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inleiding
In 2019 namen in Utrecht 32 scholen deel aan Creatief Vermogen Utrecht (CVU). Samen met de
culturele instellingen de Vrijstaat, het Wilde Westen, het Filiaal, KOPA, MuziekRoute, Centraal
Museum, Cultuuronderwijs Utrecht, Click F1, Aorta, ’t Hoogt en de Dansers vormden zij het lerend
netwerk waar creativiteitsontwikkeling van de leerlingen centraal stond. Met de kennispartner de
HKU als belangrijke drijfkracht achter de kennisdeling en deskundigheidsbevordering zorgden
zij er samen voor dat een aanzienlijk deel van de leerlingen in Utrecht een ontwikkeling hebben
doorgemaakt waarbij ze meer grip hebben gekregen op hun creatief vermogen.
Creatief Vermogen Utrecht is een project in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit. Dit project is gestart in 2013 en wordt gefinancierd door het Fonds voor
Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht.
Het penvoerderschap van CVU werd per 1 juli 2019 overgedragen aan TivoliVredenburg.
Een faillissement van het Utrechts Centrum voor de Kunsten maakte dit noodzakelijk.
TivoliVredenburg is trots dat dit prachtige netwerk nu ingebed is in onze organisatie. Het is een
verrijking van de rol die wij voor de stad kunnen vervullen en past goed binnen de doelstelingen
die we met ons programma Connect willen bereiken. Wij bieden CVU een solide en professionele
basis van waaruit het netwerk verder kan bouwen en tot bloei kan komen.
Dit verslag geeft de inhoudelijke ontwikkelingen weer over het volledige kalenderjaar 2019. Ook
zijn de prestatiegegevens over het volledige jaar opgenomen. Het financieel verslag over de
periode vanaf 1 juli 2019 wordt samengevoegd met de verantwoording over 2020 die voor 1 juni
2021 ingediend zal worden.
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1. Inhoudelijke beschrijving van de
gerealiseerde activiteiten en reflectie
Leeswijzer
Voor het schrijven van het inhoudelijk verslag is gebruik gemaakt van verschillende
informatiebronnen:
• De verslagen van de gesprekken die gevoerd zijn tussen de projectleiding CVU en de
culturele instellingen en de scholen waarmee de instellingen een creatief partnerschappen
hebben. Per culturele instelling werd het gesprek gevoerd, samen met de scholen met
wie de betreffende instelling een creatief partnerschap heeft. Doordat er vanwege
Covid-19 vergaande maatregelen werden genomen kon een deel van deze gesprekken niet
plaatsvinden en hebben de schlen en culturele instellingen de vragen schriftelijk beantwoord.
• Verslag van de HKU waarin op netwerkniveau over de deskundigheidsbevordering en
kennisdeling verslag wordt gedaan.
Deze verslagen zijn voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Utrecht op
aanvraag beschikbaar.

1.1

Doelstelling 1: Visie, ontwikkeling en verankering leerlijn

A.

De school is in staat om vanuit de eigen visie invulling te geven aan een creatief
partnerschap. Focus: co-creatie.

De mate waarin de school in staat is om vanuit de eigen visie invulling te geven aan een creatief
partnerschap is van een aantal factoren afhankelijk. De factoren die binnen CVU het meest in
het oog springen zijn de aard van het creatiefpartnerschap, de duur van het partnerschap en de
mate waarin de personele bezetting op een school stabiel is.
Met betrekking tot de aard van het creatiefpartnerschap zien we een globale driedeling.
• Partneschappen waarbinnen tools zijn ontwikkeld die door leerkrachten zelfstandig ingezet
kunnen worden. In de ontwerpfase van deze tools zijn zowel kunstdocenten als leerkrachten
betrokken. Met de ontwikkelde tools kunnen scholen redelijk zelfstandig de lessen uitvoeren
waarbij de kunstdocent incidenteel betrokken kan worden. Leerkrachten worden door de
culturele partner getraind om de lessen zelfstandig te kunnen geven. Hiervan is bijvoorbeeld
sprake bij Kopa.
• Partnerschappen waarbinnen de kunstdocenten en leerkrachten samen vormgeven aan
de lesinhouden. De basis wordt gevormd door de open leerlijn CVU. Leerkrachten en
kunstdocenten verzorgen beiden de lessen aan de leerlingen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake
bij Het Wilde Westen.
• Partnerschappen waarbinnen de overdracht met name plaatsvindt tussen de kunstdocenten
en leerlingen. De leerkrachten vervullen een minder grote rol. De MuziekRoute is een van de
partners die op deze wijze het partnerschap vorm heeft gegeven.
De co-creatie vindt plaats tussen de kunstdocent en leerkracht, tussen de leerkracht en leerling
en tussen de kunstdocent en leerling. Er is echter geen sprake van een hele strakke indelling en
het is eigen aan creatieve processen dat nieuwe vormen ontstaan.

5

De duur van het partnerschap is mede bepalend voor de mate waarin scholen in staat zijn om
vanuit de eigen visie invulling te geven aan het creatief partnerschap. De scholen die langer aan
het netwerk zijn verbonden en een stevige relatie met een culturele instelling hebben zijn goed
in staat om vanuit hun visie te sturen op onderwijsinhouden. Zo gaven in 2019 een aantal scholen
bij de culturele partner aan behoefte te hebben om het partnerschap te verbreden en ook met
andere disciplines en culturele instellingen te willen samenwerken. Het Filiaal geeft hieraan
bijvoorbeeld vorm door bij hun partnerscholen ook de Dansers en Kopa te betrekken.
Personele wisselingen op een school kunnen van invloed zijn op de mate waarin scholen
vanuit hun visie invulling geven aan het creatief partnerschap. Met name wisselingen in directie
en ICC-ers wil nog wel eens leiden tot een minder grote betrokkenheid, de behoefte om de
visie op cultuureducatie te herzien of juist de samenwerking te intensiveren. Wisselingen in
personele bezetting bij culturele instellingen komen minder frequent voor en lijken ook minder
veranderingen teweeg te brengen voor de partnerschappen.
B.

Het creatief partnerschap draagt zorg voor implementatie, verdieping en 			
ontwikkeling – verankering leerlijnen – voortbouwend op de open leerlijn CV.
Focus: concretisering bouwstenen, opbouw leerjaren en overdraagbaarheid

Ontwikkeling Creatief Vermogen en opbouw leerjaren
De Diamantslijper die eind 2018 werd gepubliceerd blijkt – naast de tools en werkwijzen die
binnen de partnerschappen worden gehanteerd- een belangijk instrument te zijn waarmee de
leerling grip kan krijgen op de ontwikkeling van het creatieve vermogen. De Diamantslijper biedt
concrete bouwstenen.
De tool is toegespitst op verschillende leerjaren en wordt door leerkrachten en kunstdocenten
ingezet. Aan de Diamantslijper is een aantal jaar onder bezielende leiding van de HKU
gewerkt en in 2019 is gebleken dat deze tool zeer gewaardeerd wordt. Zowel door leerlingen
als leerkrachten en kunstdocenten. Ook buiten CVU is een groeiende belangstelling voor de
Diamantslijper en een herdruk is in voorbereiding, de mogelijkheid van digitalisering wordt
onderzocht.
Overdraagbaarheid/ concretisering bouwstenen
De basis van het netwerk bestaat uit creatief vermogende scholen en creatief vermogende
culturele instellingen. Deze gebruiken allemaal de Stralen van de Diamant in hun kunsteducatie.
Zij vormen samen ‘het keurmerk Creatief Vermogende Partners’ en leveren ‘een product’ aan de
stad Utrecht.
Activiteiten
• Gezamenlijk naar buiten treden: HKU betrekt partners bij HKU scholings- of
kennisdelingstaken in en buiten het CVU-netwerk bv. HKU-management conferentie en
Meester in de Kunst event.
• HU Theo Thijssen Pabo in de minor ICC. Verschillende workshops en lezingen door partners
zoals Kopa, Vrijstaat en Het Filiaal; lezing en workshop Diamantslijper door de HKU.
• Gesprekken met CultuurOost over samenwerking opzetten expertmeeting.
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• Aandacht voor Creatief Vermogen Utrecht in HKU-vakopleidingen o.a. lessen HKU Docent

