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KEK-Impuls  

design based education voor cultuureducatie in KEK2 

 

Deze publicatie is geschreven als evaluatie van de KEK-Impuls, 

een project dat is ontworpen en uitgevoerd binnen het 

programma KEK2 (’17-’20) van de afdeling cultuureducatie van 

Keunstwurk. Meimakkers van KEK2 hebben verspreid over twee 

schoolseizoenen 63 KEK-Impulsen uitgedacht, ontworpen en 

uitgevoerd, verspreid op scholen door heel Friesland.  

De KEK-Impuls is een vorm van design based education. 

Geïnspireerd op de grotere omwentelingen die zich nu in het 

onderwijs voltrekken (curriculum.nu, de nieuwe manier van 

lesgeven op hogescholen) hebben we een projectmal 

uitgedacht waarmee leerkrachten, vakdocenten, kunstenaars 

en leerlingen met elkaar in de praktijk aan de slag kunnen om 

cultuureducatie op school handen en voeten te geven.  

We zochten naar een open product, dat aan kon sluiten bij de 

uiteenlopende vragen die de meimakkers tijdens hun 

schoolbezoeken voorgelegd kregen. Tijdens een maaksessie 

met hen hebben we de werkwijze uitgedacht: gebaseerd op 

de vier fases van het creatief model loodst dit traject de 

deelnemers op een onderzoekende manier door een 

maakproces.  Altijd met een helder vertrekpunt en een doel, 

met partners uit de omgeving en gericht op eigenaarschap van 

de leerkracht. Dat laatste zien wij als belangrijkste element: hoe 

kan je ervoor zorgen dat leerkrachten aangesloten blijven, 

meedoen met het project en het gevoel krijgen dat zij na afloop 

met bepaalde onderdelen zélf aan de slag kunnen?   

Centraal in het proces stelden we een onderzoeksvraag – iets 

dat het team wil onderzoeken. Dat kan een manier zijn om het 

taalonderwijs te verrijken met drama, een methode om met 

elkaar een schoollied te schrijven, of een te gek idee om het 

creatief circuit op vrijdagmiddag nieuw leven in te blazen.  

De zoektocht naar een nieuw lied, lesprogramma of creatief 

circuit wordt vertaald in teamsessies voor de leerkrachten en 

workshops in de klas. Vakdocenten, kunstenaars, leerlingen en 

leerkrachten werken in verschillende samenstellingen met 

elkaar. Door samen te maken, mee te maken en betekenis te 

geven aan wat er onderweg gebeurt ontstaat een rijk proces 

waarin verschillende leerdoelen worden aangestipt en 

gezamenlijk antwoord wordt gezocht op de onderzoeksvraag.  
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De meimakkers kregen met de KEK-Impuls een middel in handen 

waarmee zij zelf veel kennis konden ontwikkelen en uittesten in 

de praktijk. Dat proces hebben wij uitgelicht in deze publicatie. 

Wij hebben vijf verhalen geselecteerd waarin op telkens eigen 

wijze aan vakoverstijgend werken en het creëren van 

eigenaarschap wordt gewerkt. De meimakkers reflecteren op 

hun rol in school, hun eigen expertise en de uitdagingen die zij 

gaandeweg moesten oplossen.  

In dit document komt een selectie van ons werk naar voren. 

Ieder verhaal is opgebouwd volgens eenzelfde stramien: hoe 

alles begon, wat ze wilden onderzoeken en waarom, hoe het 

traject is gegaan en hoe men daar op terug kijkt. De andere 

KEK-Impulsen zijn onderling door de meimakkers zelf 

geëvalueerd. Die evaluaties zijn niet in dit document 

opgenomen.  

De verslagen in dit document zijn bedoeld als inspiratiebron. 

Door een procesinkijkje te geven hopen we de rijkdom te 

kunnen laten zien van aanpakken, aanwezige kennis en nieuwe 

ideeën. Wij denken dat de verhalen inzicht bieden in fouten en 

hobbels die wij onderweg tegen kwamen, en hopen dat ze de 

lezer op eigen ideeën brengen. Daarmee hopen we dat deze 

verhalen uitnodigen om cultuureducatie gewoon met elkaar te 

doen. Want in feite hebben wij dat ook gedaan: we zijn het 

gewoon maar gaan doen.  

Veel leesplezier, 

Jan Gaasenbeek, meimakker KEK2 

Douwe Zeldenrust, directeur Keunstwurk 
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De kleine Mûnsjessylsters 

 

School 

‘t Oegh, Munnekezijl 

Meimakker 

Inger van Til 

Vakdocent 

Willy Bergsma (beeldend), Marieke Swart (theater) 

Schooljaar 

’19 -‘20 

 

’t Oegh in Munnekezijl heeft 36 leerlingen verdeeld over drie 

groepen. De school gaat voor fleur en kleur, saamhorigheid en 

streeft naar ‘wereldkinderen’; leerlingen die hun plek in de 

wereld kunnen vinden en hun talenten kunnen inzetten. 

Kinderen moeten in staat zijn om de regie te nemen over hun 

eigen leven in samenspel met hun omgeving.  

In dit verslag zien we hoe KEK hier een bijdrage aan heeft 

geleverd door de school in contact te brengen met 

kunstdocenten die meedachten over en meewerkten aan een 

bijzonder project. Je leest hoe het project begon, hoe het 

verloop is geweest en welke sporen het heeft nagelaten. 

Hoe het begon 

We starten in het jaar 1952, want zeven jaar na de tweede 

wereldoorlog oorlog gebeurde er iets bijzonders in het dorp 

Munnekezijl. Er was reuring in het dorp, mensen trokken uit hun 

huizen de straat op in soms hun mooiste kleding, want er was 

een reizende cameraman gearriveerd die de dorpsbewoners 

graag op film wilde vastleggen. De muziekvereniging deed 

mee. Tegen betaling mochten de inwoners zichzelf terugzien, 

dus het was zaak dat er vooral zoveel mogelijk mensen in beeld 

kwamen. Een slimme zet van de cameraman, en het zorgde 

ervoor dat we nu de beschikking hebben over prachtige 

beelden waar veel huidige bewoners nog iemand op 

herkennen. 

In 2020 is dit feestje in het klein herhaald door basisschool ’t 

Oegh, een school die is vernoemd naar een eiland met deze 

naam gelegen in de Lauwerszee. De school stuitte op de oude 

film doordat kunstdocent Willy Bergsma de geschiedenis van 
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het dorp indook en de leerkrachten hierop attendeerde. Voor 

het schoolteam was de film een grote verrassing, niemand wist 

van het bestaan van de film af. Al snel werd besloten om de film 

als uitgangspunt te nemen voor het al zo lang gewenste 

omgevingsproject, dat nu eindelijk door ondersteuning van KEK 

werkelijkheid kon worden. En jezelf terugzien op beeld, dat is 

voor veel mensen en kinderen nog steeds een feestje! 

Waarom een omgevingsproject? 

Veel scholen in Friesland staan in een klein dorp. Ze staan vaak 

in het hart van de gemeenschap, vlak bij de kerk. Ouders zijn er 

naar school geweest, zelfs opa’s en oma’s. Zo’n school heeft 

vaak al een stevige verbinding met het dorp, maar dat wil niet 

zeggen dat de leerlingen automatisch iets leren over de 

geschiedenis van hun leefomgeving. Leerkrachten komen er 

vaak zelf niet vandaan, zo ook het geval is op ‘t Oegh. De 

school wilde graag vertrekken vanuit erfgoedontmoetingen 

zoals de molen, de kerk en de kenmerkende keersluis. Deze 

gebouwen hebben al veel meegemaakt en vertellen een eigen 

verhaal over het dorp. Maar ook nu zijn ze er nog en hebben ze 

soms een andere betekenis. 

Dit project ging daarom bij uitstek over wortelen in de 

omgeving. Waar woon ik, op welke grond, wat is zo kenmerkend 

voor dit gebied, en wat betekent dat voor mij? Voor de oudere 

kinderen was het de bedoeling om ook verder te kijken: wat is 

de toekomst van dit gebied, wat zijn de kansen? 

Het Onderzoek 

Naast de wens om de omgeving te betrekken bij het onderwijs, 

wilde het team ook graag een impuls geven aan het creatief 

circuit op de vrijdagmiddag. De school wilde een rijker aanbod 

creëren, maar dat is met de beperkte capaciteit aan 

leerkrachten niet zo eenvoudig. De hulp van ervaren 

kunstdocenten was daarom zeer welkom. De vraag die we 

samen hebben ontworpen luidde: 

Hoe kunnen we de omgeving betrekken bij de inhoud van het 

creatief circuit en zorgen voor een goede samenhang tussen 

de kunsten en de omgeving, zodat leerlingen nog meer 

verbinding met hun omgeving ervaren en hier via kunsten 

betekenis aan gaan geven? Bij deze onderzoeksvraag 

verzamelden we een aantal leerdoelen: Hoe kunnen we in het 

groepsdoorbrekend werken de leerlingen van verschillende 

leeftijden optimaal bedienen, tot hun recht laten komen en 

laten samenwerken? Wat betekent dat voor de opdrachten die 

we hen geven? Hoe kunnen we leerlingen goed begeleiden in 

hun creatieve proces? We willen graag meer variatie 

aanbieden in de kunstvakken en de opdrachten, wat kan ons 
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inspireren? We willen graag meer kennis van de vaardigheden 

en technieken van de verschillende kunstdisciplines, kunnen de 

kunstenaars ons deze middels coaching on the job leren? Hoe 

kunnen we de talenten/ expertise van ouders koppelen aan de 

circuits? 

Er waren twee kunstdocenten betrokken bij het project, Willy 

Bergsma en Marieke Swart die ook hun eigen leervragen 

hadden opgesteld: Hoe kunnen we aansluiten bij de 

onderwijsvraag van de school, met name op het gebied van 

erfgoed, omgevingsonderwijs?  Hoe kunnen we onze expertise 

van de kunstvakken optimaal koppelen aan de omgeving, 

teneinde betekenisvol onderwijs te creëren? 

Na een kennismakingsgesprek waar ook het regionale 

cultuurcentrum De Wâldsang’ bij betrokken was, volgde een 

tweede gesprek waarin de wensen van het team nog eens 

goed werden doorlopen. De moderator van KEK legde de 

gesprekken vast en destilleerde de vragen. Vervolgens werden 

Marieke (theaterdocent) en Willy (beeldend kunstenaar) 

benaderd om mee te denken over de inrichting en praktische 

uitvoering. Met Marieke en Willy zijn samen met twee teamleden 

nog twee voorbereidende gesprekken gevoerd alvorens de 

lessen begonnen. 

De voorbereiding: Ontwerpen van het traject 

Het project is grotendeels door de twee kunstenaars en de 

moderator van KEK samen met de leerkrachten en directeur 

uitgedacht. Vaak op de vrijdagmiddag, standaard rond half 3 

theetijd, werd er gebrainstormd over de inhoud.  

