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VORMGEVING PROGRAMMA

PROGRAMMALIJN 1: 
IMPLEMENTEREN, 
VERDIEPEN EN ONTWIKKELEN VAN 
HET CURRICULUM

PROGRAMMALIJN 2: 
BEVORDEREN VAN 
DESKUNDIGHEID VAN 
LEERKRACHTEN EN EDUCATIEF  
MEDEWERKERS

ONDERWIJS

Dit plaatje toont de onderdelen van het programma waar het onderwijs i.s.Cultuurpad mee aan de slag is gegaan. 
Programmalijn 3: versterken van de relatie tussen scholen en omgeving is uitgevoerd door het culturele veld in 
samenwerking met en in opdracht van Kunstencentrum Venlo. 

PROGRAMMALIJN 3: 
VERSTERKEN RELATIE 
SCHOOL EN OMGEVING

CULTURELE VELD
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Vier jaar geleden ging het primair onderwijs in 
Noord-Limburg vol enthousiasme aan de slag met 
Cultuureducatie met Kwaliteit | Lokaal C. 
De onderwijsstichtingen Akkoord!po, Buitenge-
woon, Dynamiek Scholengroep, Fortior, Invitare, 
Kerobei, Lijn83, Prisma, Punt Speciaal, SKBM, 
SPOV en De Wijnberg gingen samen met Cultuur-
pad verder met de missie om cultuureducatie te 
integreren en implementeren in het onderwijs.  

In deze publicatie blikken we 
terug op vier jaar werken aan 
cultuureducatie met kwaliteit, 
en laten we de resultaten zien. 

Vier jaar werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit 
levert een behoorlijke opbrengst op. We hebben het 
programma Lokaal C vormgegeven in lokalen, van-
uit de doelstellingen van de landelijke regeling.

In CMK 2017-2020 lag de focus op het implemen-
teren en borgen van cultuureducatie in de scholen. 
Uitgangspunt was versterking van bestaand beleid 
of een verdieping van reeds gekozen beleid.  Alle 
betrokken scholen hebben een visie op cultuure-
ducatie en weten in welke vorm zij dit toepassen, 
cultuureducatie is een volwaardig onderdeel van het 
curriculum. 

De stap van visie naar implementeren verliep soe-
pel. Dit succes is te verklaren. In CMK 2013-2016 
hebben we geconcludeerd dat er een aantal criteria 
(musthaves) zijn voor het implementeren en integre-
ren van cultuureducatie in het onderwijs. 

We hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt in 
CMK 2. 
In de praktijk van CMK 2 hebben we daar nog twee 
randvoorwaarden aan toegevoegd: 
• Cultuureducatie moet onderdeel van een groter 

geheel zijn en passen in de strategische koers van 
de onderwijsstichting 

• Ontwikkeling van cultuureducatie is een onder-
deel van het schoolontwikkelplan met bijbeho-
rende facilitering van mensen, tijd en geld. 

Wat is nog meer van belang voor het succes; 
• de jarenlange ervaring van scholen met het inte-

greren van cultuureducatie
• de inzet van eigen middelen
• de veranderingen in het onderwijs (onder andere 

meer integrale methoden, thematisch werken: 
daar past integreren van cultuur perfect) 

• de aandacht die besturen en directeuren besteden 
aan het op de agenda houden van cultuureducatie

• de wens van het onderwijs om kinderen anders te 
leren leren

Scholen verschillen, in onderwijs, in aanpak van 
cultuureducatie. Elke proces is maatwerk. Er zijn 
veel criteria voor succes en CMK2 was succesvol, alle 
doelstellingen zijn behaald. 

In de komende hoofdstukken blikken we per pro-
grammalijn terug op vier jaar werken aan cul-
tuureducatie met kwaliteit door het onderwijs in 
Noord-Limburg.
Veel leesplezier!!

Cultuurpad 
Namens de deelnemende onderwijsstichtingen

TERUGBLIK
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Cultuurpad treedt op als vertegenwoordiger van het 
onderwijs in Noord-Limburg en voert samen met 
de onderwijsstichtingen de onderwijsactiviteiten 
binnen het programma Lokaal C uit. Cultuurpad 
ondersteunt de onderwijsstichting bij het opstellen 
van een activiteitenplan Lokaal C, inclusief begro-
ting, volgt de ontwikkeling van bovengenoemde 
activiteitenplannen en versterkt informatie voor de 
verantwoording van de besteding van de subsidie-
gelden aan de penvoerder KCV. 

De stichtingen die niet aangesloten waren bij Cul-
tuurpad zijn voor de samenwerking binnen Lokaal 
C een samenwerkingsovereenkomst met Cultuur-
pad aangegaan waarin taken en verantwoordelijkhe-
den zijn vastgelegd. Cultuurpad speelt geen actieve 
rol in de uitvoering van de jaarprogramma’s van 
Invitare, Buitengewoon, SPOV, De Wijnberg, Lijn83 
en Mikado. De scholen van deze stichtingen worden 
wel betrokken in de activiteiten rondom deskundig-
heidsbevordering en kennisdeling. 
Cultuurpad heeft een actieve rol binnen de jaarpro-
gramma’s van Akkoord, Dynamiek Scholengroep, 
Fortior, Kerobei, SKBM en Prisma en is betrokken 
bij de diverse pilotscholen in het programma. 

Op vraag denken en werken ze mee aan deze ont-
wikkelingen. Bij elke school op een andere passende 
wijze. Naast het ondersteunen van deze scholen 
speelt Cultuurpad een rol in kennisdeling en uitwis-
seling van ervaringen. Onze laatste taak binnen het 
programma van 2017-2020 was het verzamelen van 
de resultaten en deze vertalen in een publicatie. 

