). De nagestreefde
verankering van cultuureducatie
in het onderwijs blijft onvoltooid
zolang gesubsidieerde
projecten en bemiddelende
activiteiten niet leiden tot meer
vakinhoudelijke deskundigheid
bij groepsleerkrachten en
goed doordachte leerplannen
en daarmee tot blijvende
kennisvermeerdering in de school
(IJdens, 2010, p. 22).
De school kent en betrekt de
culturele omgeving
Naast dat de school kennis heeft
van de culturele infrastructuur
rond de school (LKCA, 2014, p.
23), is een belangrijk criterium
de wijze waarop de culturele
omgeving wordt betrokken bij
de ontwikkeling, uitvoering en
evaluatie van het aanbod. Van
scholen wordt verwacht dat zij
samen met culturele partners
nadenken over welk aanbod
passend is bij de visie en doelen
van de school, bij de leerlingen,
en in welk opzicht het kan
bijdragen aan, of zelfs deel kan
uit maken van, een doorlopende
leerlijn. Bij de ontwikkeling,
uitvoering en beoordeling van het
aanbod Kunstzinnige oriëntatie
werken groepsleerkrachten en
kunstenaars/medewerkers van
culturele instellingen/andere
culturele partners, nauw samen
(Haanstra et al., 2014, p. 14).
De gemeenschap wordt
betrokken
Naast de samenwerking met
culturele organisaties, is het
van belang de gemeenschap te
betrekken bij de ontwikkeling van
cultuuronderwijs met kwaliteit.
Ook is het belangrijk dat er contact
is met ouders en dat zij worden
ingezet bij klasaangelegenheden
of uitgenodigd worden voor
het eindwerk, bijvoorbeeld een
tentoonstelling of optreden. In het
proces is er een verbinding met
de eigen culturele achtergrond
van leerlingen, ontdekken zij

de culturele omgeving en is er
vanuit huis uit betrokkenheid.
De school heeft een visie op het
betrekken van de omgeving bij de
vormgeving en uitvoering van het
onderwijs. De leerkracht heeft
kennis van de rol en verwachting
van ouders (Bamford, 2006, p. 93;
LKCA, 2014, p. 23).
Samenwerking vanuit een
gedeelde visie, doelen en
heldere communicatie
Het is van belang dat de
leerkrachten en culturele
partners vanuit een heldere
gemeenschappelijke visie, doel
en communicatie samenwerken.
Het is essentieel voor zowel
leerkrachten als kunstenaars om
aan het begin van het project dat
zij samen opzetten, de gedeelde
doelen te verhelderen (Côté, 2009,
p. 15). Zij dienen over zowel (vak)
didactische en pedagogische
kennis en vaardigheden,
als inhoudelijke kennis en
vaardigheden te beschikken – in
elk geval aansluitend op wat
de leerlingen zouden moeten
leren (Grever & Van Boxtel,
2014, pp. 108-109). Gezamenlijke
ontwikkeling, uitvoering en
evaluatie van het cultuuronderwijs
door een groepsleerkracht en
een professionele kunstenaar/
culturele partner, betekent dat zij
elkaars expertise kunnen aanvullen
en versterken (co-teaching)
(Haanstra et al., 2014, p. 12). In
de beste programma’s worden
zo tegelijkertijd de vaardigheden
van de leerkracht op het gebied
van cultuur ontwikkeld, en die
van de culturele partner op het
gebied van pedagogiek (Seidel et
al., 2009, p. 53). De selectie van
de kunstenaar/culturele partner
is een cruciale succesfactor.
Culturele partners moeten niet
alleen professioneel zijn op het
vlak van hun discipline, maar ook
de specifieke context en vereisten
van de school begrijpen en bereid
zijn een dialoog te voeren met de
leerkrachten om hun behoeftes
te begrijpen. Dit betekent dat zij

51

SIEN | KWALITEIT EN EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS

positief moeten leren reageren
op de inzichten en expertise van
leerkrachten op het pedagogische
vlak. Er moeten daarvoor wel
gelijkwaardige kansen zijn voor
de scholen en kunstenaars om
hun ideeën in te brengen: goede
communicatie tussen beiden is van
groot belang (Côté, 2009, p. 15;
Orfali, 2004, p. 7).
Eigenaarschap, gedeelde
verantwoordelijkheid en
betrokkenheid
Binnen samenwerking is
gedeelde verantwoordelijkheid
en eigenaarschap door de
betrokkenen van groot belang.
Om echt duurzame programma’s
op te zetten, met succes op lange
termijn, is het van belang dat
zowel de drijvende kracht als
uitvoering van het programma
niet slechts bij één organisatie ligt
(Bamford, 2006, pp. 92-93; Orfali,
2004, p. 7; Jackson & Conteh,
2008, p. 276). Aspecten die
bijdragen aan de kwaliteit van een
les zijn bijvoorbeeld een goede
gezamenlijke voorbereiding en
reflectie (zoals een nabespreking).
Dit vraagt ook om een goede
communicatie over de leerdoelen
(Grever & Van Boxtel, 2014, pp.
110-111). Ook is het erg belangrijk
dat de leerkracht aanwezig en
betrokken is tijdens een les van
een externe partner (Orfali, 2004,
p. 9).
Langdurige samenwerking
en voldoende tijd voor
kwaliteitsontwikkeling
Kwalitatieve samenwerkingen
duren volgens Bamford (2006)
idealiter minstens twee jaar, en
gaan uit van een hoge toewijding
van zowel de school als culturele
partner(s) (pp. 90-91). Ook voor
erfgoedonderwijs is dit een
belangrijk kwaliteitskenmerk
omdat intensieve samenwerking
van belang is om een goede
inbedding in het curriculum
te garanderen (Grever & Van
Boxtel, 2014, p. 97). Van een
langdurige samenwerking is te
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verwachten dat de aansluiting
van culturele partners en
scholen beter wordt, dat op
kennis en vaardigheden wordt
voortgebouwd en dat daarmee de
kwaliteit toeneemt. Afstemming in
lokale bijeenkomsten kan hieraan
bijdragen (p. 112).
Monitoring, evaluatie en
reflectie op kwaliteit van
cultuureducatie
Op basis van wat de school onder
kwaliteit van cultuuronderwijs
verstaat, maakt zij aansluitend
bewuste en beredeneerde keuzes
op het gebied van kwaliteitszorg,
checkt deze regelmatig op basis
van resultaten en stelt keuzes
eventueel bij als evaluaties
daar aanleiding toe geven.
De school beschikt over een
kwaliteitszorgsysteem voor
het leergebied Kunstzinnige
oriëntatie. Door ontwikkelingen
die plaatsvinden in het denken
over en in de praktijk van de
kunsten en cultureel erfgoed, in
het werkveld en het onderwijs,
blijven ook criteria en normen
voor kwaliteit in beweging
(Haanstra et al., 2014, p. 15).
De ontwikkeling en het gebruik
van evaluatie-instrumenten
waarmee het leren met en over
cultuur getoetst kan worden, zijn
noodzakelijk om gericht te kunnen
werken aan kwaliteitsverbetering
(Grever & Van Boxtel, 2014,
p. 112). Indicatoren voor
kwaliteitszorg komen bijvoorbeeld
in de vorm van dossiers met LVS
(leerlingvolgsysteem) en eventuele
toetsuitkomsten, aanpassingen
op schoolniveau naar aanleiding
van evaluatie-uitkomsten, een
schoolontwikkelplan (de school
kent de eigen beginsituatie),
school- en leerkracht (zelf)
evaluatie. Het geformuleerde
minimum- en streefniveau voor
cultuuronderwijs kan hier worden
gehanteerd als maatstaf (LKCA,
2014, pp. 22-23). Feedback
van de school, kunstenaar(s),
ouders en leerlingen kunnen ook
gedocumenteerd worden als deel

van het evaluatieproces (Orfali,
2004, p. 8).
Systematische beoordeling van
het werk (proces en product)
van leerlingen
Als criterium geldt dat de
school gebruik maakt van een
product- en procesbeoordeling
en daarbij heldere normen
hanteert (Haanstra et al., 2014,
pp. 13-14). Een school moet op
een systematische, transparante
en valide wijze, op individueel en
groepsniveau, zowel formatief
als summatief beoordelen. Er
zijn zowel formele als informele
manieren mogelijk om kinderen
aan te moedigen om hun werk
kritischer en reflectiever te
bekijken. Door processen als
het bijhouden van dagboeken
en portfolio’s bijvoorbeeld, of
in de vorm van gesprekken,
afbeeldingen en acties om het
reflectieve proces op gang te
brengen en te onderhouden
(Bamford, 2006, p. 97; Haanstra et
al., 2014, p. 13; Seidel et al., 2009,
p. 65). Er zijn drie manieren waarop
scholen opbrengsten kunnen
waarderen of beoordelen:
1. Ipsatief: de beoordeelde zelf
dient als uitgangspunt. De
school vergelijkt de resultaten
van de leerling met de
resultaten van dezelfde leerling
van bijvoorbeeld een jaar
ervoor en doet uitspraken over
diens ontwikkeling.
2. Norm-referenced: de school
baseert de beoordeling op
de kerndoelen en formuleert
een aantal door de leerling te
bereiken competenties. Deze
worden summatief getoetst.
Het niveau van beheersing (de
norm) wordt bepaald door de
prestaties binnen de groep
en kan dus verschillen tussen
scholen en ook per leerjaar.
Het kaderleerplan van het SLO
kan richting geven aan wat
er in Kunstzinnige oriëntatie
(idealiter) aan bod zou komen
en getoetst zou kunnen
worden.

3. Criterion referenced: het
minimaal te bereiken niveau
dat voor alle leerlingen geldt,
ongeacht de prestaties in de
groep. Op dit moment zijn
deze er niet en kan dit niet
als kwaliteitscriterium gelden
(Haanstra et al., 2014, p. 14).
Veilig school- en klasklimaat
Een veilig school- en klasklimaat
is van groot belang voor
cultuuronderwijs met kwaliteit.
Dit vraagt om respectvol
lesgeven, wat het maken van
fouten toestaat, en oprecht
interesse toont in de ideeën van
leerlingen, hun interesses en
achtergrondkennis. Dit geldt ook
voor een respectvolle interactie
tussen leerlingen. Deze is te
herkennen aan het samenwerken
tussen leerlingen op bedachtzame
wijze, elkaar ondersteunen en
het leren om elkaar te waarderen
op nieuwe manieren. Dit is even
belangrijk voor de relatie tussen
een leerkracht en een externe
partner. Wanneer zij zichtbaar
respect voor elkaar en elkaars
werk hebben, dragen zij uit naar
de leerlingen dat de kunstenaar,
het kunstwerk en de leraar
allemaal belangrijk zijn, wat
de waarschijnlijkheid vergroot
dat leerlingen de ervaring
waarderen (Seidel et al., 2009,
p. 39). De school heeft aandacht
voor veiligheid en respectvolle
omgangsvormen (in het
schoolwerkplan). De school zorgt
voor een prettige en stimulerende
omgeving voor de staf (LKCA,
2014, p. 24). De leerkracht is
verantwoordelijk voor een veilig,
ondersteunend en stimulerend
klasklimaat (p. 28).
Kunst en cultuur zijn zichtbaar
in het schoolgebouw
Er is een zichtbare aanwezigheid
van kunst en cultuur in het
schoolgebouw (LKCA, 2014, p.
24). Het presenteren van werk van
kinderen in het schoolgebouw
helpt niet alleen om de ruimte
uitnodigend te maken, maar

heeft tegelijkertijd de boodschap
dat de kunsten en het werk van
leerlingen worden gewaardeerd
binnen de school. Dit kan in de
vorm van werkjes, maar ook foto’s
waarin de leerlingen kunst en
cultuur bestuderen en praktiseren.
Ook kunnen kunstwerken of
andere cultuuruitingen worden
getoond die de school belangrijk
vindt. De mate waarin kunst en
cultuur bewust en esthetisch
gepresenteerd worden, en
representatief zijn voor de lessen,
kan een belangrijke invloed
hebben op het karakter en de
kwaliteit van de leerervaringen
(Seidel et al., 2009, p. 44).
Onderbouwde methode of
aanpak voor cultuuronderwijs
De school gebruikt een methode
of aanpak die aansluit bij de visie
en doelen van de school, bij de
cultuur van de leerling en bij
de ontwikkeling van de leerling
(Haanstra et al., 2014, p. 13). Net
zoals dat kinderen in kwalitatieve
educatieve programma’s worden
aangemoedigd om reflectieve
vaardigheden op te bouwen, geldt
dit ook voor de leerkrachten,
educatoren en kunstenaars.
Flexibiliteit
Hoewel een goede voorbereiding
met heldere leerdoelen en –
intenties essentieel is, kan het
net zo belangrijk zijn om te weten
wanneer het plan losgelaten moet
worden om in te spelen op het
moment en de dynamiek van een
klas (Seidel et al., 2009, p. 36).
In een bepaalde situatie kunnen
sommige strategieën, gedrag en
overtuigingen effectiever zijn dan
andere, beïnvloed worden door de
aard en de belangstelling van de
leerlingen, de fase in de leercyclus
of het onderwerp en de specifieke
doelstellingen (Bamford, 2006, p.
98).
Samenwerking wordt
gestimuleerd
De inzet van vormen van
samenwerkend leren kan
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// ''VOLGENS BAMFORD
(2006) BETREKT
EFFECTIEF
PROJECTMATIG
CULTUURONDERWIJS
KINDEREN IN HET
BESTUDEREN VAN HUN
DIRECTE OMGEVING
EN HET REAGEREN OP
VRAAGSTUKKEN DOOR
HUN KUNST-/MAAKPROCES
(P.94).''