De stem van de leerkrachten was de doorslaggevende factor 

als het ging over de ideeën die ter tafel kwamen. Er werd 

besloten om toe te werken naar een driedelig project: verleden, 

heden en toekomst. Met de komst van Willy en Marieke werd er 

nog een volgend leerdoel toegevoegd aan het project, 

namelijk werken op een leerlinggestuurde manier. Het was zelfs 

de bedoeling om een soort van maakplaats te organiseren in 

de school, een rijke leeromgeving waarin kinderen hun eigen 

onderzoeksvragen over de omgeving konden construeren, 

uitwisselen en samen konden oplossen. 

Het eerste (en ook het enige) deel van het project dat in KEK2 

plaatsvond betrof het eerste onderdeel verleden, dat zich 

vertaalde in het maken van een nieuwe film in jaren ’50 stijl, 

mede gestimuleerd door het thema van de Kinderboekenweek 

En Toen in oktober 2020, het moment waarop de première ook 

zou plaatsvinden. Er is dus fors ingezet op de 

geschiedeniscomponent. Daarbij is het Spiekbriefje van KEK2 

gehanteerd in de ontwerpfase:  
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Marieke, Willy gingen na de gesprekken samen aan de slag om 

de vorm op papier te zetten. Zo groeide er een programma 

waarin de kunstdocenten en de leerkrachten een rol hadden. 

De moderator was fysiek betrokken tot het moment van 

beginnen en heeft de 

eerste lessen 

bijgewoond. Half juni is 

er een tussenevaluatie 

geweest onder leiding 

van de moderator. In 

oktober stond de 

eindevaluatie 

gepland, die helaas 

door Corona niet live 

kon doorgaan. 

De uitvoering - producten 

De leerlingen van ’t Oegh hebben ca. 9 middagen gewerkt met 

de kunstenaars. Er werd gestart met een beschouwing van de 

film uit 1952. Daarna gingen de leerlingen zelf 

theateroefeningen doen, een storyboard maken en bepalen 

wat zij wilden laten zien, decors maken voor oude schoolfoto’s, 

kostuums maken, dansen oefenen, muziek componeren enz. 

Deze brede voorbereiding vormde de kapstok voor de 

betekenisvolle invulling van de vrijdagmiddag, een van de 

leervragen van het team.  

In de beginfase heeft een student met filmervaring uit eigen 

interesse het proces van de leerlingen gevolgd. Zo ontstond de 

gedachte om ook een procesfilm te maken. Uiteindelijk is dit 

vroegtijdig geëindigd omdat de student andere verplichtingen 

had. 

Naast de film was het ook de bedoeling om een raamwerk te 

maken voor het creatieve circuit waarin verschillende 

activiteiten een plek konden krijgen. Dit raamwerk is ingevuld 

voor het filmproject maar als model nog niet vervolmaakt. 

Helaas is de voortgang van dit proces tot stilstand gekomen 

door de tweede lockdown, maar inmiddels weer opgestart. De 

directeur heeft hier het voortouw in genomen en is bezig met de 

ontwikkeling van een model en de inrichting ervan voor het 

komende schooljaar. De omgeving, de kunsten maar ook 

andere onderwerpen zoals ambachten, natuur en sport worden 

hierin geplaatst. Maar we kunnen zeker concluderen dat de 

manier van werken, het steeds weer bespreken van de keuzes, 

uitvoeren en weer monitoren, een methode is die bij deze 

school past en verankerd zit in de manier van werken. 
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De uitvoering – presentatie 

Al het harde werken heeft geleid tot een nieuwe schoolfilm 

anno 2020. Het filmproces werd begeleid door filmmaker 

Johanneke Dijkstra, die ook de montage voor haar rekening 

nam. Zij werd aangestuurd door Marieke en Willy. De première 

was op 9 oktober 2020 en de kinderen gingen, geheel in stijl, 

over de rode loper. Na het bekijken van de film was er een 

awardshow, waarbij er prijzen te winnen vielen in verschillende 

categorieën. Zo was er een prijs voor de beste zanger/zangeres, 

de beste clapper, de beste cameraman/vrouw, beste 

acteur/actrice, de beste danser/danseres, de beste 

storyboardmaker en de beste animator. Voor alle kinderen was 

er een medaille. 

Terugblik 

Dit project was een impuls voor de school waarbij de 

kunstdocenten uiteindelijk het voortouw namen in de uitvoering 

en de leerkrachten observeerden en meewerkten. Tussendoor 

gingen de leerkrachten verder met bepaalde opdrachten. Er 

was op de werkdagen veel contact tussen de docenten en de 

leerkrachten (sluit aan bij het leerdoel van coaching). Er is 

groepsdoorbrekend gewerkt (ook dit was een leerdoel). De 

omgeving bleek een uitstekende inspiratiebron (sluit aan bij de 

behoefte) die ook eens in de zoveel jaar kan terugkomen als 

onderwerp in het circuit, want nog lang niet alle aspecten zijn 

volledig aan bod gekomen. 

De focus lag in de laatste weken op het maken van de film en 

dat nam veel tijd en aandacht in beslag. In zo’n proces raken 

de leerdoelen snel op de achtergrond, men is dan vooral bezig 

het product tot stand te brengen. De leerkrachten wilden graag 

weten wat ze moesten doen ter voorbereiding en stelden zich 

daarbij afhankelijker op dan de bedoeling was. Eén van de 

leerkrachten had de voorbereiding ook niet meegemaakt. Wat 

we hebben geleerd is dat dit wel essentieel is voor een gedeeld 

eigenaarschap. Een voorbeeld: één van de groepen werd in de 

middag ‘teruggeroepen’ omdat er nog ander werk moest 

worden afgemaakt, dat was jammer. Het geeft het gevoel dat 

dit project niet belangrijk genoeg was. Niet alle leerkrachten 

stonden niet in de ‘maak’/ ‘ontwerp’-modus. Het team liet de 

verantwoordelijkheid bij de kunstdocenten.  

De leerlingen zijn ondergedompeld en hebben veel 

handreikingen gekregen om bij te dragen aan de film. De focus 

lag echter niet altijd op onderzoekend werken en een creatief 

proces, wat wel de insteek was. Het fenomeen 

‘leerlinggestuurd’ is geen volledig recht gedaan en bleek een 

moeilijke in de praktijk. De kunstdocenten gaven aan soms ook 

te worden opgeslokt door de hectiek. Er moet een klus 
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geklaard! De verleiding is groot om mee te gaan in de praktijk 

en structuur die er al is, maar ook zij kunnen worden gesterkt 

(door elkaar en de moderator) om de leerkrachten te blijven 

voeden in het procesgericht werken. Eén van de kunstenaars 

zegt hierover: ‘De vakdocent moet ook de leerkracht 

meenemen. Ik heb op een bepaald moment een leerkracht 

echt tot de orde geroepen: niet mee bemoeien, laat het gaan! 

Dat heeft ze gelukkig wel als een prettige eyeopener ervaren. 

En dat was het voor mij ook, ik moet dat gewoon vaker doen!’.  

De positieve 

impact van het 

project is enorm 

geweest en staat 

in het geheugen 

gegrift van de 

kinderen, de 

leerkrachten, de 

kunstenaars en de 

ouders. Het was 

de intentie om dit 

project een eerste te laten zijn van een drieluik, waarbij de 

leerdoelen ook golden voor de andere twee projecten. Deze 

zijn in de KEK2 periode niet meer van de grond gekomen, maar 

ze zitten in het vat. De conclusie is dat de leerdoelen gedurende 

dit eerste project allemaal zijn ‘aangetikt’, maar een vervolg is 

zeer wenselijk om nog meer houvast te krijgen voor de invulling 

van goed duurzaam cultuuronderwijs op school.  

Zichtbaarheid 

Binnen de school deed iedereen mee en binnen de 

gemeenschap van Munnekezijl is het project goed zichtbaar 

geweest! Naast de film die volop is gedeeld via Vimeo, heeft de 

school ook via de lokale pers contact gezocht. RTV NOF en de 

Kollumer Courant hebben een mooi stuk aan gewijd. Ook op 

Kultuerfilter.nl, de webstie van de afdeling cultuureducatie van 

Keunstwurk is een artikel verschenen. 

Naast deze mooie PR is het project gedeeld in het 

directeurenoverleg en het netwerk cultuurcoördinatoren van 

de bovenschoolse stichting Arlanta. De bovenschoolse 

cultuurcoördinator schoof regelmatig aan bij het overleg en 

heeft er alle ruimte voor geschapen in het netwerk.  

Hoe kijken de leerkrachten en kunstdocenten terug? 

‘We kijken terug op een heel mooi project! De trots van de 

kinderen is onvergetelijk. Iedereen deed mee. We kwamen in 

oude kleding naar school, ook de leerkrachten. Dit hadden we 

nooit kunnen doen zonder KEK omdat het voor een kleine school 
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financieel niet is weggelegd om zo intensief te werk te gaan en 

zo’n product te maken, want film is een duur medium. Dit was 

een project met impact op de gehele gemeenschap van 

Munnekezijl’. 

Een vertaling van de woorden van een leerkracht, enkele 

weken na de première. Op dit moment is de school nog steeds 

zoekende naar de optimale invulling voor een structureel 

‘talentencircuit’ zoals ze dat nu noemen. In dat opzicht heeft dit 

project wel iets bijgedragen maar nog geen duurzame 

oplossing gebracht. Vanuit KEK wordt de school daarbij 

wederom ondersteund in de vorm van advies.  

Terugblik vanuit de moderator 

Vanuit KEK ligt de nadruk op het onderzoekend leren. De 

onderzoekende houding is soms een lastig te vangen punt. Je 

ontwerpt samen, leerlingen maken samen, maar wanneer is er 

nou sprake van onderzoek, en hoe houd je samen die zaag 

scherp ook tijdens de uitvoering? En hoe is dat onderzoek 

zichtbaar? Als moderator was ik niet overal bij, maar voelde ik 

me wel verantwoordelijk voor de borging van de 

uitgangspunten. Wat ik ervan geleerd heb is dat het van belang 

is de uitgangspunten duidelijk te noteren en steeds stelselmatig 

terug te laten komen, te delen met alle betrokkenen, ook tijdens 

het werkproces. De thermometer moet er op gezette tijden in. 

Misschien wel wekelijks: hoe leerling-gestuurd hebben we 

vandaag gewerkt? Waar ging het goed en waar kon het beter? 

Wat betekent dat voor onze volgende les? En wat houd je als 

leerkracht over van vandaag? Wat betekent dat voor onze 

grotere basisvraag? 

