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Cultuureducatie met Kwaliteit 3, Verwonder om de hoek
Mirjam Spoelstra neemt ons mee in de komende periode Cultuureducatie met Kwaliteit
2021-2024. Deze zal worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband Naturalis, BplusC
en Cultuureducatiegroep onder de naam ‘Verwonder om de Hoek’. Het
samenwerkingsverband komt voort uit de proeftuin ‘Verwonder om de Hoek’ in 2020.
Ervaringen uit de proeftuin nemen we mee in de komende CmK periode.
De missie van Verwonder om de hoek is om kinderen de mogelijkheid te bieden om
samen te ontdekken. ‘Wat je ook weet en wat je ook voelt, er is altijd meer om enthousiast over
te zijn, meer om te leren en meer om te onderzoeken.´
1 loket
Verwonder om de Hoek verbindt binnen educatie Cultuur met de thema’s Natuur,
Wetenschap, Technologie en Duurzaamheid (NWTD). Dit doen wij door het samenbrengen van
al het educatieve aanbod via 1 loket voor scholen en aanbieders.

●

Verwonderomdehoek.nl
Concreet betekent dit dat het boeken van het NWTD aanbod niet meer plaatsvindt via
de website van het verwonderpaspoort maar via verwonderomdehoek.nl. Dit geldt ook
voor het cultuuraanbod dat via de website van Cultuureducatiegroep geboekt werd.
Door het nieuwe loket wordt zichtbaar gemaakt hoe buitenschoolse activiteiten
aansluiten bij het curriculum van de school en activiteiten die onder schooltijd
plaatsvinden. Om de Hoek activiteiten bieden kinderen de kans om zich verder te
verdiepen in onderwerpen waar hun interesse of passie ligt. Op school kunnen ze
kennismaken en na schooltijd verdiepen.
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●

Digitale Verwonderwereld
De digitale verwonderwereld van het Verwonderpaspoort voor kinderen blijft bestaan.
Virtuele eilanden worden qua inhoud gekoppeld aan activiteiten van aanbieders.

●

Expeditie om de hoek
Er is de locatiegebonden game Expeditie om de hoek. Waarin aanbieders een route
kunnen maken met prikkelende opdrachten die kinderen op ontdekking stuurt in hun
eigen wijk of rondom de locatie van een aanbieder.

Wat betekent dit voor scholen
Binnen CmK3 wordt de begeleiding en professionalisering zoals jullie gewend zijn uit
CmK2 gecontinueerd door Cultuureducatiegroep. Daarnaast worden alle thema’s
samengevoegd en verbonden en hoeven scholen zich enkel te wenden tot 1 loket.
Cultuureducatiegroep zal scholen daarin verder begeleiden hoe daar gebruik van te maken.
We nodigen jullie van harte uit om alvast een kijkje te gaan nemen. Veel aanbod vanuit
het Verwonderpaspoort, de thema’s NWTD staat er al op. Na de meivakantie vinden jullie daar
ook al het aanbod vanuit Cultuur voor het schooljaar 2021-2022.
www.verwonderomdehoek.nl
In 2020 vond de proeftuin Verwonder om de Hoek plaats in Holland Rijnland. In dit
project is het nieuwe loket voor activiteiten voor onder en na schooltijd gebouwd en hebben
we in 4 wijken een pilot van een Om de Hoek project gedraaid. Beide zetten we voort in
Verwonder om de hoek. Gemeenten konden onder andere hiervoor kiezen in de besteding van
de zogenaamde surplus gelden, bovenop het basisplan Cultuureducatie met Kwaliteit.
Verwonderomdehoek.nl bevat straks een mijnomgeving waarin scholen samen met hun
adviseur alle boekingen kunnen beheren. Ook is er gedacht aan een kasboekje waar het budget
voor activiteiten kan worden opgenomen. Scholen kunnen precies zien hoeveel budget er
beschikbaar is. In 2022 wordt het mogelijk om vraag vanuit scholen en aanbod vanuit
aanbieders te koppelen met de aanbodsdoelen van SLO. De aanbodsdoelen zijn een vertaalslag
van de kerndoelen en tussendoelen van SLO naar doelen van activiteiten van aanbieders.
Hierdoor kun je zien hoe een activiteit een stukje uit je programma in de klas kan vervangen.
Hiermee kan aanbod nog beter afgestemd worden op de vraag van de scholen en het
curriculum.
In de gesprekken de komende maanden met de adviseurs van Cultuureducatiegroep
komt Verwonder om de hoek uitgebreid aan bod, zij kunnen jullie specifieke vragen
beantwoorden.
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Introductie Henna en Suzan
Henna Pursiainen heeft een achtergrond in sociale wetenschappen,
belangenbehartiging en Ngo’s. Als CEO van het Dare to Learn festival
houdt zij zich bezig met wat voor impact leren kan hebben op zowel
individuen, als op organisaties en samenlevingen. ‘Learning for life’ is
waar ze voor staat en de rol van spel binnen het onderwijs.

Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van
Suzan Lutke. Zij stond 12 jaar voor de klas als muziek- en
CKV-docent in het Voortgezet Onderwijs. Naast muziekdocent is
Suzan saxofonist en onderwijswetenschapper en heeft zij een
eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het
onderwijs: Lutke Linkt. Hoe kun je je aanpassen aan veranderende
tijden, of beter nog: hoe kun je helpen de nog zo onduidelijke 21e
eeuw vorm te geven door je onderwijs te vernieuwen. Suzan geeft presentaties, workshops,
coacht en inspireert docenten en adviseert (kunst)onderwijsinstellingen bij curriculum
veranderingen en de bouw van leerlijnen. Kernwoorden daarbij zijn creativiteit, eigenaarschap,
feedback en reflectie. Daarnaast is zij de schrijver van twee boeken: ‘Leren van Kunst’ en ‘Als
de muziek er al is’, beide verschenen bij Coutinho.nl.
We starten met een korte tekenopdracht. Opdracht: Teken een portret van Henna of
Suzan. 2 regels; 1 je mag je stift niet van het papier afhalen. 2 je mag niet naar je papier kijken.
Wat je zag is fantastische moderne kunst. Het
was leuk omdat je niet kan zien wat je maakt,
dus het is niet erg om fouten te maken. Je voelt
je vrij. Allemaal verschillende tekeningen. Wat
doe je als je niet naar het papier mag kijken?
Beter kijken naar wat je ziet. Je gaat fantaseren.
Iets wat heel belangrijk is voor kinderen: gebruik
maken van je fantasie en creativiteit.
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Henna Pursiainen
Henna begint met de vraag: Wat is het doel van onderwijs? Er is zoveel wat we de
kinderen willen leren, hoe kies je waar je je op wil focussen? Moet je kiezen?
In Finland wordt deze vraag vooral
beantwoord met “learning for life, not for
school.” Hierbij krijgen leerkrachten in
Finland veel autonomie en vrijheid, waarbij
ze veelal gericht zijn op de leerdoelen. Niet
op de testresultaten. Er wordt gekeken
naar de brede ontwikkeling van het kind
(creativiteit, jezelf kunnen uiten,
samenwerken, probleemoplossend
werken) niet alleen naar de vakken zelf.
Met kinderen kijken, praten, onderzoeken
en reflecteren in de les.
In het bedrijfsleven is steeds meer vraag naar 21-eeuwse vaardigheden; analytisch
vermogen, probleemoplossend, creativiteit etc. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat creativiteit
blijft groeien en gestimuleerd wordt in de lessen en niet verdwijnt uit de kinderen?
Henna vertelt dat een ‘speelveld’ uitnodigt om te leren, een fijne plek waar ruimte is om
te experimenteren, zonder grenzen of beperkingen en bovenal zonder verwachtingen. Je kunt
niet gedwongen worden om te leren, je moet het zelf willen. In Finland is het onderwijssysteem
ingericht als een ‘speelveld’. Er zijn klaslokalen en traditionele lessen, maar er zijn ook tal van
andersoortige ruimtes waar op een andere manier aan dezelfde lesstof gewerkt wordt. Het
initiatief ligt bij de leerling. Er wordt thematisch gewerkt en kunst is verweven door de lessen.
Ook op universiteiten is het gangbaar om kunsten te betrekken bij het leren van of verwerken
van de lesstof. Toch leert een mens maar 10% op school, 20% in formele vrije tijd (bv vioolles en
leesclub) en maar liefst 70% van het leren gaat onbewust.
Vraag in de chat: veel competenties zijn moeilijk te meten? Hoe evalueer je progressie bij
leerlingen in Finland?
Antwoord: er zijn niet veel verplichte examens. Er is wel een verplicht assessment als je 15, 16
jaar oud bent. Maar veelal zijn het de leerkrachten die het niveau level en de progressie van de
student aangeven. De leerkrachten krijgen veel erkenning en men heeft vertrouwen in het
oordeel van de leerkracht. Ook evalueren leerlingen veelal zelf of met elkaar en bespreken hun
groei.
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Suzan Lutke
Suzan begint met de vraag wat kunnen
we leren van kunst/ kunstenaars. Kunst stelt
ons vragen en geeft geen omlijnde antwoorden.
Het gaat niet om waarheid, maar om betekenis.
Het prikkelt meer dan alleen ons denken
(zintuiglijk). Het nodigt uit tot innemen van
ander perspectief. Het gaat om wat het met jou
doet.
Op de vraag “Hoe kunnen we onderwijs ontwerpen waarin creativiteit een plaats
heeft?” vertelt Suzan wat belangrijk is bij het ontwerp voor creativiteit:
●
●
●
●