We zijn trots op de resultaten en de opgedane er-
varingen van het onderwijs in Noord-Limburg de 
afgelopen jaren en hebben met veel plezier en be-
wondering jullie processen gevolgd! Op naar CMK3 
waarin we samen Op Avontuur met Cultuur gaan! 

Rol Cultuurpad
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11
De start

IMPLEMENTEREN, VERDIEPEN EN 
ONTWIKKELEN VAN HET CURRICULUM

Met deze vragen gingen we met 75 
scholen - deels gestart in CMK1- 
verder op zoektocht.  Elke stichting of school 
formuleerde haar eigen onderzoeksvraag en ging aan de 
slag samen met creatieve experts en onderzoekers om uit 
te vinden hoe je cultuureducatie implementeert op een 
manier die blijvend is. 

Alle scholen in Noord-Limburg kiezen een integrale aan-
pak voor cultuureducatie. We ontwikkelen daarom geen 
leerlijnen maar leggen verbindingen tussen de verschillen-
de leerlijnen, vakken en doelen. Door te kiezen voor een 
integrale aanpak heeft onze insteek een duurzame ontwik-
keling tot gevolg. 

Er werden vraagstukken onderzocht:
• Hoe verbind je taal en cultuur?
• Hoe creëer je een creatieve prikkelende buitenlesplek?
• Hoe verbind je cultuureducatie met wetenschap, tech-

niek, ict en technologie? 
• Hoe versterk je thematisch werken met cultuureduca-

tie?
• Hoe geef je vorm aan talentontwikkeling op school? 
• Hoe betrek je ouders en de omgeving bij je onderwijs? 
• Hoe stimuleer je de ontwikkeling creativiteit? 

Meer weten over deze pilots? Bekijk de filmpjes en lees de 
blogs, voorbeelden en nieuwtjes hierover op 

www.cultuurpad.nl

Vraagstukken

HOE VERANKER JE CULTUUREDUCATIE IN DE SCHOOL? 
HOE VERDIEP JE DE AANPAK? 
HOE MAAK JE CULTUUREDUCATIE TOT EEN VANZELF-
SPREKEND ONDERDEEL VAN HET CURRICULUM? 

http://www.cultuurpad.nl
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IMPLEMENTEREN, VERDIEPEN EN 
ONTWIKKELEN VAN HET CURRICULUM
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De  belangrijkste succesfactoren
• De startsituatie was goed.
• Betrokkenheid in het onderwijs was, vanuit al 

bestaande samenwerking, hoog.
• We zijn dicht bij onderwijsbeleid gebleven, het 

was een versterking/versnelling voor hetgeen 
waar de scholen al mee bezig waren.

• Een goede match met de makers is zeker een 
succesfactor.

• De samenwerking tussen Cultuurpad en Kun-
stencentrum draagt absoluut bij aan het succes.

De voornaamste faalfactoren
• Om een pilot of ontwikkeling te laten slagen zijn 

randvoorwaarden cruciaal. De voorgenomen 
ontwikkeling moet aansluiten bij schoolontwik-
keling, opgenomen zijn in het schoolontwikke-
lingsplan staan, er moet tijd vrij gemaakt worden, 
een kartrekker op school zijn, draagvlak bij het 
team, en een goede match tussen makers en on-
derwijsmensen.

• Personele wisselingen zijn problematisch (zeker 
op bestuurs- en directieniveau).

Belangrijkste bevindingen van 
2020 
Om cultuureducatie tot een vanzelfsprekend onder-
deel van het curriculum te maken is meer nodig. 
Scholen weten hoe ze cultuureducatie moeten inte-
greren maar toch is dat niet genoeg. De boodschap 
moet anders. De kern van wat we doen is
bijdragen aan het leer-en ontwikkelproces van 

Succes- en faalfactoren

Bevindingen uit 2020
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kinderen. Met het inzetten van o.a. kunst en 
cultuur. Toch raakte ook kunst en cultuur op de 
achtergrond toen ons land en daarmee ook het 
onderwijs werd getroffen door Covid19. Waarom 
is cultuureducatie niet zo belangrijk als taal en 
rekenen? Het ‘waarom’ van cultuureducatie, en 
de ontwikkeling van creativiteit, lijkt toch onvol-
doende doorgedrongen. In tijden van spanning 
vallen we terug op ‘de veilige weg’, het primaire 
proces. Dat is logisch maar dit kan anders! 
Daar ligt nog een kans voor de komende jaren. 

De meerwaarde  van  cre-
at ief  denken en  len ig-
he id  van  denken wordt 
onderkend .  A ls  het  af -
ge lopen jaar  ons  iets 
heeft  la ten  z ien ,  dan  is 
het  wel  dat  z i j  d ie  hun 
creat ief  vermogen in-
zetten ,  n iet  a l leen  ‘ leu-
ke ’  ervar ingen opdeden , 
maar  ook  sociaa l  en 
economisch  voordee l 
hadden tegenover  z i j 
d ie  thu is  naar  de  muur 
zaten  te  staren .  Het 
creat ief  kúnnen den-
ken ,  b leek  ineens  vee l 
be langr i jker  voor  n iet 
a l leen  het  a lgehe le  wel -
z i jn  maar  ook  het  zoe-

ken  naar  op loss ingen 
om b i jvoorbee ld  let -
ter l i jk  inkomen te  ge-
nereren .
De tijd is aangebroken dat we daar concreet 
de koppeling naar cultuureducatie op school 
maken. Dat we in drie zinnen kunnen aange-
ven wat het belang van cultuureducatie voor 
kinderen is – met cultuureducatie en creativi-
teit ontwikkelen ze juist die vaardigheden, die 
het laatste jaar zo wezenlijk bleken. 
Maar ook dat creatieve denkkracht kan bij-
dragen aan #wat wel kan. Het afgelopen jaar 
(2020) kenmerkte zich door allerlei beper-
kende maatregelen. Maar juist met creatief 
denken ontdekten we wat allemaal wel kon. 