Al hadden we de voorbereiding gedegen gedaan en een 

tussenevaluatiegesprek gehad, de grootste stappen werden in 

dit proces gezet in de laatste weken. Wat ik meeneem is dat ook 

onder druk de ruimte moet worden genomen om te reflecteren 

voor een optimaal resultaat. Een kleine bijsturing, bijvoorbeeld 

in de houding van de docent of leerkracht, kan al een groot 

verschil maken. 
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Kwestie van Kunstbeschouwing 

 

School 

Ludgerusschool, Balk 

Meimakker 

Marieke Andela 

Vakdocent 

Jan Huitema  (beeldend) 

Schooljaar 

‘19-‘20 

Hoe het begon: leren, ontdekken, verwonderen 

Sterrenschool Ludgerus is een katholieke school in het dorp Balk 

aan het Slotermeer in de gemeente De Fryske Marren. Het team 

bestaat uit een directeur, een IB-er/taalcoördinator, een 

onderwijsassistent, 6 leerkrachten en 70 leerlingen, die zijn 

verdeeld over drie basisgroepen: 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Het begrip 

‘Sterrenschool’ duidt op een innovatief concept van flexibel 

onderwijs dat het hele jaar door aangeboden wordt (ook in de 

vakanties) en samen met de opvang aan dezelfde leerdoelen 

werkt binnen één pedagogisch klimaat. De Ludgerusschool 

bevindt zich hierin nog in de ontwikkelfase. 

Naast een goede basis voor taal, lezen en rekenen heeft de 

school veel aandacht voor een evenwichtige balans tussen 

informeel- en formeel leren. Het team streeft naar meer 

maatwerk voor ieder kind door gedifferentieerd onderwijs te 

bieden; zowel verticaal (meer werken met leerlijnen in plaats 

van methodes), als horizontaal (meer keuzemogelijkheden voor 

het verwerken van de leerstof). Deze visie komt tot uiting in het 

werken met leerarrangementen. Per 6 weken staat een 

schoolbreed thema centraal, waarbinnen het onderwijs 

vormgegeven wordt met een doelgerichte selectie van 

bestaande en zelfontworpen leermiddelen. Onder-, midden- en 

bovenbouw kiest elk vanuit dit thema een deelaspect, waar zij 

hun verschillende leerdoelen in uitwerken.  

De school geeft bewust aandacht aan creativiteit, door 

bijvoorbeeld taallessen te organiseren volgens Taalrondes1 en 

door vrije verwerkingsmogelijkheden te bieden in de vorm van 

filmpjes, gedichten of andere presentatievormen. Een 

abonnement op de leskisten en buitenactiviteiten van Groen 

 
1 De taalronde, een werkwijze voor mondelinge en schriftelijke taalverwerving 

https://www.taalvorming.nl/taalvorming-en-de-taalronde/
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Doen2 biedt mogelijkheden voor ontdekkend leren, en van de 

bibliotheek worden per thema speciaal samengestelde 

collecties verhalende en informatieve boeken gehuurd ter 

verdieping. Het team was echter nog op zoek naar 

mogelijkheden om ook kunst- en cultuureducatie te integreren 

in de leerarrangementen. Tot dan toe werden wekelijks lessen 

handvaardigheid en tekenen aangeboden en (incidenteel) 

een bezoek aan een museum of theatervoorstelling, maar dit 

waren vaak losse activiteiten en disciplines als dans en drama 

kwamen weinig aan bod. Er was behoefte aan een meer 

geïntegreerde aanpak voor alle kunstdisciplines met bovendien 

een reflectieve aanvulling, vanuit de veronderstelling dat naast 

actieve en receptieve kunstbeleving vooral reflectie op kunst 

kan bijdragen aan vaardigheden als waarnemen, 

verwonderen, interpreteren, oordelen en argumenteren.  

Na contact met Gerrie Jonker, cultuurcoach van De Fryske 

Marren en KEK2 meimakker Marieke Andela, bleek er binnen 

KEK2 een financiële mogelijkheid te bestaan om dit met hulp 

van een deskundige te onderzoeken. Jan Huitema, kunstenaar 

en voormalig leerkracht, heeft eerder de effecten van 

kunstbeschouwing op vaardigheden van leerlingen 

onderzocht3. Hij is degene die de Ludgerusschool in dit traject 

heeft begeleid. 

Wat gaan we onderzoeken? 

De centrale vraag waarmee dit onderzoek van start ging was: 

‘Hoe kan kunstbeschouwing een meerwaarde geven aan het 

curriculum op de basisschool?’ De leerkrachten wilden graag 

onderzoeken op welke manier ze kunstbeschouwingslessen 

kunnen inzetten bij de leerarrangementen. Ook het voeren van 

klassikale, open gesprekken over kunst was voor hen nieuw. 

 
2 Groen Doen, aanbod voor natuur- en milieueducatie 
3 Onderzoeksrapport Jan Huitema: ‘Wow, vet cool!’ 

https://www.groendoen.net/
https://lkca.crossmarx.nl/engine/download/blob/lkca/9/2020/23/samenvattingwowvetcool.pdf?app=lkca&class=3&id=797&field=9
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Daarnaast waren ze benieuwd welke werkvormen voor 

verwerking geschikt zijn en hoe verschillende kunstdisciplines 

daarin verweven kunnen worden. Voor de directeur, die 

meerdere scholen onder zijn hoede heeft, was het interessant 

om te zien of kunstbeschouwing meer diepgang kan geven aan 

de leerarrangementen en wat het effect is op de leerlingen. 

Kunstenaar Jan Huitema had nog niet eerder ervaring 

opgedaan in het begeleiden van een schoolteam in een 

proces. Hij wilde zien of hij erin zou slagen de leerkrachten te 

enthousiasmeren, te trainen en zelfvertrouwen te geven in het 

integreren van kunstlessen.  

Op pad 

Geen van de leerkrachten op de Ludgerusschool had veel 

kennis of ervaring op het gebied van kunst of 

kunstbeschouwing. Het traject startte dan ook met een 

teamtraining. Een korte individuele test vooraf gaf de 

leerkrachten inzicht in hun eigen kunstwaardering, waarna deze 

uitkomsten door Jan Huitema werden gekoppeld aan vijf 

aspecten van waardering: 1 attractie (mooi/niet mooi), 2 

realisme (details), 3 expressie (sfeer en emoties), 4 stijl 

(stromingen en vormaspecten) en 5 interpretatie (filosofische of 

psychologische overwegingen). Kennis van deze aspecten 

moet het team houvast bieden bij het kiezen en bespreken van 

kunst in de klas. Het streven is om hierin variatie aan te bieden 

en in het gesprek oog te hebben voor deze fases van 

waardering. Bovendien bleek tijdens de teamtraining dat 

morele en esthetische begrippen door elkaar kunnen lopen, 

wat interessant kan zijn om ook in de klas bespreekbaar te 

maken. Jan Huitema adviseerde om de kinderen een logboekje 

te laten bijhouden om aantekeningen te kunnen maken over 

het kunstwerk en hun waardering. 

Om kunstbeschouwing volwaardig op te nemen in de 

leerarrangementen werd een structuur gevonden in het 

achtereenvolgens aanbieden, verwerken en presenteren. Jan 

Huitema zal het team daarin bij de eerstvolgende vier thema’s 

begeleiden. Ieder thema wordt gestart met een 

brainstormsessie, waarin per bouw een kunstwerk gekozen 

wordt met verwerkingsmogelijkheden en een vorm voor de 

eindpresentatie. Waar mogelijk wordt de omgeving betrokken, 

hetzij in relevante personen, hetzij in locaties of publieke 

kunstwerken. Om te voorkomen dat het proces zou 

ondersneeuwen in de druk op het lesrooster en de agenda’s 

van de leerkrachten, werd een vrij strakke planning gemaakt 

voor de vier thema’s.  

Het traject 
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De opzet was dat de rol van Jan Huitema bij ieder thema kleiner 

zou worden en die van de leerkrachten groter. Zo kon het team 

vier keer onder zijn begeleiding ervaring opdoen met het 

selecteren van geschikte kunstwerken, het voeren van een 

reflectief groepsgesprek en met het uitvoeren van 

verwerkingsactiviteiten.  

Het zoeken van kunstwerken voelde onwennig en deden de 

leerkrachten in eerste instantie vooral op internet. Jan Huitema 

liet aanvullend voorbeelden zien van schilderijen zoals 

Winterlandschap met ijsvermaak van Avercamp, muziekstukken 

als Cold song van Purcell, of introduceerde lokale kunstenaars 

zoals edelsmid Saskia Zuiderduin met een brocheontwerp en 

bezoek aan haar atelier. 

In iedere groep werd de eerste les kunstbeschouwing door Jan 

gegeven, zodat de leerkrachten konden observeren. De latere 

thema’s voerden de leerkrachten deze gesprekken zelf met de 

groep, aan de hand van een voorbeeldvragenlijst van Jan. 

Voor de verwerking reikte hij vanuit zijn expertise een breed en 

multidisciplinair pakket aan werkvormen aan die hij soms 

persoonlijk begeleidde, zoals het maken van een zeefdruk, 

linosnede en monoprint. Meer zelfstandig voerden de 

leerkrachten vervolgens andere (door Jan volledig beschreven) 

verwerkingsactiviteiten uit, zoals tableau vivant, collage 

fotovervreemding, kunstspellessen, scenes van een schilderij 

uitspelen, striptekenen, of een opdracht creatief schrijven. Soms 

werden leskisten van Groen Doen ingezet bij een verwerkingsles. 

Zo kon groep 6/7/8 armbanden smeden bij het thema 

techniek/ijzertijd, en maakten de kleuters naar voorbeeld van 

de leskist ‘herten’ zelf hertengeweien, met een afsluitende 

muzikale parade op de rode loper van de ‘hertwalk’. 

Evaluatie met het team 

Naast Jan Huitema zijn ook Gerrie Jonker vanuit it Toanhûs en 

Marieke Andela vanuit KEK2 dicht betrokken geweest. Een 

aantal keer was een van beide aanwezig bij de lessen 

kunstbeschouwing en/of verwerkingsactiviteiten en Marieke 

Andela was steeds bij de brainstorm- en evaluatiesessies van het 

team met Jan Huitema. Gedurende het traject zijn verschillende 

tussenevaluaties gehouden (mondeling of schriftelijk), met 

zowel leerkrachten als leerlingen.  

In de onderbouw bleek dat de gespreksopbrengst rijker werd als 

het kunstwerk eerst in kleinere tafelgroepjes werd aangeboden 

en besproken, en daarna pas in de grote kring. Uit 

geluidsopnames blijkt het enthousiasme, de betrokkenheid en 

de groeiende woordenschat van de kleuters. De leerkracht 

heeft vooral ervaren hoe mooi kunstbeschouwing en 

verwerkingsactiviteiten verweven kunnen worden in de 
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thema’s. Het viel haar op dat kunstlessen een thema meer 

diepte geven en dat de kleuters daarna meer intrinsiek 

gemotiveerd waren voor de andere onderdelen van het 

leerarrangement. Eerder werden creatieve ‘werkjes’ nog los 

aangeboden, nu wordt gestart vanuit verwondering en 

waarneming, wat meer diverse resultaten oplevert. Het was heel 

verrassend om te horen wat kinderen allemaal zagen en 

fantaseerden. 