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Theater, lessen HKU Fine Art, deelname Fine Art studenten aan de weg van Kunst in de wijk
Hoograven in samenwerking met het Filiaal Theatermakers en studio Figur.
Begeleiden van studenten MA Kunsteducatie als studiecoach en bij het afstuderen.
Workshop Diamantslijper op landelijke conferentie CMK/ FCP.
Workshop en training Diamantslijper aan Kunstkade.
Deelname lectoraat dag Muzische professionalisering en LKCA.
Interactieve lezing op de HKU Management conferentie.
Interactieve lezing Meester in de Kunst event. Voor leerkrachten basisonderwijs.
Deelname Makersdialogen onderdeel HKU lectoraat Research in Creative Practises.
Deelname Connected Making, onderdeel van Een leven lang leren. Verbindende schakel in
het verbinden van verschillende praktijken dwars door alle opleidingen heen, waarin wij de
verbinding tussen HKU en het werkveld, het stedelijk netwerk CVU als leervraag hebben
ingebracht.
Verkoop van 12 Diamantslijpers aan 6 organisaties buiten het netwerk.

In ontwikkeling
Aandachtspunt blijft meer structurele aandacht voor Creatief Vermogen Utrecht in HKUvakopleidingen.
Reflectie
Door samen met de partners workshops en lezingen te geven verdiept de HKU de werkwijze
van CVU en verspreiden zij het gedachtegoed. Hierdoor ontstaat een sterkere verbinding in
het netwerk. Het verzoek om dit nog meer neer te zetten klinkt. Tegelijk is ook het gevoel van
overbelasting een realistisch gegeven, zowel bij de scholen als bij de culturele partners. Er is dus
een worsteling om enerzijds aan de behoefte extern zichtbaarder te worden en uit te breiden te
voldoen, zonder dat dat ten koste gaat van de aandacht voor de eigen organisatie (of dat nou de
school of een culturele instelling is).
De kennisdeling intern bij de HKU vertoont zo’n zelfde worsteling. Het HKU-team is erg gericht
geweest op het neerzetten en ondersteunen van een inhoudelijk sterk netwerk. Daar ligt ook
de kerntaak. Binnen de HKU zitten curricula erg vast en kost het tijd om veranderingen aan te
brengen.
Extern (buiten het netwerk CVU) zijn er 765 culturele of onderwijspartners bereikt via lezingen
of workshops en hebben CVU-deelnemers aan deze externe kennisdeling bijgedragen. Deze
werkwijze versterkt het netwerk.

1.2

Doelstelling 2: Vergroten inhoudelijke deskundigheid

Vergroting van inhoudelijke deskundigheid op het gebied van cultuureducatie binnen creatief
partnerschappen (school en culturele instelling). Focus: programma gericht op creatief
vermogende leerkracht, vakdocent, educatief medewerker.
Op basis van de monitoring en evaluatiegesprekken over deskundigheidsbevordering en
kennisdeling blijkt er een driedeling te zijn met betrekking tot de behoefte hieraan binnen het
netwerk:
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1. Partnerschappen die al voor de tweede ronde deelnemen en zeer actief en betrokken zijn,
zijn door het traject steeds deskundiger geworden. Zij hebben al een eigen cursus Creatief
vermogende leerkracht ontworpen en deze meerdere keren uitgevoerd in hun partnerscholen.
Hun scholingsbehoefte ligt op het vlak van verdieping van bestaande kennis en het werken
vanuit ons gedachtegoed. Hiervoor is de cursus Train de Trainer Diamantslijper opgezet en
coaching gesprekken op maat.
2. In het midden bevinden zich de partnerschappen die later zijn aangehaakt, die passen in het
model van herontwerp Cv Coach. Zij hebben reeds de cursus Cv Trainer gevolgd.
3. De nieuwe partnerschappen die aansluiten waarin zowel de school, als de culturele partner
nieuw zijn, hebben behoefte aan een introductiecursus. Hiervoor is de cursus Cv trainer
herontwikkeld. Met meer aandacht voor het leren kennen van de theorie en werkwijze van
Creatief vermogen Utrecht.
Daarnaast gaf het netwerk aan behoefte te hebben aan scholing in het gebruik van de
Diamantslijper. Op basis van deze input heeft de HKU in 2019 twee cursussen aangeboden. Een
tweede ronde van de curusus Coach Creatief Vermogen werd door 9 deelnemers gevolgd. De
cursus Train de trainer Diamantslijper werd door 12 deelnemers gevolgd (10 culturele partners en
2 leerkrachten), verdeeld over twee cursussen. De cursussen Trainer Creatief Vermogen en Coach
Creatief Vermogen werden door de HKU in 2019 herzien.
De ontwikkeling en verdere verdieping van de open leerlijn gebeurt parallel op de werkvloer via
co-creatie binnen de creatieve partnerschappen en intercollegiaal via cursussen, waarin cocreatie tussen HKU-team en creatief partnerschappen plaatsvindt.
De cursus Coach Creatief Vermogen die gestart is in het schooljaar 18/19 en afgerond is in
maart 2019 werd in zijn nieuwe vorm goed ontvangen. Feedback op de vorige cursus was dat
de reflectietools teveel tijd kosten om goed in te kunnen zetten in de school. De HKU is dieper
ingegaan op de eigen creatieve grondhouding waarmee leerkrachten en kunstdocenten in
gesprek kunnen gaan met leerlingen en collega’s. Dit is verankerd door een periode in de cursus
elke dag via de WhatsApp een mini-opdrachtje te sturen om deze grondhouding en een kleine
tool toe te passen. Doordat men daarop een korte reflectie via beeld/geluid of tekst deelde
bemerkten deelnemers een ‘inslijpen” en een ontwikkelen van vertrouwen in het inzetten van
hun eigen creatieve vermogen. Daarnaast zijn tijdens de plenaire bijeenkomsten meer tools
aangeboden die in korte gesprekken van pas komen en ruimte om deze op en met elkaar te
oefenen.
“Erg goede tools die ik ga gebruiken bij de reflectiemomenten met collega’s van de scholen en
culturele instelling”
“De tools die wij hebben geleerd zijn effectief en makkelijk toepasbaar in de praktijk. Ik heb hier
veel van kunnen leren.”
“Manier van reflecteren, nieuwe manieren van nieuwsgierig zijn, en ik heb nieuwe creatieve
werkvormen uitgeprobeerd die me goed bevielen.”
De cursus Train de trainer Diamantslijper is ontworpen zodat de culturele partners en icc-ers zelf
getraind worden om op school de leerkrachten te trainen in het werken met de Diamantslijper.

8

Op de eerste middag worden de mogelijkheden ontdekt die de Diamantslijper in zich heeft.
De tweede middag is een ‘op de vloer- intervisie’ middag. De deelnemers gaven aan weer
met nieuwe inspiratie naar huis te gaan, veel ideeën te hebben over hoe ermee aan de slag te
kunnen en te hebben gewerkt aan een eigen ontwikkelde opzet voor een training die ze aan de
partnerschool kunnen geven.
“De kaartjes helpen enorm om een coachende houding aan te nemen als leerkracht, want een
kind komt niet verder in zijn proces als hij alleen hoort: het is mooi!”, vertelt Sigrid Noordijk,
Centraal Museum.