In CMK3 gaan we hier mee verder. 
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THEMA | BUITEN LEREN
HOE KUNNEN KUNSTENAARS BIJ-
DRAGEN AAN HET INRICHTEN VAN 
EEN CREATIEVE LEEROMGEVING 
VOOR KINDEREN? 
Maak gebruik van de creativiteit van kunste-
naars, laat ze het ontwerp maken en zorg dat 
je voor de uitvoering goed afstemt wat de ver-
wachtingen zijn. De wereld van onderwijs en cul-
tuur is echt anders, heb hier begrip voor maar 
communiceer over je verwachtingen. Spreek 
met elkaar af wie wat doet. En wie is waarvoor 
verantwoordelijk? Wat zijn de verwachtingen? 
Drie scholen gingen aan de slag met buiten leren. Hoe geef je op een creatieve 
manier vorm aan een prikkelende buitenlesplek? En hoe geef je vorm aan buiten 
leren in de praktijk?

De evaluatie van de pilot van de Wouter vind je hier 

CONCLUSIE
Kunstenaars kunnen zeker iets bijdragen aan de ontwikkeling van Buiten Leren 
en het – op creatieve wijze- inrichten van de leeromgeving. Het vraagt wel om 
een goede match, goede afstemming en ruimte en geld. 

https://www.cultuurpad.nl/de-wouter-buiten-leren/
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THEMA | THEMATISCH     
WERKEN

HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT KIN-
DEREN DE WERELD ECHT KUNNEN 
BELEVEN EN HIERDOOR UITNODIGEN 
TOT SPEL EN ONDERZOEK. HOE KAN 
KUNST EN CULTUUR HIER AAN BIJ-
DRAGEN? EN WAT HEBBEN WE DAN 
NODIG?”
Het integreren van cultuureducatie in thema’s of thematisch werken is de meest 
voorkomende manier van integreren. In CMK2 hebben meerdere scholen deze 
aanpak door ontwikkeld. Vanuit de vraag hoe door creatief denken en handelen 
het thematisch aanbod van een school doorontwikkeld kan worden. 

OBS Weisterbeek maakte een praatplaat en deelt hun aanpak en ontdekkingen 
met andere scholen in een filmpje. Lees meer ….

CONCLUSIE
Integreren in thematisch werken is een duidelijke aanpak die gebruikt kan wor-
den voor scholen die graag werken volgens een vaste structuur. Deze aanpak kan 
volgens een aantal duidelijke stappen (brainstormfase, oriëntatiefase maakfase, 
evaluatiefase) worden gevolgd. 

https://www.cultuurpad.nl/de-weisterbeek-thematisch-werken/
https://www.cultuurpad.nl/de-weisterbeek-thematisch-werken/
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THEMA | 

TALE
NTONT
WIKK
ELING
Talentontwikkeling van kinderen in 
keuzecursussen, vrijdagmiddagacti-
viteiten, ateliers, keuzemiddagen of 
creamiddagen. Meer dan 10 scholen 
onderzochten hoe je doelgericht kan 
werken aan de talentontwikkeling van 
kinderen en vooral hoe je de omgeving 
kan betrekken bij de invulling hiervan. 

Conclusie
De ultieme vorm is er niet. Elke school 
kiest de aanpak die past bij de identiteit 
van de school, het soort onderwijs en de 
omgeving van de school. Om het HOE 
betrek je de omgeving hierbij makke-
lijker te maken heeft Cultuurpad i.s.m. 
deze scholen een talentscan ontwikkeld. 
Hoe kunnen we talenten, passies en 
vaardigheden van ouders, opa’s en oma’s 
inzichtelijk maken en inzetten in ons 
onderwijs? 

Het resultaat van de 
talentenscan is de tool 
ONS.

ONS IS EEN (DIGITALE) TOOL WAAR-
MEE LEERKRACHTEN IN CONTACT 
KUNNEN KOMEN MET OUDERS EN DE 
DIRECTE OMGEVING VAN SCHOOL OM 
HUN TALENTEN EN/OF PASSIES IN TE 
ZETTEN IN HET ONDERWIJS VAN DE 
LEERLINGEN. 
DE PERFECTE MATCH-TOOL!
In januari 2021 is de tool gelanceerd en gratis beschikbaar 
voor scholen. 

Meer info: www.doemeemetons.nl 
Een virtuele tour door de tool? Klik dan hier

http://www.doemeemetons.nl
https://www.doemeemetons.nl/
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THEMA | 

CREA
TIVI
TEIT
De definitie van cultuureducatie werd 
gedurende het programma breder. 
In visie en beleid zag je dat cultuure-
ducatie en creativiteit als afzonderlijke 
onderdelen worden gezien. Bijvoor-
beeld: er is een visie op cultuureducatie 
en daarnaast doet een school aan crea-
middagen en staat tekenen of handvaar-
digheid en muziek op het rooster. De 
verbinding wordt nauwelijks gemaakt, 
terwijl daar net de kracht kan liggen. 
Daarom hebben we extra aandacht be-
steed aan begripsopvatting, het verbin-
den van cultuureducatie en creativiteit-
sontwikkeling en is een campagne om 
leerkrachten bewust te maken van de 
kracht van creativiteit gestart: ‘Prutsen 
is de basis van alle creativiteit’. 

