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Inleiding

Inleiding

Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd
door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is Mocca
penvoerder voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
van het Fonds voor Cultuurparticipatie waardoor jaarlijks
extra budget voor cultuureducatie voor Amsterdamse scholen
en culturele partners beschikbaar is.
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Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet
en uitvoering van cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de
MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische
invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Daarnaast vervoert Mocca via de Cultuurbus Amsterdam jaarlijks
ruim 50.000 leerlingen naar podia en musea. Door de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls beschikbaar
voor scholen die doorgaande kunstleerlijnen willen opzetten.
Een doorgaande leerlijn is opgebouwd uit tussendoelen en
inhouden die leiden tot een einddoel. Aan de basis van een
leerlijn ligt een visie over vakinhoud, vakdidactiek en een
visie op hoe leerlingen leren en zich ontwikkelen. Een leerlijn
bevat inhoud voor meerdere jaren, liefst voor alle leerjaren.
(bron www.lkca.nl)

VSO Drostenburg bij SoundLab, Muziekgebouw aan ‘t IJ
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Opzet van dit onderzoek

Opzet van dit onderzoek

In dit document staan de hoofdpunten van een onderzoek
in opdracht van Mocca naar de organisatie van kunst- en
cultuureducatie op middelbare scholen.
Aanleiding voor het onderzoek is de hernieuwde aandacht
vanuit de overheid voor kunst- en cultuureducatie voor het
voortgezet onderwijs. Vanuit Mocca rees de vraag aan welke
vorm van ondersteuning middelbare scholen in Amsterdam
behoefte hebben. Om tot een antwoord te komen heeft zij
vraaggesprekken gevoerd met zeven Amsterdamse scholen,
enkele experts en vier expertisecentra voor cultuureducatie
in andere steden. Daaruit is het volgende beeld naar voren
gekomen.

Leerlingen en docenten op Praktktijkcollege Het Plein
werken aan interviewtechnieken in een CmK LeerlijnenLab
met De Toneelmakerij en Bekijk ‘t
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Cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs

Sinds 2017-2018 is het nieuwe examenprogramma van CKV
(Culturele en Kunstzinnige Vorming) voor havo/vwo van
kracht. ‘Kunst actief meemaken’ is het doel van het vak. Vanaf
schooljaar 2018-2019 geldt een herziend programma voor
CKV vmbo. De herziening van CKV vmbo heeft betrekking op
eindtermen 3 en 4 en de naamgeving: Kunstvakken inclusief
CKV. Kunstvakken inclusief CKV is een verplicht vak voor alle
leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. De essentie van
het vak is dat leerlingen culturele en kunstzinnige activiteiten
meemaken en eigen werk produceren en presenteren. De
leerlingen reflecteren op deze activiteiten met een vormvrij
kunstdossier. (bron www.lkca.nl)
Middelbare scholen verschillen sterk van elkaar en cultuureducatie kent daarom diverse vormen. Naast de klassikale
lessen en workshops, kunnen dat projecten en naschoolse
activiteiten zijn, al dan niet in samenwerking met culturele
aanbieders. Deze samenwerkingen komen meestal voort uit
persoonlijke netwerken van de cultuurcoördinator en docenten.
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De organisatie van cultuureducatie is op scholen vaak in
handen van meerdere teamleden, voor wie het lastig kan
zijn om tot overeenstemming te komen. Om verschillende
redenen is er geen duidelijke leerlijn of geen cultuurbeleidsplan gemaakt, of is de leerlijn of het cultuurbeleidsplan niet
actueel of niet bij alle docenten bekend. Ook is er niet overal
een breed draagvlak onder de medewerkers. Op maar weinig
middelbare scholen is er één samenhangend, structureel
cultuurprogramma tussen onder- en bovenbouw.
Middelbare scholen ervaren de complexiteit van de uiteenlopende (multiculturele) achtergronden van leerlingen en de
grote verschillen in ervaring van hun leerlingen met kunst- en
cultuureducatie. Daarnaast vinden docenten het lastig om een
overzicht te krijgen van het steeds veranderende culturele
aanbod en de beschikbare subsidies
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Cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs in Amsterdam