De leerkracht van de middenbouw geeft aan dat de lessen 

kunstbeschouwing, na de eerste gezamenlijke les met Jan 

Huitema, er toch wat bij ingeschoten zijn. Kunst is niet een 

persoonlijke passie van haar, maar het viel haar wel op dat de 

leerlingen oprecht geïnteresseerd waren en zich actief 

opstelden in de lessen kunstbeschouwing. Ze vond de 

verwerkingslessen van Jan erg goed, vooral door de variatie in 

technieken en de aansluiting bij de thema’s. 

In de bovenbouw vinden de leerkrachten de 

kunstbeschouwingslessen eveneens waardevol, vooral doordat 

er verbindingen ontstaan binnen een thema tussen de theorie 

van de zaakvakken, 

de observaties in de 

kunstlessen en de 

vaardigheden die 

toegepast worden in 

de verwerkingslessen. 

Het levert bij de 

leerlingen veel 

herkenning op. Ze 

zouden de kunstlessen 

bij ieder thema willen 

toepassen, maar 

hebben nog wel 

behoefte aan het aanreiken van geschikte kunstwerken en 

achtergrondinformatie om het gesprek in de groep beter te 

kunnen leiden. Ze missen daarvoor zelf de kennis en de tijd.  

De leerlingen gaven de lessen kunstbeschouwing in groep 3/4/5 

gemiddeld een 8 en in groep 6/7/8 een 9. Hierbij valt op dat een 

positieve waardering voor het kunstwerk leidt tot een positieve 

waardering voor de les, en andersom.  

Het team constateert na vier leerarrangementen met 

kunstbeschouwing dat: 

De leerlingen beter gaan waarnemen 

De leerlingen beter gaan verwoorden wat ze zien en vinden 

De leerlingen kunst genuanceerder gaan waarderen en hun mening 

kunnen onderbouwen 



17 

                                                               

Er meer diepgang ontstaat in de thema 

Een grotere variatie in verwerkingsvormen meer enthousiasme 

oplevert 

Vanuit de onderzoeksvraag hoe kunstbeschouwing een 

meerwaarde kan betekenen voor het curriculum, heeft de 

school ondervonden dat wanneer een leerarrangement start 

vanuit kunstbeschouwing, er een grotere intrinsieke motivatie en 

betrokkenheid is en dat leerlingen makkelijker verbanden 

leggen binnen het thema, vooral wanneer ook 

verwerkingslessen daarop aansluiten. Kunstbeschouwing 

verdiept en verbreedt het leerarrangement en maakt leerlingen 

vaardiger in waarnemen en het uitdrukken van hun 

bevindingen. 

 

Een bewijs hiervoor kwam een tijd later uit onverwachte hoek: 

Marieke Andela voerde als stage voor haar cursus Taalvorming 

een taalronde uit in groep 6/7/8, met als thema kunst. De 

opdracht was het schrijven van een betoog. Bij een Taalronde 

is dat niet in de vorm van een ‘les’ in de zin van instructie en 

uitvoeren, maar in een proces van vertellen, luisteren, 

ervaringen uitwisselen, nadenken, verbeelden, associëren en 

argumenteren, om daarna pas tot schrijven over te gaan. 

Marieke had als inspiratiebron voor deze les een expressieve 

zeefdruk en een realistisch olieverfschilderij meegenomen 

waarover de groep in gesprek ging. Toen viel op hoe gevarieerd 

de leerlingen verschillende beeldaspecten van de kunstwerken 

konden benoemen en hoe treffend het jargon was waarmee ze 

konden onderbouwen wat ze bijzonder, mooi, of juist minder 

mooi vonden.  

De Ludgerusschool wil dan ook consequent kunstbeschouwing 

blijven inzetten bij ieder leerarrangement. De leerkrachten 

hebben geleerd hoe kunstbeschouwingslessen opgebouwd 

kunnen worden, met welke vragen een gesprek over kunst 

ingezet kan worden en hoe actieve verwerkingslessen daarop 

kunnen aansluiten. Toch is het proces om als team vaardiger te 

worden in het toepassen van kunstbeschouwing nog niet 

afgerond. De belangrijkste factor die hen belemmert is tijd; het 

zoeken naar geschikte kunstwerken, verzamelen van 

achtergrondinformatie en bedenken en organiseren van 
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verwerkingsactiviteiten neemt erg veel tijd in beslag. Tijd die er 

niet altijd is. Een tweede remmende factor is gebrek aan kennis; 

met name het aanbieden van uitdagende 

verwerkingsactiviteiten vraagt meer kennis van technieken en 

materialen dan het team nu in huis heeft. Tenslotte vraagt de 

vaardigheid van het voeren van een open gesprek over kunst 

meer oefening. Sommige leerkrachten voelen zich daarin nog 

onzeker. Maar het enthousiasme en de overtuiging van het nut 

en belang overstijgt. De thema’s zullen in het vervolg langer van 

tevoren bepaald worden zodat er meer tijd is voor de 

voorbereiding en zoals voor alle leerprocessen geldt: oefening 

baart kunst. 

Borging en Toekomst 

Sinds het traject wordt ieder leerarrangement geopend met 

een les kunstbeschouwing passend bij het thema.  

Kunstbeschouwing is daarmee opgenomen in de structuur van 

de leerarrangementen. Vlak voor het traject op de 

Ludgerusschool van start ging is een nieuw schoolplan 

vastgesteld voor de jaren 2019 – 2023, maar de verwachting is 

dat in het volgend schoolplan de werkwijze van 

leerarrangementen met kunstbeschouwing een vaste plek krijgt. 

Het team zou wel graag input van Jan of andere kunstenaars 

willen houden, omdat het naar hun gevoel nog teveel 

ontbreekt aan kennis, zowel van kunstwerken als van 

technieken, en tijd. 

De opzet zoals Jan Huitema dit 

traject heeft ontworpen en 

begeleid is inmiddels opgenomen 

in het educatieve cultuuraanbod 

van it Toanhûs. De gemeente De 

Fryske Marren stelt jaarlijks een vast 

bedrag per leerling beschikbaar 

dat de scholen van de gemeente 

kunnen besteden aan aanbod van it Toanhûs. Daarmee is de 

teamtraining kunstbeschouwing nu beschikbaar voor alle 

scholen binnen de gemeente. Een van de scholen was het 

traject in 2019 al begonnen en twee scholen hebben er 

inmiddels op ingeschreven. Door Corona is de uitvoering echter 

uitgesteld. De Ludgerusschool zou in de toekomst langs deze 

weg de kennis en vaardigheden van het team mogelijk kunnen 

verdiepen en de gewenste ondersteuning kunnen inkopen. 

Terugblik  

De opzet, begeleiding en aangereikte werkvormen van Jan 

Huitema en zijn enthousiasme hierin zijn door het team enorm 

gewaardeerd.  De efficiënte planning van thema’s, activiteiten 

en overlegmomenten zorgde ervoor dat het traject niet kon 
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ondersneeuwen in de talloze onverwachte zaken die dagelijks 

de acute aandacht van de leerkrachten vragen. Het team 

heeft door de actieve voorbeeldlessen van Jan de ruimte 

gekregen om goed te kunnen observeren wat er bij de 

leerlingen gebeurde en dat was van grote waarde. 

Tegelijkertijd zag Marieke als meimakker dat het aanreiken van 

de vele uitgewerkte voorbeelden en het zelf uitvoeren van de 

verwerkingsactiviteiten door Jan ook leidde tot een zeker 

‘leunen’ van het team. Waar het de bedoeling was hen te doen 

inzien wat de mogelijkheden zijn, lag een gevoel van 

incompetentie op de loer door het contrast van hun eigen 

kennis en vaardigheden ten opzichte van die van de 

kunstenaar. In een vervolgtraject zou het goed zijn het team ook 

zelf te trainen in gevarieerde werkvormen die passen bij hun 

eigen mogelijkheden en talenten. 
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Meer muziek op de De Bernebrêge  

 

School    

CBS De Bernebrêge, Surhuisterveen 

Meimakker   

Johan Postma 

Vakdocent(en)  

div. docenten (muziek) verbonden aan cc De Wâldsang 

Schooljaar   

’20-‘21 

 

Hoe het begon 

De Bernebrêge is een kleine school in de gemeente 

Achtkarspelen. In deze gemeente verzorgt cultuurcentrum De 

Wâldsang muzieklessen op school. De KEK-Impuls was een idee 

van de ICC’er van de school. Zij wilde met een meimakker van 

KEK2 onderzoeken hoe ze haar collega’s kon uitdagen om meer 

met kunst en cultuur te doen.  

In een eerste gesprek gaf zij aan angst te hebben het kunst en 

cultuuronderwijs leeg achter te laten, wanneer zij met pensioen 

gaat. Zij ervaarde het als een behoorlijke klus om alles op het 

gebied van K&C in haar eentje te regelen. Samen met de 

ICC’er is er in kaart gebracht wat er allemaal op dit gebied 

wordt gedaan op school. Er bleek door de leerkrachten wel wat 

georganiseerd te worden door het jaar heen (bezoekjes aan 

culturele instellingen, werkopdrachten) maar de samenhang en 

daarmee de impact van een goed programma voor kunst en 

cultuur ontbrak. Wat zou er nodig zijn om kunst en cultuur meer 

handen en voeten te geven? We gingen op zoek hoe we 

collega’s zo ver kregen om met ons mee te doen.  

Na een eerste teamsessie kwamen we eropuit dat we voor het 

behalen van een goed resultaat het beste klein kunnen 

beginnen. Eerst één onderdeel cultuureducatie, en dan 

toewerken naar meer. Omdat de Wâldsang al wat aan muziek 

op school doet, besloten we om met deze discipline te 

beginnen. Het team wilde een vorm waarin zij als leerkracht zelf 

aan de slag konden, zonder dat hij of zij daar uren voorbereiding 

voor nodig had. Zij gaven ook aan meer te willen doen met het 

123zing-abonnement voor de school. De groep ontwikkelde het 

idee om met de muziekmethode als rode draad een traject co-
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teaching op te zetten, met een vakleerkracht van de Wâldsang. 

Op die manier hopen zij dat er over een tijdje in alle klassen van 

de Bernebrêge muziek wordt aangeboden, en niet alleen in de 

groepen vijf en zes.  

Waar ben je naar op zoek?  

Samen met de ICC’er heeft het team een vraag geformuleerd 

voor het onderzoek. Die vraag was breed en open: Wat heeft 

de school nodig om het vak muziek te integreren in het dagelijks 

onderwijs? Met een aantal deelvragen hebben we de 

hoofvraag aangevuld: hoe ontstaat er draagvlak vanuit het 

team richting K&C en kan zij de ICC’er daarbij ondersteunen? 