Diverse scholen zijn op uiteenlopende 
manieren aan de slag gegaan met de 
ontwikkeling van creativiteit. 

De Weiert en De Wegwijzer hebben een 
visie op creativiteit ontwikkeld en zijn 
aan de slag gegaan met het integreren 
van creativiteit, cultuureducatie en me-
diakunsteducatie binnen Themawerken. 

Cultuurpad ontwikkelde samen met 
cultuurmakers en scholen voorbeelden, 
inspiratie en handvaten om creativiteit 
te stimuleren. 

Download hier de publicatie over 
CREATIVITEIT 

file:/Users/gebruiker/Cultuurpad%20Dropbox/ankie%20rutten/Cultuurpad%20-Ankie/Jaarverslag%20en%20evaluaties%202019%20en%202020/Creativiteit-%20publicatie.pdf
https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2021/04/Creativiteit-publicatie-CMK2.pdf
https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2021/04/Creativiteit-publicatie-CMK2.pdf
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Resultaten

GNOE-zaakjes

Indicatoren voor 
creativiteit

GNOE-tas en gratis 
creativiteit kado

GNOE-gouden weken 
lesbrief

Het groep 8 fenomeen: 
een hoorspel

Red de Creativiteit!
www.reddecreativiteit.nl

Er ontstond binnen het onderwijs een wervelwind van creati-
viteit en nieuwe ideeën! Maar om deze ideeën ‘te laten landen’ 
is er een ‘landingsbaan’ nodig. Alleen een beetje creativiteit 
binnenvliegen is niet genoeg. We ontdekten dat het waar-
om van creativiteit niet (genoeg) bekend is.  Met de intrede 
van Covid19 in ons land en het ontstaan van thuisonderwijs, 
lockdowns en maatregelen waardoor reguliere activiteiten niet 
meer mogelijk waren, ontstond een nieuw inzicht. Cultuuredu-
catie verdween van de agenda. Waarom is cultuureducatie niet 
net zo belangrijk als taal en rekenen? Waarom weten we niet 
hoe belangrijk creativiteit is? Het ontwikkelen van creativiteit 
is niet eenvoudig, scholen zijn zoekende naar manieren om 
kinderen in vrijheid te laten ontdekken. Het blijkt lastig om los 
te komen van het ‘nadoen’ van een kunstje. Daar ligt nog een 
uitdaging.  We hebben diverse acties ingezet om het belang van 
creativiteit en kunst en cultuur opnieuw onder de aandacht te 
brengen. Met GNOE-acties, Beuzeltime en Red de creativiteit 
hebben we actie gevoerd, geprikkeld, aangezet tot meer maken, 
tot meer creativiteit. 

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar creativiteit in 
relatie tot de werking van de hersenen. 

#Creativiteit is het nieuwe normaal
We onderzochten waarom cultuur niet net zo belangrijk is als 
taal en rekenen. We bekeken de werking van het 

linker-en rechterbrein en ontdekten dat de 
boodschap anders moet. Cultuur is het se-
diment van creativiteit en het woord geeft 
meer last dan dat het energie geeft. Cul-
tuur is te vaag, creativiteit is het woord 
en het middel om het anders te doen. 
Een middel om ergens te komen, om je 

fantasie te behouden en vooral om je EQ 
te ontwikkelen en flexibel te zijn. Spreek niet over cultuuredu-
catie maar over activiteiten die kinderen helpen de rechterher-
senhelft te ontwikkelen en te stimuleren. Iets wat alle kinderen 
nodig hebben in de toekomst. Want als je niet leert flexibel en 
creatief te zijn, heb je later geen baan. Na een uitgebreid on-
derzoek naar de werking van de hersenen en de balans tussen 
de linker- en rechterhersenhelft hebben we dit vertaald in een 
spreekbeurt door Octopad. Deze introduceerde zijn theorie op 
een verrassende manier tijdens het online festival. 
De opname wordt in 2021 beschikbaar gesteld voor studieda-
gen na enthousiaste verzoeken van leerkrachten en directies. 
In CMK 3 nemen we dit als uitgangspunt voor de campagnes 
mee.

Conclusie

https://work.cultuurpad.nl/app/uploads/2020/04/GNOE-doe-zaakjes.pdf
file:/Users/gebruiker/Cultuurpad%20Dropbox/ankie%20rutten/Cultuurpad%20-Ankie/GNOE/Gratis%20creativiteit/voor%20facebook%20en%20site/GNOE%20doe%20zaakjes.pdf
https://www.cultuurpad.nl/indicatoren-voor-creativiteit/
file:cultuurpad.nl/app/uploads/2021/03/190324-Creativiteit-definities.pdf%28opent%20in%20een%20nieuwe%20tab%29
https://www.cultuurpad.nl/gnoe/
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/onze-fantastische-klas/
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/onze-fantastische-klas/
https://www.cultuurpad.nl/het-groep-8-fenomeen/
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/het-groep-8-fenomeen/
https://www.cultuurpad.nl/gnoe-kunst-escaperoom/
https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/red-de-creativiteit/
http://www.reddecreativiteit.nl
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16 scholen gingen aan de slag met de verbinding van wetenschap, techniek, ict, 
technologie en kunst en cultuur.  Met als doel Meer MAKEN in het curriculum. 
Scholen willen kinderen vaardigheden meegeven op het gebied van MAKEN. 
Daarom is er onderzoek gedaan naar de integratie van deze domeinen. Met als 
resultaat I love MAKEN.  Alle info over het onderzoek en de opbrengsten vind 
je hier:  

ww.ilovemaken.nl 
Onder de Wieken en Onder de Linde gingen aan de slag 
met meer maken op school. Ze delen hun maanmissie -zoals ze de pilot be-
schrijven- in een animatie. Ontdek hoe de maanmissie vorm kreeg en welke 
zaken opvielen. 

