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Kansen	  voor	  cultuureducatie	  met	  kwaliteit	  zijn:	  

1. Het	  is	  allereerst	  van	  belang	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  leefwereld	  en	  ervaringen	  van	  
kinderen	  en	  jongeren.	  Als	  cultuureducatie	  niet	  appelleert	  aan	  reeds	  aanwezige	  
kennis	  en	  eerdere	  ervaringen,	  zal	  het	  niet	  beklijven.	  Dat	  betekent	  niet	  dat	  het	  
allemaal	  bekend	  moet	  zijn.	  Juist	  met	  kunst	  en	  cultuur	  kan	  verwondering	  tot	  stand	  
komen,	  een	  basis	  voor	  ‘out	  of	  the	  box’	  denken.	  	  

2. Een	  tweede	  belangrijke	  factor	  bij	  cultuureducatie	  met	  kwaliteit	  is	  dat	  cultuureducatie	  
aansluit	  bij	  de	  professionele	  kunst.	  Het	  moet	  gaan	  om	  echte	  kunst	  gemaakt	  door	  
echte	  kunstenaars.	  Zo	  kunnen	  leerlingen	  betekenisvolle	  ervaringen	  opdoen.	  Daarom	  
is	  het	  noodzakelijk	  om	  ook	  professionele	  kunstenaars	  te	  betrekken	  bij	  
cultuureducatie	  in	  of	  buiten	  school.	  	  

3. Het	  is	  belangrijk	  om	  lange	  doorgaande	  leer-‐	  en	  ontwikkelingslijnen	  aan	  te	  brengen.	  
Te	  vaak	  wordt	  kunst	  gezien	  als	  ‘iets	  leuks	  erbij’.	  Vooral	  het	  basisonderwijs	  kent	  –	  
goedbedoelde	  –	  activiteiten	  met	  een	  eenmalig	  karakter.	  Kinderen	  gaan	  kunst	  dan	  
zien	  als	  iets	  dat	  niet	  serieus	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  onderwijsprogramma.	  Doorgaande	  
lijnen	  kunnen	  voorkomen	  dat	  cultuureducatie	  met	  een	  pennenstreek	  weer	  uit	  het	  
curriculum	  is	  verdwenen	  en	  te	  veel	  afhankelijk	  blijft	  van	  het	  enthousiasme	  en	  de	  
inzet	  van	  een	  of	  enkele	  personen	  binnen	  een	  school.	  

4. Voor	  het	  opdoen	  van	  relevante	  leerervaringen	  is	  het	  zinvol	  de	  binnenschoolse	  wereld	  
met	  de	  buitenschoolse	  te	  verbinden.	  Er	  zijn	  gelukkig	  culturele	  instellingen	  die	  dit	  
hebben	  onderkend	  en	  niet	  alleen	  in	  het	  museum,	  de	  concertzaal	  of	  het	  theater	  met	  
kinderen	  bezig	  zijn,	  maar	  gedurende	  een	  schooljaar	  ook	  op	  school	  met	  leerlingen	  aan	  
de	  slag	  gaan.	  Door	  daar	  weer	  terug	  te	  grijpen	  op	  wat	  kinderen	  buiten	  school	  hebben	  
gezien	  en	  gedaan,	  door	  activiteiten	  op	  school	  hierbij	  te	  laten	  aansluiten	  en	  door	  een	  
reeks	  activiteiten	  binnen	  en	  buiten	  school	  met	  de	  culturele	  partner	  te	  ondernemen,	  
ontstaat	  een	  langere	  lijn	  en	  geeft	  meer	  mogelijkheden	  om	  cultuureducatie	  een	  vaste	  
plaats	  in	  het	  onderwijsprogramma	  te	  geven	  en	  te	  verbinden	  met	  de	  kerndoelen	  van	  
het	  onderwijs.	  

5. Een	  vijfde	  kwaliteitscriterium	  is	  het	  leggen	  van	  een	  relatie	  met	  andere	  leergebieden.	  
Door	  leergebieden	  op	  een	  betekenisvolle	  manier	  aan	  elkaar	  te	  koppelen,	  krijgen	  
leerlingen	  een	  vollediger	  beeld	  van	  de	  ‘werkelijkheid’.	  	  

6. Ten	  slotte	  is	  het	  van	  belang	  dat	  leerlingen	  in	  staat	  worden	  gesteld	  het	  eindproduct	  te	  
presenteren	  aan	  een	  publiek.	  
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