Reflectie
De nieuwe cursus CVU-coach die zou starten in oktober 2019 is niet doorgegaan doordat er te
weinig aanmeldingen waren. De werving is hierin tekortgeschoten door het faillissement van het
UCK. Daarnaast gaven scholen aan erg overbelast te zijn door het lerarentekort. De cursus wordt
opnieuw aangeboden april 2020. We hopen dat door de cursus op een ander tijdstip aan te
bieden leerkrachten meer ruimte ervaren om deel te nemen. Ook voor externen is de laatste fase
van het schooljaar vaak wat rustiger.
Het blijven herontwerpen en op die manier aansluiten bij de diverse scholingsbehoefte in het
netwerk is een belangrijk aandachtspunt voor de HKU. Het inzetten van co-trainers en het laten
meedenken van leerkrachten in het ontwerp, zoals de HKU dat ook bij de ontwikkeling van de
tool de Diamantslijper heeft gedaan, werkt goed maar is tijdsintensief.
De zwakte van de cursus CVU-Coach is dat deze acht middagen duurt en dat dat voor
leerkrachten en schoolleiders als een te grote belasting wordt ervaren in tijden van het
lerarentekort. De proef met de korte WhatsApp opdrachten geven een richting aan, van een
vorm die beter aansluit bij de huidige situatie. Op deze wijze wil de HKU maatwerk bieden zodat
in de scholingsbehoefte voorzien kan worden op een manier die past bij de dynamiek van het
onderwijs en de culturele instellingen. Een lijn die ook in 2020 en CMK-3 voortgezet kan worden.
In ontwikkeling
Pilot van essay of training rondom het thema: grondhouding van de leerkracht. Het essay is door
de transitie naar een nieuwe penvoerder nog niet gerealiseerd. Wel zijn er in de CVU-Coach,
zoals hierboven beschreven, elementen van een training over grondhouding getest. Het essay
staat voor 2020 op het programma om uit te brengen voor de eindconferentie in november
2020.
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1.3

Doelstelling 3: Versterken relatie school – culturele omgeving

Versterken relatie scholen met culturele omgeving, waaronder het Lerend Netwerk voor
kenniscirculatie en kennisdeling. Focus: Creatief Vermogen doen we samen – versterken
partnerschappen.
Samen activiteiten ontwerpen
Binnen de partnerschappen wordt gewerkt op basis van co-creatie. De mate waarin dit wordt
toegepast varieert per partnerschap. Zo staat bij het Wilde Westen de co-creatie tussen
leerkracht en kunstenaar centraal. Op basis van een thematische benadering ontstaat vanuit
het geprek tussen beiden de lesvorm en –inhoud. Dat maakt dat ieder traject uniek is. Onder de
noemer Pionier ontwikkelde Kopa bij aanvang CMK in co-creatie met de leerkrachten leskisten
met materialen en lesinhouden. Ook scholen buiten CVU werken met de Pionier en kunnen
gebruikmaken van de handvatten en materialen om een rijke leeromgeving vorm te geven.
Samen activiteiten uitvoeren
Een andere vorm om de relatie tussen culturele partner en school te verstevigen is het samen
uitvoeren van activiteiten. Denk hierbij aan de voorstellingen die de Vrijstaat maakt, met een
cast bestaande uit professionals en leerlingen uit het PO en VO. Alle culturele partners (met
uitzondering van de educatie specialisten) betrekken de scholen bij hun producerende taak; ze
nodigen de school uit in huis of maken voorstellingen of tentoonstellingen onderdeel van het
creatief partnerschap.
Binnen en buitenschoolse activiteiten
Binnen een enkel partnerschap wordt zowel onder schooltijd als buitenschooltijd culturele
activiteiten georganiseerd. Zo geeft de MuziekRoute instrumentale lessen na schooltijd aan
de leerlingen vanaf groep 6 en het MuziekRoute Ensemble repeteert dagelijks tijdens de
schoolvakanties. De projectweken worden afgesloten met een presentatie aan de ouders. Ook
De Vrijstaat benut vakantieperiodes voor activiteiten.
Activiteiten stedelijk lerend netwerk
A.
Kennisdelingsbijeenkomsten
De Kennisdelingsbijeenkomsten hadden in 2019 een accent op het vergroten van het
eigenaarschap en deskundigheid van de leerkracht en het bevorderen van een autonomie ondersteunde leerkrachtstijl.
Van uitvoerder naar ontwerper • 18 juni 2019
De St. Dominicusschool en Het Wilde Westen deelden creatieve processen die in hun
samenwerking zijn ontstaan.
Gastspreker: Olga Potters o.a. schrijver van het boek ‘Leren van Kunst, ruimte voor en door
creativiteit’, wierp een blik op deze creatieve processen vanuit onderwijskundig perspectief en
benadrukte het belang ervan bij leren. video 1
De kunst van het verdwalen en de kunst van het opnieuw ontmoeten • 18 oktober 2019
Hoe maak je tijd, rust en ruimte om met je leerlingen te verdwalen vanuit hun eigen inspiratie?
Hoe verbind je de kinddoelen van de Diamantslijper aan inspirerende werkvormen?
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Workshopgevers: Jeffrey Deelman en Anne Graswinckel zijn de schrijvers ‘De Kunst van het
Verdwalen’, een boek vol eenvoudige, inspirerende werkvormen, die zowel bij de leerkracht als bij
de leerlingen ‘aandacht’, ‘focus’ en creativiteit in het hier en nu vergroten. video 2
Aandachtig samenwerken en verbinden • 12 november 2019
Centraal stonden zowel bij lezing als workshops een aantal hoe- vragen vanuit het onderwijs:
• Hoe verbind ik kunsteducatie aan andere onderwijsprogramma’s?
• Hoe kan ik vanuit mijn eigen passie en inspiratie verbinden in het partnerschap?
• Hoe laat ik leerlingen een eigen verbinding maken met een kunstwerk?
• Hoe kunnen deze processen vanuit plezier en nieuwsgierigheid aangegaan worden?
Lezing: Wolf Brinkman video 3
Workshop A: Kennismaking met de toolbox: Chillen met Kunst
Kopa Kunsteducatie en DichtbijKunst video 4
Workshop B: Vriendelijk vreemdgaan
In deze gesprek- en onderzoeksessie wordt actief gezocht naar nieuwe verbindingen in het
netwerk. Begeleider: Jolanda Schouten.
Digitale kennisdeling
Opfrissers
Via social media startte begin 2019 Opfrissers, kleine tips om het creatief vermogen in de klas
aan te wakkeren. 1x in de twee weken werden deze via Facebook, Instagram en
LinkedIn gedeeld. Door het faillissement van het UCK lag Opfrissers in de tweede helft van het
jaar stil. In 2020 werd de draad weer opgepakt. Voorbeeld:
Reflecteren zorgt ervoor dat leerlingen zich bewust worden van hun keuzes, voorkeuren, het
effect van hun werk en waar zij zich nog verder in willen verdiepen. Stel onderstaande vraag na
afloop van een kunsteducatieve les.

Uitgelicht
Op de website worden telkens twee partnerschappen uitgelicht. Dit gebeurt of vanuit de
culturele partner of vanuit de school. Verdiepende interviews met leerkrachten zijn opgenomen
om het leerkracht perspectief in beeld te brengen. Om de twee maanden wisselen de
partnerschappen die uitgelicht worden. Digitale kennisdeling voorbeeld.
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Landelijke bekendheid van de Diamantslijper
De Diamantslijper wint aan bekendheid. Hieronder een overzicht van de resultaten:
• Blog en podcast op het Meester in de Kunst: online kunstplatform voor leerkrachten in het
basisonderwijs. Diamantslijper landelijk voorbeeld.

