
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. 
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het leergebied Kunst & cultuur beschreven en een 
aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd in ‘leidende 
vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de bouwstenen voor  
dit leergebied.  

Kunst & cultuur
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam voor kunst en cultuur ga je samen met andere leraren bouwstenen maken 
voor het toekomstig curriculum voor het leergebied Kunst & cultuur. Kunst- en cultuuronderwijs is een 
wezenlijk onderdeel van het onderwijs en de opvoeding van leerlingen van 4-18 jaar. Leerlingen leren 
door, van en met kunst en cultuur en krijgen zo de kans hun identiteit en hun persoonlijke talenten te 
ontwikkelen. Door onderwijs in kunst en cultuur leren leerlingen zich vanuit verschillende perspectieven  
op een verbeeldende en reflecterende wijze tot de werkelijkheid te verhouden.

Kenmerkend voor het kunst- en cultuuronderwijs in 
Nederland is de grote verscheidenheid die onder andere 
tot uiting komt in de visie, de leerdoelen, de inhoud, de 
vakken en de naamgeving. Samengevoegd met de grote 
autonomie van scholen betekent dit dat er sprake is van 
een enorme diversiteit in de huidige onderwijspraktijk 
voor Kunst & cultuur (K&C). 

In deze notitie is beschreven waarom een curriculum-
herziening voor K&C van belang is en gaan we in op een 
aantal voorwaarden voor een geslaagd curriculum in 
K&C. Daarna staan een aantal leidende vragen centraal 
die volgen uit de eerste paragraaf.

“Scholen zijn zelf verantwoordelijk  
voor de vertaling van de kerndoelen K&C  

naar de onderwijspraktijk.”
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Probleemanalyse

Waarom is een curriculumherziening voor K&C van belang? Het is een kans om de knelpunten in het 
kunst- en cultuurcurriculum voor leerlingen in de leeftijd van 4 - 18 jaar op te lossen. We gaan eerst in op 
de stand van zaken en ontwikkelingen binnen het onderwijs, daarna gaan we in op ontwikkelingen in de 
samenleving. We sluiten af met een aantal voorwaarden. 

Binnen het onderwijs

Wat staat er in de wet, in kerndoelen en in 
examenprogramma’s?
De doelen van de kunstvakken zijn uitgewerkt in 
verschillende documenten die beschrijven wat leerlingen 
wettelijk aangeboden krijgen in het primair onderwijs 
(po) en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
(vo) en wat ze moeten kennen en kunnen als ze examen 
doen in een kunstvak. 
Net als in po zijn in de onderbouw van vo de kerndoelen 
kunstvakoverstijgend en globaal geformuleerd. In de 
huidige kerndoelen voor K&C staan vaardigheden 
centraal. Zowel in de kerndoelen van po als in de 
kerndoelen van de onderbouw van vo gaat het 
vooral om ervaringen en gevoelens uitdrukken en 
communiceren, waardering krijgen voor cultureel 
erfgoed (uitsluitend in po), produceren, presenteren, 
beleven, verslag leggen en reflecteren. Leerlingen met 
een speciale onderwijsbehoefte die nu binnen Passend 
Onderwijs in de basisondersteuning een aanbod krijgen, 
volgen de kerndoelen van het basisonderwijs. 

Het speciaal onderwijs heeft twee groepen kerndoelen: 
één voor speciaal onderwijs (so) en een set voor 
voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor normaal en 
moeilijk lerende leerlingen zijn globale kerndoelen 
gemaakt voor tekenen en handvaardigheid, muziek, 
spel en beweging. Voor zeer moeilijk lerende leerlingen 
(ZML) of voor de meervoudig beperkte leerlingen 
(MG) zijn aparte kerndoelen gemaakt voor tekenen, 
handvaardigheid, muziek en dramatische expressie.

In de eindtermen voor de kunstvakken van het vmbo 
ligt de nadruk op produceren of dansen of spelen of 
musiceren en beschouwen. In de examenprogramma’s 
voor havo en vwo is er altijd sprake van een praktijk- en 
een theoriecomponent aangevuld met analyse- en 
onderzoeksvaardigheden, beschouwen en oriëntatie 
op studie en beroep. Het nieuwe examenprogramma 
Culturele Kunstzinnige Vorming voor havo/vwo,  
afgekort als CKV, bestaat uit vier domeinen:  
A) verkennen, B) verbreden, C) verdiepen en D) verbinden. 
Daarbij wordt in het nieuwe examenprogramma van 
CKV havo/vwo ook expliciet aandacht besteed aan 
onderzoeksvaardigheden. 