Onderzoekende benadering
Een onderzoekende benadering,
gecombineerd met projectmatige
methoden, bevordert een
leerklimaat waarin docenten,
kunstenaars en kinderen worden
aangemoedigd om betrokken
te raken in leergesprekken, hun
ideeën te testen, en aan te passen
aan spontane gebeurtenissen om
interessante en betekenisvolle
leersituaties teweeg te brengen
(Bamford, 2006, p. 95). Er is
ruimte voor experiment, het
verkennen en onderzoeken
aan de hand van ‘echt werk’
(authentieke problemen en
opdrachten) en ‘echt leren’ (het
duiken in nieuwe ervaringen en
de ontwikkeling van vaardigheden
om met bredere aspecten van
de wereld te kunnen verbinden)
(Seidel et al., 2009, p. 32). Naast
het belang dat leerlingen actief
bezig zijn met onderzoek - een
actieve verkenning van ideeën,
vraagstukken, gevoelens,
esthetiek, en aspecten van de
menselijke ervaring - is het
van belang dat leerkrachten
zelf actief deelnemen aan het
onderzoek (p. 35).
Projectmatige werkwijze
Een kwaliteitskenmerk is het
opwekken van de nieuwsgierigheid
van kinderen naar de wereld, door
probleem- of projectgestuurde
activiteiten. Volgens Bamford
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(2006) betrekt effectief
projectmatig cultuuronderwijs
kinderen in het bestuderen
van hun directe omgeving en
het reageren op vraagstukken
door hun kunst-/maakproces (p.
94). Voor zowel het maken als
kijken binnen kunstonderwijs,
beschrijven ook Seidel et al. (2009)
een projectmatige werkwijze als
kwaliteitskenmerk. Leerlingen
werken dan, al onderzoekend
en verkennend, aan een reeks
taken, aan de hand van een
probleemstelling of thema, naar
een helder eindresultaat (p. 31).
Ontwikkeling van taal- en
mediavaardigheden
De ontwikkeling van
taalvaardigheden is ook te
zien als centraal kenmerk in
cultuuronderwijs met kwaliteit.
Taal heeft een belangrijke functie
in de uitleg van de docent en
de taal die kinderen gebruiken
om over hun werk, optreden,
het werk van kunstenaars, enz.
te praten. Ook kunnen kunst
en cultuur worden gezien als
dragers waarmee gevoelens
en ideeën worden uitgedrukt.
Taal is hier breder dan spreeken schrijfvaardigheden. In
cultuureducatie met kwaliteit
leren kinderen zich juist in andere
culturele of artistieke ‘leertalen’
te uiten (Bamford, 2006, p. 100)
of deze te zien als zodanig. Ook
binnen erfgoedonderwijs kunnen
kinderen reflecteren op een meer
kunstzinnige manier, bijvoorbeeld
als verwerkingsopdracht (Grever
& Van Boxtel, 2014, p. 101). Dit
komt overeen met de functie van
media als dragers van cultuur in de
theorie van Cultuur in de spiegel.
Naast taal zijn daarin lichaam,
gebruiksvoorwerpen en grafische
media belangrijke dragers van
cultuur (Van Heusden, 2010, p. 22).
Voldoende tijd en middelen
voor cultuuronderwijs
Er zijn genoeg financiën, middelen
en ruimte om de doelen te
bereiken. Op basis van visie en

beleid heeft de school duidelijke
en doordachte keuzes gemaakt
op het gebied van financiën. De
financiële middelen die de school
vanuit de prestatiebox krijgt
voor cultuureducatie worden
doelmatig besteed. Het komt
de kwaliteit ten goede wanneer
de school kan beschikken over
voldoende geschikte ruimtes
(handarbeidlokaal, muzieklokaal,
aula met podium). Het pleit voor
de school wanneer deze zich
inspant om geschikte ruimtes in
de omgeving te vinden (Haanstra
et al., 2014, p. 14). Het is tevens
van belang dat kunstenaars, of
andere culturele partners, de tijd
krijgen die nodig is om bekend
te raken met de school (staf,
roosters, routines, leerlingen)
en afspraken te maken met
leerkrachten (Jackson & Conteh,
2008, p. 268). Voldoende tijd
voor de leerkrachten voor
cultuuronderwijs is ook een
belangrijk indicator van kwaliteit.
LEERLINGNIVEAU
Leerlingen zijn betrokken
Betrokkenheid is zowel een
criterium als een indicator
voor kwaliteit. Betrokkenheid
van leerlingen is te herkennen
aan enthousiasme, een goede
concentratie, en het opgaan in
een taak. Dit uit zich bijvoorbeeld
in het stellen van vragen,
actief samenwerken of juist
een stille, meer naar binnen
gerichte vorm van concentratie.
Artistieke processen binnen
cultuuronderwijs, zoals
improvisatie, interpreteren en
componeren, lenen zich goed
voor betrokkenheid. Het tackelen
van een uitdagend probleem,
het reviseren van een werk, het
geven en ontvangen van kritiek,
het verkennen van moeilijke
vraagstukken, het proberen
gevoelens zo goed mogelijk uit te
drukken, het zoeken naar ideeën,
het ontwikkelen van een ritme
of het samenwerken binnen een
klas, kunnen allemaal zorgen voor
betrokkenheid (Seidel et al., 2009,

p. 30). Enthousiaste kinderen,
gemotiveerd door het creatieve
proces, zijn een duidelijk kenmerk
van succes (Orfali, 2004, p. 7).
Leerlingen zijn eigenaar van
hun werk
Eigenaarschap is een kenmerk
van betrokkenheid, namelijk een
persoonlijke investering in het
betreffende werk. Onderdeel van
het creëren van een gevoel van
eigenaarschap is om leerlingen
niet te vertellen wat ze moeten
doen, maar hen (als docent of
kunstenaar) te begeleiden, en hen
de verantwoordelijkheid te geven
over hun werk en leerproces
(Seidel et al., 2009, p. 33; Lord et
al., 2012, p. 8; LKCA, 2014, p. 22).
Leerlingen weten wat er
van ze wordt verwacht
Wel is het van belang dat er
transparantie is wat betreft
de verwachtingen, acties en
reacties van de docent. Heldere
verwachtingen, plannen, doelen
en standaarden zijn nodig omdat
leerlingen moeten weten wat ze
aan het doen zijn en wat er van
ze wordt verwacht (Seidel et al.,
2009, p. 37).
Leerlingen krijgen de ruimte
om zich te uiten
De nadruk zou moeten liggen op
de gevoelens van kinderen en de
wijze waarop kunst en cultuur
ruimte bieden voor individualiteit
en expressie. Kwalitatief goede
programma’s zien volgens
Bamford het potentieel voor
artistieke expressie in kinderen.
Gesprekken zijn daarom een
belangrijk onderdeel van een
kwalitatief goed programma
(2006, p. 97). Dit aspect wordt ook
benadrukt voor erfgoedonderwijs,
dat zou moeten uitgaan van
interactie tussen leerlingen
onderling als belangrijk middel
om hun leer- en denkvermogen
te stimuleren (Grever & Van
Boxtel, 2014, p. 100). Het gevoel
onderdeel te zijn van iets groters,
biedt identiteit en geeft een doel

aan iemands inspanningen. In de
klas zijn dialoog, waaronder het
stellen van vragen, het uitspreken
van ideeën, het overwegen van
iemand anders ideeën, het uiten
van gevoelens, het delen van werk,
het betrokken zijn in constructieve
kritiek, en een reflectie op de
processen en producten allemaal
indicatoren van kwaliteit (Seidel et
al., 2009, pp. 39-41).
Leerlingen voelen zich veilig
Het maken van kunst, en het praten
over gevoelens en gedachten,
vereist een veilige en vertrouwde
omgeving waarin leerlingen zich
bloot durven geven (Haanstra et
al., 2014, p. 13). Leerlingen gaan
in een veilige omgeving op een
positieve, respectvolle manier
met elkaar om, werken samen,
hebben verantwoordelijkheid en
inspraak. Leerlingen zijn betrokken
en voelen zich aantoonbaar veilig
op school. De leerlingen zijn trots
op de school (LKCA, 2014, p. 24).
Kinderen worden aangemoedigd
om risico’s te nemen en hebben
de ruimte om fouten te maken.
De controle loslaten en het maken
van fouten is een belangrijk
onderdeel om kinderen eigenaar
te laten zijn van hun creatieve
proces. Onzekerheden hangen
immers samen met de kunstpraktijk
(Bamford, 2006, p. 101) maar ook
met de toekomstige samenleving
(Gielen, 2015, p. 149). Leerlingen
moeten zich veilig voelen met
gevoelens als schaamte, frustratie,
kwetsbaarheid, of plezier in het
werk, evenals de mogelijkheid om
hun eigen emotionele reacties op
het werk van anderen te geven.
Kwaliteit wordt hier kortom
gekenmerkt door een emotionele
ervaring of betrokkenheid bij de
onderwerpen/kunstwerken binnen
het cultuuronderwijs en door de
veiligheid om die tot uiting te
brengen (Seidel et al., 2009, pp.
31-32). Een respectvolle omgang
is net zo belangrijk voor leerlingen
onderling als de relatie tussen een
leerkracht en een externe partner
(Seidel et al., 2009, pp. 39-41).
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DEEL 1

