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23 april 2018 – Hart  
 
 
Doel van deze bijeenkomst 
In de vorige bijeenkomst  is met scholen en cultuurpartners verkend welk 
doel een  CultuurNetwerk kan hebben. Dit netwerk kan de uitwisseling tussen scholen 
onderling en met cultuurpartners bevorderen. Het stimuleert de samenwerking waardoor 
instellingen hun programma’s nog beter kunnen afstemmen op de vraag van de school. 
Gezamenlijk kunnen er nieuwe projecten tot stand kunnen komen. Door kennis en ervaring 
met elkaar te delen wordt meer duidelijk waar de vmbo leerling behoefte aan heeft. 
 
Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs 
Het kenniscentrum begeleidt PO en VO scholen bij het ontwikkelen van hun visie en het 
formuleren van hun vraag als het gaat om cultuuronderwijs. Door het organiseren van 
(netwerk)bijeenkomsten en scholingen stimuleren we de ontwikkeling van de 
competenties van docenten en de samenwerking tussen scholen en culturele partners. De 
werkwijze van Kenniscentrum Cultuuronderwijs Haarlem is gericht op het bevorderen van 
de professionalisering en het eigenaarschap bij de scholen.  
 
In deze bijeenkomst, die we dit keer alleen voor de scholen organiseren, gaan we in op de 
volgende vragen: 
Wat is de visie van jouw school op cultuuronderwijs 
Wat in het curriculum wil je komend jaar veranderen/verbeteren? 
Wat wil je dat de scholier bereikt? 
 
School in Beeld 
De docenten krijgen de opdracht om met behulp van tijdschriften in beeld te brengen wat 
de visie is van jouw school op cultuuronderwijs 
 
Resultaten 

Montessori College Aerdenhout 
 
Visie  
Vier jaar lang krijgen de leerlingen een aanbod 
van drama, muziek, dans en beeldende 
vorming.   
 
Het zaadje wordt geplant en kan uitgroeien tot 
een mooie plant.  
 
Er is een visie geschreven over cultuuronderwijs.   
 
De directie is niet altijd betrokken, mede 
docenten wel. “Maar als ik iets wil, dan kan het 
altijd” 
 
Wat, in het curriculum, wil MCA komend jaar 
veranderen en verbeteren? 

 
Nog meer laten zien, dat kan beter! We doen al 
veel zoals kunstveiling voor een goed doel bij de 
afsluiting van de brugklas. De leerling moet 
creatief leren denken, nu toepassen maar ook 
voor de toekomst. We willen kinderen raken, dat 
ze niet meer zonder kunnen.  



Mendelcollege 
 
Visie 
De school wil zo veel 
mogelijk aan cultuur 
doen voor zo weinig 
mogelijk geld.  
 
We hebben een grote en 
goed sectie waarbinnen 
de visie wordt gedragen.  
De docenten hebben een 
bijscholing gedaan in 
Stedelijk Museum van 
Emil Heijne. Was erg 
leuk., 
 
 

 
Er wordt veel georganiseerd vanuit de sectie zoals Atelierdag en Mendelparade.  We willen 
meer naar vrije opdrachten waar de leerlingen zelf kunnen ontwikkelen. 
 
Wat, in het curriculum, wil Mendelcollege komend jaar veranderen en verbeteren? 

Projecten die maatschappelijk zijn ontwikkelen, levensecht zijn, uiting van cultuur. We 
moeten de teugels loslaten, uit het keurslijf.   
 
 

Hartenlust Mavo 
 
Visie 
We voelen ons een goudvis in een plastic 
zak.  
 
Kunstvakken worden niet gedragen door 
de hele school. Er is meer aandacht voor 
cognitieve vakken. Muziekles is komen te 
vervallen dit jaar. Drama is er alleen in de 
onderbouw. Tekenen is enig examenvak. 
We moeten strijden voor de cultuurpas. 
 
Wat, in het curriculum, wil Hartenlust 
Mavo komend jaar veranderen en 
verbeteren? 

 
Volgend jaar topuren. Cultuur vanuit 
subsidie begeleid door Hart. Meer vanuit 
de leerling gestuurd. Van beperkt 
presteren naar buiten treden. Het moet 
meer zichtbaar worden, het lokaal uit!   
 
 
 
 
 

 
            



 
Sterrencollege 
 
Visie 
Geen visie, kleurloos 
maar dat gaat 
veranderen in meer 
structuur, kleurrijk.  
We zijn daar druk mee 
bezig als docenten kunst 
& cultuur.  
 
 
 
 
 
 

 
Wat, in het curriculum, wil Sterrencollege komend jaar veranderen en verbeteren? 
 
Meer diepgang in het curriculum. De medewerker van winkeltje Sterrencollege zei: 
“Welkom bij de knutselclub”   Dat moet veranderen! 
 
Vragen en punten volgend CultuurNetwerk vmbo 
 Kan het Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs een rol spelen om de directie te 

overtuigen van kunst op school. Promotie van cultuuronderwijs bijvoorbeeld door het 
maken van een filmpje.  Wat kan cultuuronderwijs je brengen na het VMBO? 
Reactie: gaan we over nadenken, er is mogelijk al geschikt materiaal landelijk 
ontwikkeld. Een gesprek hierover is altijd mogelijk! 

 Behoefte aan een beter zicht op aanbod van kunstonderwijs. Wens voor een 
cultuurmarkt VO. Ook is er belangstelling voor een gezamenlijke behoeftepeiling van de 
vraag van scholen per schooljaar.  
Reactie: Op de website van Hart kenniscentrum komen binnenkort de eerste 
cultuurpartners uit de regio te staan. Input vanuit de scholen is zeer welkom. Met 
welke culturele instellingen en kunstenaars werken VO scholen?  
Suggestie van docent: uitwisselen docenten door bij elkaar les geven.  

 Het zou mooi zijn als er een platform is voor alle lesmaterialen die zijn ontwikkeld.   
Reactie: De website van Hart biedt hier mogelijkheden toe. 

 Kan Hart ook bemiddelaar zijn bij cultureel aanbod?  
Reactie: de opties zijn 
- Hart kan een dag(deel) organiseren met diverse workshops op school of bij Hart 
- Hart kan cultuurpartners voorstellen met wie de school zelf contact opneemt en 

afspraken maakt.  
 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst: Werkmiddag schrijven visie Cultuuronderwijs 
MCA heeft een visie, de anderen willen daar graag mee aan de slag. Hart Kenniscentrum wil 
nog dit schooljaar een werkmiddag organiseren voor het schrijven van een visie op 
cultuuronderwijs.  Ook 21-eeuwse vaardigheden worden hierin meegenomen. Marieke 
Noordhuis van Sterrencollege heeft hier onderzoek naar gedaan in het kader van haar 
studie. Dit onderzoek wordt als aparte bijlage meegestuurd.  
Meer informatie over de werkmiddag volgt nog.  
 
Vragen/opmerkingen?   
Neem contact op met Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs: 
Nicolette Talboom -  Projectleider – ntalboom@hart-haarlem.nl 023- 5530418 
Eske Scheele – Accounthouder VO/Projectleider HIT – escheele@hart-haarlem.nl 023- 5530412 
Bernadette Biegstraaten – Projectmedewerker bbiegstraaten@hart-haarlem.nl  
023 - 5530104 

mailto:ntalboom@hart-haarlem.nl
mailto:escheele@hart-haarlem.nl
mailto:bbiegstraaten@hart-haarlem.nl