Open, prikkelende en liefst probleemgestuurde werkvormen/opdrachten: de uitkomst
staat niet vast
Ruimte voor ontdekken, uitproberen, spelen (proces)
Heldere kaders i.p.v. gedefinieerde opdrachten, er is een speelveld
Van doelen/ resultaat naar bedoeling/ proces

Wat zou een eerste stap kunnen zijn om die ruimte te geven? Wees als leerkracht
nieuwsgierig naar de leerling:
●
●
●
●
●

Stel vragen zonder oordeel
Geef de leerling moed om anders te zijn
Geef leerlingen pruts tijd, ga onderzoeken
Grijp zo weinig mogelijk in
Observeer en reflecteer

Vraag in de chat: zouden kunstvakken gegeven moeten worden door vakdocenten?
Antwoord: Vakdocenten kunnen zeker iets toevoegen aan de kunstvakken, maar het wil niet
zeggen dat deze alleen door vakdocenten gegeven moet worden. De eigen leerkracht kent de
groep heel goed en kan op dat gebied veel toevoegen. Een vakdocent zou eerder bepaalde
talenten/ vaardigheden in kinderen kunnen ontdekken en daarop in kunnen spelen. Het zou
mooi zijn om een co-teaching constructie te hebben waarbij vakdocent en leerkracht
samenwerken en dat naast vaardigheden aanleren creativiteit een plek krijgt.
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Dilemma’s
In breakout-rooms worden de mogelijke dilemma’s voor ‘playground education’, ‘life
long learning’, ‘creativiteit’ besproken. Uit de break-out sessie kwamen de volgende dilemma’s
aan de orde:
Tijdgebrek
Veel leerkrachten voelen dat er zoveel moet binnen het onderwijs en dat er al een
behoorlijke tijdsdruk is. De snelheid binnen de groep en de verschillen hierin spelen ook
een rol. Het volle rooster. De werkdruk geeft minder ruimte om lessen goed voor te
bereiden of aan te passen waarbij je “spelend” leren inzet. Er is weinig tijd en ruimte
voor spontane samenwerkingen, onderlinge uitwisseling en gesprek, alles ligt vast.
Opbrengstgericht
De nadruk ligt op de leervakken, cognitieve ontwikkeling, meetbaar onderwijs staat
centraal. Daardoor wordt er veelal resultaatgericht gewerkt, waardoor er minder
aandacht is voor het proces en de ontwikkeling van creativiteit. De druk van bovenaf is
groot, we moeten goede Cito resultaten halen. Daarbij geven leerkrachten aan het
gevoel te hebben dat methodes in een bepaalde richting dwingen. Afgerekend worden
als docent op resultaten van de leerlingen maakt het lastig om zelf in de flow van
creatieve docent te komen. Ouders zijn bezorgd over de overgang naar het voortgezet
onderwijs, waardoor basisscholen weer meer resultaatgericht werken.
Vaardigheden
Leerkrachten willen het graag goed doen, voelen niet altijd de vrijheid om dingen uit te
proberen, missen soms het zelfvertrouwen, hebben angst om de controle los te laten.
Meer expertise en vakmanschap is nodig in de klas om kunstvakken te geven en te
kunnen integreren in het onderwijs. Hoe behoud je creativiteit in de lessen voor
langere periode en zorg je dat het niet alleen voor een korte tijd is na een “boost” van
creatieve input.