• Interactieve Lezing Meester in de Kunst Event november 2019.
• Interactieve lezing en workshop Diamantslijper aan de Minor Interne Cultuur Coördinator HU
•
•
•

studenten.
Workshop De Diamantslijper op landelijke conferentie CMK.
Workshop De Diamantslijper aan cultuurcoaches van KunstKade Leeuwarden.
Diamantslijper aangekocht door: Kumulus Maastricht en Collage Almere.

Kennisdeling in ontwikkeling
Uitgave tools, te weten:
• Het Filiaal: Kaartenset voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw; te koppelen aan de
kaartjes van de Diamantslijper.
• Vrijstaat. Toolbox Kunstexplosie en Scheurkalender.
• Kopa: eventuele herdruk en aanpassing Dot.
• 2e herziende druk Diamantslijper
Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende partners over het laten uitgeven van nieuwe
handzame tools. De partners zelf zijn deze tools aan het uitwerken en testen. De ontwikkeling
hiervan is nog gaande.
Reflectie:
De focus bij doelstelling 1 lag bij het verdiepen van het tot nu toe ontwikkelde materiaal en
dat ten dienste stellen voor het vergoten van het eigenaarschap van de leerkracht. Waar in
voorgaande jaren een beweging werd gemaakt van WHY naar WHAT, staat nu de fase van HOW
centraal.
In eerste instantie was het voor de verankering van kunsteducatie in het basisonderwijs van
belang om het WHY concreet te benoemen en er bewustzijn over te creëren. Waarom is
kunsteducatie van belang, wat draagt het bij aan de ontwikkeling van leerlingen? Vanuit daar
ontstond de verdieping in het WHAT: wat verstaan we onder creatief vermogen en welke
opdrachten en tools passen daar dan bij? Nu komt de vraag van HOW. Een creatief proces
stimuleren vraagt om een bepaalde pedagogisch didactische handelswijze, een leren schakelen
tussen verschillend leerkrachtgedrag.
Bereikcijfers bijeenkomsten
Kennisdeling

Totaal

Cultuur

School

Anders

13 maart 2019

31

16

7

8 CVU/HKU

18 juni 2019

30

13

13

4 CVU/HKU

12 november 2019

45

18

19

8 HKU
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1.4

Doelstelling 4: Gefaseerde groei aantal creatief partnerschappen

Doelstelling Verbreding: gefaseerde groei van de creatief partnerschappen. We gaan van
ca. 20 naar 40 scholen. Focus: Twee categorieën scholen, de reeds deelnemende scholen en
nieuwe scholen.
In 2019 namen in totaal 32 creatief partnerschappen deel aan CVU.
In 2019 zijn tot het netwerk toegetreden:
• ClickF1 – De Odyssee
• ClickF1- De Fakkel
• ClickF1- De Regenboog
• Het Filiaal Theatermakers – De Catherijnepoort
Per 1 juli het netwerk verlaten:
• Filmtheater ’t Hoogt – Parkschool
De partnerschappen van het UCK zijn overgenomen door Cultuuronderwijs Utrecht waar het
OBS De Koekoek en de Rafaelschool betreft. De MuziekRoute is als zelfstandige Stichting
MuziekRoute verder gegaan met behoud van de deelnemende scholen.
In 2019 werden gesprekken gevoerd over nieuwe instroom met:
• Tweetakt – hebben belangstelling maar geen concrete aanvraag ingediend
• Spoken Art Community – Gerrit Rietveld College, zullen niet instromen
• De Dansers- LEF (Montessori Kind Centrum) zullen in 2020 instromen
• Fonkeltoon – hebben belangstelling maar geen concrete aanvraag ingediend
• Bibliotheek Utrecht – willen vanaf januari 2021 instromen
• Muziek voor Ieder Kind – willen vanaf januari 2021 instromen
• KOPA – willen in 2020 instromen met partnerschappen met de Marnix Academie en HU
PABO.
Het was voor culturele instellingen het hele jaar door mogelijk om een aanvraag in te dienen. De
projectleider begeleidt het proces van de aanvragen, een preadvies wordt uitgebracht door twee
leden van de Ontwikkelgroep Nicole Verdier (directeur De Boomgaard) en Jolanda Schouten
(HKU). Het regieteam besluit over toetreding.
Met de gerealiseerde instroom in 2019 is het netwerk gegroeid van 28 creatief partnerschappen
naar 32. Op basis van de aanvragen die in 2019 voor de periode vanaf 2020 zijn ingediend en op
basis van de voorbereiding van een aantal aanvragen is een groei naar 40 scholen reeel. Echter,
het faillissement van het UCK maakt dat een dergelijke uitbreiding niet volledig gerealiseerd kan
worden.
Reflectie
De belangstelling om toe te treden tot het netwerk is groter geworden. Steeds meer culturele
instellingen weten het netwerk te vinden en partners binnen het netwek zien de mogelijkheid
om het aantal partnerschappen met scholen uit te breiden. Door de steeds korter resterende tijd
binnen deze subsidieperiode wordt het voor nieuwe partnerschappen lastiger toe te treden is
voor 2020 de verwachting. Culturele instellingen kiezen er daarom voor wel actief deel te nemen
aan de bijeenkomsten maar nog niet een partnerschap met een school aan te gaan.
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1.5

Randvoorwaardelijke doelstellingen

A.

Optimalisering van het organisatieproces en van de monitoring en evaluatie.

Uitwerking taakverdeling kernteam Creatief Vermogen Utrecht (CVU) 2017 – 2020
De uitvoering van het project vindt plaats binnen het samenwerkingsverband CVU dat bestaat
uit de creatief partnerschappen, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het Utrechts
Centrum voor de Kunsten (UCK).
Creatief partnerschappen: scholen + culturele instellingen