bevorderend werken aangezien
leerlingen elkaar zo feedback
kunnen geven over het artistieke
proces en producten. De
school kiest werkvormen en
groeperingswijzen die leerlingen
uitnodigen om samen te
werken, die ruimte bieden aan
actieve en receptieve vormen
van kunstbeoefening en tevens
aan gepersonaliseerd leren.
Een kwaliteitskenmerk is de
hoedanigheid waarin programma’s
bijdragen aan de ontwikkeling
van groepswerk op een nietcompetitieve manier (Bamford,
2006, p. 96).
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RESULTATEN
Op basis van de doelen zijn de
leerinhouden en –processen
bepaald en uitgevoerd. Vervolgens
is het zaak te kijken of de beoogde
resultaten zijn behaald om de
kwaliteit verder te ontwikkelen.
Gewenste resultaten kunnen
verschillen per school. Scholen
hebben immers veel vrijheid om
invulling te geven aan de algemeen
geformuleerde kerndoelen.
Er zijn (nog) geen landelijke
normen, referentieniveaus of
gestandaardiseerde toetsen
ontwikkeld voor het leergebied
Kunstzinnige oriëntatie.
Scholen zijn niet gewend
aan het beoordelen van de
leerlingenprestaties op dit
leergebied. Voorzover zij dat wel
doen, zou de beoordeling veelal
gericht zijn op werkhouding,
motivatie en plezier in leren.
Om te kunnen beoordelen
welke competenties leerlingen
hebben verworven op het gebied
van cultuuronderwijs, ofwel
de kunstdisciplines, cultureel
erfgoed en media, is een
beoordelingssystematiek een
voorwaarde (Haanstra et al.,
2014, pp. 14-15).
BESTUURSNIVEAU
Bestuur houdt zicht op de
resultaten
Ook op het vlak van resultaten is
het van belang dat het bestuur
zicht en dialoog houdt met de
andere niveaus. Goede resultaten
en geleerde lessen worden
gedeeld ten behoeve van verdere
kwaliteitsontwikkeling.
SCHOOLNIVEAU
De beoogde leeropbrengsten
worden gerealiseerd
De beoogde leeropbrengsten
worden gerealiseerd (Grever & Van
Boxtel, 2014, p. 105).
Goede voorbeelden en geleerde
lessen worden gedeeld
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Wanneer leeropbrengsten worden
gerealiseerd kan het de kwaliteit
van het eigen cultuuronderwijs
en dat van andere scholen ten
goede komen wanneer goede
voorbeelden (of geleerde lessen)
binnen de school en met andere
scholen worden gedeeld.
LEERLINGNIVEAU
Leerlingen beschikken over
de beoogde competenties op
het gebied van Kunstzinnige
oriëntatie
Dit moet blijken uit hun werk,
dat zowel de opgeleverde
tussen- en eindproducten omvat
als het proces dat de leerlingen
hebben doorlopen. Hoe de
school het werk, processen
en producten, van leerlingen
documenteert, is een keuze van
de school, die voortvloeit uit
de visie en doelen (Haanstra et
al., 2014, p. 15). Wel is de vraag
of gestandaardiseerde toetsen
recht doen aan wat leerlingen in
een specifiek programma hebben
geleerd, in tegenstelling tot meer
methodische toetsen (Haanstra,
2000, p. 25). Het werk (processen
en producten) van de leerlingen
moet blijk geven van een brede
ontwikkeling, een onderzoekende
houding, een reflectieve
houding, metacognitieve
vaardigheden (waaronder het
reflecteren op en sturen van het
eigen leerproces), creativiteit,
verkennen, onderzoeken en
kunnen uitdrukken van de
betekenis in kunst/cultuur of door
middel van kunst/cultuur, sociaalemotionele ontwikkeling, culturele
ontwikkeling (LKCA, 2014, p. 30).
Positieve uitkomsten tijdens
de les
Hoewel kwaliteit samenhangt
met de mate waarin de beoogde
leeropbrengsten worden
gerealiseerd, is het volgens Grever
en Van Boxtel niet reëel om grote
veranderingen in kennis, inzicht
en vaardigheden te verwachten
na een enkele cultuurles. Eerder is
het van belang om oog te hebben

voor de uitkomsten tijdens een
cultuurles. Beleven leerlingen een
les, of bijvoorbeeld een bezoek aan
een museum of historische locatie
op een positieve manier? Stellen ze
vragen? Luisteren ze met aandacht
naar de rondleider? Onderzoeken
ze actief museumobjecten? In
hoeverre participeren ze in het
proces van betekenisgeven (Grever
& Van Boxtel, 2014, p. 105)?
Enthousiasme en zelfvertrouwen
tijdens de les zijn volgens Orfali
te zien als duidelijke tekenen van
succes (2004, p. 8).
De leerling kan experimenteren
en onderzoeken
De leerling kan experimenteren
met technieken, materialen,
verschillende media en nieuwe
mogelijkheden uitproberen. De
leerling kan onderzoeken op
welke manier hij de opdracht
kan gaan uitvoeren en kan een
uitvoeringsplan maken. De
leerling kan eigen criteria en de
gegeven criteria van de opdracht
benoemen. De leerling kan
teruggrijpen naar de informatie
en ideeën opgedaan in de
oriëntatiefase. De leerling kan
brononderzoek doen en vanuit dit
onderzoek conclusies trekken die
hij meeneemt in de uitvoerende
fase. De leerling kan de betekenis
die hij aan kunstuitingen geeft
onderzoeken en een relatie leggen
met de middelen die de maker
heeft gebruikt, bijvoorbeeld
beeld- of klankaspecten, spel- of
danselementen, technieken en
materialen (LKCA, 2014, pp. 29-30).
Leerlingen kunnen hun plannen
uitvoeren en de uitvoering
presenteren
Aan de ene kant kan een optreden
op effectieve manieren een school
positief profileren, banden met
de gemeenschap versterken, en
het werk van de kinderen tonen.
Aan de andere kant kunnen de
kunstdisciplines ook worden
gezien als zijnde gericht op
optreden of tentoonstellen, wat
de openbare presentatie een

belangrijk onderdeel maakt.
Tentoonstellingen en optredens
vormen ook een bijdrage aan het
zelfvertrouwen van de betrokken
kinderen en plaatsen de school in
een goed daglicht (Bamford, 2006,
p. 98). Wel is het van belang dat
een optreden of tentoonstelling
geen nadelige effecten heeft op
de doelen van een project of dat
het creatieve proces aangetast
wordt door het toewerken naar
een presentatie, waardoor de
eindpresentatie het leren stuurt
in plaats van dat deze uit het leren
voortkomt. Het creatieve proces
zou leidend moeten zijn, niet het
werken naar een aantrekkelijk
eindproduct. Een overgrote
nadruk op het produceren van
een kwalitatief eindproduct zou
juist schadelijk kunnen zijn voor
kinderen die betrokken zijn in
processen van verkenning en
onderzoek (Bamford, 2006, p. 98).
Indicatoren zijn dat de leerling
zijn plannen kan uitvoeren (met
behulp van vakspecifieke kennis
en vaardigheden) en de uitvoering
kan presenteren (individueel of
met anderen). De leerling kan
keuzes motiveren en een relatie
leggen met de onderzoeksfase.
De leerling kan in het
vormgevingsproces rekening
houden met de gegeven en zijn
of haar eigen criteria
De leerling kan, daar waar
relevant, samenhang benoemen
tussen een beeld, dans, spel of
muziek en/of andere vakken
(LKCA, 2014, p. 31).
De leerling kan zich openstellen
voor verschillende culturele
uitingen.
De leerling kan zich binnen
de context van het thema of
onderwerp openstellen voor
verschillende uitingen van kunst
en cultuur.
De leerling kan daarop reageren
met associaties en herinneringen
aan eigen ervaringen. De leerling
kan daarover communiceren met
anderen (LKCA, 2014, p. 30).

De leerling kan zijn/haar werk
evalueren in een bredere
culturele context
De leerling kan vertellen over
het verloop van zijn of haar
werkproces. De leerling kan een
waardering geven aan het eigen
product en werkproces en dat
van anderen en maakt daarbij
gebruik van kennis en inzicht in
verschillende uitingen van kunst
en cultuur. De leerling kan deze
waardering beargumenteren. De
leerling kan oplossingen in het
eigen werk vergelijken met die van
kunstenaars. De leerling kan laten
zien dat hij enige kennis en inzicht
heeft in de betekenis die kunst,
cultuur en erfgoed hebben voor
het dagelijkse leven van mensen
vroeger en nu (LKCA, 2014, p. 32).

// ''OOK OP HET
VLAK VAN
RESULTATEN
IS HET VAN
BELANG DAT
HET BESTUUR
ZICHT EN
DIALOOG
HOUDT MET
DE ANDERE
NIVEAUS.''
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// ''DE LEERLING KAN
EXPERIMENTEREN
MET TECHNIEKEN,
MATERIALEN,
VERSCHILLENDE
MEDIA EN NIEUWE
MOGELIJKHEDEN
UITPROBEREN''
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5/1 INLEIDING

5//
RESULTATEN
VELDONDERZOEK
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In het vorige hoofdstuk zijn
criteria en indicatoren voor
de kwaliteit van cultuureducatie
in kaart gebracht.

9
Invalshoeken waarop scholen bij
een aanvraag voor een SIEN-lab
of co-creatie kunnen aansluiten:
het leren van kinderen, sociaalemotionele ontwikkeling van
kinderen en de cultuur op school.

10
Redenen die waren gegeven:
fusie-omstandigheden, werkdruk,
onbekendheid van het project
binnen de school, (zwangerschaps)
verlof van de betrokkene bij het
project, personeelswisselingen.
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Net zoals bij Galloway’s (2009)
theorie-gestuurde evaluatie van
effecten, besproken in hoofdstuk
3, geldt volgens Bamford
(2010) voor de kwaliteit van
cultuureducatie dat deze niet
gemakkelijk begrepen kan worden
door enkel een kwantitatieve
analyse van resultaten. Volgens
haar moeten modellen worden
vermeden die cultuureducatie
afbreken tot componenten en
deze geïsoleerd van het geheel
analyseren (p. 57). Ook volgens
Stake en Munson (2008) zou een
programmabeoordeling die enkel
kijkt naar het bereiken van doelen
en het meten van uitkomsten,
een magere benadering zijn van
de kwaliteit van cultuureducatie.
Daarom moet worden gekeken
naar de acties en beschrijvingen
van de betrokkenen, aangevuld
met interpretatie en reflecties
over wat er gebeurt en hoe de
invloed van het programma wordt
ervaren. Voor een beoordeling
moeten daarbij activiteiten
worden geselecteerd die een goed
inzicht bieden in het hele
programma (pp. 15-16).
In het programma van CMK
Limburg zijn twee projectsoorten
te onderscheiden die door
scholen zijn uitgevoerd: SIEN-labs
en co-creaties. In een SIEN-lab
gaat een school op zoek naar
een manier om cultuureducatie
een integrale plek te geven in
de onderwijspraktijk, met als
doel de ontwikkeling van een
doorlopende leerlijn. De inzet van
cultuur als middel, ter verrijking
of vervanging van de lesstof, is
het uitgangspunt. In een SIEN-lab
werkt de school samen met één
of meer culturele experts en een
onderzoeker/educatief ontwerper.
In een co-creatie gaat het om de
ontwikkeling van producten die
moeten bijdragen aan het bereiken
van kerndoelen en doorgaande
leerlijnen en die direct inzetbaar
zijn, zij het in één of meerdere

groepen. Deze producten worden
ontwikkeld door de school en een
culturele partner. Een SIEN-lab
bestaat voor ongeveer de helft
aan ontwikkeling en overleg,
wat het proces een groot deel
maakt van het project. In beide
projecttypen is de vraag van de
school leidend.

telefonisch en per mail
benaderde. Wanneer er na een
paar weken geen reactie kwam,
zijn herinneringen verstuurd
per mail en is geprobeerd de
contactpersonen telefonisch te
spreken. Hierop volgde in een
aantal gevallen een afwijzing van
deelname , of bleef een reactie
alsnog uit. Dit bracht het eerste
aantal op dertien scholen. Om
de selectie te vergroten zijn
nog twaalf scholen benaderd.
Hiervan reageerden er acht
positief. Dit bracht het totale
aantal op 21. Twintig hiervan
zijn bezocht door één of twee
onderzoekers. Gaandeweg zijn
tevens zeven projectpartners (van
vier organisaties, op cultureel en
educatief vlak) benaderd, die allen
hebben deelgenomen aan het
onderzoek.

5/2 METHODE
Het veldonderzoek dient de
vraag te beantwoorden of de
aanpak van SIEN de gewenste
effecten teweegbrengt.
Hiervoor wordt gekeken naar de
verbetering van de kwaliteit van
cultuureducatie en de effecten
op leerlingen en scholen, met
betrekking tot de specifieke
doelen per project. De methode
om hiertoe te komen omvatte
een meervoudige casestudie op
basis van documenten, interviews
en observaties. Het lag helaas
niet in de mogelijkheden van dit
onderzoek om alle deelnemende
scholen en partners te bezoeken
en te bevragen. Ook was het niet
mogelijk om scholen voor langere
duur te volgen in hun proces, al
was het op een aantal scholen wel
mogelijk om een paar stappen
in het proces mee te krijgen. De
onderzochte cases zijn daarmee
een momentopname.
Selectie en benadering
Er is gekozen voor een selectie
van scholen die werkten langs
verschillende invalshoeken (1, 2
of 3 ), verspreid door de provincie
(dus zowel noord, midden als
zuid), bestaande uit verschillende
“typen” scholen (zoals katholiek,
openbaar, Jenaplan, brede school,
speciaal onderwijs), in dorpen
en in steden, en in verschillende
stadia (afgerond, afrondingsfase,
ontwikkelingsfase). Aanvankelijk
zijn 21 scholen benaderd.
Scholen kregen eerst een
aankondigingsmail vanuit de
opdrachtgever, waarna een
onderzoeker de contactpersonen
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// ''VOOR DE
GESPREKKEN EN
DOCUMENTSTUDIE
LAG DE NADRUK OP
ONDERWERPEN DIE
ZIJN GESCHAARD
ONDER AANBOD,
PROCES EN
RESULTATEN.''