We kozen een breed leerdoel: vakkennis verschaffen op het 

gebied van muziek. Op die manier legden we ons niet al te veel 

vast in ingewikkelde deeldoelen en konden we na afloop van 

het traject evalueren wat de leeropbrengst per leerkracht was.   

Voor de Wâldsang en de moderator was er nog een andere 

vraag, die overigens ook van belang was voor de leerkrachten 

zelf: Hoe laat je de leerlijn van het cultuurcentrum aansluiten bij 

de gewenste leerlijn van de school op zo’n manier dat de school 

eigenaar is van deze leerlijn?  

Het traject 

De vakdocent is als co-teacher aan de slag gegaan met de 

leerkrachten met als doel de leerkrachten te inspireren en te 

motiveren om meer met muziek te doen. Zij hebben samen een 

planning gemaakt per twee weken, waarin de ene week de 

vakdocent en de andere week de leerkracht een les verzorgde. 

Door de pandemie heeft niet elke co-teachingles plaats kunnen 

vinden, maar met het team is snel besproken om een de 

coaching online te laten doorgegaan, door mailing en 

videolessen. Er zijn geen extra activiteiten bijgekomen.  

Zichtbaar maken 

De lockdown heeft hier en daar wat roet in het eten gegooid. 

Toen de maatregelen werden aangescherpt was het voor de 

muziekdocent niet mogelijk om langer op school les te geven. 

Ook het idee om een gezamenlijke afsluiting te maken, waarin 

de resultaten van de leerkrachten en leerlingen te zien waren 

geweest, is vroegtijdig in de prullenbak beland.  

Wat wel gedaan is, is dat de directeur een aantal inzichten over 

co-teaching met kunstvakdocenten heeft gedeeld bij 

scholenkoepel Noventa. Daar heeft de samenwerking tussen 

team en Wâldsang de ogen geopend voor de mogelijkheden 

die vakoverstijgend of -geïntegreerd werken kan opleveren in 

de lespraktijk. Zij willen in de toekomst onderzoeken in hoeverre 
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co-teaching met kunstvakdocenten ook voor andere 

leergebieden interessant kan zijn.  

Terugblik  

De leerkrachten van de Bernebrêge zien door de praktijk meer 

en meer de waarden en mogelijkheden van muziekonderwijs. 

Door te experimenteren met een vorm van co-teaching én een 

muziekmethode hebben zij kunnen onderzoeken welke manier 

van muziekles geven het beste bij hen past.  

Het team heeft meer oog gekregen voor het werk van de 

muziekdocent en ziet haar toegevoegde waarde voor een 

doorlopende muzieklijn. De directeur is op basis van het traject 

van mening dat er een vakdocent moet komen die jaarlijks het 

muziekonderwijs verzorgt in alle groepen. Daarmee wordt het 

muziekonderwijs mede geborgd, naast het noodzakelijk 

draagvlak onder leerkrachten en een methode, die voor 

opbouw en continuïteit zorgt, alsmede ook een goede 

verwerking van de SLO leerdoelen. De vakdocent zorgt voor 

inspiratie bij lesthema’s. In combinatie met de inzet van 123zing 

door de leerkrachten is er voldoende kans om het 

muziekonderwijs te borgen voor de toekomst.  

Toch ontstond er, zeker tijdens de lockdown, de situatie dat 

leerkrachten het vak muziek wat uit het oog werd verloren. De 

externe motivatie en inspiratie van de vakdocent was niet 

voldoende via de mail. Het is het leerpunt van het jaar. Door het 

gebruik van een externe vakleerkracht is het belang van een 

muziekdocent duidelijk geworden. Een koppeling maken tussen 

een kunstdiscipline en een exact vak vraagt om ervaring en 

deskundigheid, wanneer deze onvoldoende aanwezig is 

schakelt de leerkracht over naar de gebruikelijke vorm van 

lesgeven. Bij gebruik van een vakleerkracht kan de leerkracht er 

niet omheen dat er muziek wordt gegeven, het staat immers in 

de planning? Daarnaast kan de leerkracht een onderdeel van 

de les wel herhalen in de week, zodat er toch een koppeling 

ontstaan tussen muziek en de exacte vakken. 

De school heeft een stap gemaakt wat betreft een leerlijn voor 

het vak muziek. Door dit project is er effectief en doelgericht 

toegewerkt naar het vervolg. In het schoolplan is opgenomen 

dat er de komende jaar minimaal 30 minuten in de week wordt 

besteed aan muziek.  

Dit traject verdient een vervolg, maar de kwestie van financiën 

is belangrijk. Wie voorziet in de noodzakelijke gelden om een 

vakleerkracht te betalen die dit proces blijft voeden? Is dit de 

ideale manier om breder draagvlak te creëren voor 

muziekonderwijs?  
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Damwoude Werelddorp  

School    

CBS De Bron en CBS De Fontein, Damwoude 

Meimakker   

Jan Gaasenbeek 

Vakdocent  

Willy van Assen (dans), Anne Bouman (beeldend), Vera Damhuis (beeldend),  

Birgit Speelman (beeldend) 

Kunstenaars 

Menno Boersma (film/docu), Lotte Middendorp (film), Froukje van Wengerden 

(docu) 

Schooljaar   

’18-‘19 

Hoe het begon 

In 2019 had Damwoude nog twee Christelijke basisscholen: De 

Bron en De Fontein. Samen nog geen 150 leerlingen. De scholen 

deelden één directeur. Tijdens een kennismakingsgesprek met 

haar vertelde zij over de toekomst van de kleine dorpsschooltjes: 

in 2020 zouden ze fuseren en samen verder in een nieuw 

gebouw. De directrice vertelde hoe de twee teams nog wat 

onwennig met elkaar kennis hadden gemaakt. Konden we niet 

iets met dit gegeven?  

Op één van de scholen hadden ze nog niet zo heel veel jaren 

terug een succesvol creatief circuit. Daar was wat de klad in 

gekomen. De leerkracht die het circuit handen en voeten gaf 

was met pensioen en het team had het momenteel druk 

genoeg met andere zaken. Al fantaserende met de directeur 

bedachten we wat er zou gebeuren als we met beide teams 

een creatief circuit ontwikkelden. En of dat een goed 

uitgangspunt zou zijn. 

Eerste teamsessie; route van huis naar school 

We planden een werksessie om de beide teams kennis met 

elkaar te laten maken. De werkvorm ‘route van huis naar school’ 

is daar altijd goed geschikt voor. Je rolt een lang stuk papier uit 

op de grond in een klaslokaal. Een plakbandhouder in het 

midden is de school. Iedere leerkracht krijgt een paar stiften en 

vertrekt vanuit huis. Welke route loop je? Wat ben je 

tegengekomen vanochtend? Hoe rook het onderweg? Welke 

muziek luisterde je? Met de directrice bespraken we na afloop 
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het idee om met elkaar in het komende jaar een creatief circuit 

te maken.  

Tweede sessie 

Elke school leverde twee of drie leerkrachten voor in het 

ontwerpteam dat met de makers aan de slag zou gaan. Tijdens 

de eerste sessie zochten we een overkoepelend thema voor het 

project. De Route van Huis naar school had hen geïnspireerd, 

de volgende ochtend, om beter om zich heen te kijken. Om 

waar te nemen, zelfs om even stil te staan op een drukke route 

die je anders zo voorbij fietst…. Al pratende kwamen we er op 

om Damwoude als thema van het circuit te nemen. En dan 

meer specifiek: hoe beleef jij dit dorp? Laten we dat eens aan 

elkaar vertellen… 

We bedachten waar het creatief circuit aan zou moeten 

voldoen. Iedere leerkracht moest mee doen en een deel van 

zijn of haar lesprogramma gebruiken voor de invulling van het 

circuit. Daarbij kozen we voor een vakoverstijgende aanpak: we 

namen ons voor om steeds een deel van het reguliere 

lesprogramma -bijvoorbeeld de geschiedenisles- te betrekken. 

We besloten om in een vaste opbouw te gaan werken, en alles 

binnen één projectmaand uit te voeren. De eerste twee weken 

is de leerkracht in de lead: zij verzamelen met de kinderen 

zoveel mogelijk persoonlijke verhalen en objecten, over 

Damwoude. Ze worden in iedere klas verzameld en uitgestald. 

In de laatste twee weken van de maand gaan de leerlingen 

met de kunstenaar of vakdocent en de leerkracht aan de slag 

om de verhalen in een vorm te gieten die ze dan presenteren 

op een tentoonstelling.  

We verdeelden de scholen in drie groepen: een onder, een 

midden en een bovenbouw, die steeds op dezelfde manier met 

elkaar aan hun programma werken. En vrij cruciaal voor dit 

project: we koppelden de bouwen van de twee scholen aan 

elkaar, zodat er direct samenwerking zou ontstaan. De kinderen 

deden dat onder begeleiding van de leerkracht zelf en zochten 

thuis, bij hun familie, in hun wijk, op internet of in bijvoorbeeld het 

plaatselijke openluchtmuseum.  

Derde Sessie: gezamenlijke brainstorm: wat gaan we eigenlijk 

doen?  

Tijdens een volgende sessie met het hele team hebben we een 

kaartspel gespeeld om op projectideeën te komen. Idee is dat 

je vijf kaarten verzamelt, één set van vijf, met daarop een 

uitdaging, een thema, een verzamelvorm, een speurplek, en 

een deskundige. Als uitdaging kon de groep kiezen uit bijv. een 

tentoonstelling, een schoolkrant, een documentaire of een 

stripverhaal: een projectdoel waar de groep mee uit de voeten 
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kan. De themakaart was blanco, want we vulden haar in met 

een lesopdracht uit het lesprogramma, dat mooi bij het thema 

aansloot. Bij de derde kaart hoort een verzamelvorm waarin 

verhalen terecht komen – de verhalen die de kinderen zoeken 

tijdens de eerste projectweken. Dat kon zijn een koffer in je klas, 

of een memorecorder, een aantekenboekje…. En voor 

speurplekken, kaart vier, het winkelcentrum, de zolder van je 

oma, de sloot. De combinaties die je kunt maken eindeloos. 

Door ze daadwerkelijk te leggen ging het team fantaseren en 

ontstonden er mooie ideeën. 