Lees verder ... 

De Krullevaar introduceerde de Makers van de Krullevaar. Ze onder-
zoeken hoe kinderen opgeleid kunnen worden tot experts in de ateliers. 

Meer informatie … 

De scholen van Prisma werden uitgedaagd om met een extra budget te zor-
gen voor meer MAKEN in hun onderwijs. Het resultaat is een breed scala aan 
materialen en manieren om kinderen meer te laten MAKEN. 

Conclusie
Het verbinden van kunst, cultuur, wetenschap, techniek en ict biedt kansen 
voor het onderwijs. De scheidslijn tussen de domeinen is dun, de oude hand-
vaardigheidsdoelen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in de tule-doelen W&T en 
om kunst te kunnen maken heb je technieken en vaardigheden nodig.
Maken en meemaken als uitgangspunt is duidelijk en werkbaar. 
Om concreet aan de slag te kunnen als school zijn een aantal randvoorwaarden 
van belang: 
- Spreek een duidelijke werkwijze af in het team 
- Eigenaarschap van kinderen is belangrijk 
- Eigenaarschap van leerkrachten is een voorwaarde
- Mensen faciliteren is een must! (tijd, ruimte en middelen/materialen)
- Laat de makkelijke en bekende weg achter je
- Om echt iets te veranderen moet je het systeem veranderen 

 

THEMA | 

VERBINDING W&T

IN DE PRAKTIJK

https://www.cultuurpad.nl/onder-de-wieken-en-onder-de-linden-verbinding-w-t/
https://www.cultuurpad.nl/werken-in-ateliers/
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Een bureaulegger? 

Ja, een bureaulegger! Niet zomaar een bureaulegger maar het resultaat van het onder-
zoek naar hoe je de domeinen kunst en cultuur, wetenschap en techniek en ICT en technologie 
met elkaar verbindt wat leidt tot MAKERS & MEEMAKERS! Makende mensen zijn creatiever, 
vindingrijker en hebben meer zelfvertrouwen.

Maar welke vaardigheden en technieken moeten kinderen ideaal gezien ontdekken op de 
basisschool? En met welk aanbod moeten ze kennis (kunnen) maken? Waar moet je beginnen? 
Welke tools kun je hanteren? Hoe werk je verbindingen tussen leergebieden uit in een les? 
Hoe ga je om met beperking van middelen en tijd? Of met onzekerheid als het gaat om nieuwe 
ontwikkelingen; wat moet je allemaal weten, kennen, kunnen en regelen? Wat moet? En wat is 
goed?

Vanuit deze vragen is het onderzoek gestart. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Vrienden 
van Bibi en Cultuurpad. Een ware jungle van leerlijnen, kerndoelen, uitwerkingen is doorge-
nomen en teruggebracht naar deze bureaulegger. 15 pagina’s met inspiratie, tips, materialen, 
doelen, verbindingen, bouwstenen en ultieme lijsten met doe- en maak-woorden,  materialen 
en meemaak-woorden. We hebben als fundament geput uit en gebouwd op de uitgezette lijnen 
vanuit het nieuwe curriculum – zie: curriculum.nu | Voorstellen op hoofdlijnen. In dit curricu-
lum wordt niet gesproken over Wetenschap en Techniek als apart domein maar wordt het geïn-
tegreerd in de leergebieden, bijvoorbeeld binnen Digitale Geletterdheid en Mens en Natuur.

De bureaulegger I Love MAKEN is samen met een beuzelbox en de DOE- en MAAK woorden lijst verspreid onder alle 109 scholen in Noord-Limburg. 

file:https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2020/11/poster-1.png
https://www.cultuurpad.nl/bureaulegger-doe-en-maak-posters/
https://www.cultuurpad.nl/ons-werk/i-love-maken/
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Startpunt 

BEVORDEREN VAN DESKUNDIGHEID 

Deze vragen waren het startpunt 
voor dit onderdeel van het pro-
gramma. Het antwoord is uitgezocht in leerlokalen, 
trainingen, webinars, netwerken en meets. Het motto was 
‘ervaren door doen’ en ‘leren op de werkvloer’! Het doel 
was het stimuleren en ontwikkelen van een onderzoekende 
houding bij leerkrachten om kwalitatief goede cultuuredu-
catie vorm te geven.

Er is een ICC-cursus  
Cultuurcoördinatoren van scholen in Noord-Limburg 
kunnen gratis deelnemen aan de ICC-cursus en gecertifi-
ceerd worden. Er is een maatwerkgroep  gestart in 2018 die 
in 2020 hun certificaten hebben ontvangen. Het animo in 
onze regio voor deze cursus is zo minimaal dat we besloten 
hebben deze niet meer aan te bieden. De trainers blijven 
zich ontwikkelen en worden ingezet voor maatwerktrajec-
ten op vraag van scholen. De ICC-cursus blijft toegankelijk 
via de online Academie (zie pagina 20).