Onderzoeksopzet
Bij het kwalitatieve onderzoek op
de scholen is gekozen voor open,
semi-gestructureerde interviews
met de betrokkenen. Typerend
voor het open interview is dat
er niet wordt gewerkt met een
lijst met vaste vragen (Westers &
Peters, 2009). Wel is er gewerkt
met een topiclijst, waarin de
belangrijkste onderwerpen en
doelstellingen een overzicht
geven voor de onderzoeker.
Deze lijst kan na reflectie worden
aangepast. De topiclijst vormt

een leidraad om het gesprek te
sturen, terwijl de onderzoeker er
niet aan vastzit en kan ingaan op
andere relevante onderwerpen
die zich aandienen. Wel zijn er aan
de onderwerpen initiële vragen
verbonden die de respondenten
stuurt en motiveert om antwoord
te geven, en die een breed aspect
beslaan van de topics. De topiclijst
is tot stand gekomen door het
operationaliseren van sensitizing
concepts, begrippen die
geformuleerd zijn op basis van het
literatuuronderzoek (Verschuren &
Doorewaard, 2007, p. 196).
Voor de gesprekken en
documentstudie lag de
nadruk op onderwerpen die
zijn geschaard onder aanbod,
proces en resultaten. Voor de
observaties werd gekeken naar
de inhoud van de les en de acties/
het gedrag van de leerlingen en
leerkracht. De documentstudie
werd gedaan op basis van
de beschikbare materialen,
verkregen via SIEN, bestaande uit
opdrachtbevestigingen, evaluaties,
procesverslagen en eventueel
ontwikkeld lesmateriaal. Deze
studie diende ter voorbereiding of
aanvulling op de schoolbezoeken.
Verwerking
De verschillende interviews
en observaties zijn per school
uitgewerkt tot één casus met
een vaste structuur. Op basis
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daarvan konden de verschillen
en overeenkomsten worden
geanalyseerd en samengevat. De
individuele schoolbeschrijvingen
zijn te vinden in bijlage II. In de
volgende paragrafen worden
de terugkerende thema’s en
belangrijke overeenkomsten
en verschillen tussen scholen
besproken. De bevindingen zijn
geschaard onder het eerder
gehanteerde onderscheid: aanbod,
proces en resultaten. Sommige
onderdelen kwamen echter in
verschillende categorieën terug,
waardoor het soms lastig was om
deze in te delen.

5/3 RESULTATEN
SCHOLEN
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5/3/1 HET CULTUUREDUCATIEVE AANBOD

Een school wilde wel deelnemen,
maar had al een uitvoerig
evaluatiegesprek gehad met SIEN
zelf. Een schoolbezoek bleek
voor de school later toch niet
haalbaar in verband met roerige
omstandigheden. Om die reden
is deze school niet bezocht maar
is gebruik gemaakt van het de
‘Learning History’ via SIEN. Het
overzicht van alle bezoeken is te
vinden in bijlage I.
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Vraaggericht of aanbodgericht?
Op de onderzochte scholen
viel op dat het aanbod voor
cultuureducatie overwegend op
basis van bewuste keuzes tot stand
was gekomen. Zo zei een icc’er:
“Eerst was er stichtingsbreed
cultuuraanbod dat niet altijd
aansloot op de lesstof of deze
ondersteunde. Nu maakt de school
de keuze zelf, op grond van wat we
nodig hebben.” Vaak vormde een
keuze op bestuursniveau deel van
de aanleiding voor de school om
met een project te starten, maar
was de invulling aan de school zelf.
Het bleek dat niet alle scholen een
aparte visie op cultuur(educatie)
hadden geformuleerd. Vaak werd
verwezen naar de algemene
schoolvisie. Een aantal scholen gaf
als resultaat aan dichter naar de
schoolvisie te zijn gaan werken. Op
andere scholen werd nog aan een
visie op cultuureducatie gewerkt.
Door de opzet van de SIEN-labs
en co-creaties, bleek het voor
scholen in hun samenwerking met
culturele partners noodzakelijk
om hun vragen en doelen helder

te formuleren. Voor veel scholen
was dit een stap van losstaande
culturele activiteiten die “voor
de leuk” waren, zonder doel
of samenhang, richting meer
doelgerichte cultuureducatie.
Op meerdere scholen gaven
icc’ers en directies op basis van de
eigen behoeften te willen blijven
samenwerken met het culturele
veld: “Dus het is niet: wat hebben
zij te bieden? Maar welke vraag
hebben wij betreffende het
ontwikkelen van vaardigheden
en rondom het thema en hoe
kunnen zij daarbij aansluiten?”
Een dergelijke school wil dan
bijvoorbeeld niet meer deelnemen
aan een Kunstmenu. Niet alle
scholen gaven dit expliciet aan.
Opvallend was dat één school
aangaf cultuur als doel te
hebben, namelijk meer muziek
op school, en dat was ingezet op
de invalshoek sociaal-emotionele
ontwikkeling als bijdoel, om in
aanmerking te komen voor het
programma.
Integratie en samenhang in
het aanbod
Door verbindingen met bestaande
methodes en andere vakken/
leergebieden, lijkt de samenhang
van cultuureducatie met de
rest van het lesprogramma
min of meer op alle scholen
te zijn toegenomen. Op iccen directieniveau werd op
meerdere scholen gesproken
van toegenomen integratie
van cultuureducatie sinds de
samenwerking met SIEN van
start is gegaan. Een terugkerend
thema op scholen is wel dat
cultuureducatie volgens
betrokkenen nog steeds van “iets
erbij” iets “in plaats van” moet
worden, dus lesstofvervangend.
In de meeste gevallen zijn,
conform de projectvoorwaarden,
producten ontwikkeld waarmee
cultuur te integreren is, zoals
draaiboeken, ‘klappers’ of
lesbrieven. Meermaals was echter
de verwachting dat deze in een

la zullen verdwijnen, of niet
structureel door leerkrachten
(op bijvoorbeeld de icc’er na)
werden toegepast. Soms was
cultuureducatie in een methode
geïntegreerd of er aan gekoppeld,
of is het alsnog blijven steken in
losstaande activiteiten. Op scholen
waar cultuureducatie naar eigen
zeggen al geïntegreerd was, vroeg
het vooralsnog om aansturing van
leerkrachten door de icc’er en/of
directeur. Er zijn geen voorbeelden
gevonden van producten die door
andere scholen zijn opgepakt.
Integreren leek soepeler te gaan
bij een thematische werkwijze.
Sommige scholen werkten al
thematisch, of pakten dit op
binnen een project. Slechts op
enkele scholen werd gesproken
over doorlopende leerlijnen die
waren of werden ontwikkeld.
Wat is (nog) cultuureducatie?
Cultuureducatie werd breed
opgevat door de scholen. In de
meeste gevallen was de relatie
tot het leergebied Kunstzinnige
oriëntatie helder voor de
onderzoekers. Soms kwamen er
vanuit observaties of interviews
voorbeelden naar voren waarbij
het onduidelijk was of het bij
de inzet van cultuur als middel
ging om een vorm van kunst- of
cultuureducatie, of een actievere
werkvorm (voorbeelden:
overgooien met een bal om
de tafels te leren, sjoelen met
geld, een taart verdelen om
deelsommen te leren, uitbeelden
van letters met het lichaam,
koken, ‘verboden-woord’ spel,
etc.). In een specifiek geval was
een kunstvorm (drama) bewust
laagdrempelig gemaakt om het
voor leerkrachten toepasbaarder
te maken (“drama is doen, in de
breedste zin van het woord”), wat
het risico met zich meebracht
dat de rol van cultuur niet of
minder zichtbaar was. Impliciet
of expliciet kwam naar voren dat
scholen meerdere doelen (soms
tegelijkertijd) nastreven met
cultuureducatie:

// ''CULTUUREDUCATIE IS
TALENTEN
EN MEERVOUDIGE
INTELLIGENTIES
ONTDEKKEN EN
ONTPLOOIEN.''
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- Cultuureducatie is vrijheid,
expressie en creativiteit.
Hier heeft cultuureducatie
meerwaarde als ‘vrije werkwijze’,
waar kinderen vrijer en
creatiever te werk mogen gaan
en meer eigenaarschap krijgen
over hun eigen leerproces.
Cultuur krijgt hier een plek op
bijvoorbeeld een creamiddag,
als vrije verwerkingsopdrachten.
Cultuureducatie is voor
leerlingen en leerkrachten
even niet in een keurslijf zitten,
en zorgt voor een bepaalde
ontspannen sfeer.
- Cultuureducatie is talenten
en meervoudige intelligenties
ontdekken en ontplooien.
Scholen zien cultuureducatie
als middel voor expressie, om
talenten van kinderen (en
leerkrachten) te ontdekken en te
ontplooien, of om meervoudige
intelligenties van kinderen een
plek te geven in het onderwijs en
hen anders te laten leren.
- Cultuureducatie is alle
disciplines en cultureel
erfgoed behandelen. Cultuur
als middel kan ook nog steeds
onderdeel zijn van het doel
om kinderen met alle/zoveel
mogelijk kunstdisciplines en
cultureel erfgoed in aanraking te
laten komen, zeker wanneer zij
dit vanuit huis niet meekrijgen.
Samenwerking met professionele
of amateurkunstenaars
en bezoeken aan culturele
instellingen horen hierbij.

Scholen konden hun vraag aan
het culturele veld op de site van
SIEN plaatsen, waarop culturele
aanbieders dan konden reageren
en de school een partner kon
uitkiezen.
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- Cultuureducatie is leren over
verschillende technieken
en materialen. Op
sommige scholen wordt rond
cultuureducatie voornamelijk
ingezet op de ontwikkeling van
technieken, vaardigheden en
het werken met verschillende
materialen.
- Cultuureducatie motiveert
en activeert kinderen.
Cultuureducatie is ‘leuk’ en

helpt kinderen te motiveren,
bijvoorbeeld door hen actief
iets te laten doen en niet uit het
boek te laten werken.
- Cultuureducatie is een
middel om andere vakken
te ondersteunen. Soms is
het doel van cultuureducatie
in een project echt om het
als leermiddel in te zetten
voor andere vakken. Voor
cultuureducatie zijn er dan
geen doelen, maar zijn de
andere doelen leidend. Cultuur
kan ook hier breed worden
opgevat, bijvoorbeeld als actieve
werkvormen, spel, niet hoeven
stil te zitten,et cetera.
De cultuur op school
Op scholen waar meerdere
activiteiten hadden
plaatsgevonden of een
schoolbreed proces werd
doorlopen, werd ook gesproken
over veranderingen in de
schoolcultuur. Zo was er
bijvoorbeeld meer beweging of
dynamiek in de school (“het leeft
in de school”). Op een aantal
scholen werd er voor het eerst
schoolbreed aan een thema of
een project gewerkt. Op een
school werd gesproken over
een veiliger klimaat doordat
werd gezegd “alles is goed”, en
leerde men andere kanten van
zichzelf en anderen (leerlingen
en leerkrachten) kennen. Op
een andere school verbeterden
de onderlinge relaties door de
successen die werden geboekt
door een gezamenlijk optreden.
Op sommige scholen nam de
zichtbaarheid van cultuureducatie
door het project toe: doordat de
kunstenaar zichtbaar was, door
concreet ontwikkelde producten,
het tentoonstellen van de werkjes
van kinderen, een thema, en
optredens/presentaties voor
andere kinderen en ouders –
soms ook met meer nadruk op
het proces. Op sommige scholen
heeft het project echter niet
tot de gewenste zichtbaarheid

geleid, omdat de kunstenaar niet
samenwerkte met alle klassen en/
of het intern in enkele klassen is
gebleven en er niets is vastgelegd
of is gepresenteerd.
Samenwerking met culturele
partners
Het verschilde per school hoe
culturele partners aan de school
waren verbonden. In het ene
geval had de school zelf personen
aangedragen, bijvoorbeeld vanuit
bestaande samenwerking of
door deze zelf in de omgeving
of het eigen netwerk te zoeken.
Soms waren de partners door
SIEN gekoppeld, soms op basis
van de vraag op de website
van SIEN. De culturele experts
waarmee werd samengewerkt
waren overwegend zzp’ers, (zoals
kunstenaars/docenten beeldende
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kunst, drama, muziek, dans e.d.),
zij het zelfstandig werkzaam of
ingezet via een instelling. Door
een medewerker van een culturele
instelling werd de overgang naar
een vraaggerichte werkwijze
omschreven als een kanteling.
Merkbaar bij de - ondervraagde instellingen is dat zij nu meer zijn
gaan kijken naar de competenties
en didactische kwaliteiten binnen
hun eigen team en aanbieders,
om beter te kunnen aansluiten
op het onderwijs. Een aantal
scholen heeft de samenwerking
voortgezet. Een aantal scholen
had liever culturele partners uit
de nabijere omgeving gehad
dan degene die aan hen was
toegekend, omdat het dan
gemakkelijker was geweest
om bij elkaar te komen en de
samenwerking voort te zetten.
Wat betreft de lessen werd
aangegeven dat de kwaliteit
van culturele partners sterk kon
verschillen. Zo waren niet alle
kunstenaars gewend om voor een
groep kinderen te staan. Soms had
een klas of school ook een mindere
ervaring met een culturele partner,
terwijl deze op een andere school
of in een andere klas wel goed was
ontvangen. Dit maakt het moeilijk
om algemene uitspraken te doen.