Met behulp van deze kaarten koos elke bouw een eigen 

aanpak en had daarmee een basisidee voor het project. Een 

groep ging een tentoonstelling maken over de Tweede 

Wereldoorlog, een andere een mini-museum van de 

geschiedenis van Damwoude en een groep maakte een tv-

programma met mini-portretten van de leerlingen. In elk traject 

zat minimaal een bezoek aan een plek in de omgeving 

(bijvoorbeeld het openluchtmuseum) en een aantal 

verwerkingsopdrachten met vakdocenten, bijvoorbeeld 

onderduikplekken tekenen na een kringgesprek over razzia’s in 

de oorlog (dit was voor de bovenbouw uiteraard). 
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De uitvoering 

Na de sessies met het team werd het tijd om het project verder 

uit te werken. Ik zocht naar vakdocenten en kunstenaars om de 

leerkrachten bij de uitvoer te helpen. Via het 

meimakkersnetwerk was zo’n zoektocht gemakkelijk. De 

vakdocenten die wij voor deze Impuls hebben betrokken waren 

vakdocenten beeldend die via het Fries Museum bij dit project 

betrokken waren. Dat was erg fijn, want zij waren ook aanwezig 

tijdens het bezoek aan het verzetsmuseum. Zij maken goede 

schoolprogramma’s op maat. Zij zijn bij een aantal teamsessies 

aanwezig geweest, zijn gekoppeld aan een bouw en hebben 

het traject samen met de leerkrachten vorm gegeven. De 

kunstenaars die ik vroeg waren minder getraind in het lesgeven 

aan kinderen. Toch hadden ze allen wel eens met kinderen 
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gewerkt en durfden ze de uitdaging aan om samen met de 

leerkrachten een mooi traject te bedenken. Elk bouwteam had 

een sessie met een kunstenaar of vakdocent waarin ze de 

maand stap voor stap vormgaven.  

We hebben in totaal zeven trajecten opgezet, meerdere per 

bouw, met per traject een kunstenaar of vakdocent die was 

verbonden. Als moderator heb ik een rooster gemaakt voor de 

gehele maand en de zeven trajecten voorbereid met de 

kunstenaars en vakdocenten. Ze bedachten allen hoe ze 

wilden werken. Die werkwijze heb ik als moderator vervolgens 

weer besproken met het team. Per traject heb ik een plan 

geschreven en een tekening gemaakt.  

 

Met een strakke planning en 

een team dat wist waar ze 

wanneer moesten zijn om het 

programma te draaien zijn we 

gewoon maar van start 

gegaan. Zo keken we met 

groep acht naar de korte 

documentaire Ik was pas 

veertien van Froukje van 

Wengerden over de beruchte razzia in Putten, die haar oma als 

veertienjarig meisje meemaakte. Met de leerkracht hadden we 

een les voorbereid over deze film. We bespraken wat er voor 

nodig is om zo’n film te bedenken, waar je op moet letten om 

een goed verhaal te vertellen en hoeveel tijd het kost om zo’n 

korte film te maken. De leerkracht ging in op de historische 

aspecten. 

Kunstenaar Lotte van Middendorp ging met de allerkleinsten 

aan de slag. Ze had zich laten inspireren door Achterwerk in de 

Kast – het fameuze programma van Villa Achterwerk waar 
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kinderen geheel op hun eigen manier een item mogen 

presenteren.                   

Samen met de leerkracht had zij een aantal vragen voorbereid 

die de kinderen eerst thuis en later met elkaar in het 

kringgesprek besproken, aan de hand van een item dat ze 

graag wilden laten zien. Vervolgens nam Lotte de leerlingen 

apart of in tweetallen mee voor een opname in een tijdelijke 

filmstudio in school.  

De leerkrachten van de middenbouw kozen voor het thema 

Tweede Wereldoorlog. Zij werkten toe naar een aantal 

werkvormen, waaronder een mini-museum en een 

documentaire. In het minimuseum lieten kinderen werken zien 

waarvoor zij verschillende beeldende technieken gebruikten 

om hun persoonlijke verhaal over de tweede wereldoorlog te 

vertellen. Hun traject begon bij het Fries Museum, waar ze een 

rondleiding kregen in het Verzetsmuseum. Daar aan de muren 

zijn mensen te vinden die in Damwoude hebben gewoond. Het 

gaf de kinderen een directe link, waar ze later mee aan de slag 

zijn gegaan.  

Voor sommigen projecten gebruikten ze de school als 

speurplek. De grote zolder van het oude schoolgebouw stond 

vol met oude spullen die in de afgelopen 50 jaar waren 

verzameld. Waanzinnig! Opgezette dieren, oude landkaarten, 

de cape van Sinterklaas… toen we deze zolder ontdekten 

hebben we direct ons filmproject aangepast en zijn de kinderen 

horrorfilms gaan maken op zolder.  

Zichtbaarheid 

De teams hadden met elkaar afgesproken dat alle 

klassenprojecten tegelijkertijd getoond zouden worden aan 

ouders en andere belangstellenden uit de omgeving. We 

werkten dus toe naar een concreet moment, met alles erop en 



29 

                                                               

eraan: de twee schoolgebouwen zouden één dag open zijn, en 

in alle klassen was wat te zien.  

Hoewel het wel wat vraagt van een moderator die zo’n proces 

begeleidt is het veel waard om zo’n dag in te plannen. Iedereen 

helpt mee, de hele school is voor iedereen toegankelijk en 

overal om je heen zie je kleine kunstwerken. Dit had een heel 

goed effect op de leerlingen, die vol trots hun ouders lieten zien 

waar ze de afgelopen tijd mee bezig waren.  

Terugblik  

De teams van beide scholen waren over het algemeen erg 

positief over het project. De impact die het heeft gehad op de 

leerlingen, de leerkrachten en de ouders was behoorlijk groot, 

omdat er in zo’n korte tijd zo veel gebeurde.  

Het aanvankelijke doel, om twee teams elkaar beter te leren 

kennen, is zeer zeker behaald. De sfeer van ontspannen 

experiment die ontstond was daarbij belangrijk. We proberen 

wat met elkaar. Het was geen halszaak als er iets mislukt. Die 

houding vond ik terug in beide teams. Misschien hebben de 

teams elkaar daar ook wel op gevonden.  

Door een maand lang intensief samen te werken ontstond er 

per bouw een hechter team, dat samen verantwoordelijk was 

voor het eindresultaat. Doordat het project een inhoudelijke 

kant had en geïntegreerd was met de reguliere lespraktijk 

wisselden de leerkrachten ook inzichten uit over de stof, het 

materiaal en hun eigen lesgeven.  

Door de ongedwongen opzet en de mogelijkheid om met het 

kaartspel overal bij aan te haken was het voor veel leerkrachten 

gemakkelijk om de lesstof en de ‘kunststof’ met elkaar te 

verweven. Het enthousiasme van de kinderen voor bepaalde 

lesstof werd aangewakkerd door tekeningen die ze hadden 

gemaakt, voedselbonnen die ze hadden meegenomen. 

Wat leerkrachten minder prettig vonden was de chaos die af en 

toe ontstond tijdens de maakdagen. Doordat de kunstenaars 

vooral druk waren met het maakproces, waren de leerkrachten 

in de rol van begeleider en politieagent en moesten zij af en toe 

ingrijpen om de orde te bewaren.  

In vier weken tijd zeven trajecten uitvoeren op twee scholen is 

alleen maar mogelijk als je zo’n project met elkaar draagt. Dat 

is gelukkig goed gelukt. Hoewel er natuurlijk ook moeilijke 

momenten waren of op zijn minst momenten van 

onduidelijkheid of chaos, heeft iedereen die deelnam aan dit 

proces keihard en met veel plezier gewerkt. Die teamgeest hielp 

het project enorm.  
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Het is erg belangrijk geweest dat we een dag hadden 

afgesproken waarop we alle projecten konden tonen. Dit gaf 

zowel de leerkrachten als de leerlingen een houvast in een soms 

chaotisch project. Het viel op dat de leerkrachten veel hebben 

betekent in het vormgeven van die tentoonstelling. Je zou 

kunnen zeggen dat de opbouw van dit project (2 weken 

verhalen zoeken, 2 weken maken en 1 dag tentoonstellen) qua 

inspanning en taakverdeling goed verdeeld was tussen de 

kunstenaars en vakdocenten en de leerkrachten. Ze hadden 

ieder aparte taken, maar voelden zich samen verantwoordelijk 

voor het eindresultaat.  

De leerkrachten gaven mij tijdens de evaluatie terug dat zij het 

aan het begin behoorlijk spannend vonden. Ze wisten immers 

niet waar zij aan begonnen en kregen voor hun gevoel ook niet 

voldoende projectinformatie om met een gerust hart mee te 

doen. De draaiboeken en tekeningen waren voor sommige 

leerkrachten niet voldoende.  

Er is in de projecten nog geen sprake geweest van uitgewerkte 

vormen van co-teaching. Wel zaten er in elk project genoeg 

momenten waarop we op een ongedwongen manier juist met 

co-teaching bezig waren. Leerkrachten leerden van de mindset 

van kunstenaars en een de lessen die het Fries Museum gaf 

sloten heel goed aan bij de lesstof geschiedenis in de 

bovenbouw. Het is niet zo dat wij vooraf gericht een aantal 

vormen hebben uitgeprobeerd. De overlap tussen kunststof en 

lesstof is spontaan ontstaan door met elkaar in de praktijk te 

werken. De kaarten hielpen daarbij en brachten het proces op 

gang.  

Dit project heeft veel geld heeft gekost. Er was dubbel budget 

omdat het twee scholen betrof, maar desalniettemin zijn de 

kosten hoog. Dat is ook logisch, omdat er zeven 

uitvoeringsplannen waren, voor 3 bouwen. Door de omvang 

overdonder je zo’n school in een keer. Dat kan een positief 

effect hebben op een team. Maar het kan ook mislukken 

wanneer leerkrachten struikelen over hun eigen bijdrage en er 

chaos ontstaat die je als meimakker en producent van dit 

geheel niet had voorzien. In dit geval is het gelukkig gelukt. 

Voor een KEK-Impuls van deze grootte is als meimakker alleen 

niet goed uit te voeren. Het zou beter zijn om de 

procesbegeleiding en het produceren van het project uit elkaar 

te halen. Op die manier kan de moderator zich concentreren 

op het leerproces van de leerkracht en kunstenaars en de 

producent zich bezighouden met de uitvoer van de 

projectmaand. Ik nam beide rollen op me. Wilde tijdens de 

uitvoer bij alle projecten aanwezig zijn. Ik wilde zien hoe de 

vakdocenten hun weg vonden met een klas, er ook zijn voor als 
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iets minder lekker liep. Dat vraagt tijd die er niet is. Voor een 

volgende keer is dit een must.  
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Een keuken voor de Syl 

 

School    

SWS De Syl, Oudebildtzijl 

Meimakker   

Willy Bergsma 

Vakdocent(en)  

Piet Visser, Hannah Swart  

Kunstenaars  

Siska Alkema, Ithan de la Rie, Baukje Zijlstra 

Schooljaar   

’19-‘20 

 

Hoe het begon 

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de voormalige 

directeur het idee kreeg om een leeg lokaal op de Syl om te 

vormen tot keuken. Een grote professionele keuken waar voor 

een grote groep mensen gekookt kon worden. Vele ouders en 

andere mensen uit het dorp hebben meegeholpen om deze 

keuken te realiseren. De directeur van de school had daarbij 

een droom. Doordat er veel voorzieningen wegbezuinigd 

werden uit het dorp, zag hij de toekomst van de school als een 

centrum voor het dorp. Een plek waar niet alleen de kinderen 

uit het dorp onderwijs zouden krijgen maar waar ook andere 

groepen iets zouden kunnen ophalen en ook brengen. Hij dacht 

bijvoorbeeld aan ouderen die meer betekenis voor zichzelf 

zouden kunnen creëren door samen te koken, en of een rol 

zouden kunnen spelen in het vormen van de leerlingen. 