Het cultuureducatieve landschap 
van Limburg is in beeld gebracht ‘op 
de kaart’ op www.culturelekaart.nl 

Er zijn tools voor scholen ontwik-
keld om cultuureducatie te integreren in het curriculum 
en op een andere te werken aan deskundigheid: 

Resultaat 

HOE VERSTERKEN WE DESKUNDIGHEID OP SCHOLEN 
EN IN HET CULTURELE VELD? HOE CREEREN WE EEN 
ANDERE MINDSET? HOE VERGROTEN WE DE DESKUN-
DIGHEID VAN LEERKRACHTEN EN CULTUURMAKERS? 
HOE LEREN EN INSPIREREN WE SAMEN? 
HOE GEEF JE VORM AAN HET ‘NIEUWE NORMAAL’?
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BEVORDEREN VAN DESKUNDIGHEID 
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Tools De SIEN-academie is een online omgeving die 
cultuur coördinatoren helpt cultuureducatie te integreren 
en/of in te zetten in het onderwijs.  De wesbite www.sien-
academie.nl is in 2018 vernieuwd en live gegaan. In 2020 
werd de content bijgewerkt en verhuisd naar 

www.cultuurpad.nl/academie 

Zet jezelf op de kaart 
In 2019 is de campagne Zet jezelf op de kaart gelanceerd. 
Een actie waarbij cultuurmakers zichzelf met hulp van een 
school op de kaart kunnen zetten. Voor het onderwijs is er 
een brochure gemaakt die aandacht vraagt voor het tippen 
van cultuurmakers op de Kaart en de online wegwijzer voor 
cultuureducatie.  

www.culturelekaart.nl

De ideale coördinator – Fortior 
Het netwerk cultuurcoordinatoren van Fortior ontwikkel-
de een eigen profiel van de ideale cultuurcoordinator. Lees 
meer over de digitale knapperd, de creatieve denker, sa-
menwerker, kritische denker en probleemoplosser.

Lees meer...

Toverland voor ICC’ers
Op 17 januari 2018 waren 35 leerkrachten in Toverland bij-
een voor een wervelend programma over cultuureducatie 
vanuit drie invalshoeken. 

Wat kun je leren van de maffia? 
Op 29 oktober 2018 hebben we een exclusieve middag 
georganiseerd voor genodigden uit het onderwijs en het 
culturele veld rondom het thema ‘wat kunnen we leren van 
de maffia’. 

“The first step of change is to become 
aware of your own bullshit.” 

- oude maffiawijsheid -
Er hebben 92 personen deelgenomen waarvan 25 onder-
wijsmensen. 

Netwerken en studiedagen

https://www.cultuurpad.nl/academie/
http://www.culturelekaart.nl
https://www.cultuurpad.nl/profiel-cultuur-coordinator-fortior/
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/profiel-cultuur-coordinator-fortior/ 
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THEMA | TAAL & 
CULTUUR

HOE VERBIND JE TAAL 
EN CULTUUR? WELKE 
KANSEN ZIJN ER? 

Twee scholen lieten Taal van de 
muur spatten! 

Lees meer over deze pilot… 

Tips en tricks: 
Gebruik je fantasie of creativiteit 
bij je taalonderwijs

Door woorden met je lijf te be-
krachtigen onthoud je ze beter.

Ik heb talloze ideeën opgegaan om 
zelf te doen met de klas.

Maak tijd en ruimte voor activitei-
ten en teamscholing.

Huur toffe experts om kinderen 
maar ook leerkrachten te inspire-
ren.

Zorg dat je als leerkracht goed 
oplet en meekijkt als een 
cultuurmaker in de klas komt. 
Goed voorbeeld doet volgen.

De opzet van de Taal-to-do-dag is 
beschikbaar voor andere scholen. 

https://limburg.bbvms.com/view/L1_video/3290472.html
https://www.cultuurpad.nl/taal-fortior/
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Wat kun je leren van GNOE? 
Op 28 oktober 2019 hebben we een 2e exclusieve bijeen-
komst voor onderwijs, cultuurmakers, pabo-studenten en 
culturele instellingen georganiseer. Dit keer in het thema 
‘Wat kunnen we leren van een gnoe?’ Ook dit keer hebben 
we cultuureducatie op een verrassende en creatieve manier 
onder de loep genomen. 

Er hebben ruim 100 personen deelgenomen waarvan 20 
onderwijsmensen. 

Cultuurpad on tour 
Onder de noemer Cultuurpad on tour reizen medewerkers 
van Cultuurpad en betrokken cultuurmakers door de regio 
en organiseren ze werksessies op scholen. Onderwerpen 
zijn o.a.: ontwikkeling visie, opstellen portretten, creati-
viteitsontwikkeling, delen van good practice, werksessie 
BINK, 21e eeuwse vaardigheden, en de Geluksbus ver-
binding wetenschap en techniek. In werkplaatsen kunnen 
coördinatoren naar eigen inzicht meedoen, wat past en wat 
niet. In 2018 is deze opzet uitgewerkt en getest, in 2019 
is de de tour gestart. In 2020 is de tour gestopt i.v.m. de 
onmogelijkheden door Covid19.  We hebben gezocht naar 
een alternatief en ingestoken op een nieuwe manier van 
netwerken en samen leren en inspireren.  

Er is campagne gevoerd

Doe maar GNOE!
In 2018 concludeerden we dat er extra aandacht nodig 
was voor creativiteit en het verbinden van cultuureducatie 
en creativiteitsontwikkeling. Daarom hebben we in 2019 
GNOE gelanceerd; een campagne om leerkrachten bewust 
te maken van de kracht van creativiteit: ‘Prutsen is de basis 
van alle creativiteit’. Doel is leerkrachten bewust te maken 
van hoe het anders kan: minder moeten, meer gewoon 
doen, het kan anders en is niet zo moeilijk!

Campagnes

https://limburg.bbvms.com/view/L1_video/3290472.html
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De theorie van Dr. Flow

Wat is creativiteit volgens 
kinderen? 