Projectleider

Kennisteam

Ontwikkelgroep
Centrale
aanvrager

Regieteam
SPOU / CZ / HKU / UCK

Trainers + Docenten

HKU: Kennispartner

UCK: Management

Kernteam

Kernteam
In het kernteam vindt afstemming plaats tussen penvoerder/UCK en TivoliVredenburg en
kennispartner/HKU. Zij vormen gezamenlijk het ‘dagelijks bestuur’. Het Kernteam kwam in 2019
in totaal 14 keer bij elkaar. Vanuit de HKU zijn de deelnemers Salome Nobel en Jolanda Schouten
en vanuit het UCK en TivoliVredenburg de projectleider Wobma- Helmich. Er is veel tijd en
aandacht uitgegaan naar de wisseling van het penvoerderschap. De grote onduidelijkheid die
deze wisseling met zich mee heeft gebracht maakte dat er meer afstemming nodig was, ook
buiten de bijeenkomsten om.
Ontwikkelgroep
Aan de Ontwikkelgroep werd in 2019 deelgenomen door:
2e Marnixschool		
Josette Groenewegen
Click F1			
Alice Erens
De Boomgaard		
Nicole Verdier
De Vrijstaat			
Daphne de Bruin
Het Wilde Westen		
Pauline van Kalkert
HKU				
Christian Boel, Jolanda Schouten
KOPA				Linda Rosink
Marnix Academie		
Ellen Nillezen
De Fakkel			
Iris Hekkert
HU Pabo			
Lydia Schroder
UCK /TivoliVredenburg
Marga Wobma- Helmich
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Activiteiten
• Ontwikkelgroep met deelnemers uit onderwijsveld; beide PABO’s Hogeschool Utrecht en
de Marnix academie als ook de ALPO, HKU-docentenopleiding Muziek, 2 schooldirecteuren
(Boomgaard en de Fakkel) en 3 culturele partners, HKU de penvoerder. Functie van de
ontwikkelgroep: Inhoudelijke adviesrol.
• Adviserende rol bij nieuwe aanvragen van partnerschappen die zich willen aansluiten bij het
netwerk
• Opzetten werkgroepen ter versterking eigenaarschap van het netwerk: Werkgroep Nieuwe
regeling, werkgroep Essay, werkgroep samenwerking met de Pabo’s.
Reflectie
De Ontwikkelgroep is spiegel en klankbord op de invulling van het programma. Het inhoudelijk
delen en verdiepen in klein verband wordt door de deelnemers als inspirerend ervaren.
Voor de HKU is de Ontwikkelgroep cruciaal om ideeën uit te testen, input te krijgen voor
de kennisdelingsbijeenkomsten en advies te krijgen op wat er nodig is om de creatieve
partnerschappen zo goed mogelijk in hun inhoudelijk functioneren te ondersteunen. Ook levert
de Ontwikkelgroep de HKU input voor de inhoud van de deskundigheidsbevordering, zoals de
CVU-trainingen.
In deze periode lag de focus op:
• Evaluatie Deskundigheidsbevordering. Naar aanleiding van de feedback vanuit de ronde
Culturele Partners die in december 2018 werd gehouden.
• Oogsten en Vieren. In deze laatste periode van CMK 2017-2020 werken we toe naar een
slotconferentie op 4 november 2020.
• Vooruitdenken op 2021-2024. Voorbereiden in welke vorm we als netwerk Creatief Vermogen
een nieuwe periode van subsidie kunnen vormgeven. Waarin we veranderen van netwerk met
een centrum naar een rizoom van gelijkwaardige partners.
In het voorjaar heeft het kernteam de feedback die werd gegeven tijdens de gesprekken met de
culturele partners in december 2018 verzameld, samengevat en gecategoriseerd. Deze lijst met
feedback en aanbevelingen is voorgelegd aan de Ontwikkelgroep. Hen is om advies gevraagd
hoe het beste gehoor geven kan worden aan de kritische feedback en hoe vanuit een nieuw
elan het programma aangepast zou kunnen worden. Door middel van een creatieve sessie in
de Ontwikkelgroep heeft dit geleid tot nieuwe inzichten die met het netwerk gedeeld zijn in de
vorm van een poetische brief, vormgegeven samen met tekstschrijver Annelies van Wijk en met
illustratie van Jolanda Schouten.
De brief werd gewaardeerd, alhoewel niet altijd meteen begrepen. Dat leidde dan weer wel tot
een mooi persoonlijk gesprek. En dat persoonlijke is de kern van wat dit netwerk nodig heeft,
sterk maakt en zorgt voor doorgroeien in verdieping.
In november is in de Ontwikkelgroep vastgesteld dat het moment daar is om als HKU een
stapje terug te doen en de creatieve partners in hun rol als onderzoekers te vragen input te
geven, vraagstukken uit te werken. In 2020 starten we met 4 kleinere werkgroepen vanuit de
Ontwikkelgroep. De HKU experimenteert daarin meer met een faciliterende rol en het overdragen
van ontwerpkennis.
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Regieteam
In 2019 namen aan het regieteam deel:
UCK/TivoliVredenburg
Anton Kok/Lucine Schipper
HKU				
Thera Jonker en Agnes Willenborg
SPO Utrecht			
Ellen Groten
Gemeente Utrecht		
Liesbeth van Droffelaar
Het regieteam kwam in 2019 zes keer bij elkaar waarbij -net zoals bij het Kernteam- tot en met
najaar 2019 veel tijd nodig was om het proces van de overgang naar de nieuwe penvoerder te
monitoren en waar mogelijk invloed op uit te oefenen. Het Regieteam richtte zich daarnaast
op de toetsing van de toelating nieuwe partnerschappen, de monitoring en evaluatie en de
voortgang van de activiteiten.
Optimaliseren van de monitoring en evaluatie
In 2018 was er voor culturele instellingen en scholen op stedelijk niveau een separaat monitoring
en evaluatietraject. Dit traject heeft veel inzichten opgeleverd die tot bijsturing in de activiteiten
hebben geleid in 2019. Voor het monitoring en evaluatietraject in 2019 is gekozen om het traject
niet te splitsen maar om per culturele instelling het gesprek te voeren met de scholen waarmee
de beftreffende instelling een partnernschap heeft. De verwachting dat door deze combinatie
een andere dynamiek in het traject zou ontstaan en andere inzichten zou opleveren is juist
gebleken. Zelfs scholen die al vanaf de start van Creatief Vermogen Utrecht een partnerschap
met een bepaalde culturele instelling onderhouden blijken elkaar onderling niet eerder
gesproken te hebben over de wijze waarop het partnerschap vorm heeft gekregen.
De gesprekken werden als zeer waardevol ervaren. De behoefte aan onderlinge uitwisseling was
zo groot dat regelmatig van het vragenformat is afgeweken om dit gesprek te kunnen faciliteren.
Waar bij voorgaande trajecten een groter accent lag op het evalueren van het functioneren
van het stedelijk netwerk en de geboden activiteiten op het gebied van kennisdeling en
deskundigheidsbevordering, werd er tijdens dit traject meer ruimte geboden voor de evaluatie
van het specifieke partnerschap.
Er is gekozen om tijdens de gesprekken ook input op te halen voor de nieuwe subsidieperiode
die vanaf 2021 start en die de mogelijkheid biedt om wat grotere veranderingen in het project te
kunnen aanbrengen.
De vragenlijst is in bijlage 1 opgenomen. Een samenvatting is onder hoofdstuk 4 opgenomen.
B.

Mede zorgdragen voor afstemming gemeentelijke regeling Cultuur voor ieder kind
en CMK.

In 2019 is –net zoals in 2018- geen voortgang geboekt op de afstemming tussen de
gemeentelijke regelingen Cultuur voor ieder kind en CMK. De steeds slechter wordende relatie
tussen enerzijds de Gemeente Utrecht en anderzijds het UCK is hier een belangrijke oorzaak
van. De overgang naar TivoliVredenburg als penvoerder werd formeel pas half november
geformaliseerd. De resterende tijd in 2019 was tekort om met een nieuwe penvoerder deze
afstemming te realiseren.
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2. De manier waarop de samenwerking
tussen de culturele instellingen en het
onderwijs vorm heeft gekregen en is
vastgelegd.
2.1 Overzicht van betrokken Pabo’s, vakopleidingen en andere culturele
instellingen met vermelding van rol en taken
Instelling

Rol

Taken

HKU

Kennispartner

Het inhoudelijk volgen en
voeden van de individuele
partnerschappen gericht
op de verdere ontwikkeling
en implementatie en
verdieping van CVU.
Kennisontwikkeling voor de
open leerlijn CVU: ontwikkelde
kennis structureren en
presentabel maken. En het
verzorgen van collectieve
deskundigheidsbevordering.