5/3/2 HET
PROCES
Creëren van draagvlak
Het bleek tijdens het proces voor
scholen essentieel dat er in het
hele team draagvlak was voor
een project. Sommige scholen
omschreven het proces als een
zoektocht, waar in het begin nog
veel onduidelijkheid was omdat
ze nog niet goed wisten waar ze
naartoe gingen of wilden, en er
soms sprake was van scepsis en
kritische geluiden. Het proces
leek soepeler te verlopen bij de
scholen die later waren gestart
met SIEN-labs en co-creaties, dan
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bij de eerste ‘lichting’. Dit werd
verbonden aan de ervaring die
SIEN gaandeweg had opgedaan.
Het verschilde per school of
het proces was gestart met een
kleine groep of met het gehele
team. Een icc’er gaf bijvoorbeeld
aan in haar enthousiasme haar
achterban te zijn vergeten.
Er waren ook scholen die al
duidelijk wisten waar ze naartoe
wilden, waarbij het proces dan
sneller verliep. Er was meer
draagvlak op scholen waar het
team vanaf het begin betrokken
was. Desondanks heerste er op
meerdere scholen onduidelijkheid
bij groepsleerkrachten over het
“waarom” van het betreffende
project of nieuwe werkwijze,
zoals een leerkracht omschreef
“was het er ineens”. Soms werd de
meerwaarde duidelijker wanneer
leerkrachten bijvoorbeeld
positieve resultaten bij leerlingen
zagen. De icc’er had op meerdere
scholen de rol van een kartrekker.
Op sommige scholen was
verantwoordelijkheid verdeeld
over meerdere personen.
Samenwerking met culturele
partners
Door de projectopzet moesten
scholen en culturele partners
gezamenlijk voorbereiden,
overleggen en uitvoeren. De
samenwerking met culturele
partners riep wisselende reacties
op. Aan de ene kant werden
onderwijs en cultuur als “twee
werelden” omschreven die eerst
konden botsen, maar gaandeweg
meer naar elkaar toegroeiden.
Kunstenaars waren vrij en dachten
niet in kaders. Dit kon verfrissend
zijn, maar ook haaks staan op
de scholen die meer structuuren doelgericht te werk wilden
gaan. Kunstenaars werkten niet
vanuit leerlijnen, hadden wel
eens onhaalbare ideeën volgens
sommige respondenten, hadden
moeite om met de doelen van
de school bezig te zijn, of keken
(volgens een directeur) “nauw
binnen hun discipline”. Meerdere

scholen gaven aan daardoor veel
tijd te hebben besteed aan de
voorbereidings- en overlegfase,
vaak meer dan zij vooraf hadden
verwacht. Op scholen waar werd
ingezet op vaardigheden binnen
een kunstdiscipline, verliep de
samenwerking gemakkelijker. Dan
kon de culturele expert binnen de
eigen discipline werken, deed deze
wat leerkrachten zelf niet konden
en bracht hen op nieuwe ideeën,
perspectieven en technieken.
Het proces ging ook vlotter
wanneer de culturele partners een
didactische achtergrond hadden.
Het verschilde in hoeverre er
vooraf contact was geweest
tussen de kunstenaar en school.
Wanneer dit niet het geval was,
was de kunstenaar niet altijd op
de hoogte van het niveau van
de kinderen of de doelen van de
leerkracht. Dit was met name
het geval bij kunstenaars die
een enkele keer werden ingezet
om een workshop te geven.
Bij langere samenwerking met
dezelfde partners was er meer
duidelijkheid. Er leek in meerdere
gevallen geen intentie of tijd om
na een les te evalueren. In de beste
gevallen leerden leerkrachten en
kunstenaars van elkaars expertise
en hadden zij waardering voor
elkaar, en was er sprake van
langdurige samenwerking.

// AAN DE ENE KANT
WERDEN ONDERWIJS
EN CULTUUR ALS
“TWEE WERELDEN”
OMSCHREVEN DIE EERST
KONDEN BOTSEN, MAAR
GAANDEWEG MEER NAAR
ELKAAR TOEGROEIDEN.

Professionele ontwikkeling van
leerkrachten
Een terugkerende ervaring was
dat scholen eerst bij leerkrachten
teweeg moesten brengen
wat zij bij kinderen wilden
bewerkstelligen. Het betreft dan
met name een onderzoekende
houding van leerkrachten.
Meerdere scholen wilden ook
meer gebruikmaken van de
expertise en talenten binnen het
team en brachten deze tijdens het
project in kaart.
Op een deel van de scholen
leidden projecten eerst tot
bewustzijn bij leerkrachten,

bijvoorbeeld omtrent de inzet van
kunst/cultuur als middel.
Lessen (ontwikkeld of gegeven)
door culturele partners boden
bijvoorbeeld “een motor die je
helpt om als leerkracht anders te
denken en de methode meer los
te laten”. Op een aantal scholen
was aangesloten op de bestaande
methode om cultuureducatie te
integreren. In sommige gevallen
doorliepen leerkrachten een
veranderingsproces; moesten uit
hun comfortzone, experimenteren,
meer zelf doen en ontwikkelen.
Hierdoor waren leerkrachten dan
actiever bezig met een thema
of cultuureducatie, kregen zij
gaandeweg meer vertrouwen,
of werden zij creatiever in hun
lessen (denk aan het eerdere doel
van cultuureducatie als meer
vrijheid en expressie). Als een zelf
ontwikkelde les goed uitpakte,
gaf dit de leerkracht trots en
zelfvertrouwen. Deze ontwikkeling
werd wel omschreven als omslag,
met als moeilijkste het meer
moeten loslaten van de methode
en soms ook de leerlingen.
Door een aantal scholen werd
aangegeven dat de onderlinge
samenwerking tussen leerkrachten
was toegenomen. Zo overlegden
en deelden zij meer, of werkten zij
samen aan lessen.
Het verschilde of culturele
partners bewust inzetten op
deskundigheidsbevordering
binnen de school, of enkel
met losse ideeën kwamen en
weer weggingen “zodra de
uren op waren”. In gevallen
waar lessen van leerkrachten
en culturele partners met
elkaar samenhingen, was er
meer sprake van gedeelde
verantwoordelijkheid en
afhankelijkheid. In gevallen waar
een lesproduct was ontwikkeld,
was het onduidelijk of dit ook
(structureel) werd toegepast.
Soms bleek het lastig om de
methodieken van culturele
partners over te nemen. Het
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meest tevreden waren scholen
wanneer de culturele partner
de rol van coach en begeleider
op zich nam, en leerkrachten
concrete handvatten en
voorbeelden aanreikte.
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In de meeste gevallen bleek
het project nog van te korte
duur om de gewenste zekerheid
van leerkrachten te bereiken
om zelf de lessen te geven.
Hoewel verbeterslagen waren
gemaakt, bleek op vrijwel
alle scholen dat meer tijd,
begeleiding en/of middelen nodig
zijn. Er waren tevens scholen
die bewust niet inzetten op
deskundigheidsbevordering van
leerkrachten, omdat leerkrachten
volgens hen niet alles hoeven te
kunnen, en dat culturele partners
hun discipline beter overbrengen.
Op die scholen werd dan ingezet
op langdurige samenwerking met
culturele experts.

// “MET MUZIEK,
INSTRUMENTEN,
DANS, RITME,
WORDT DE
BETROKKENHEID
HAAST MET 100%
VERGROOT.”
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Uitdagingen tijdens het proces
Het integreren van cultuur kostte
bijna in alle gevallen meer tijd
dan vooraf verwacht was door de
scholen, zeker in situaties waar
overdracht moest plaatsvinden
tussen (parttime) leerkrachten.
Volgens meerdere leerkrachten
wogen de opbrengsten nu nog
op tegen de investering, maar
moeten er dan niet nog meer
veranderingen bijkomen. Een
andere belemmering die men
tegenkwam was dat leerkrachten
bang waren om fouten te maken
en doelen niet te halen. Met
name in de hogere groepen,
waar ook aan meer eisen en
doelen moet worden voldaan,
was het lastiger cultuureducatie
te integreren. In periodes
waarin de druk werd opgevoerd,
bijvoorbeeld door de Cito-toets
of inspectiebezoek, verdween
cultuureducatie of het project
weer naar de achtergrond.
Ook werkten omstandigheden
als personeelswisselingen,
langdurige ziekte en fusies
vertragend of zelfs verstorend.

5/3/3
RESULTATEN EN
EFFECTEN BIJ
LEERLINGEN
Grote en toegenomen
betrokkenheid
Op vrijwel alle scholen sprak
men over grote of toegenomen
betrokkenheid van kinderen in
de nieuwe lessen waarin cultuur
werd geïntegreerd. Kinderen
waren enthousiast, gemotiveerd
en hadden plezier in het leren.
Deze betrokkenheid werd door
de ondervraagden verbonden
aan verschillende oorzaken,
zoals: een keer niet uit een
boek leren, een diversiteit aan
werkvormen, actief bewegen en
doen, beleven, thematisch werken,
betekenisvoller aanbod, meer
passie vanuit het kind, dat er werd
ingestoken op waar het kind goed
in was en dat kinderen hun kennis
en vaardigheden op iets concreets
konden toepassen. Slechts
een enkeling noemde hierbij
aspecten van cultuureducatie
(bijvoorbeeld: “Met muziek,
instrumenten, dans, ritme, wordt
de betrokkenheid haast met
100% vergroot.”). Het was niet
duidelijk of de gepercipieerde
effecten niet aan cultuureducatie
konden worden toegeschreven,
of dat de betrokkenen de rol
van cultuureducatie niet zagen.
Dat kinderen enthousiast waren
over lessen zorgde er in sommige
gevallen voor dat zij met verhalen
thuis kwamen, waardoor de
ouderbetrokkenheid ook toenam.
Door een enkele leerkracht werd
gesproken van een te groot
enthousiasme, waardoor kinderen
heel druk werden en de
les verstoorden.
Geen eenduidig beeld van de
leeropbrengsten van kinderen
Het beeld van de effecten van
cultuureducatie op het leren
van kinderen op de onderzochte

scholen is diffuus. Volgens veel
betrokkenen is het nog te vroeg
om te spreken over meetbare
resultaten of opbrengsten in
“harde cijfers” en werden nog geen
effecten waargenomen op de
beoogde leergebieden, met name
taal en rekenen. Aan de andere
kant leken doelen met betrekking
tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling (zoals veilig klimaat,
zelfvertrouwen, cohesie, aanpak
pestcultuur) of wereldoriëntatie
wel te worden bereikt.
Meermaals gehoord is dat
respondenten merkten dat de
lesstof beter beklijfde bij kinderen
dan bij een les uit de methode.
Een leerkracht verklaarde dat als
volgt: “leerlingen hebben er een
beeld, gevoel en ervaring bij”, en
benadrukte tevens dat het met
een enkele keer ook niet gaat
lukken en dat herhaling nodig
is. Ook volgens betrokkenen op
andere scholen beklijft de leerstof
beter door aspecten als beleving,
ervaring, actievere werkvormen,
variatie, keuzevrijheid, betere
aansluiting op de belevingswereld
van kinderen door verhalen en
de mix van kunstdisciplines,
of dat kinderen stadia in een
creatief proces doorlopen. Een
schooldirecteur gaf aan dat er
een spanningsveld is tussen de
prestatiecultuur en bijhorende
toetsing, en wat kinderen door
cultuur leren: “De opbrengsten
vertalen zich niet altijd terug
wanneer kinderen toetsresultaten
moeten opleveren. Kinderen
kennen dan de tafeltjes wel als ze
het liedje erbij doen, maar bij een
schriftelijke toets maken kinderen
niet automatisch die transfer.”
Er waren nog andere
leeruitkomsten die het vermelden
waard zijn. Zo werkten kinderen
geconcentreerder door de
inzet van drama (als energizers)
tussen lessen door. Ook leerden
kinderen volgens een school
verbanden leggen, keuzes maken,
samenwerken en vragen stellen.