 

De kerndoelen beschrijven het aanbod van het onderwijs 
in K&C in po en (v)so. In de bovenbouw beschrijven de 
eindtermen van de examenprogramma’s voor vmbo, 
havo en vwo de beheersingsdoelen. Dat zijn doelen die 
beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Wat gebeurt er op scholen?
Het leergebied Kunstzinnige oriëntatie kan in 
primair onderwijs op verschillende manieren worden 
aangeboden: in afzonderlijke vakken, als onderdeel 
van projecten, thematisch of in mengvormen. 
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de vertaling 
van de kerndoelen naar de onderwijspraktijk. 
Daarbij hoort ook dat zij de omvang bepalen en 
keuzes maken over de uitvoering. Slechts een 
beperkt aantal po-scholen heeft de mogelijkheid 
samen te werken met vakleerkrachten K&C.
In het vo zijn er naast de reguliere lespraktijk scholen die 
kunstklassen hebben, cultuurstromen inrichten of in het 
vmbo kunstgerelateerde leerroutes aanbieden. Er zijn 
cultuurprofielscholen (zowel in het vo, als in het po) die 
veel aandacht besteden aan K&C en zich bijvoorbeeld 
richten op de integratie van K&C in andere vakken. In 
de bovenbouw van havo en vwo volgen alle leerlingen 
het verplichte vak CKV. Dit vak wordt afgesloten met 
een schoolexamen. Daarnaast hebben de leerlingen 
de mogelijkheid om een kunstvak als examenvak te 
kiezen. Afhankelijk van welke vakken de school hiertoe 
op de lessentabel zet gaat het om Tehatex (tekenen, 
handenarbeid en textiele werkvormen) of Muziek 
(de zogenoemde oude stijl variant) of een van de 
kunstvakken ‘nieuwe stijl, namelijk Kunst (algemeen) 
in combinatie met het praktijkdeel Kunst (beeldende 
vormgeving), Kunst (dans), Kunst (drama) of Kunst 
(muziek).
Tussen scholen onderling zijn grote inhoudelijke 
en kwalitatieve verschillen die zich doorvertalen in 
de resultaten van leerlingen. Naarmate leerlingen 
verder komen in hun schoolloopbaan worden 
examenprogramma’s bepalender voor de invulling van 
de kunstvakken. De grote verschillen in onderwijsaanbod 
binnen scholen en tussen scholen onderling is voor een 
deel te verklaren vanuit de diversiteit in wettelijke kaders 
voor de verschillende onderwijssectoren. Tot en met  

http://downloads.slo.nl/Documenten/VMBO digitale handreikingen/kerndoelen-speciaal-onderwijs.pdf
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klas 2 van het vo is het onderwijsprogramma gebaseerd 
op globale kerndoelen. Scholen werken op een school-
eigen manier en afhankelijk van de mogelijkheden 
in de school en in de nabije omgeving aan een basis, 
daarbij bieden zij leerlingen eventueel verdiepende of 
verbredende activiteiten en dit alles doen zij vanuit een 
mono-, multi- of interdisciplinaire benadering van kunst- 
en cultuuronderwijs.
 
Wat zijn de resultaten?
Circa de helft van de po-scholen biedt de kunst-
disciplines en cultureel erfgoed in de regel apart aan. 
Niet alle vakken komen in dezelfde mate aan bod. Met 
name beeldende vorming en muziek hebben een plaats 
op het rooster. Bij de overige scholen is er in de vorm 
van projecten samenhang tussen de verschillende 
kunstvakken en cultureel erfgoed. Daarnaast is er bij 
de helft van de scholen in po sprake van (een wens 
tot) samenhang van cultuuronderwijs met het overige 
onderwijs (Hoogeveen, Beekhoven, Kieft, Donker & 
Van der Grinten, 2014). Vaak komt dit voort uit een 
overkoepelende visie op onderwijs. Op de meeste 

scholen blijft samenhang beperkt tot losse thema’s en 
projecten. Dit is afhankelijk van het (regionale) aanbod, 
de ervaring van de school met projecten en de interesse 
van leraren. Om samenhang te realiseren starten 
de meeste scholen vanuit het leergebied Oriëntatie 
op jezelf en de wereld of vanuit taal(-verwerving). 
Het combineren van kunst en cultureel erfgoed met 
natuur en technologie, rekenen of filosofie wordt her 
en der ook verkend. Scholen kiezen er vaak voor om 
te werken vanuit methodes die een geïntegreerde 
aanpak bieden omdat zij het moeilijk vinden om 
zelf structureel vorm te geven aan samenhang.