Het huidige overheidsbeleid stimuleert scholen om in samenwerking met culturele instellingen en kunstenaars tot een
passend educatief programma te komen. Daarnaast is er recentelijk meer aandacht gekomen voor de verbinding tussen
het basis- en het voortgezet onderwijs.
In Amsterdam is het schooljaar 2013-2014 gestart met het
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Daarin werken de
gemeente, de stadsdelen, de schoolbesturen van het primair
onderwijs, pabo en kunstvakopleidingen van de hogeschool
van Amsterdam samen om cultuureducatie te verankeren in
het onderwijsprogramma, het curriculum, van het basisonderwijs. Mede dankzij het Basispakket heeft op dit moment zo’n
tachtig procent van de Amsterdamse basisscholen doorgaande leerlijnen opgezet in twee kunstdisciplines, waaronder
muziek en beeldend onderwijs. De meeste basisschoolleerlingen die vanaf het schooljaar 2017-2018 doorstromen naar het
voortgezet onderwijs, hebben daarmee een stevige basis in
een of meer kunstdisciplines. Niet alle middelbare scholen zijn
hiervan op de hoogte. Door de kennis over de leerlijnen bij
het voortgezet onderwijs te vergroten ontstaan er doorlopende leerlijnen. Bij een doorlopende leerlijn worden de ervaringen en kennis die leerlingen in het primair onderwijs hebben
opgedaan voortgezet in het voortgezet onderwijs.
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Leerlingen organiseren naschoolse hiphop op het Huygens College
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Waar ligt de behoefte van de scholen?

Werkzaamheden van kenniscentra
voor cultuureducatie
in het voortgezet onderwijs

De werkzaamheden van kenniscentra voor cultuureducatie
voor het voortgezet onderwijs bestaan voornamelijk uit het
onderhouden van persoonlijk contact, het geven van advies,
het faciliteren van een netwerk waarin scholen en culturele
aanbieders samenkomen, en het maken van een overzicht
van het culturele aanbod en stimuleringsmaatregelen voor
scholen.

Door het opzetten van bijeenkomsten en leergemeenschappen over actuele thema’s wordt de deskundigheid van de
docenten vergroot. Het Kenniscentrum Cultuureducatie
Rotterdam (KCR) organiseert samen met scholen en culturele
instellingen een succesvol samenwerkingsverband rondom
het onlangs vernieuwde vak CKV. Voor het uitbreiden van persoonlijke netwerken organiseren zij “inspiratiedagen” waar
docenten en culturele aanbieders elkaar ontmoeten.

Fotografie op Montessori College Oost
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Waar ligt de behoefte van de scholen?

Uit gesprekken met docenten, medewerkers van kenniscentra
voor cultuureducatie en enkele deskundigen komt naar voren
dat de werkwijze van adviserende organisaties moet zijn
gestoeld op persoonlijk contact met de scholen.
Leer de behoeftes aan kunst- en cultuuronderwijs van docenten en leerlingen kennen. Door het gesprek aan te gaan
met docenten kan worden geïnventariseerd wat er op school
gedaan wordt en welke hiaten en wensen er zijn. Docenten
verwachten van Mocca en andere kenniscentra een voortrekkersrol: zij willen innovatieve werkvormen, onderwijsvernieuwingen en kennis opdoen over culturele activiteiten
die passen bij specifieke doelgroepen. Met een initiërende
adviseursrol worden scholen en hun culturele partners ondersteund in het opzetten van samenwerkingen.
Scholen willen inhoudelijk advies over het opzetten en verbeteren van doorgaande leerlijnen en van een beleidsplan voor
cultuureducatie. In Amsterdam heeft Mocca een kennisnetwerk op het gebied van fondsenwerving en subsidies en deelt
die kennis met het veld.
Inhoudelijke gesprekken dragen bij aan het eigenaarschap
van de scholenteams, waardoor scholen cultuureducatie op
de lange termijn beter verankeren in hun curriculum. Deze
gesprekken bieden mogelijkheden om scholen aan te zetten
tot bijscholing van medewerkers, vooral op het gebied van
vakoverstijgend werken en het combineren van kunstvakken
met andere leergebieden. Het laatste staat bekend als vakkenintegratie. Een langdurige en intensieve relatie met een
school heeft de voorkeur boven kortstondig contact.
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Leerlingen en docenten op Praktktijkcollege Het Plein
werken aan interviewtechnieken in een CmK LeerlijnenLab
met De Toneelmakerij en Bekijk ‘t