Marnix Academie

Lid Ontwikkelgroep

Inhoudelijke adviesrol

HU Pabo

Lid Ontwikkelgroep

Inhoudelijke adviesrol

Het Wilde Westen
Centraal Museum
Click F1
Architectuurcentrum Aorta
De Dansers
Filmtheater ’t Hoogt
Het Filiaal Theatermakers
Kopa
Cultuuronderwijs Utrecht
De MuziekRoute
De Vrijstaat

Culturele Partner

De creatief partnerschappen
kennen hun eigen sturing.
Gezamenlijk nemen zij deel
aan het lerend netwerk. Alle
partners dragen bij aan de
inhoudelijke voeding van de
kennisdeling.
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3. Reflectie op de kwantitatieve
bereikcijfers en prestatiegegevens
Omdat het aantal bereikte scholen iets is achtergebleven ten opzichte van het oorspronkelijke
projectplan –ambitie was 35, gerealiseerd 32- is ook het leerlingaantal licht achtergebleven:
de oorspronkelijke ambitie was 10.185, het werkelijke gerealiseerde aantal is 8.223. Het aantal
deelnemende leerkrachten aan CVU is echter hoger dan in het oorspronkelijke projectplan is
opgenomen. In totaal namen 620 medewerkers van scholen deel aan CVU, de geformuleerde
ambitie betrof 420 medewerkers. De leerkrachten waren met name actief binnen het
partnerschap, hun deelname aan de kennisdelingsbijeenkomsten en cursussen bleef in 2019
beperkt tot 41. In totaal hebben 66 medewerkers van culturele instellingen aan de stedelijke
activiteiten deelgenomen. Dit is een optelling van het aantal per activiteit. Hier zitten zeker
dubbeltellingen in omdat de meeste medewerkers van de culturele instellingen meerdere
bijeenkomsten hebben bijgewoond. Het aantal medewerkers van culturele instellingen binnen
het partnerschap betrof 197. Oorspronkelijk was uitgegaan van 27 medewerkers van culturele
instellingen.
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4. Samenvatting Monitoring en Evaluatie
In het voorjaar van 2020 werden de evaluatiegesprekken gevoerd. Waar door de maatregelen
in verband met Covid-19 de gesprekken niet mogelijk waren, werden de vragen schriftelijk
beantwoord. Een vragenlijst vormde de basis van de gespreken, maar er werd ruimte geboden
om van het format af te wijken. Zo leek het weinig zinvol om alle vragen te stellen aan een
ICC-er die in 2020 bij de betreffende school ging werken en die geen ruggespraak met de
collegaleerkrachten had gehouden over CVU in 2019. Het leek heel zinvol om ruimte te geven aan
leerkrachten als zij samen in gesprek raakten over ervaringen die ze met elkaar gemeen hebben
en de verschillen die er zijn. Tijd hebben om samen te reflecteren tussen school en culturele
partner maakte het mogelijk om samen de diepte in te gaan. Voorbij de vragen kwamen veel
excistentielere observaties naar voren. Dat maakte dat de gesprekken waardevol en bijzonder. Er
was openheid en kwetsbaarheid waardoor veel informatie met elkaar gedeeld kon worden. De
gesprekken werden genotuleerd en de schriftelijke evaluaties verzameld. Voor het jaarverslag
2019 is gekozen om de belangrijkste observaties te benoemen.
De input van scholen en culturele partners is systematisch uitgewerkt en zal worden gebruikt
om -waar mogelijk- het programma in 2020 nog bij te sturen. De uitwerking geeft met name
een belangrijke bijdrage aan het vormgeven van het netwerk en het programma voor de periode
2021-2024.
Belangrijkste observaties

• Zowel scholen als culturele instellingen hechten veel waarde aan het partnerschap dat zij met

•

•

•

elkaar hebben. Voor beide partijen is het partnerschap met elkaar van een grote toegevoegde
waarde. Langdurig je aan elkaar verbinden in een traject waarbij niet alles vooraf vast staat en
waarbij flexibiliteit van beiden wordt verwacht schuurt zeker maar –misschien wel juist door
het schuren- levert mooie processen en resultaten.
Culturele instellingen hechten grote waarde aan het stedelijk netwerk. Het biedt hen
een platvorm waar ze informatie en ervaring kunnen uitwisselen en waarbij relaties
worden opgebouwd die ook buiten CVU tot bloei komen. Voor veel scholen staat het
stedelijke netwerk verder van ze af. De schaal lijkt te groot, de gevraagde tijd/inspanning
moeilijk te leveren. Deskundigheidsbevordering vindt met name plaats binnen de creatief
partnerschappen waarbij de culturele instellingen het voortouw nemen. Kennisdeling via
de formele route van de bijeenkomsten bereikt een beperkte groep aantal deelnemers.
De thema’s spreken aan maar leerkrachten ondervinden in de huidige vorm te veel
belemmeringen om deel te kunnen nemen.
De culturele partners bieden de scholen een steeds breder venster op de rijke culturele
omgeving die de stad Utrecht biedt. Scholen hebben hier behoefte aan. Om voorbij het
partnerschap binnen CVU de leerlingen de kans te geven zich ook vertrouwd te maken met
andere kunstdisciplines en –instellingen.
De mate waarin cultuureducatie in de school is verankerd is zeker toegenomen in de
afgelopen jaren maar het blijft kwetsbaar waardoor ook in de toekomst de verwachting is dat
er een bepaalde mate van ondersteuning voor de scholen nodig is. Scholen geven dit ook
expliciet aan als om input voor de nieuwe subsidieperiode wordt gevraagd.
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centraal museum
Partnerschap met: Agatha Snellenschool, ODBS Puntenburg
De visie van het Centraal Museum Utrecht op onderwijs is geïnspireerd op het kunstwerk
Shading Monument for the artist van Cevdet Erek. Dit kunstwerk is een ode aan het
kunstenaarschap en de daarmee verbonden eigenschappen als lef, onzekerheid en
doorzettingsvermogen. Ook staat het voor de mentaliteit die kunstenaars moeten hebben
om risico’s te nemen, te ontdekken en zo de wereld te inspireren. Beeldende kunst en
vormgeving helpt de leerlingen om hun leefomgeving en de wereld om hen heen beter te
begrijpen. Dit doen ze door te (leren) kijken, in gesprek te gaan, te doen en te oefenen.
Samen vormen dit de uitgangspunten voor de samenwerking met de Agatha Snellenschool
en de ODBS Puntenburg. Beide scholen werken met het Vier keer wijzer model en de
ODBS Puntenburg is daarnaast een school voor Daltononderwijs. Voor de ontwikkeling
leerlijn creatief vermogen zijn vooral de Daltonprincipes zelfstandigheid en samenwerken
van belang. De Agatha Snellenschool geeft haar onderwijs vorm vanuit de 21e -eeuwse
vaardigheden.
De afgelopen jaren werkten zij vanuit deze gezamenlijke uitgangspunten samen aan een
leerlijn creatief vermogen. In 2019 is er op de Agatha Snellenschool gewerkt vanuit de kinddoelkaartjes van de Diamantslijper. De docenten zijn onder begeleiding van het Centraal
Museum hiermee lessen gaan ontwerpen en hebben het toegepast in hun onderwijs. Op
de ODBS Puntenburg is vanwege de samenwerking met het CentraalMuseum een overstap
gemaakt naar de methode vierkeerWijzer. Hierdoor kunnen de programma’s die gemaakt zijn
op de Agatha Snellenschool verder ontwikkelt worden bij ODBS Puntenburg. In 2019 is hier
een start mee gemaakt.
“Ons doel is, om in nauwe samenwerking met het Centraal Museum, de kinderen wekelijks
in contact te brengen met cultuureducatie. Zodat de kinderen zichzelf, elkaar en de wereld
daadwerkelijk kunnen ontmoeten. Binnen het partnerschap geven we heel concreet handen
en voeten aan onze missie.” ODBS Puntenburg