De kunstvakken onderscheiden zich in het vo van vrijwel 
alle andere schoolvakken door de wel zeer uiteenlopende 
beginsituatie van leerlingen. In de onderbouw krijgen 
leraren te maken met leerlingen die van basisscholen 
komen waar veel of juist weinig aandacht besteed is 
aan K&C. Daarnaast zijn er leerlingen die van huis uit 
de mogelijkheid hebben gekregen om te dansen, te 
zingen, te musiceren of te acteren en/of gestimuleerd 
worden zich op (ver)beeldende wijze te uiten. Er is geen 
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“In de huidige tijd zijn crossovers tussen kunst, 
technologie en wetenschap niet meer weg te denken.”

vanzelfsprekende doorlopende leerlijn vanuit po naar 
de onderbouw van het vo. In de praktijk zijn scholen 
genoodzaakt een nieuwe start te maken. Alle leerlingen 
krijgen zo de gelegenheid aan te sluiten. 

Leerlingen in het profiel C&M hebben in de bovenbouw 
van havo en vwo de mogelijkheid om een kunstvak als 
examenvak te kiezen. Dit wordt het profielkeuzevak 
genoemd. Ook binnen andere profielen kunnen 
leerlingen een kunstvak als examenvak kiezen, mits de 
school deze vakken aanbiedt. Deze zogenoemde keuze-
examenkunstvakken vallen uiteen in twee systemen: 
kunstvakken oude stijl en kunstvakken nieuwe stijl. 
•    oude stijl kunstvakken: Muziek en Tehatex;
•   nieuwe stijl kunstvakken: Kunst (algemeen) in 

combinatie met Kunst (beeldende vormgeving),  
Kunst (dans), Kunst (drama) en Kunst (muziek).

De consequentie van deze indeling in twee systemen is 
dat er een enorme verscheidenheid is in doelen, inhoud, 
vorm en didactiek. Doordat niet op alle scholen sprake is 
van een vanzelfsprekende doorlopende leerlijn voor de 
verschillende kunstdisciplines kan het zijn dat leerlingen 

bijvoorbeeld wel in klas 1 en 2 muziek hebben gehad 
en het pas weer als keuze-examenvak volgen in klas 4 
(zowel havo als vwo). Dit heeft dan ook gevolgen voor de 
inhoudelijke invulling van dit keuze-examenvak. 

Wat is het overheidsbeleid?
Bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum is het 
interessant de opbrengsten van stimuleringsregelingen 
of de inhoud van nieuwe examenprogramma’s 
op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs te 
bestuderen en te discussiëren over wat daaruit kan 
worden meegenomen op landelijk niveau. De volgende 
ontwikkelingen spelen:

Versterken cultuuronderwijs in po, vmbo  
en praktijkonderwijs
Meer dan de helft van de po-scholen werkt in het 
kader van de meerjarige regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CMK) samen met culturele instellingen aan 
een versterking van cultuuronderwijs. Dit heeft onder 
andere geleid tot het ontstaan van een groot aantal 
regionaal ontwikkelde leerlijnen. De huidige regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit (2017 – 2020) zet in op de 
doorontwikkeling en implementatie hiervan  
(www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl). 
Speciaal voor muziekonderwijs is er voor po een 
impulsregeling in het leven geroepen onder de naam 
Meer muziek in de klas. Een groot aantal scholen maakt 
hier inmiddels gebruik van. Deze regeling richt zich op 
de vraag van scholen en de professionalisering van de 
leerkracht met als doel muziekonderwijs toegankelijk 
te maken voor alle po-scholen. Ook na 2020 wordt de 
regeling voortgezet (www.meermuziekindeklas.nl). 
Ter bevordering van de culturele ontwikkeling 
van leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs heeft het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
ook een subsidieregeling voor cultuur-educatieve 
projecten op scholen opengesteld (Staatscourant, 2014; 
Ministerie van OCW, 2015). De regeling is bedoeld om de 
kwaliteit van het aanbod aan culturele activiteiten voor 
het vmbo te verbeteren. Ook in deze regeling werken 
culturele instellingen en scholen samen aan de realisatie 
van innovatieve cultuur-educatieve activiteiten. In het 
voorjaar van 2018 komt er een vervolg op deze regeling.