Op meerdere scholen kregen
kinderen meer eigenaarschap
over hun leerproces en werd
samenwerking meer gestimuleerd.
Ook spraken leerkrachten over
creativiteitsbevordering bij
kinderen. Op meerdere scholen
mochten kinderen op nieuwe,
andere of zelfgekozen manieren
werken of presenteren, en leerden
zich zo uitdrukken in verschillende
media. Leerkrachten zagen
kinderen gaandeweg groeien. Er
leek echter in veel lessen nog geen
aandacht te zijn voor reflectie op
het leerproces bij leerlingen, wat
veelal te maken had met tijdsdruk.
Ook werd aangegeven dat
leerkrachten het reflecteren
soms vergeten.
Andere kwaliteiten en talenten
kwamen naar voren
Een veelgehoord effect is dat
opeens andere talenten en
kwaliteiten van kinderen naar
voren kwamen, waardoor
leerkrachten blij verrast waren.
Leerkrachten op verschillende
scholen gaven voorbeelden van
normaliter ‘zwakkere’ leerlingen
die nu werden gehoord, of zelfs
uitblinken in het betreffende vak
(in dit geval Wereldoriëntatie). Dit
draagt volgens de betrokkenen bij
aan een positief zelfbeeld en de
groei van het zelfvertrouwen van
die leerlingen. Een leerkracht gaf
aan dat met name de zwakkere
leerlingen (in bijvoorbeeld
rekenen) vaak creatiever zijn
en door de nieuwe lesvorm
(met elementen van muziek,
dans en beeldende vorming) de
aandacht er langer bijhouden.
Ook zijn meerdere scholen vanuit
het concept van meervoudige
intelligenties gaan inzetten op
andere talenten van kinderen.
Niet voor alle leerlingen
Van belang om te vermelden is
dat de nieuwe lessen niet altijd
aansloten op alle leerlingen.
Voor sommige leerlingen, met
name in het speciaal onderwijs
(bijvoorbeeld met autisme),

was de vrijere invulling van de
lessen met minder structuur
moeilijk en minder veilig. In
andere gevallen hadden kinderen
bijvoorbeeld minder affiniteit met
het gebodene, zoals muziek, en
doen daardoor weinig mee en zijn
meer op de achtergrond. In een
aantal beeldende lessen waren
er onzekere kinderen te zien die
daardoor geen plezier hadden
in wat zij deden. Ook waren er
activiteiten waarover kinderen vrij
unaniem negatief waren, omdat
deze beneden hun niveau waren
en zij deze saai vonden. Opvallend
was overigens dat meerdere
scholen zich in de projecten
nog niet zozeer concentreerden
op het verbeteren van de
leeruitkomsten van kinderen,
en meer gericht waren op het
proces en de veranderingen op
leerkrachtniveau.

5/4 KWALITEITSCRITERIA,
-INDICATOREN
EN SUCCESFACTOREN
Het veldonderzoek diende
ook om criteria, indicatoren,
factoren en instrumenten voor
een succesvolle en effectieve
aanpak van cultuureducatie te
identificeren. Aan scholen en
culturele partners is daarom
gevraagd wat volgens hen wel
en niet werkt op het gebied van
cultuureducatie en wat ervoor
nodig is om cultuureducatie en de
resultaten van CMK Limburg te
borgen. Ook is gekeken wat meer
of minder succesvolle projecten
met elkaar gemeen hadden.
Facilitering
Voldoende facilitering bleek
essentieel. Hieronder vallen: het
vrij-roosteren van leerkrachten
om aan lessen te werken, een
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structurele plek op het rooster,
opname in het lesprogramma en
schooljaarplan, bij elkaar in de
klas kijken, geld voor materialen
en het inhuren van expertise,
en ruimte op studiedagen. Een
ondersteunende en betrokken
directie bleek een belangrijke spil.
Tijd is vaak genoemd als essentiële
voorwaarde. Zeker bij een
cultuurverandering is er volgens
betrokkenen meer tijd nodig dan
de doorlopen projectduur. Men gaf
aan dat een verandering minstens
een paar jaar nodig heeft.
Schoolbrede aanpak
Een schoolbrede aanpak is veel
genoemd als voorwaarde voor
integratie van cultuureducatie.
Voor het draagvlak is het
belangrijk dat het hele team vanaf
het begin wordt meegenomen,
meedenkt en begrijpt waarom iets
wordt gedaan en daarmee instemt,
omdat zij zich er anders niet bij
betrokken zullen voelen. Dit is
ook belangrijk zodat kan worden
gereflecteerd met het team, en
zodat een werkwijze aan ouders,
invallers en nieuwe medewerkers
uitgedragen kan worden. Het
verdelen van de kartrekkersrol,
zoals door een werkgroep
per bouw (onder-, midden- en
bovenbouw) met een kartrekker,
hielp om de verantwoordelijkheid
niet enkel bij een icc’er te leggen.
Aansluiting op leerlingen,
leerkrachten en lesprogramma
Met betrekking tot het aanbod
is genoemd dat het moet
aansluiten op de interesses en
de mogelijkheden van leerlingen.
Hieronder vallen hun niveau,
belevingswereld, leeftijd en
achtergrond. Als er werd
samengewerkt met externe
culturele experts, dan bleek het
goed te werken als er vooraf
contact was geweest over o.a. het
niveau van de kinderen. Anders
sloot een activiteit soms niet aan.
Veel scholen noemden het ook
belangrijk dat het aanbod aansluit
op de talenten, kwaliteiten
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// HET BLEEK
BELANGRIJK
DAT “DE NEUZEN
DEZELFDE KANT
OP STAAN.”

en affiniteit van leerkrachten,
omdat zij cultuureducatie dan
beter kunnen overbrengen
en zich zekerder voelen. Het
kan daarom goed zijn deze bij
toekomstige initiatieven vanaf
het begin in beeld te brengen.
De persoonsafhankelijkheid
is tevens een risicofactor. Een
discipline kan wegvallen als
een leerkracht wegvalt, en een
schoolbreed ontwikkeld product
werkt niet als slechts een enkeling
zich bekwaam voelt het toe te
passen. Op sommige scholen
werd naar voren gebracht dat
cultuureducatie passend moet zijn
bij het onderwerp dat/lesstof die
op dat moment wordt behandeld.
Dit leek het gemakkelijkst te gaan
op scholen waar werd gewerkt
langs thema’s. Ook werkte het
goed wanneer projecten aansloten
op een bestaande aanpak of
methode.
Gedeelde doelen en visie
Het bleek belangrijk dat “de
neuzen dezelfde kant op staan”,
wat omschreven kan worden
als gedeelde visie, binnen de
school en in samenwerkingen.
Een culturele partner gaf aan
dat de doelen voor en visie
op cultuureducatie tussen
leerkrachten, maar ook tussen
de directeur en de rest van
een team, op een school sterk
kunnen verschillen: de één ziet
cultuureducatie als vaardigheden,
de ander als kennis of als middel,
als losse “leuke” activiteiten of als
doorlopend proces. Het onderzoek
op de scholen wekt de indruk
dat dit voor de doelen van de
projecten vaak ook zo was. Het is
belangrijk dat hierover vanaf het
begin duidelijkheid bestaat en
doelen in kaart worden gebracht,
alsmede hoe en door wie zal
worden gekeken of deze worden
behaald.
Inhoud van cultuureducatie
Een partner van een culturele
instelling gaf aan dat het
belangrijk is dat de inhoud van
cultuur – met eigen doelstellingen

en kwaliteiten – een grote rol
blijft spelen: “Het creatief omgaan
met rekenen is een stapje in de
richting, maar wanneer is het nou
cultuureducatie? Wat is cultuur
dan? Alles wat mensen maken en
de reflectie daarop? Als het niet
natuur is dan cultuur? Dat is wel
heel breed. Je moet ervoor waken
dat het geen slap aftreksel gaat
worden. De meerwaarde van SIEN
is dat de school de vraag stelt
op basis van de leerlingen. Hoe
cultuur daarin past is de keuze van
de school. Het is belangrijk dat
culturele instellingen dicht op de
scholen blijven staan en ervoor
waken dat het nog cultuur is.”
Benutting van de lokale
omgeving
Op scholen klonk het geluid dat
zij de lokale omgeving goed
willen kennen en benutten
voor cultuureducatie. Op de
lange termijn is dan beter een
doorlopend programma vast te
stellen. Het werkte bevorderlijk
wanneer de icc’er of directeur
gebruik kon maken van het eigen
netwerk. Ook klonk er behoefte
aan een gebruiksvriendelijke
databank met voorbeelden
van “vraaggericht aanbod” en
bijhorende scholen en culturele
experts.
Monitoring en evaluatie
Door scholen zijn monitoring en
evaluatie meermaals belangrijk
genoemd. Allereerst is het van
belang dat iemand binnen de
school het proces monitort en
ervoor zorgt dat gezamenlijk
wordt geëvalueerd (tussentijds
en na afloop). Als het proces
of product daarna echter geen
aandacht meer krijgt, zal er
niets meer mee gebeuren. Het is
van belang dat cultuureducatie
een vast onderdeel is van
teamvergaderingen en
studiedagen. Het viel daarnaast
op dat er behoefte was bij
scholen aan iemand van buitenaf
die meekijkt. In een SIEN-lab
werd deze rol vaak vervuld door

een onderzoekspartner of een
culturele instelling.
Haalbaarheid
Aangegeven is dat cultuureducatie
behapbaar moet blijven en niet
te groot moet worden gemaakt.
Een schooldirecteur: “We leren
vaak dat er bij projecten zo sterk
ergens op wordt ingezoomd dat
niemand het volhoudt. Dan ligt het
na twee jaar op zijn gat. Je kunt
beter iets aanzetten waarvan je
denkt: dat is doordacht en past
bij ons. Het moet ook gewoon te
doen zijn, want uren zijn schaars.”
Bij veel SIEN-projecten kostte het
de betrokkenen meer tijd dan
verwacht om te ontwikkelen.
Professionele ontwikkeling
Scholen gaven aan meer
begeleiding nodig te hebben
(gehad) in dit proces, zoals
coaching van de kunstenaar in
het overdragen van de lessen/
methodiek zodat de leerkracht
er zelf mee aan de slag kon. Een
belangrijke voorwaarde bleek dat
leerkrachten betrokken zijn bij de
lessen van de culturele partner
en niet bijvoorbeeld toetsen gaan
nakijken, zodat de leerkracht zelf
ook iets met de les kan doen en
kan ondersteunen. Schriftelijke
handvatten en voorbeelden zijn
veel genoemd. Een aantal scholen
koos voor het school werken met
een vaste structuur zodat het
ontwerpen gemakkelijker ging.

// “ALLES IS GOED”,
OF “FOUTEN
MAKEN MAG”.
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Aan de ene kant werd aangegeven: “Als er niets op
papier staat, blijft het een opleukertje”, en aan de
andere kant: “Een houding creëer je niet door het
op papier te zetten en een keer te doen, het moet in
je lijf gaan zitten”. Ook onderlinge begeleiding van
leerkrachten is genoemd als mogelijkheid.

// ''EEN
VEELGEHOORD
EFFECT IS DAT
OPEENS ANDERE
TALENTEN EN
KWALITEITEN
VAN KINDEREN
NAAR VOREN
KWAMEN,
WAARDOOR
LEERKRACHTEN
BLIJ VERRAST
WAREN.''