“It takes a village to raise a child” is een oud Afrikaans gezegde 

waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van 

kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind 

betrokken zouden moeten zijn. Het is dus de hele gemeenschap 

in de omgeving die invloed heeft op de ontwikkeling van 

kinderen. Ouders dragen niet alleen de verantwoordelijkheid 

van de opvoeding, net zoals dat de school niet alleen het 

monopolie op leren heeft. Een van de onderliggende thema’s 

van dit project, was dat je leren overal doet, ongebonden aan 

tijd of plaats.  
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Het Onderzoek 

Samen met de nieuwe directeur, die het project overnam van 

haar voorganger, hebben we de draad in september 2019 

opgepakt. Het team heeft een onderzoeksvraag geformuleerd: 

Hoe bouwen we aan onze gezamenlijke culturele identiteit 

(school en dorp), met de dorpskeuken in de school als centrale 

spil? En hoe zorgen we voor een krachtige synergie tussen dorp 

en school die uiteindelijk zorgt voor betekenisvol onderwijs voor 

de kinderen en een duurzame samenwerking tussen school en 

dorpsgemeenschap? 

Daarbij heeft het team een aantal begeleidende vragen 

opgesteld die gebruikt konden worden om het proces vorm te 

geven: Wat is een keuken? Wat betekent dit voor ons, voor de 

kinderen, voor de gemeenschap? Hoe werken we vanuit de 

keuken aan verbinding met het dorp? Hoe kunnen we in de 

keuken de culturele identiteit onderzoeken en zichtbaar laten 

worden? Op welke manier kunnen de activiteiten die ontplooit 

gaan worden in de keuken verbonden worden aan het 

curriculum van de school? Op welke manier kan het zinvol 

onderwijs worden voor kinderen, en komt het er niet bij, maar is 

er sprake van geïntegreerde projecten waarin burgerschap, 

cultuuronderwijs, wereldoriëntatie en taalexpressie samen 

komen? Kunnen de activiteiten rondom de keuken 

geïntegreerd worden met de visie van de school? 

Het waren een hoop vragen, maar we wilden ze graag in elk 

geval in het achterhoofd meenemen bij het vormgeven van 

alle projecten. 

De uitvoering 

De vragen vormden een leidraad voor een aantal 

teambijeenkomsten waarin we met de kunstenaars, onder 

begeleiding van de meimakkers, het traject hebben 

uitgedacht. De vakleerkrachten en het team hebben een 

aantal brainstormsessies gehad waarbij ze vanuit het thema 

keuken gekeken hebben wat de omgeving hierin kan bieden. 

Bijvoorbeeld; het voedselbos, de weekmarkt met 

streekproducten, de aardappelboer vlakbij school, het 

restaurant in het dorp, de Bildtse aardappelweek (tweejarig 

festival) etc. De vakdocenten hebben met de leerkracht 

nagedacht over hoe je vakinhoudelijk kunt verbinden met het 

dorp. Een activiteit was zo ingericht dat de kinderen buiten de 

school ervaringen, input en informatie ophaalden. 

Het was de bedoeling dat projecten die we met elkaar 

organiseerden inspiratiemateriaal zouden moeten bieden voor 

een vierjarig programma dat jaarlijks terugkomt op school. De 
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kunstenaars hebben samen met leerkrachten een aantal 

programma’s ontwikkeld. De verschillende vakdocenten die 

betrokken zijn geweest bij dit project, hebben dus vanuit hun 

vakgebied moeten nadenken over hoe je vakinhoudelijk het 

thema voeding en keuken kunt verbinden. Daarnaast hebben 

ze meegedacht hoe je de omgeving van de school kunt 

inzetten voor de leerdoelen. Dus; betekenisvolle onderwerpen 

zoals voedsel en alles wat eromheen zit uit de directe 

belevingssfeer van de leerlingen verbinden. Denk aan 

beeldaspecten, technieken, vormen, spel, klank en 

(moeder)taal. En meedenken aan een vierjarig programma. 

In september 2019 is een eerste project uitgeprobeerd. Met Siska 

Alkema zijn de kleuters naar de boer geweest, om aardappelen 

te rooien. De kinderen hebben van doorgesneden groentes en 

fruit een plastic gordijn gemaakt. Met de ‘Beppes’ hebben de 

kinderen allerlei stamppotgerechten gemaakt van 

aardappelen. Hannah Swart heeft met de leerlingen interviews 

voorbereid en filmpjes gemaakt. Interviews met boeren, oudere 

mensen uit de buurt die moestuinen hebben, bewoners die iets 

doen met bv. Perma-cultuur. Hiervoor gebruikte ze de Ipads van 

school, en daarop is een filmprogramma geïnstalleerd. 

Het tweede project stond op de rol voor maart 2020, en zou er 

zo uitzien: Na de voorjaarsvakantie zou de school een project 

doen over “grond”. Ook hier had het team weer veel vragen 

opgesteld die zij aan de orde wilden laten komen: Grond is de 

basis van ons voedsel, hoe wordt ons voedsel verbouwd? Wat is 

grond nu eigenlijk?  Wat hebben gewassen nog meer nodig om 

te groeien? En wat betekent dit? Hoe ging dat vroeger en hoe 

gaat dat nu? Hoe gaan we met ons voedsel om in de toekomst? 

Leerkrachten en vakdocenten hebben nog wel de kans gehad 

om samen het project te bedenken, maar door de corona-

maatregelen is alles opgeschort. Voor de onderbouw was het 

idee om met de kinderen buiten te onderzoeken wat er in de 

grond zit en dan specifiek de klei van het Bildt, die 

wereldberoemd is. gekoppeld aan een filosofisch gesprek met 

aanvullend een kleiworkshop.  

Voor groep drie en vier waren workshops creatief schrijven 

bedacht met Baukje Zijlstra, een Friese schrijfster. De 

onderwerpen sloten aan bij het project: aardappelen, grond en 

insecten. Het idee was om poëziekastjes te maken en die in te 

inrichten als insectenhotels, en die dan weer een plekje kunnen 

krijgen rond school en in het voedselbos. Ithran de la Rie, een 

ontwerper uit Leeuwarden zou bij dit onderdeel helpen. Groep 

zes en zeven zouden samen met Jan de Vries (grafisch 

vormgever) een ontwerp maken voor de schooltuin. Hoe werk 

je op schaal? Wat is een ontwerper precies? Hoe werk je met 
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randvoorwaarden? Je mag er niet lopen maar moet er wel bij 

kunnen komen? Ook zou de klas hutten bouwen in het 

voedselbos.  

Helaas viel alles in het water omdat het weekend voordat we 

zouden starten alles werd uitgesteld door de 

Coronamaatregelen. De school ging dicht, en de kinderen 

kregen thuisonderwijs. Na de zomer van 2020 zouden we een 

doorstart maken, maar ook toen is het toch weer afgezegd door 

de coronamaatregelen.  

Wat heeft dit project opgeleverd?  

Ondanks dat het project niet uitgevoerd kon worden volgens 

plan, is er toch een aantal belangrijke dingen gebeurd: de 

leerkrachten geven aan anders te kijken naar hun omgeving. Zij 

zijn beter in staat om elementen uit die omgeving te gebruiken 

in hun lespraktijk. Daarnaast vond het team het interessant om 

met kunstenaars te werken. Hun specifieke mindset werd als erg 

inspirerend ervaren.  

De school werkt nu structureel met thema’s en het thematisch 

werken is nu dé manier van werken op de Syl geworden. De 

leerstof beklijft beter, is concreter ook doordat de omgeving 

daarbij betrokken wordt. Onderzoekend leren en 

omgevingsonderwijs zijn belangrijk voor de basisschool de Syl. 

De leerling leert zijn eigen omgeving kennen en kan daardoor 

ook begrijpen wat alles betekent en daardoor beter 

onderzoeken wie hij of zij zelf is. De stof blijft beter hangen omdat 

het gekoppeld is aan eigen ervaringen en dichtbij, dus 

gekoppeld aan de dingen die het kind dagelijks om zich heen 

ziet. Meerdere intelligenties en talenten van de kinderen worden 

ingezet. Leren wordt zo leuker, spannender, en creatiever. 

Ondanks deze rare pandemie periode heeft het team van de 

Syl dit toch meegenomen in haar verdere zoektocht naar 

vernieuwend onderwijs. 
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Terugblik  

Met de KEK-Impuls wilden wij scholen laten ervaren hoe je 

cultuuronderwijs eenvoudig met elkaar, stap voor stap kan 

oppakken. Uitproberen, samen onderzoeken en samen leren 

stonden voorop. Het valt op hoe positief teams over het 

algemeen zijn over deze manier van werken.  

De mal voor de KEK-Impuls die we vooraf hadden ontwikkeld 

bleek open genoeg om met talloze vragen van de scholen aan 

de slag te gaan. Door steeds de stappen van het creatief model 

te volgen en toe te werken naar een vorm van borgen konden 

we op 63 scholen echt de diepte in. Het gaf ons de kans, de 

ruimte en de tijd om met elkaar in de praktijk te leren.  

Daarmee is dit proces niet alleen belangrijk voor de 

leerkrachten, die via allerlei vormen van co-creatie en co-

teaching aan hun eigen deskundigheidsbevordering werkten, 

maar ook voor de meimakkers, kunstenaars en vakdocenten 

die hebben meegewerkt. De meimakkers hebben zich het 

werken vanuit de opzet van een KEK-Impuls hebben eigen 

gemaakt. De mal geeft richting door een vast stramien van 

bedenken, uitproberen en evalueren, maar daarnaast ook alle 

vrijheid om als meimakker zelf een aantal zaken te ontwikkelen, 

zoals teamtrainingen of bepaalde werkvormen. Ikzelf 

ontwikkelde bijvoorbeeld een kaartspel dat later weer door 

andere meimakkers is gebruikt. De KEK-Impuls is daarmee een 

geboortekamer voor nieuwe ideeën van meimakkers en op die 

manier alleen al van grote waarde. 