GNOE is een actie
GNOE is het Groots Nationaal Ont-
knutsel Experiment
GNOE is een werkwoord 
GNOE is de 28e letter van het 
alfabet
GNOE is een initiatief van Dr. Flow  

Ik pruts, dus ik besta! is de lijfspreuk van Dr.Flow.  
Zijn definitie van creativiteit: 

Dr. Flow roept op om te ont-knutselen, zijn motto; ga 
prutsen. Doe je mee? Doe GNOE! 

Ben je het ook zo beu te horen dat de 
creativiteit onderdrukt wordt op scho-
len? Ben jij die leerkracht die het verschil 
maakt? Die jeuk krijgt van 25 dezelfde 
knutselwerkjes voor vaderdag geïnspi-
reerd door Pinterest. Wil je niet meer 
de hele avond voorbereidend knipwerk 
doen voor de knutselopdracht van mor-
gen? Doe GNOE!

In september was de eerste GNOE-sessie. 5 leer-
krachten, 3 cultuurmakers en 2 stagiaires gingen 
samen de uitdaging aan. Dit deden we vanuit de 

ontknutseltheorie van Dr. Flow:
‘Durven prutselen, is het nieuwe Ontknutselen! Van 
moeten kunnen knutselen, naar: kunnen durven 
prutselen,…..’ Deze theorie is samen met leerkrach-
ten en kinderen uitgewerkt in een serie video’s die 
te vinden zijn op de website van Cultuurpad. www.
cultuurpad.nl/gnoe 
Vanwege te drukke agenda’s van de leerkrachten in 
de denktank is het roer omgegooid en meer ingezet 
op campagne voeren en prikkelende acties om de 
mindset van leerkrachten positief te beïnvloeden. 
We doen gekke acties, delen ‘gratis creativiteit’ 
uit, hebben een oplossing voor ‘lampionnenstress’, 
ontwikkelden de GNOE-kunst-escaperoom, hebben 
merchandise gemaakt en promoten anders leren. 

https://youtu.be/210o9Zt6rCY
https://youtu.be/lxL4a6fqWg4
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In 2020 kwamen hier nog 2 campagnes bij: I love MA-
KEN en Red de Creativiteit. 

I love maken 
Ter promotie van meer maken in het onderwijs. Alle 
109 scholen hebben van Sinterklaas een kadootje ont-
vangen: een doos met bureauleggers, beuzelboxen en 
posters over creativiteit en maken ontvangen. 

www.ilovemaken.nl 

Red de Creativiteit en Beuzeltijd
Een creatief youtube-snack-kanaal, speciaal voor de 
juffen en meesters. Heb jij ook af en toe een klas vol 
wiebel-billen, verhitte hoofdjes of dreigt er ontplof-
fingsgevaar? Trakteer je klas dan op een Beuzelsnack!

www.reddecreativiteit.nl 

Geen experts in de klas, geen excursies, geen theater-
voorstellingen? Wat dan wel? 2020 vroeg om andere 
vormen van ondersteuning. Wat opviel was dat zowel 
creatief experts als scholen in eerste instantie terug-
houdend waren met ‘online opties’. Er bleek meer 
mogelijk dan iedereen dacht! 

Het uitdragen van creativiteit en anders denken 
zorgde voor inspiratie. Onder het motto #watkanwel 
ontstond er vanalles: een digitale kunst-escaperoom,   
‘inspiratie voor thuisisolatie’, online alternatieven voor 
activiteiten in de klas: filmpjes om zelf aan de slag te 
gaan; goochelen, hoe maak je een tijdschrift, etc, een 
alternatief voor Sinterklaas, een online kerstshow 
voor kinderen die thuis zaten, een live-stream voor de 
musical, etc. 

De wereld is op zijn kop gezet door Covid19. Dit 
vroeg om een nieuwe zienswijze op netwerken, 
trainingen en werken. HET 

NIEU 
WE 
NOR
MAAL

http://www.ilovemaken.nl
https://www.youtube.com/channel/UCySxIRrL9t-FcoToXi6HLeA/videos
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SAMEN LEREN 
EN INSPIREREN 
Ook inspireren deden we online. Tijdens de eerste 
lockdown-periode organiseerden we webinars over 
creatief aanbieden van je lesstof met nieuwe werkvor-
men en later volgde wekelijkse inspiratie op de minst 

inspirerende (maan)dag van 
de week. 

Na het zoveelste ‘digitale 
kopje koffie’ met leerkrachten 
en cultuurcoordinatoren via 
Teams en Zoom, dat we in 
het teken van Cultuurpad on 
Tour deden, bedachten we 
dat het ook ánders kon. 

Tijd voor netwerken anno 2020
Inspiratie en kennisdeling zonder fysieke bijeenkom-
sten. Kan dat? We gingen op onderzoek uit en kwa-
men met de oplossing! 

Een online festivalterrein! 
Een multi-inzetbaar platform waarop we inspiratie 
delen en elkaar kunnen ontmoeten op een nieuwe, 
inspirerende manier. Met een hoofdpodium, een 
spiegelpaleis, een bar om elkaar te ontmoeten, een 
school voor trainingen, een merchtent waar je toffe 
items kan bestellen, een karaokebar om te ontspan-
nen en lekker te zingen, een kinderweide met film-
pjes voor kinderen en zelfs dixies. 

