Educatorenbijeenkomst 11 december 2018
Cultuureducatiegroep wil graag dialoog en kennisdeling faciliteren over
cultuureducatie, en specifiek over de afstemming tussen vraag (scholen in de
regio Holland Rijnland) en aanbod (culturele instellingen). Daartoe organiseert
Cultuureducatiegroep gedurende schooljaar 2018-2019 twee bijeenkomsten voor
de hoofden educatie en educatief medewerkers van de culturele instellingen
waar zij mee samenwerkt. Cultuureducatiegroep hoopt tijdens deze
bijeenkomsten inzichtelijk te maken waar scholen op het gebied van
cultuureducatie mee bezig zijn, wat hun wensen en behoeften zijn, en hoe
culturele instellingen daar op kunnen inspelen.

Op 11 december j.l. vond de eerste bijeenkomst plaats. Er waren medewerkers
aanwezig van een variëteit aan instellingen: musea uit Leiden en Den Haag,
lokale erfgoedinstellingen uit Holland-Rijnland, bibliotheken, kunstinstellingen en
zelfstandige aanbieders. Er is gefocust op verschillende onderdelen: Het eerste
deel van de bijeenkomst richtte zich op de ontwikkeltrajecten die
Cultuureducatiegroep doorloopt met de aangesloten scholen in het kader van het
project Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. De adviseurs cultuureducatie
van Cultuureducatiegroep lichtten de verschillende aspecten van de
ontwikkeltrajecten toe, o.a.:
 het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie
 het opstellen van een beleidsplan en activiteitenplanning
 het reserveren van budget voor cultuureducatie
 het samenwerken met de culturele omgeving
Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een voorbeeld-cursus: een
verkorte versie van een cursus die Cultuureducatiegroep ook op scholen geeft.
De cursus die gedaan werd focuste zich op ‘procesgerichte didactiek’. Dit is een
didactiek waarbij een balans wordt gevonden tussen leerling-gestuurd en docentgestuurd leren, waarbij de creatieve ontwikkeling van de leerling centraal staat.
De bijeenkomst werd afgesloten met een korte brainstorm waarin de behoeften
van de aanwezige culturele instellingen voor de volgende bijeenkomst werden
geïnventariseerd. Enkele ideeën die naar voren kwamen waren:
 het organiseren van een aanbiedersmarkt waarbij scholen informatie over
(de lesprogramma’s van) culturele instellingen kunnen vinden
 het organiseren van speeddate-sessies tussen instellingen en scholen
 het organiseren van brainstorm-sessies rondom specifieke thema’s waar
lesaanbod voor gewenst is
 een workshop over rondleiders-methode I ASK
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019. Tijdens
deze bijeenkomst, het jaarlijkse Cultuurbad, zullen zowel scholen als culturele
instellingen aanwezig zijn. De culturele instellingen worden op de hoogte gesteld
zodra het definitieve programma van de dag bekend is. Cultuureducatiegroep
hoopt de instellingen ook dan weer in grote getale te mogen verwelkomen!

