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6 VO scholen aanwezig en 6 culturele aanbieders. (voor contactgegevens zie 
bijgevoegde lijst) 
 
Netwerkbijeenkomst Havo-Vwo scholen, vmbo scholen en het culturele veld 
 
Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs  biedt met het netwerk VO een platform 
aan waar docenten elkaar treffen en met elkaar uitwisselen aan de hand van een 
thema. 
Dit keer spitste het programma zich toe  op het vernieuwde ckv in havo/vwo en 
samenwerking met cultuurpartners. 
 
Vernieuwd ckv in havo/vwo 
Sinds vorig  jaar (2017-2018) is het nieuwe ckv verplicht in havo-vwo.  
Kenmerk van de vernieuwing is de vergroting van de samenhang in het 
programma. Het aantal verplichte culturele activiteiten ligt niet langer vast. En het 
vak wordt afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.  
Aan de aanwezige ckv docenten werd de vraag gesteld een schets te geven wat het 
nieuwe ckv programma betekent binnen hun eigen school. De cultuurpartners 
vertelden over hoe zij met de vernieuwingen van ckv binnen hun eigen aanbod 
omgaan. De scholen lichtten toe waar ze nu staan met hun ckv programma. 
Daaruit blijkt dat er veel minder obstakels worden ervaren dan vooraf wellicht werd 
gedacht. En dat de scholen juist meer kansen zagen. Leerlingen kunnen individueel 
op onderzoek.  
 
Cultuuronderwijs in de toekomst 
Pratend over hun ervaringen, succesverhalen en valkuilen, schetsen de aanwezige 
ckv docenten wat hun directe behoeftes zouden zijn in de toekomst. Zo gaf een 
vwo school aan meer kunst in de school te willen; hoe fantastisch het zou zijn als er 
wisselende grote kunstwerken ín de school komen. Dat leerlingen deze van dichtbij 
kunnen zien en ervaren. 
De vrije school zag wel voor zich om een groots  multidisciplinair project op te 
zetten; kunstbeleving in de open ruimte,  opgezet en bedacht door de leerlingen 
zelf. Met de kanttekening dat het project ook toegankelijk moet zijn voor blinden. 
Denk daar als leerling maar over na om invulling aan te geven.  
Ook compactere wensen richting urban projecten op maat met dans en rap 
kwamen aan de orde. 
De kunstenaars en instellingen werd gevraagd vervolgens te reageren op de vragen 
van de school.  Kun je een programma bedenken, in de gedachte van de vraag van 
de school. Zonder direct vanuit het al bestaand aanbod te reageren.  Wat kan je, 
met wat je net hebt gehoord,  nieuw ontwikkelen met de school? 
Deze vraag leverde positieve input op. Van snelle korte voorstellen tot intensieve 
gesprekken die werden voortgezet tijdens de borrel achteraf. 
 
De gesprekken waren geanimeerd, er werden kaartjes uitgedeeld. Instellingen en 
scholen vonden elkaar. En ook na de bijeenkomst werden de contacten hervat die 
daadwerkelijk hebben geleid tot samenwerkingen.  