Click F1 + Aorta
Partnerschap met: Blauwe Aventurijn, OBSD Pieterskerkhof, De Boomgaard, De Odysee, De
Fakkel, De Regenboog
Aorta en Click F1 hebben samen met de scholen de Blauwe Aventurijn, OBSD Pieterskerkhof
en de Boomgaard de leerlijn Straatbeelden ontwikkeld. Een veelzijdige methode voor groep
1 tot en met groep 8 waarin architectuur, cultureel erfgoed en media worden gecombineerd.
Deze doorlopende leerlijn valt onder kunstzinnige oriëntatie en sluit aan bij de kerndoelen
van oriëntatie op jezelf en zaakvakken als maatschappijleer, geschiedenis, biologie en
techniek.
Sinds 2019 zijn De Odysee, Fakkel en Regenboog aangesloten in een partnerschap met Click
F1. Ook zij zijn bezig gegaan met de leerlijn straatbeelden.
In de samenwerking willen de scholen en de culturele partners bereiken dat scholen
zelfstandig kunnen werken met de leerlijn Straatbeelden en dat deze door de school
gedragen wordt.
“Leerkrachten denken meer out of the box, werken onderling meer samen (gebruikmakend
van elkaars expertise) en maken meer gebruik van externe expertise. Creativiteit, kunst en
cultuureducatie heeft een belangrijke plaats ingenomen in ons curriculum en vormt nu een
integraal onderdeel van ons themaonderwijs.” Scholen partnerschap Click F1 & Aorta
“De meerwaarde van CVU is voor ons erg groot. Wij zijn er meer en meer een culturele
instelling door geworden met kennis en expertise in huis en vooral ook niet bang om te
veranderen, te anticiperen op situaties binnen de school.” Partnerschap Click F1

De Dansers
Partnerschap met: Ithaka ISK (VO) en Johannesschool
De leerlingen bezoeken regelmatig professionele voorstellingen, de kleintjes vaak nog in de
eigen gymzaal en de grotere leerlingen in het theater. Zo’n voorstelling is het uitgangspunt
van verschillende workshops, lessenreeksen en soms ook maaktrajecten en zijn altijd
in overleg met de leerkrachten. Leerkrachten en vakdocenten vullen elkaar aan in het
partnerschap waarbij iedereen kan putten uit zijn eigen expertise. Samen zoeken ze naar
mogelijkheden waarbij kunsteducatie impact heeft en beklijft.
In de partnerschappen met Ithaka ISK en de Johannesschool richten De Dansers zich op
dansopdrachten voor in de klas. Hierin worden de stralen van de Diamant gebruikt als
richtlijn.
In 2019 is er op de Johannesschool gewerkt aan de herziening van het cultuurplan. Daarnaast
wordt er gezocht naar de inzet van de Diamantslijper en verbreding van de disciplines.
Binnen het partnerschap met Ithaka ISK is er vanuit De Dansers onderzoek gedaan binnen
de school naar het partnerschap. Het resultaat is dat er meer in de richting wordt ontworpen
van de thema’s uitbreiding en verbinding van het maaktraject binnen de school. Zo kan het
partnerschap meer draagkracht creëren binnen de gehele school.
“We hebben iets heel moois staan op school en dat is dankzij en met De Dansers. Ik vind het
heel fijn dat we daar nog mee door kunnen gaan.” ISK Itaka
“Dat je samen staat voor die Bildung van de leerlingen en dit met elkaar doet, dat maakt het
zo mooi.” Partnerschap De Dansers

Het Filiaal
Partnerschap met: De Ridderhof, Montesorischool Buiten Witten Vrouwen, De
Catherijnepoort
Het Filiaal heeft binnen Creatief Vermogen Utrecht een partnerschap met De Ridderhof,
Montesorischool Buiten Witte Vrouwen en De Catherijnepoort. Hierbinnen richten zij zich op
de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, door ze uit te nodigen om in te stappen
in hun programma. Middels workshops en het zien van een voorstelling ondergaan de
leerkrachten de specifieke manier van werken die Het Filiaal hanteert. Het creatieve proces
staat hierbij centraal.
Per partnerschap is er in 2019 gewerkt aan de versterking van cultuur in de school. Het
maatwerk en de kwaliteit van de voorstellingen van het Filiaal wordt door Montessori Buiten
Wittenvrouwen gezien als een meerwaarde binnen de school. Op de Ridderhof heeft de
studiedag geleid tot het inzicht dat door het ontwikkelen van vakoverstijgende lessen, de
creatieve lessen gecombineerd kunnen worden met de zaakvakken. De ervaring dat de lessen
niet los staan, maar elkaar versterken was een mooie vondst. Het haalt de drempel weg.
Het enthousiasme dat hiermee loskwam was ook in de Catherijnepoort te vinden. Door de
vakinhoudelijke expertise van Het Filiaal en de praktische toepasbaarheid van de manier van
werken kon de Catherijnepoort in 2019 instappen in het partnerschap en hun eerste vruchten
plukken.
“Bij kunsteducatie gaat het niet om het kunstje kunnen doen, maar om het verbinden en daar
iets nieuws uit ontwikkelen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.” De Ridderhof
“Er worden hele praktische werkvormen aangeboden waar de leerkrachten direct
enthousiast mee aan de slag gaan. Anne-Marie, als constante factor, haar enthousiasme
en de vakinhoudelijke expertise stimuleren het leerkrachtenteam en dat is een belangrijke
meerwaarde.” Catharijnepoort
“De lat wordt hoog gelegd en dit draagt bij aan hoogwaardig cultuuronderwijs op school.
De leerkrachten geven aan dat zonder Het Filiaal er veel minder aandacht zou zijn voor
cultuureducatie. Door het partnerschap wordt cultuureducatie constant opnieuw op de
voorgrond geplaatst.” Montessori Buiten Wittevrouwen

’t Hoogt
Partnerschap met: De Nieuwe Regentesseschool, De Parkschool (tot juni 2019)
Filmeducatie van Hoogt on Tour richt zich op drie pijlers: kijken, begrijpen en maken.
Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en mentaliteit om film, beeldtechniek
en beeldtaal te onderzoeken, te begrijpen en toe te passen. In het dagelijks leven en bij
het vertellen van hun eigen verhaal. Door filmeducatie ontwikkelen leerlingen de kennis,
vaardigheden en mentaliteit om film en beeldtaal te onderzoeken en te begrijpen. Zo leren ze
om zelf beeldverhalen te maken.
In 2019 had ’t Hoogt een partnerschap met de Nieuwe Regentesseschool en de Parkschool
(tot juni 2019). Er is ingezet op diverse vormen van reflectie. De leerkrachten hebben hier
vaardigheden in geleerd, het belang ervan ingezien en ermee geoefend. Daarnaast zijn
ze vaardiger geworden in het monteren via iMovie waardoor de leerkrachten het aan de
leerlingen kunnen uitleggen. Dit zorgt ervoor dat het meer in de lespraktijk ingezet kan
worden.
“Los van een eindproduct en de sociale aspecten die je tegenkomt bij een “maakproces”
zijn er ook vaardigheden geleerd. Kinderen en leerkrachten hebben zich op zowel inhoud als
proces vaardigheden eigen gemaakt die tot op de dag van vandaag nog op verschillende
momenten worden ingezet.” Partnerschap ’t Hoogt

KOPA
Partnerschap met: De Jazzsingel, KBS de Zeven Gaven, De Pijlstraat, De Kleine Prins Utrecht
Noord
Vanuit een intensieve samenwerking tussen Kopa en basisscholen de JazzSingel, KBS
de Zeven Gaven, De Pijlstaart en De Kleine Prins Utrecht Noord is toegewerkt naar een
doorlopende leerlijn Beelden en Media die door de leerkrachten zelf uitgevoerd wordt. Deze
leerlijn heet PIONIER!. Naar aanleiding van vragen vanuit school ondersteunt Kopa op maat
en introduceert bijvoorbeeld nieuwe materialen en technieken.
De naam PIONIER! heeft twee betekenissen. Een pionier kennen we als iemand die durft te
proberen, mag falen en vanuit daar weer nieuwe ideeën laat ontstaan. Dat is ook wat Kopa
ambieert in de klas. Niet alleen van leerlingen, maar ook van leerkrachten. De leerkracht is de
basis van deze leerlijn.
In 2019 zijn er verdere stappen ondernomen met de leerlijn Pionier. Vanuit KOPA is al het
materiaal verder aangepast naar aanleiding van feedback van scholen. De lesbrieven zijn
aangevuld met instructiefilmpjes van verschillende technieken. Alles is terug te vinden op de
website: https://ikpionier.nl.
“Een keer in de week is er een middag die mij geen piekeren oplevert. Ik geef de les vrijwel
zonder voorbereiding. Ben overtuigd dat de leerling en zijn creatief leerproces centraal
staat. De waarde van Pionier is voor de leerling groter dan enkel voor hun kunstzinnige
ontwikkeling.” Jazzsingel