Opmerkingen en wensen die in de chat naar boven kwamen
●
●

●
●

Er is een omslag nodig in denkwijze voor wat betreft het onderwijs.
Vertrouwen als uitgangspunt; docenten weten heus wat ze doen ook zonder al het
moeten toetsen. Vertrouwen in kinderen voorop; iedereen mag er zijn, iedereen is
anders.
1 dag zonder druk geeft zoveel ruimte, plezier, ontspanning, inspiratie.
Wat zou dit fijn zijn: een nieuw vertrekpunt voor onderwijs; wat heeft de school nodig
om een kind te leren kennen en daarmee natuurlijk wat heeft een kind nodig om
zichzelf te leren kennen. Wat zijn daar goede middelen voor? Kunst, cultuur. Ideaal zou
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●

zijn om weg te gaan van cijfers maar aandacht te schenken aan het beschrijven van een
proces; uiteindelijke met je eigen educatie-portfolio aankloppen bij je eerste werkgever
i.p.v. met je diploma met cijfers.
Zal door kansengelijkheid, een grote pijler van de overheid, het proces meer aandacht
gaan krijgen dan meetbaar resultaat?

Het inrichten van een speelveld en het geven van ruimte
In gesprek met Henna en Suzan kwamen de volgende antwoorden en tips naar voren:
●

●
●

Suzan geeft aan hoe zij het verschil ziet: als muziekdocent kan ze ritmes aanleren, want
dat wil je als docent: muzikale vaardigheden aanleren. Voordoen en nadoen en dan
aangeven of het goed ging of niet, om zo de vaardigheid in te oefenen en het doel te
behalen. Een andere manier is om met ritmes bezig te gaan door een open opdracht te
ontwerpen, waarbij kinderen gaan experimenteren. Zo leren ze de ritmische
vaardigheden, maar niet doordat je de leerlingen vertelt of ze het goed of fout doen,
maar door ze zelf te laten onderzoeken, te oefenen, te experimenteren en bij te sturen.
Meer de aandacht voor het proces.
Zoek de kunstenaar in jezelf. Je hoeft niet alles te kunnen maar het gaat vooral om een
open houding!
Wat wil jij doen en waarom? Als je iets wil veranderen en ruimte wil zoeken, begin bij
jezelf. Suzan geeft als tip de volgende boeken:
○ Ruimte – Frank Weijers.
○ Wicked Art Assignments – Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

De volgende stap
Ben je geïnspireerd en wil je hiermee verder bij jou op school? Dan helpen we je hier
graag bij. De komende 4 jaar hebben we weer de ruimte om jullie te begeleiden om dichter bij
jullie idealen te komen en de dilemma’s die jullie tegenkomen om te zetten in mogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld aan de training ‘procesgerichte didactiek’, waarin je handvatten krijgt om je
meer te richten op het proces en een speelveld kaders te geven. Ook bieden we de
mogelijkheid tot co-teaching waarbij je de samenwerking aangaat met een vakdocent in jouw
8/9

klas en expertise uitwisselt. Daarnaast ondersteunen we op het gebied van vakintegratie en
lesstof vervangend aanbod waardoor je kunst en cultuur meer geïntegreerd kan aanbieden.
We bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om in samenwerking met een culturele instelling
lesmateriaal te ontwikkeling in het kader van een co-creatie traject.

Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, actieve inbreng en mooie tekeningen!

We hopen jullie allemaal snel weer
te zien bij een “live” Cultuurbad!
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