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Hoe basisscholen in Leiderdorp werken
aan Cultuureducatie met Kwaliteit

S

amenhang in het curriculum en een betere kwaliteit van de
cultuureducatieve lessen, dat is de wens van veel basisscholen en de
overheid. Maar hoe bereik je dit? Vier basisscholen in Leiderdorp gingen
de uitdaging aan. Hun visie op cultuureducatie zette hen op het spoor van
procesgerichte didactiek.

Zo’n vijftig leerkrachten
verzamelen zich in de aula van een
van de Leiderdorpse PCBO-scholen
(Protestants-Christelijk Basis- en
Orthopedagogisch Onderwijs).
Ze zijn er om de basistraining
procesgerichte didactiek te volgen.
Karin Kotte licht die didactiek
ondermeer toe in haar publicatie
Procesgerichte didactiek, de basis
voor Cultuureducatie met Kwaliteit
(2017).

Denkkader
procesgerichte
didactiek
Als docent beeldend op de pabo
in Doetinchem gaf Kotte haar
studenten tools in handen om
procesgerichte beeldende lessen
te ontwikkelen en die vervolgens
ook te geven. Maar de stagebezoeken stelden haar daarna teleur;
leerkrachten die ze als student had
gehad vielen voor hun lessen terug
op Pinterest, met productgerichte
werkjes. Ze besloot te stoppen als
Pabodocent en schoolteams te
gaan trainen. Gaandeweg ontwikkelde ze daarbij een denkkader
voor Cultuureducatie met Kwaliteit
waarin de procesgerichte didactiek een centrale rol speelt. Kotte
baseert haar denkkader op de procesgerichte didactiek uit Laat Maar
Zien van Jos van Onna en Anky
Jacobse (2017), dat op veel pabo’s
wordt gebruikt.
Inmiddels zijn niet alleen veel
kunstvakdocenten en schoolteams,
maar ook veel penvoerders van
Cultuureducatie met Kwaliteit door
Karin geschoold en passen zij het
denkkader toe in de begeleiding
van scholen.

Na een korte introductie zet Karin
de leerkrachten aan het werk:
‘Bespreek met je collega in twee
minuten wanneer jij vindt dat een
kunstles kwaliteit heeft.’ Al snel
ontstaan er flinke discussies en
worden er dingen genoemd als:
‘enthousiasme, overgave, geen
kunstjes, zelf ontdekken, gekaderd
met een verschillend eindresultaat,
maar ook het oprekken van de
kaders, loslaten.’

unaniem dat hun rol als leerkracht
die van coach en inspirator
moest zijn, met het accent op het
procesmatige karakter van hun
begeleiding.
De adviseur cultuureducatie van
Cultuureducatiegroep stelde de
scholen voor de basistraining
procesgerichte didactiek te volgen
die - op grond van haar ervaringen
- naadloos aan zou sluiten bij hun
visie en ambities.

Wat vooraf ging

Het risico van geen
proces

Het pad naar meer kwaliteit in
cultuureducatie begon voor de vier
Leiderdorpse scholen in 2017, met
hun deelname aan het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit. In de
eerste gesprekken met penvoerder
Cultuureducatiegroep, gaven de
scholen te kennen behoefte te
hebben aan meer samenhang in
het curriculum. Zo noemden ze de
atelierlessen waarin leerkrachten
en externe deskundigen workshops
over wereldoriëntatie en
cultuureducatie aanbieden. Die
ateliers zouden zowel beter op
elkaar, als op de lessen in de klas
kunnen aansluiten.
De vier scholen - samen vormen
ze de stichting PCBO - wilden
een gezamenlijk traject in gaan.
Dat startte met het vaststellen
van een visie op cultuureducatie;
om draagvlak te creëren en om
richting te geven aan de beoogde
samenhang. Twee belangrijke
ambities kwamen daarbij naar
voren: de bevordering van het
creatief vermogen en dat van
de persoonlijke ontwikkeling.
De leerkrachten vonden vrijwel

Kotte vervolgt de training met een
eenvoudige, korte tekenopdracht
die de deelnemers in alle vrijheid
mogen uitvoeren. De leerkrachten
beginnen - wat aarzelend - te
tekenen. Vervolgens laat ze
tekeningen van kinderen zien
die dezelfde opdracht hadden
gekregen. De leerkrachten zijn
verbaasd over de gelijkenis
tussen hun tekening en de
kindertekeningen. Ze ervaren
met deze opdracht wat het brein
doet als er geen proces bevorderd
wordt. Je gaat in je brein, in je
geheugenbibliotheek, zoeken
naar een passend antwoord bij
de opdracht. Het eerste laatje
dat past bij de opdracht, wordt
gebruikt en je komt tot een
‘gewenst’ antwoord, een voor de
hand liggende respons. Het brein
wordt niet gestimuleerd verder te
zoeken, om meer laatjes te openen.
In het beeldend onderwijs zien
we vaak een combinatie van
productgerichte didactiek en
vrije expressie. Wat zijn daarvan
de risico’s en wat de mooie
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“Leerkrachten ervaren met deze opdracht wat het
brein doet als er geen proces bevorderd wordt”