Onderzoekende houding
Als rode draad door de verschillende cases liep
het belang van een onderzoekende houding van
leerkrachten. Deze houdt onder andere in dat
leerkrachten de methode meer durven loslaten en
meer vertrouwen op hun eigen inzicht, kennis en
vaardigheden. Zoals een directeur zei: “De crux is dat
leerkrachten gaan denken vanuit doelen en dat kunst
daarbij kan helpen, in plaats van dat wordt gedacht
in leuke activiteiten. Hiervoor is een voorwaarde
dat de leerkracht kennis moet hebben van de totale
doorgaande lijnen en het overzicht kan behouden.”
Volgens een culturele partner kan het helpen
wanneer leerkrachten beseffen dat veel bestaande
aanpakken, zoals thematisch werken, ontwerpend en
onderzoekend leren, ook het creatief denkvermogen
aanspreken.
Samenwerking
Ingrediënten van een goede samenwerking
bleken: gedeelde verantwoordelijkheid, heldere
communicatie en afspraken, uitspreken van
wederzijdse verwachtingen en doelen, flexibiliteit
van de partner. De didactische vaardigheden van
de culturele partner zijn genoemd als succesfactor.
Langdurige en structurele samenwerking zou
bijdragen aan de kwaliteit, omdat de school en de
culturele experts vaak naar elkaar moesten toegroeien
en op elkaar moesten afstemmen. Wat betreft de
communicatie kwam men er gaandeweg achter dat
korte lijnen tussen de culturele partner en de school
het proces versoepelden. Hiermee werd bedoeld dat
contact snel kon verlopen, bijvoorbeeld door direct
contact tussen leerkrachten en kunstenaars in plaats
van met een tussenpersoon, en dat men regelmatig
kon overleggen.
Veilig klimaat
Meermaals werd in het spreken over cultuureducatie
het belang benadrukt van een veilig klimaat waarin
mensen fouten mogen en durven maken. Dit geldt in
drievoud: een leerling moet zich veilig voelen in de les,
een leerkracht om een les te geven en een culturele
partner moet zich welkom voelen. Leerkrachten en
leerlingen blijken vaak bang om fouten te maken.
Het kan helpen als er iemand (zoals een directeur
of leerkracht) is die zegt: “Alles is goed”, of “fouten
maken mag”.

72

73

6/1 BEVINDINGEN

6//

SIEN | KWALITEIT EN EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE IN HET BASISONDERWIJS

CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN

14
De invalshoeken waarop
projecten konden aansluiten: het
leren van kinderen (rekenen, taal,
wereldoriëntatie), de sociaalemotionele ontwikkeling van
kinderen en de cultuur op school.
De vierde invalshoek, cultuur
als middel voor de 21e-eeuwse
vaardigheden, krijgt specifiek
aandacht in een tweede onderzoek
(december 2016 verwacht).
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De insteek van dit metaonderzoek, in het kader van het
programma Cultuureducatie met
Kwaliteit in Limburg, was om SIEN
te helpen bij het identificeren
van een succesvolle en effectieve
aanpak van cultuureducatie
met kwaliteit. Een doel hierbij
was een bijdrage te leveren
aan een kwaliteitskader en
-systeem voor cultuureducatie,
dat SIEN kan implementeren
op de Limburgse scholen. Tot
het onderzoek behoorde ook
een verkenning van mogelijke
effecten van cultuureducatie
op de invalshoeken van SIEN,
alsmede naar kwaliteitscriteria
en -indicatoren, en het in kaart
brengen van de resultaten en
effecten van het programma op de
scholen.
De eerste fase van het
onderzoek bestond uit een
literatuurstudie naar mogelijke
effecten van cultuureducatie op
drie van de vier invalshoeken van
SIEN , en naar kwaliteitscriteria
en -indicatoren. De tweede
fase bestond uit een
veldonderzoek op een selectie
van 21 scholen middels een
meervoudige casestudie
(interviews, lesobservaties en
documentstudie), aangevuld
met gesprekken met culturele
partners. Het veldonderzoek
diende om de resultaten van het
programma in kaart te brengen,
om kwaliteitscriteria, -indicatoren
en succesfactoren te toetsen,
en om kijken of de aanpak van
SIEN weerklank vindt bij de
praktijk en de beoogde effecten
teweegbrengt. Het betrof hier
de gepercipieerde effecten: de
resultaten van het programma
volgens de betrokkenen, waarbij
de nadruk is gelegd op het proces
en de context (Stake & Munson,
2008; Galloway, 2009).
Context van cultuureducatie
Het onderzoek vertrok vanuit

een begripsverkenning van
cultuureducatie. Zowel in de
literatuur, als in de praktijk op de
onderzochte scholen, bleken de
opvattingen van cultuureducatie
breed en uiteenlopend te zijn.
Tussen scholen en binnen de
scholen zelf bestonden er
verschillen. Inderdaad bleek er,
zoals Eisner (2002) al stelde, in
de praktijk een mix te bestaan
van doelen en visies met
betrekking tot cultuureducatie.
Dit is te verwachten wanneer
scholen zelf een invulling van
cultuureducatie kiezen die past
bij hun leerlingenpopulatie en
leerkrachten. Dit laatste is ook
wel benoemd als reden om de
regie over cultuureducatie juist
bij scholen te leggen (Hagenaars,
2014). Wel bleek het op basis van
het veldonderzoek belangrijk dat
er binnen een school sprake is van
een gedeelde visie en doelen.
In de praktijk leek door de inzet
van cultuur als middel (in plaats
van als doel), het risico te bestaan
dat ‘cultuur’ zodanig breed werd
opgevat, dat het onduidelijk was
of het nog wel om cultuureducatie
ging en niet (bijvoorbeeld) om
een actieve werkvorm. Dit kan te
maken hebben met de algemeen
geformuleerde kerndoelen voor
Kunstzinnige oriëntatie, waar ook
‘beweging’ en ‘spel’ onderdeel
van uitmaken (Greven & Letschert,
2006), begrippen die tevens
in het raamwerk van SIEN zijn
opgenomen (SIEN, 2015b). Dit
inhoudelijke aspect hoeft niets te
zeggen over de effectiviteit van
de betreffende werkvorm. Om het
cultuureducatie met kwaliteit te
laten zijn, zou er echter wel sprake
moeten zijn van een zwaartepunt
bij de cultuurvakken (SLO, 2014),
waarvoor de uitgangspunten
landelijk zijn uitgewerkt. Hoewel
er in de onderzochte cases sprake
was van met name actieve,
en deels receptieve vormen
van cultuureducatie, leek er
weinig ruimte voor reflectie.
Aangezien dit een belangrijk
kwaliteitscriterium is genoemd

(Haanstra et al., 2014), is dit een
aandachtspunt.
De inzet van cultuur als middel
voor andere onderwijsdoelen
- de aanpak van SIEN - is niet
onomstreden binnen de literatuur
(Haanstra, 1995). Een risico dat is
genoemd, is dat wanneer te zeer
op doelen buiten cultuureducatie
wordt ingezet, cultuur mogelijk
niet het effectiefste middel is en
daarmee juist wordt ondermijnd
(Hetland et al., 2004; 2007). Op
de onderzochte scholen was er
sprake van zowel leren door kunst/
cultuur, als in kunst/cultuur, als
een combinatie van beide. Dat
wil zeggen dat door scholen
werd gefocust op zowel thema’s,
onderwerpen, lesinhouden,
en persoonlijke en sociale
ontwikkeling, als op het leren
van vaardigheden en technieken
binnen cultuureducatie (Robinson,
1990).
Op veel scholen werd verwezen
naar en gebruik gemaakt van
het concept van meervoudige
intelligenties, wat ook weerklank
vond bij de literatuur (Gardner,
1983; 1993, 2011). Volgens de
betrokkenen op de scholen
werden door de inzet van cultuur
als middel, meer en andere
kinderen aangesproken. Hiervoor
gaven scholen verschillende
redenen, samen te vatten als
zijnde een pluralistische aanpak.
Deze werd in de literatuur
genoemd als onderbouwing van
kunst-/cultuureducatie in het
reguliere onderwijs, waaronder
ook de inzet van kunst/cultuur als
middel (Gardner, 1999; Smithrim &
Upitis, 2005; Purnell et al., 2007).

// HET WAS VOLGENS DE
BETROKKENEN NOG TE
VROEG OM TE SPREKEN
OVER “HARDE” EN
“MEETBARE” RESULTATEN
VAN HET PROGRAMMA
OP DE LEERPRESTATIES
VAN KINDEREN, WAT MET
NAME BETREKKING HAD
OP REKENEN EN TAAL.

Het leren van kinderen,
sociaal-emotionele
ontwikkeling, de cultuur
op school
Het was volgens de betrokkenen
nog te vroeg om te spreken
over “harde” en “meetbare”
resultaten van het programma op
de leerprestaties van kinderen,
wat met name betrekking had
op rekenen en taal. Op gebied

van wereldoriëntatie en sociaalemotionele ontwikkeling leek
de nadruk meer op het proces te
liggen, en de aanpak bij te dragen
aan het bereiken van de doelen. De
voornaamste positieve effecten
van het programma op leerlingen,
die vrijwel door elke school zijn
genoemd, betreffen vooral
een grote(re) betrokkenheid en
enthousiasme van kinderen. Ook
is gesproken over toename van
zelfvertrouwen en gevoelens van
eigenwaarde - uitkomsten die in
de literatuur zijn gedefinieerd als
transfer door motivatie (Catterall,
2002). Andere genoemde
resultaten bij leerlingen waren dat
andere talenten van kinderen naar
voren kwamen, dat normaliter
“zwakke” leerlingen opeens
uitblonken of gehoord werden.
Ook gaven sommige leerkrachten
aan dat de lesstof beter beklijfde.
Uitkomsten die wederom
gerelateerd kunnen worden aan
het concept van meervoudige
intelligenties (Gardner, 1983; 1993,
2011).
In gevallen waar werd
gesproken over effecten op de
cultuur op school, zoals meer
dynamiek, een veilig klimaat en
meer samenwerking, betrof het
scholen waar schoolbreed werd
gewerkt en gezamenlijk een
proces werd doorlopen. Ook werd
er op sommige scholen gesproken
over (bescheiden) veranderingen
in de onderwijspraktijk en het
bewustzijn van leerkrachten
(met betrekking tot bijvoorbeeld
andere kanten van leerlingen die
naar voren kwamen, of het meer
leren loslaten van de methode) en
verbeterde onderlinge relaties.
Bevindingen die ook in eerder
onderzoek werden gerapporteerd
(Burton et al., 2000).
De positieve uitkomsten
werden in de meeste gevallen
meer toegeschreven aan hoe
cultuureducatie werd gegeven,
dan wat werd gegeven. De
werkvormen waren dus belangrijk.
Dit kan gezien worden als
(bescheiden) aanwijzing dat
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// ''DE AANPAK VAN
SIEN STUURDE
SCHOLEN IN
HET MAKEN VAN
DOORDACHTE KEUZES
TEN BEHOEVE VAN
HET CREËREN VAN
SAMENHANG EN/OF
HET INTEGREREN VAN
CULTUUREDUCATIE IN
ANDERE VAKKEN.''
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cultuureducatie zich goed leent
voor motiverende pedagogische
stijlen. In de literatuur is ook
genoemd dat motivatieuitkomsten, te maken kunnen
hebben met dat er minder op
het spel staat bij cultuureducatie,
er geen toetsen of foute
antwoorden zijn (Winner et al.,
2013; Fiske, 1999). De vraag is
dan of cultuureducatie, in de visie
van een bepaalde vrijheid, niet
in het geding komt door allerlei
leerlijnen, doelen en kaders.
Volgens betrokkenen kon het juist
eens fijn zijn om niet aan allerlei
eisen te moeten voldoen en, zoals
een respondent het omschreef,
“even niet in een keurslijf te
zitten”. Hoewel de werkvormen
belangrijk bleken, werden positieve
resultaten ook gekoppeld aan het
aanbod, wanneer het aansloot op
de belevingswereld, interesses,
talenten en ontwikkeling van
kinderen.
Integratie en doorgaande lijnen
in het curriculum
De aanpak van SIEN stuurde
scholen in het maken van
doordachte keuzes ten behoeve
van het creëren van samenhang
en/of het integreren van
cultuureducatie in andere vakken.
De eigen vraag was leidend, en
moest door scholen geformuleerd
worden op basis van de eigen
doelen, behoeftes, lesprogramma
en leerlingenpopulatie. Of, hoe
en in hoeverre de integratie is
gecreëerd, verschilde per school,
eigenlijk overeenkomstig met
de verschillende manieren van
integratie die in de literatuur zijn
genoemd (Haanstra et al., 2014).
Integratie betekende dus niet op
elke school hetzelfde.
Sommige scholen noemden
expliciet dat de integratie
is toegenomen sinds de
samenwerking met SIEN. Van
losstaande, ad hoc activiteiten
zonder doel, werd cultuureducatie
volgens betrokkenen doelgerichter
en samenhangender met het
lesaanbod. Wel was het onduidelijk