Nascholingsdagen en een “inspiratiedag” voor het voortgezet
onderwijs komen tegemoet aan de vraag van docenten en
culturele partners naar contact met vakgenoten. Deze bijeenkomsten moeten in co-creatie met de vakdocenten worden
georganiseerd, waarbij de expertise van de docenten centraal
staat. Betrek hierbij vooral ook de meer ervaren cultuurcoördinatoren en vakdocenten.
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Amsterdam

Amsterdam

Mocca kan vanuit een overkoepelend standpunt trends signaleren en interscholair contact mogelijk maken. Tegelijkertijd
vragen scholen om advies op maat. Mocca kan de uitwisseling
van best practices tussen scholen bevorderen. Door advies
op maat kan zij een krachtige impuls geven om de kwaliteit
van cultuureducatie op scholen te verbeteren.
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Amsterdamse scholen met uiteenlopende profielen hebben
specifieke ervaring opgebouwd met diverse vormen van
cultuureducatie. Scholen onderscheiden zich van andere
scholen in de stad door middel van hun profiel en kiezen
hierin bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een academisch
denkniveau of het geven van veel ruimte aan film in hun
onderwijsopzet.

VSO Drostenburg bij SoundLab, Muziekgebouw aan ‘t IJ
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Aanbevelingen

•	Wees een gesprekspartner: ga in gesprek met scholen
en inventariseer en analyseer de culturele activiteiten,
bespreek hun ambities en behoeftes en stel vast op welke
punten zij beleid willen maken. Maak desgewenst vervolgafspraken om hun ambities en wensen en hun cultuurbeleidsplan nader te bespreken en er advies over te geven.
•	Wees een verbinder: neem de rol aan van actieve verbinder tussen medewerkers van verschillende scholen. Zet
leergemeenschappen op van maximaal tien personen die
enkele malen per jaar samenkomen, waarin de expertise
van de docenten centraal staat. Organiseer dit in co-creatie met de scholen en houd de verschillende bijeenkomsten
op de participerende scholen. De “expertise” van de “gastschool” is daarbij het uitgangspunt. Maak het bezoek van
een “gastexpert” mogelijk, bij voorkeur van een culturele
instelling.

•	Wees een stimulator: moedig docenten aan zich blijvend te verrijken met nieuwe kennis en stimuleer verdere
samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen
en culturele instellingen. Stel hiervoor geld beschikbaar,
maar zorg er ook voor dat de scholen zelf investeren in tijd
en middelen. Betrek de directie bij de voorbereiding van de
plannen.
•	Wees een adviseur: geef vanuit de unieke positie die een
kenniscentrum inneemt, advies op maat aan scholen. Zet
kennis en contacten vanuit de overkoepelende visie in om
scholen te adviseren over doorlopende leerlijnen, over de
verbinding tussen het basis- en voortgezet onderwijs, over
interessante culturele instellingen, over andere scholen die
ervaring willen delen, en over nascholingstrajecten. Blijf
contact houden met scholen; door tijdens de gesprekken
op een school stimulerende vragen te stellen en gerichte
adviezen te geven kan cultuureducatie er een vaste plaats
krijgen.
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•	Wees een organisator: organiseer naast thematische
leergemeenschappen ook een jaarlijks terugkerende inspiratiedag voor het voortgezet onderwijs. Ruim op die dag
evenveel plaats in voor het netwerken als voor inspirerende lezingen, performances enzovoort.

Congres Cultuureducatie in Amsterdam
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EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS

Baarsjesweg 224 1058 AA Amsterdam
T 020 - 620 9567 | info@mocca-amsterdam.nl
www.mocca-amsterdam.nl