Op het terrein organiseerden we Ons 1e Online Fes-
tival, waar we (net als we dat normaal doen op een 
inspiratie dag) een mooi programma voor leerkrach-
ten gebaseerd op de resultaten uit vier jaar werken 
aan Cultuureducatie met Kwaliteit deelden. We kre-
gen geweldige reacties van leerkrachten, die oprecht 
geïnspireerd waren en energie kregen van die nieuwe 
mogelijkheden!

Cijfers
• Er waren 256 unieke gebruikers op de site
• De gebruikers waren samen goed voor 4397 

weergaven
• De plattegrond is per gebruiker gemiddeld 10 

keer bekeken. Dat betekent dus dat er best wel 
wat ‘rondgekeken’ is op het festivalterrein. 

• Het hoofdpodium en het spiegelpaleis zijn nage-
noeg even vaak bezocht. Daarna waren de shop 
en de bar de populairste plekken.

• Er zijn 135 bezoekers op het hoofdpodium zijn 
geweest en 136 bij de spiegeltent. Met gemiddeld 
2,8 weergaven per gebruiker op het hoofdpodium 
en 2,6 weergaven per gebruiker voor het spiegel-
paleis. Men is dus meerdere keren op de pagina’s 
komen kijken.

• Gebruikers kwamen uit 72 verschillende plaat-
sen. Verreweg de meeste uit de ‘regio’ (Venlo, 
Horst, Helden etc.) maar toch ook best een aantal 
uit Eindhoven en de Randstad.

• Er zijn hoge betrokkenheidspercentages.

Het festivalterrein wordt in 2021 verder dooront-
wikkeld en blijft beschikbaar als trainingsbasis voor 
CMK3. Onderwijsstichtingen en scholen die aange-
sloten zijn bij Cultuurpad kunnen het festivalterrein 
gebruiken voor eigen activiteiten zoals studiedagen, 
teamsessies, personeelsbijeenkomsten. 

Lees verder over het 1e online festival ...

https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2021/04/Ons-1e-online-festival-publicatie-2.pdf
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De jaar begroting van Lokaal C bedraagt 328.220 euro per jaar. De totale 

begroting bedraagt  609.412 euro. 

Hiervan is 152.153 euro per jaar bestemd voor het onderwijs. De verant-
woording van de ze middelen gebeurt door Cultuurpad. De overige midde-
len worden verantwoord door Kunstencentrum Venlo als penvoerder van 
Lokaal C. 

46%
van deze middelen zijn bestemd 

voor het onderwijs en de 
uitvoering van Cultuureducatie 

met Kwaliteit op 
scholen in 

Noord-Limburg.

De middelen voor het onderwijs zijn ingezet voor: 

De coördinatie bedroeg 13% van de totale begroting en is ingezet voor 
ondersteuning van scholen bij de uitvoering van het programma en de 
verantwoording.  

44%

38%14%
4%
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Er zijn 109 scholen 

bereikt met 13.676 
leerlingen en 

1949 leerkrachten.

Het programma wordt gefinancierd door: 

De eigen bijdrage van het onderwijs bedroeg 81.004 euro. Er zijn 7412 
uren gekapitaliseerd en als bijdrage in uren meegenomen.

 De financiële middelen voor proef- en testlokalen zijn verdeeld -op 
 basis van aantal brinnummers -per onderwijsstichting. Dit leverde de  
 volgende budgetverdeling op:
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Met wie 
hebben 
we
samen
gewerkt ?

4xM (diverse docenten)
Puur Muur
Jan en Ko
Ties Advies
Inoutsides
Jetty Alards
Wieneke Lamers
Studio Dope
Sebastiaan Brussee
Atelier RB
PJP studio
Martijn van de Voort 
Met Goosje
Lieke Peeters
Leonie Tielen 
Kim Lee 
Move Easy 
Nicky’s Dancestudio 
Puur Theater 
Kinderboerderij Hagerhof 
Rinaldo Entertainment 
Lieke Krantzen 
Zonder gum (helmie)
Bart Heesen -Karakter 
Prints
Studio Soax
Sabine Salden 
Xlumzelf 
Lil Irv
Gitaar Trainer
Bam Atelier
Techkicks 
Urban Dance Studio
Yentl Evers 
De Bibliotheek Venlo

Nina Thibo
Jeu van der Helden
Something Extra
Ruud Lenssen 
Just Be Fit
Schouwburg Venray
Limburgs Museum 
Dok 6 en Dok Cinema
Circus Luijten en Kornuiten
Odapark
Roy Smolenaars
Museum de Locht 
Kasteel Huys Ter Horst 
Ziezus Theater
Landelijk Steunpunt Gastspre-
kers WO2-heden
Anke van Vliet - Popcontact
Nynke Coopmans 
Li Lefebure 
Herman Verweij 
Bertil van der Putten 
Mischa Hendriks
Het is mooi werk 
Vrienden van Bibi 
Brik 
Frans van de Pas 
Sterrenwacht Asten
Minded motion Freerun 
Maaike van Strijp  
Van Natura
Atelier de Stal
Marielle Billekens
AR Creations
Leonie Tielen

t Land van Peel en Maas
Oet de Verf 
Frans van de Pas 
Los del Sol
Kasteel de Keverberg 
Cheryl Zwiggelaar
Daniel Simu
Down South Events (Mechelen)
Hart et Circulair
Heutink voor thuis
Ik & Buiten (Harfsen) - Buiten-
onderwijs Nederland
In de Gymzaal
Jack Wilms
Joes Boonen
Jos Kleijnen Coach en Trainer 
Kaatjes Klusserij
Marion Steeghs
Daan de Haan 
Richard van Hooijdonk B.V. 
Saartje Hoogland
Stichting Poppodium Grens-
werk
Studio Ellen Oosterhof
Studio Michels (Tienray)