kanten? Ja, het is prima om rond
kerst de klas te versieren met
Pinterest-werkjes en ja, het is
prima om kinderen vrij te laten
experimenteren, bijvoorbeeld om
de mogelijkheden van materialen
te ontdekken. Maar we zien
vervolgens dat de ontwikkeling
van de creatieve en vakmatige
ontwikkeling van leerlingen
stagneert omdat ze te weinig
specifieke kennis en vaardigheden
opdoen. Er is een cultuur ontstaan
waarin wordt geaccepteerd dat
er per klas maar enkele kinderen
kunnen tekenen, kunnen zingen of
toneel kunnen spelen.

&
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
•	Karin Kotte en het
denkkader:
https://kunstedu.nl/
•	De methode Laat maar
leren: https://www.
laatmaarleren.nl/#!/
producten/laat-maar-zien
•	Cultuureducatiegroep: www.
cultuureducatiegroep.nl
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‘Kan het zijn dat wij zelf als kind
ook enkel de productgerichte en
vrije expressie aanpak onderwezen
hebben gekregen als het gaat
om beeldende vorming, muziek
en drama?, vraagt Karin. ‘En dat
ook wij een etiket ik kan het niet
hebben meegekregen?’ Het blijft
heel stil in de aula, dan komen
er knikjes, steeds meer knikjes.
‘En wat willen wij voor de nieuwe
generatie?’

Betekenisvolle
opdrachten
Hoe zorg je als leerkracht voor
een verdiepend leerproces bij
de leerlingen? De leerkrachten
merken tijdens de training
dat een goede, betekenisvolle
opdracht direct aanzet tot meer

antwoorden, tot verder denken
dan het eerste laatje. Kotte geeft
hen verschillende oriëntatieopdrachten om meer laatjes
te openen (voorkennis op te
halen) maar ook laatjes te vullen
(kennis te verbreden). Er wordt
gebrainstormd en gekeken naar
voorbeelden, het gaat erom
intensief waar te nemen, te
verbeelden, te onderzoeken en te
beleven.
Als vanzelfsprekend worden
er verbindingen gelegd met
andere vakgebieden zoals
wereldoriëntatie. In de
uitvoeringsfase worden vervolgens
gevoelens, ervaringen en
ontdekkingen, opgedaan tijdens
de oriëntatie- en onderzoeksfase,
omgezet in een product, in kennis
of in een kunstzinnige uiting. Het
convergent en divergent denken
komt in alle fases aan bod, er
worden bijvoorbeeld meerdere
schetsen gemaakt, waarvan er
uiteindelijk één wordt uitgewerkt.
Ook vindt er tussentijdse reflectie
plaats, evenals een (formatieve)
eindevaluatie.

Naar meer samenhang
Met de basistraining procesgerichte didactiek is er een impuls
gegeven aan de verbetering van de
kwaliteit van de beeldende lessen.
En er is een basis gelegd om meer
samenhang in het curriculum en
de lessen aan te brengen. Beeldend

zal, voortbouwend op die laatste
ambitie, een verbinding aangaan
met andere leergebieden. Een
beeldende opdracht kan immers
ook zorgen voor de verbeelding
van een stukje wereld. Door de
beeldende opdracht te verbinden
met kerndoelen van bijvoorbeeld
Oriëntatie op jezelf en de wereld,
wordt tijdens de oriëntatiefase en
de onderzoeksfase van het proces
de inhoud van dat leergebied onderzocht en er op gereflecteerd. Zo
wordt onderwijs op een vanzelfsprekende manier betekenisvol.
De vier PCBO-scholen worden
door Cultuureducatiegroep
begeleid bij het implementeren
van procesgerichte didactiek. Er
zullen intervisiemomenten zijn,
waarin gereflecteerd wordt op de
gegeven lessen. En gezamenlijk
worden er vervolgens nieuwe
lessen voorbereid. De leerkrachten
kunnen daarbij gebruikmaken van
de lessen uit de online methode
Laat maar leren en de uiteindelijk
gegeven lessen worden gebruikt
voor een doorgaande leerlijn.
De aandacht zal het komend
jaar liggen op de toepassing
van de procesgerichte didactiek
voor de atelierlessen en op de
vertaling van die didactiek naar
(bijvoorbeeld) muziekonderwijs.
Ambities genoeg. Gelukkig loopt
de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit nog tot en met 2020. P