Ook voor vakdocenten en kunstenaars is deze manier van 

werken een aanvulling. Vakdocenten constateren dat zij door 

de praktijkgerichte manier van werken meer ruimte krijgen om 

te experimenteren. Zij zijn minder op afstand en kunnen door de 

samenwerking met leerkrachten nieuwe ideeën in de praktijk 

uittesten. Dit is voor hun eigen ontwikkeling en innovatie van 

groot belang. De groep kunstenaars die hebben meegedraaid 

zijn meer gewend geraakt aan het onderwijs en hebben kunnen 

ervaren of een procesgerichte manier van werken met 

leerkrachten en kinderen iets is dat bij hen past.  

De KEK-Impulsen in dit verslag hebben allen een behoorlijke 

impact op school. Ze zijn breed opgezet en in de meeste 

gevallen staat er iets op het spel: een gezamenlijke dorpsschool, 

een tentoonstelling in de gymzaal… Die gezamenlijkheid, zeker 

waar het ‘t betrekken van de omgeving betreft, is in elke impuls 

van belang. De onderzoekende manier van werken levert in de 

meeste gevallen een ontspannen leerklimaat op. Mits er niet te 

veel onduidelijkheden in de planning sluipt, ontstaat er in deze 

KEK-Impulsen op de goede momenten een creatieve flow 
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waarin mensen met elkaar maken en uitproberen. Dat 

opwekken en ervaren met elkaar is eigenlijk de belangrijkste 

impact die de KEK-Impuls kan hebben.  

Uit alle Impulsen blijkt dat de rol van een kunstenaar of 

vakdocent in de klas van onderscheidend belang is. Zonder hun 

aanwezigheid loopt een traject het risico om in te zakken. Dit 

komt omdat leerkrachten nog ouderwets veel leunen op de 

vakdocent. In sommige gevallen op hun planning, in andere 

gevallen op hun vaardigheden en techniek. Toch is juist deze 

praktijkaanpak een eerste stap naar een grotere 

zelfstandigheid van de leerkracht bij het implementeren van 

cultuureducatie. De in dit document beschreven scholen 

hebben de luiken flink open gezet: door samen te werken in de 

klas, door lesstof te verweven met kunststof, door veel te 

brainstormen met leerkrachten… samenwerken, om het samen 

uit te vinden. 

‘t Oegh 

Het belangrijkste inzicht van de KEK-Impuls op ’t Oegh, is 

misschien wel dat procesgericht werken voortdurend intervisie 

en een vinger aan de pols vraagt, zeker waar het de 

samenwerking tussen een leerkracht en vakdocenten betreft. 

Zonder begeleiding vanuit een meimakker of vakdocent die 

gewend is om voortdurend aan co-creatie te werken, is het 

moeilijk om de leerkrachten zelfstandig aan de slag te houden, 

hoe interessant zij het project ook vinden. Daarnaast is het voor 

vakdocenten niet altijd gemakkelijk om én de eigen les én de 

leerdoelen van de KEK-Impuls te combineren, zeker wanneer 

het druk is of er hectiek ontstaat. Procesgericht werken is in de 

praktijk voor zowel leerkracht als vakdocent een uitdaging en 

vraagt een vorm van begeleiding van de meimakker die zij niet 

kan leveren (bijvoorbeeld omdat die intensieve vorm van 

begeleiding veel te duur is). Daartegenover staat dat het traject 

veel enthousiasme en energie heeft gebracht. De film en de 

presentatie zijn belangrijke mijlpalen waar de school nog lang 

over praat. De energie en de ideeën die zijn van grote waarden 

voor de verdere ontwikkeling van cultuureducatie op ’t Oegh. 

De grootste winst is behaald op het vlak van vakoverstijgend 

werken: door deze KEK-Impuls doordrongen is het team van ’t 

Oegh doordrongen van de mogelijkheden die de directe 

omgeving voor het curriculum biedt.  

Ludgerusschool 

Uit het experiment op de Ludgerusschool blijkt voornamelijk het 

nut van kunstbeschouwing bij het vakoverstijgend leren werken 

van leerkrachten. Hoewel het team via leerarrangementen al 

gewend was aan een meer thematische manier van lesgeven 

werkte kunstbeschouwing als methode van waarnemen, 
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formuleren en reflecteren er goed. Cruciaal voor de aanpak is 

in dit geval de vakdocent, Jan Huitema, die het talent bezat om 

zijn eigen passie en methodes over te brengen. Toch gebeurt 

het tijdens zo’n proces vaak dat leerkrachten te veel leunen op 

een vakdocent en daarmee hun eigen leerproces afkappen, 

terug in de rol van begeleider schieten.  

De nieuwe aanpak heeft direct effect gehad op de leerlingen. 

Hun intrinsieke motivatie is toegenomen. Een andere duidelijke 

opbrengst van deze Impuls is dus duidelijk dat er een 

teamtraining is ontstaan over kunstbeschouwing, die 

aangeboden wordt door It Toanhûs.  

Bernebrêge 

Het traject op de Bernebrêge was vergeleken met andere 

Impulsen klein en gericht op één specifieke discipline. Met 

muziekcentrum de Wâldsang als culturele partner, een 

meimakker die zelf ook gespecialiseerd is in muziek en een 

nieuwe muziekmethode was er voldoende kennis in huis om het 

muziekonderwijs breed te implementeren. De opzet van co-

teaching slaagde in het begin goed – leerkrachten maakten 

zich langzaam verschillende onderdelen van het 

muziekonderwijs eigen. Toen door de coronamaatregelen 

niemand meer op school mocht komen zakte de aandacht 

voor muziek weg. Door met een vakdocent samen te werken 

heeft het team in elk geval ingezien dat diens rol onontbeerlijk is 

voor een levendig muziekklimaat op school. Binnen de 

scholenkoepel wordt momenteel gekeken of er geld is vrij te 

maken voor een muziekdocent die in alle bouwen les kan 

geven.  

De Bron en De Fontein 

Het project op De Bron en De Fontein lijkt in opzet op de aanpak 

op ’t Oegh en SWS De Syl, met het verschil dat corona geen roet 

in het eten kwam gooien. Door de brede opzet op twee 

scholen, de zeven trajecten en een vol uitgevoerd plan is deze 

impuls een mooie projectmal om in korte tijd veel uit te proberen 

op school. Alle leerkrachten zijn betrokken en hebben samen 

met de vakdocent of kunstenaar een deel van het traject 

uitgedacht. Zij gaven aan gedurende het traject goed op de 

kunststof aan te kunnen sluiten met hun eigen lesstof. Ook hier 

wordt het vakoverstijgend werken goed gewaardeerd door de 

leerkrachten. Aan dit traject hebben alle leerlingen en 

leerkrachten meegedaan. Zij voelden zich onderdeel van een 

groter geheel. Die gezamenlijkheid is een belangrijke 

succesfactor van dit project. Door integraal en met de gehele 

school een intensief project uit te werken bereik je ondanks wat 

chaos hier en daar toch erg veel. De tentoonstelling en 
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opvoeringen op school laten zien welke rijkdom cultuuronderwijs 

in korte tijd kan brengen op school. 

SWS de Syl 

Een nieuwe dorpskeuken is een vruchtbare aanleiding voor een 

KEK-Impuls. Een gezamenlijk projectdoel geeft alle betrokken 

leerkrachten een einddoel. Dat is in meerdere Impulsen van 

groot belang geweest. Door een dorpsfunctie uit te denken 

voor een ruimte in school is de verbinding met de omgeving een 

gegeven in dit project en een goed uitgangspunt voor het 

ontwikkelen van een programma. De moderator is op basis van 

het gegeven ‘keuken’ en de dorpsgeschiedenis van Oude 

Bildtzijl gaan divergeren: samen met leerkrachten en 

vakdocenten heeft zij een groot aantal lessen bedacht waarin 

leerlingen hun dorp leerden kennen. Zij leerde daarbij aan alle 

betrokkenen hoe je procesgerichte didactiek in praktijk brengt 

rond één centraal thema.  

Wat is de leeropbrengst voor onszelf als penvoerder?  

Keunstwurk wil in de komende jaren het design based werken in 

cultuureducatie bevorderen. De opbrengsten van de 63 

trajecten die wij hebben uitgevoerd stemmen hoopvol, mits er 

voldaan wordt aan twee belangrijke voorwaarden: goede 

begeleiding en voldoende financiering.  

De uiteenlopende wijzen waarop de meimakkers hun rol als 

moderator hebben uitgewerkt was leerzame stof voor ons 

allemaal. Wij hebben tijdens meimakkersbijeenkomsten onze 

eigen rol steeds tegen het licht gehouden. Hoofdvraag daarin: 

wat hebben wij zelf nodig om zo’n iteratief, speels proces te 

begeleiden? Kunnen we voldoende inspelen op de vraag van 

de school? Ben je als meimakker in staat om zo’n team echt 

verder te helpen?  

Met de ervaring van 63 trajecten achter de rug kunnen we 

concluderen dat de meimakkers die een of meerdere KEK-

Impulsen hebben begeleid goed in staat zijn om met een 

schoolteam dit soort uitdagingen aan te gaan. Er is voldoende 

proceskennis, vakkennis en kennis van het veld in huis om een 

praktijkgericht onderzoek te begeleiden. Moeilijk wordt het 

wanneer trajecten te groot zijn. De meimakker moet dan 

organisatorische en productionele taken op zich nemen die niet 

passen bij zijn rol. Dit kan ook gebeuren als de moderator te veel 

de rol van vakdocent op zich neemt. Het beste blijft de 

meimakker als moderator dichtbij, maar met zijn/haar blik op 

afstand. 

Wij juichen het toe dat vakdocenten -al dan niet verbonden 

aan onze lokale partners- zich blijven ontwikkelen in dit soort 
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trajecten. Door samen te werken met zowel leerkrachten als 

meimakkers kunnen we co-teaching in de praktijk vormgeven 

op een manier die past bij het huidige onderwijs, waar design 

based education een steeds courantere aanpak wordt, zie ook 

de ontwikkelingen bij curriculum.nu en op de pabo.  

Wat ons in opgevallen is dat de provincie Friesland best veel 

talent in huis heeft om dit soort projecten uit te voeren. Veel 

kunstenaars met wie wij gewerkt hebben gaven aan meer te 

willen doen in het onderwijs. Door de experimenten die met 

deze KEK-Impuls mogelijk zijn gemaakt hebben zij kunnen 

uitvinden hoe zij hun artistieke werkpraktijk kunnen verwerken tot 

lesstof. Lesstof vol kunststof, waar kinderen, leerkrachten en 

kunstenaars aan bijdragen.  

De leeropbrengst van dit soort trajecten is groot – in korte tijd 

wordt er veel bereikt op school. Tegelijk schuilt het gevaar dat 

we na KEK2 te weinig investeren in deze intensieve, soms 

kostbare manier van werken. Daarom is dit document ook een 

oproep aan onszelf, overheden en fondsen om dit soort 

experimenten te blijven ondersteunen.  

Jan Gaasenbeek, juli 2021  