of de wens om integratie ook
speelde onder de leerkrachten,
of enkel bij de directie en icc’er.
Cultuureducatie moest volgens
scholen in ieder geval niet “iets
erbij” zijn, maar komen “in
plaats van”, dus bijvoorbeeld
lesstofvervangend zijn.
Hoewel vanuit het landelijke
programma veel nadruk is
gelegd op doorlopende lijnen,
kwamen deze niet als belangrijk
aandachtspunt naar voren in de
gesprekken. Sommige scholen
kozen er wel voor, al was duidelijk
dat één doorlopende lijn voor
bijvoorbeeld één discipline al
ambitieus genoeg was voor een
projectfase. Soms waren scholen
kritisch over het hele concept
van een doorgaande leerlijn,
of gaven zij aan dat het voor
hen niet haalbaar was. Op veel
scholen bleek het onzeker of de
ontwikkelde producten werden
of zullen worden toegepast door
leerkrachten.
Deskundigheid van docenten
Hoewel stappen zijn gezet in
de professionele ontwikkeling
van leerkrachten, lijkt deze in
de onderzochte gevallen nog
niet zodanig behaald dat deze
nu tot de gewenste inbedding
van cultuureducatie zal leiden.
Aansluiting op de affiniteit en
talenten van leerkrachten werd
vaak genoemd als succesfactor.
Een onderzoekende houding van
leerkrachten is wellicht te zien als
de belangrijkste voorwaarde die
werd genoemd, en leek onderdeel
van een groter plaatje dan
cultuureducatie. Een terugkerende
wens was dat leerkrachten de
methode meer leren loslaten
en eigenaar worden van hun
onderwijs. In de projecten was
cultuur daar dan een middel toe.
Als een leerkracht zelf anders te
werk ging, en dit positieve reacties
bij leerlingen teweegbracht,
zorgde dit voor gevoelens van
trots en zelfvertrouwen. Een
belemmering ten opzichte van
een onderzoekende houding en
inzet van cultuur als middel, was

met name de ervaren werk- en
prestatiedruk. Dit maakte dat men
toch de houvast van een methode
verkoos, omdat er te veel tijd ging
zitten in het zelf ontwikkelen,
en men niet wist of de doelen
wel behaald zouden worden.
De vraag is dan of de gewenste
deskundigheidsbevordering
gerealiseerd kan worden, zolang
er niets in het systeem verandert.
Ook de rol van de Pabo is
meermaals genoemd.
In de beste gevallen brachten
de projecten en de samenwerking
met culturele experts een
bewustzijn bij leerkrachten.
Waar er een project werd
doorlopen waarbij leerkrachten
intensief betrokken werden,
leek er zelfs sprake van een
veranderingsproces. Het idee
op de scholen was dat eerst bij
leerkrachten moest worden
bereikt wat men bij leerlingen
wilde bereiken. Het belang van
zelf ervaren en beleven door
leerkrachten, is hierbij belangrijk
genoemd. Hoewel niet met
alle projecten evenveel op de
deskundigheid van leerkrachten
werd ingespeeld, vervulde de
leerkracht overal een sleutelrol in
de inbedding van cultuureducatie.
Hiervoor bleek het belangrijk
dat zij vanaf het begin werden
betrokken en wisten en begrepen
waarom iets (in dit geval een
project) werd gedaan.
Deze bevindingen staan niet
op zichzelf. Zo is deelname aan
CMK, in een recent onderzoek
van Van Meerkerk (2016),
omschreven als scholingsproces
voor leerkrachten, dat gepaard kan
gaan met onzekerheid en twijfel.
Uit datzelfde onderzoek bleek het
ook belangrijk dat een gedeelde
visie wordt geformuleerd op
cultuureducatie en de doelen die
ermee worden beoogd. Daarnaast
bleek de ontwikkeling van een
onderzoekende houding van
leerkrachten wederom belangrijk
(pp. 38-39). Een andere gedeelde
bevinding is de behoefte van
leerkrachten aan concrete

handvatten, voorbeelden en
begeleiding/coaching (p. 30).
Volgens Charland (2011)
vraagt het integreren van kunst-/
cultuureducatie op een school om
een cultuurverandering, die voor
het merendeel te maken heeft
met de persoonlijke waarden
en overtuigingen van mensen.
Hiervoor is het nodig dat relaties
op dat niveau worden beïnvloed,
zodat leerkrachten nieuwe
manieren van leren ervaren, en dat
zij goed gefaciliteerd en gesteund
worden. Dit betekent geleidelijke
veranderingen op school- en
leerkrachtniveau (zoals door
trainingen, onderlinge coaching,
schoolniveau, overeenstemming
tussen de praktijk met de visie van
de school) (p. 13). Verandering
vraagt om tijd. Volgens het
onderzoek van Van Meerkerk,
is rekening te houden met een
traject van minimaal vier jaar
(2016, p. 37).
Deskundigheid van culturele
partners
De deskundigheid van culturele
partners is wisselend ervaren
door de scholen. Omdat culturele
partners hun discipline moesten
inzetten voor de leerdoelen
van de school, bleek een
didactische achtergrond een
belangrijk kwaliteitscriterium
en een punt waarop de partners
verschilden. Wel leek de
langdurige samenwerking en de
overleg- en ontwikkelingsfase
daarbinnen, bij te dragen tot
groei en meer deskundigheid
over het basisonderwijs bij
culturele partners. Onder de
gesproken culturele partners was
er sinds SIEN en CMK Limburg
meer aandacht gekomen voor
de didactische kwaliteiten
en expertise binnen de eigen
gelederen.
Samenwerking tussen scholen,
het culturele veld en andere
relevante actoren
Veel scholen gaven aan voor
het eerst “vraaggericht” te

werken met culturele partners,
en dit te willen blijven doen.
Dit houdt in dat zij meer
maatwerk willen, aansluitend
op het lesprogramma en niet
iets losstaands. Hierin liepen
de scholen echter wel uiteen.
Daarnaast waren er meerdere
scholen die beide wilden, dus ook
nog van bestaand buitenschools
aanbod gebruik willen maken.
Op de onderzochte scholen werd
in de projecten overwegend
samengewerkt met zzp’ers,
zoals kunstvakprofessionals en
kunstenaars. In meerdere gevallen
is de samenwerking voortgezet,
wanneer deze positief was ervaren
en er genoeg middelen waren, zij
het in minder intensieve vorm.
De kwaliteit van de
samenwerking met culturele
partners hing af van meerdere
factoren. Door respondenten
werd ook wel verwezen naar
het onderwijs en het culturele
veld als “twee werelden”. Er
moest een klik zijn, maar ook een
wederzijdse betrokkenheid en
respect. Kunstenaars boden soms
een motor om anders te denken,
brachten expertise en ideeën die
vernieuwend waren, of dachten
minder in kaders. Dit kon binnen
deze aanpak (cultuur als middel)
tevens botsen wanneer te weinig
werd gedacht vanuit de doelen
van de school. De aangedragen
ideeën moesten het liefst wel
haalbaar zijn en over te nemen
door leerkrachten. Vaak bleek
één-op-één begeleiding nodig.
Niet elke culturele partner zette
in op deskundigheidsbevordering,
terwijl dat juist wel belangrijk
was voor scholen. Resultaten
met betrekking tot nieuwe of
versterkte samenwerking tussen
andere scholen onderling, zoals
het delen van producten en
voorbeelden, zijn niet uit het
onderzoek naar voren gekomen.
Wat betreft de samenwerking
met SIEN leek het proces op de
scholen die later aanhaakten
op het programma, soepeler te
verlopen. Ook binnen scholen met
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langdurige projecten (van een
jaar of langer), gingen het proces
en de samenwerking gaandeweg
steeds vlotter. Dit pleit wederom
voor langdurige trajecten op
scholen (of langer), gingen het
proces en de samenwerking
gaandeweg steeds vlotter. Dit
pleit wederom voor langdurige
trajecten op scholen.
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Kwaliteitscriteria,
-indicatoren, -instrumenten en
succesfactoren
De belangrijkste kwaliteitscriteria,
die zowel in de literatuur als in
de praktijk werden genoemd,
zijn: samenhang en integratie in
het lesprogramma, een gedeelde
visie op cultuureducatie,
draagvlak binnen het hele team
(schoolbrede aanpak), een
aansturende en inspirerende
icc’er – alsmede een verspreiding
van de verantwoordelijkheid, een
ondersteunende en betrokken
directie, voldoende facilitering
(tijd en middelen: leerkrachten
vrij-roosteren, plek op het rooster,
agendapunt in bijeenkomsten,
ruimte op studiedagen,
begeleiding), aansluiting op
de leerlingenpopulatie en
leerkrachten, monitoring
en evaluatie, langdurige
samenwerking met culturele
partners, samenwerking vanuit
gedeelde verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en heldere
communicatie en een veilig
klimaat. Naast randvoorwaarden,
bleken een voortdurende dialoog
en goede afstemming tussen
de doelen, visies en praktijk
van de verschillende niveaus
(bestuur, school, leerkrachten
en leerlingen) van belang om de
kwaliteit te waarborgen (Seidel
et al., 2009, p. 62). Opvallend is
dat de criteria en factoren zich
vooral bevinden op het vlak van
het organisatorische proces. Als
het proces goed verloopt, volgt
de kwaliteitsslag van het aanbod
en de resultaten naar verwachting
ook (Galloway, 2009).
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6/2
AANBEVELINGEN
De aangereikte kwaliteitscriteria
uit het literatuur- en
veldonderzoek kunnen SIEN
helpen bij het reflecteren op
de afgelopen periode, en bij
het opstellen van het beoogde
kwaliteitskader en -systeem.
Dat de regie bij de scholen ligt,
moet hierbij helder zijn voor alle
partijen. Het verdient aanbeveling
om de vraag aan de culturele
partners zo duidelijk mogelijk
te formuleren. De culturele
aanbieders dienen dan die vraag
tot hun uitgangspunt te maken.
Als integratie en samenhang van
cultuureducatie en het reguliere
lesprogramma onderdelen
zijn van cultuureducatie met
kwaliteit, betekent dit dat
culturele partners hun aanbod
zullen moeten aanpassen op de
leerlingenpopulatie in het primair
onderwijs, en specifieker op de
individuele scholen. Een goede
samenwerking met leerkrachten
is hiervoor van belang. Zolang
de samenwerking niet leidt tot
deskundigheidsbevordering van
de leerkracht, zal het blijven bij
tijdelijke projecten.

inzetten op de (wederzijdse)
deskundigheidsbevordering en
de cultuurverandering die nodig
is. Scholen die cultuureducatie
willen integreren zullen zich
moeten instellen op een
veranderingsproces van jaren met
het hele team.

6/3 SLOTCONCLUSIE
Het programma in Limburg is goed op weg richting de landelijk
beoogde kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen.
Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering, vond de aanpak van
SIEN, waarbij cultuur als middel wordt ingezet en scholen meer
regie krijgen, weerklank bij zowel de theorie als de praktijk.
Voor het vervolg is het belangrijk de geboekte resultaten en
ingezette processen, zeker op de enthousiaste scholen, niet te
laten verwateren en wat is aangezet verder te ontwikkelen. De
verwachting is dat dit steeds soepeler zal gaan door de opgedane
ervaring en kennis. In de periode 2013-2016 is door SIEN, door
scholen en culturele partners in Limburg, een fundament gelegd
voor cultuureducatie met kwaliteit. Kwaliteit is echter geen product,
maar een voortdurend proces dat vraagt om tijd en facilitering. Met
de CMK-regeling voor de periode 2017-2020, kan worden ingezet op
de beoogde verdieping en versterking van dat proces.

Het creëren van de
basisvoorwaarden, zoas de
gedeelde visie en draagvlak, zou
de eerste stap moeten zijn in
elke samenwerking. Aangezien
bleek dat het integreren van
cultuureducatie om langdurige
trajecten vraagt, met bijhorende
investering, continuïteit en
een structurele, schoolbrede
aanpak, is het te overwegen
om het programma in de
aankomende periode, te richten
op een kleinere selectie scholen,
zij het met meer diepgang.
Hierbij zal het naar verwachting
positief werken als culturele
partners langer samenwerken
met een kleinere selectie
scholen, om zo beter te kunnen
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