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Eind december kwamen ruim 20 VMBO-docenten en medewerkers van culturele 
instellingen bijeen in het Seinwezen. Centraal thema was met elkaar te werken aan de 
verbinding tussen VMBO scholen en cultuurpartners in de stad. Speciaal voor deze middag 
presenteerde Anne-Marie Kremer van Cultuurontwerp haar co-creatie model. 

 

Een cultureel netwerk VMBO cultuuronderwijs 

We starten de middag met de vraag wat een structureel cultuurnetwerk op zou moeten 
leveren en welke onderwerpen daarin aan de orde moeten komen. De uitwisseling van 
ervaringen en ideeën, bijvoorbeeld in de vorm van een denktank tussen scholen en 
cultuurpartners, wordt veel genoemd. Cultuurpartners kunnen zo hun programma 
aanscherpen of vernieuwen. Er kan van elkaar geleerd worden hoe je co-creëert of een 
gezamenlijke productie maakt. Daarnaast wil men elkaar en vooral ook de VMBO leerling 
beter begrijpen. Hoe inspireer je een VMBO leerling en welke didactiek in een museum is 
geschikt. Deze punten zullen onderwerpen zijn voor volgende bijeenkomsten. 

 

Co-Creatie 

Met Anne-Marie Kremer van 
CultuurOntwerp gaan we aan de slag met 
co-creatie. Er zijn 6 stappen die 
onderscheiden worden. 

 
In deze korte sessie werken we aan de 
eerste drie stappen van co-creatie. Met 
elkaar wordt gesproken en gediscussieerd 
over de vragen: 
 
 
 
 
 
 

 

Wat willen we met culturele activiteiten bereiken? 

Meer creatief bewustzijn creëren bij jongeren. 
Talentontwikkeling 

Een positieve houding genereren t.o.v. musea bij de leerling. 
Horizon verbreden, leerlingen uit comfortzone halen. Out of the box leren denken. 

Leerlingen verrassen en veel op onderzoek laten uitgaan, meer de school uit! 
Dat leerlingen genieten van cultureel onderwijs. 

Eigenaarschap van de leerling stimuleren 
 
 

 



 

 

Tips 
 

Stem de activiteit af op wat aansluit bij de leerlingen en pas de activiteit daar op aan 
Leerlingen voelen zich gezien en speciaal omdat zij echt worden aangesproken door de 

activiteit. 
Leerlingen worden enthousiast gemaakt en willen zelf aan de slag met de activiteit als 

deze aansluit bij de belevingswereld. 
Laat leerlingen breed ervaring opdoen, in verschillende disciplines. Het moet praktisch 

zijn, de activiteit. 
De toegankelijkheid van de instelling en het gebouw is belangrijk. Leerlingen kunnen al 

kennis maken via Art Tube filmpjes. 
Zorg dat leerlingen genieten, het mag leuk zijn! 

 

 

Hoe dan? Samenwerking! 

Voor samenwerken zijn tijd en geld wel een voorwaarde. Een laagdrempelig netwerk van 
instellingen/kunstenaars en scholen/vakdocenten helpt daarbij. Ook een digitaal platform 
wordt genoemd waar vraag en aanbod samenkomen en waar veel vragen gesteld kunnen 
worden. En als je als cultuurpartner gevonden wordt, kan een school dan nog vragen stellen 
zoals ‘kan het op maat?’, kunnen we met een grotere groep komen?’ Een leerlingen-
klankbord, bij een instelling die een activiteit aan het ontwikkelen is. Tenslotte worden er 
wensen geuit bijvoorbeeld voor een partij die de wensen van scholen inventariseert en 
breder uitzet binnen cultureel Haarlem.  
 
Subsidieregeling cultuureducatie in het vmbo, praktijkonderwijs en vso 
In het voorjaar van 2018 komt het Fonds voor Cultuurparticipatie met een nieuwe 
subsidieregeling voor VMBO scholen. Het accent zal daarin komen te liggen op 
samenwerking en verankering van cultuureducatie in het curriculum. Alleen de contouren 
van deze nieuwe regeling zijn op dit moment bekend. Op de website van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie wordt de nieuwe regeling begin maart gepresenteerd.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/