MuziekRoute
Partnerschap met: CBS de Schakel, Joannes XXII, OBO Spoorzicht, Mattheusschool en OBO
de Watertoren
De MuziekRoute laat kinderen van de Brede School Overvecht op een creatieve manier
kennis maken met muziek, zowel vocaal als instrumentaal. Het maken van je eigen muziek en
het eigenaarschap van de leerlingen staat centraal. Dit sluit goed aan bij de pedagogische
aanpak van De Vreedzame School/Wijk. De basisscholen CBS de Schakel, Joannes XX11,
OBO Spoorzicht, Mattheusschool, OBO de Watertoren, Brede School Overvecht ontwikkelen
samen een doorlopende leerlijn muziek vanaf groep 3. De kinderen van groep 5 -en bij
een aantal scholen ook groep 6- krijgen elke week instrumentale lessen van vakmusici:
slagwerk, viool, cello en trompet of klarinet. De andere groepen krijgen zanglessen van
muziekdocenten. Volgens de principes van ‘Creative Collaborative Music Making’ maken de
kinderen vanuit improvisaties hun eigen composities waardoor zij echt eigenaar zijn van de
muziek die ze spelen.
Afgelopen jaar heeft de MuziekRoute ingezet op verbetering van het bovenbouw programma
zodat het lesprogramma beter aansloot bij de leerlingen. Daarnaast is de aanwezigheid en
professionaliteit van de muziekdocent van meerwaarde, dit bleek ook in 2019. Door middel
van trainingen en de samenwerking tussen leerkracht en muziekdocenten is ook dit jaar het
programma aangescherpt en verbeterd.
“Het succes van de MuziekRoute is af te lezen aan de gezichten en inzet van de kinderen.
Zij kijken er naar uit. Zij willen muziekonderwijs, zij “eten” de lessen! De kinderen die les
krijgen in een instrument genieten, leren discipline (zorg voor het instrument), moeten zich
concentreren (en dat doen ze!), spelen samen, etc.” Johannes XXIII

Cultuuronderwijs Utrecht
Partnerschap met: Rafael, De Koekoek
Na de sluiting van het UCK is Cultuuronderwijs Utrecht opgericht. Zij hebben de lopende
partnerschappen overgenomen en zetten zich in voor cultuuronderwijs binnen beide scholen,
De Rafael en OBS de Koekoek.
Met co-creatie (lessen en coaching in de klas), interactieve kunstbelevingen op de groep en
teamtrainingen komen de aanwezige kunstzinnige talenten van leerkrachten van de Rafael tot
bloei. De school is tevens een ervaringsplek voor kunstenaars die ervaring met de doelgroep
op willen doen. Zo leren kunstenaars en leerkrachten als partners van elkaars ambacht.
De pijlers voor dit partnerschap zijn ambachtelijkheid, deskundigheidsbevordering en het
creatief proces. Vanuit eigenaarschap komen de CVU diamant en het creatief leren model bij
elkaar.
In 2019 heeft Cultuuronderwijs Utrecht in samenwerking met de docenten van de Koekoek
muziek- en danslessen ontwikkeld binnen IPC. Dit geeft voor de school handvatten om
kunst en cultuur nog meer binnen het curriculum in te zetten. Bij OBS Rafael zorgde ook de
afwisseling van theater- en muzieklessen in combinatie van coaching lessen ervoor dat het
cultuuronderwijs binnen de school door bleef gaan, ondanks het verdwijnen van het UCK.
“Kunstvakspecialisten vanuit Cultuuronderwijs Utrecht zijn bekend met de school en soort
leerlingen. De korte lijn en de lange, bevlogen samenwerkingsrelatie maakt het echt een
partnerschap! Het partnerschap brengt verdieping op het bestaande aanbodgerichte
programma met de bekende vakspecialisten en een verbreding in het team op
deskundigheidbevordering.” Rafaelschool

De Vrijstaat
Partnerschap met: OBS De Klimroos, KSU De Achetbaan, KBS Hof ter Weide, SBO St.
Maarten
De Vrijstaat is een kunstwerkplaats waar kinderen en jongeren op een toegankelijke
en interactieve manier in aanraking komen met kunst en professionele kunstenaars. In
samenwerking met de partnerscholen OBS De klimroos, KSU De Achtbaan, KBS Hof ter
Weide en de SBO St. Maarten wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld waarin de leerlingen
kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Volgens het meester-gezel-leerling principe
leren de kinderen werken met de materialen en technieken van de kunstenaars en werken zo
toe naar een eindpresentatie.
In 2019 is de Vrijstaat met behulp van CVU begonnen met de ontwikkeling van de toolbox
KunstExplosie en De Vrijstaat Scheurkalender. Middels deze twee producten wordt
kunstonderwijs zowel binnen als buiten het klaslokaal bevorderd. In 2020 zullen ze hiermee
doorgaan en een eerste oplage uitgeven.
“Er is veel aandacht voor de onderzoekende en creatieve houding van de leerlingen. De
langdurige samenwerking met De Vrijstaat heeft gezorgd voor een continuïteit van kunst en
cultuur in de school.” OBS De Klimroos

Het Wilde Westen
Partnerschap met: 2e Marnixschool en St Dominicus
Het Wilde Westen onderzoekt met twee scholen de vraag: Wat heeft de leerkracht nodig
om vorm te geven aan kunstonderwijs? Ze ondersteunen scholen om thema’s die belangrijk
zijn te koppelen aan kunst en cultuur. De persoonlijke verbindingen tussen leerkrachten
en kunstprofessionals dragen bij aan een rijkere leeromgeving voor de kinderen. Het
partnerschap van het Wilde Westen en de basisscholen de 2e Marnixschool en St. Dominicus
zetten een uitwerking, verdieping en vernieuwing van het curriculum in gang. Elke school
doet dit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Binnen de 2e Marnixschool is er in 2019 in samenwerking met het Wilde Westen gezocht
naar verdieping in de Ateliers. Met als doel dat cultuureducatie meer op eigen benen staat en
niet leunt op andere vakken. Door middel van het Aterlier is de leerkracht betrokken bij het
proces. Het resultaat is dat er een nieuw cultuurplan wordt geschreven in samenwerking met
kunstdocenten en leerkrachten. Daarnaast is het Wilde Westen een onderzoek aan het doen
om meer grip te krijgen op hun werkwijze. Dit onderzoek wordt meegenomen in 2020 en de
resultaten zullen met het netwerk gedeeld worden.
“Het is mooi om bij een gesprek aanwezig te zijn zonder dat je deelnemer bent. Je ziet dan
wat er gebeurt: de leerkracht gaat aan, kunstvakdocent gaat aan en dan komt er energie vrij
die je alleen maar ziet als het dichtbij je komt, als je durft te raken waar het jou raakt: waarom
zit jij in dat vak en wat wil je kinderen gaan bijbrengen.” 2e Marnixschool
“Ik weet als leerkracht wat mijn kinderen nodig hebben en de kinderen geven aan wat
zij graag willen leren en op basis daarvan maak ik keuzes. Je gaat in kansen denken en
verbindingen maken die je als leerkracht eerst eigenlijk helemaal niet zag.” St Domenicus
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