http://www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl
http://www.meermuziekindeklas.nl
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Nieuwe examenprogramma’s
 
Vmbo
In schooljaar 2016 -2017 is het examenprogramma voor 
Kunstvakken 1 inhoudelijk verduidelijkt. De essentie is 
dat leerlingen culturele activiteiten meemaken  
– ervaren – en eigen werk produceren en presenteren.  
Reflectie op culturele en kunstzinnige activiteiten  
vindt plaats middels een vormvrij kunstdossier. Het 
nieuwe examenprogramma treedt met ingang van  
1 augustus 2018 in werking onder de volgende naam: 
Kunstvakken inclusief ckv. Daarnaast zijn in het vmbo 
de beroepsgerichte programma’s veranderd. Vanaf 
schooljaar 2016-2017 bieden scholen hun leerlingen 
een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte 

keuzevakken aan. De keuzevakken zijn actueel, 
vernieuwend, praktisch en doorstroomrelevant (ook 
richting kunstgerelateerde opleidingen). Van de grote 
hoeveelheid keuzevakken die nu ontwikkeld zijn heeft 
een beperkt aantal een kunstzinnig karakter. Denk aan 
Podium, Dans-, acteer- en zangactivitieiten of Fotografie. 

Havo en vwo
Het examenprogramma voor CKV voor havo en vwo is 
veranderd. Vanaf schooljaar 2017-2018 werken scholen 
in klas 4 van havo en vwo met het nieuwe programma. 
CKV gaat over kunst in de brede zin van het woord. Het 
gaat over kunst van nu, over onderwerpen van vroeger, 
nu en in de toekomst. Het doel van CKV is kunst actief 
meemaken (www.examenblad.nl).

“Door onderwijs in K&C leren leerlingen zich vanuit verschillende 
perspectieven op een verbeeldende en reflecterende wijze tot de werkelijkheid 

te verhouden en ontwikkelen hun cultureel bewustzijn.”

http://www.examenblad.nl
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In de samenleving
Enkele discussies die relevant zijn voor het toekomstig 
curriculum:

Persoonsvorming
Het actuele discours over het belang van persoons-
vorming binnen het onderwijs is voor de kunstvakken 
een kans aan te geven wat hun waarde op dit gebied is. 
Onderwijs in K&C levert een waardevolle bijdrage aan 
de algemene en persoonlijke vorming van leerlingen, 
het fungeert als een ‘belangrijke bouwsteen voor de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren’ (Ministerie 
van OCW, 2015). Niet alleen maken leerlingen 
kennis met verschillende aspecten van cultuur 
(receptie) of ontwikkelen ze vaardigheden binnen 
verschillende kunstdisciplines (productie). Binnen dit 
leergebied ontdekken leerlingen ook hun persoonlijke 
interesses en talenten en gaan via de kracht van de 
verbeelding, individueel of samen met anderen (zoals 
medeleerlingen, kunstenaars, musici, dansers, acteurs), 
op zoek naar hun eigen identiteit en persoonlijkheid.  
Zo leren ze zichzelf kennen en leren hoe ze zich 
verhouden tot anderen en de wereld. Het onderwijs 
in K&C biedt mogelijkheden tot zelfreflectie en houdt 
leerlingen een spiegel voor (Folmer, Koopmans-van 
Noorel & Kuiper, 2017).

21e eeuwse vaardigheden of brede 
vaardigheden
In het huidige onderwijsdebat richt de discussie zich 
onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden 
van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een 
continu veranderende maatschappij. Veel van deze 
vaardigheden worden samengevat onder de noemer 
‘21e eeuwse vaardigheden’ of ‘brede vaardigheden’. 
Het betreft generieke vaardigheden die nodig zijn om 
te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige 
samenleving. Denk daarbij onder andere aan: kritisch 
denken, creatief denken, probleem oplossen, sociale en 
culturele vaardigheden en mediawijsheid. 

Sociale en culturele vaardigheden
Sociale en culturele vaardigheden zijn een onderdeel van 
de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden. Hierbij gaat 
het om het effectief kunnen leren, werken en leven met 
mensen van verschillende etnische, culturele en sociale 
achtergronden. Sociale afkomst en cultuur bepalen in 
hoge mate hoe we denken, wat we maken en doen, 
hoe we betekenis geven aan een steeds veranderende 
samenleving en hoe we met elkaar omgaan en 
communiceren. Om nu en in de toekomst succesvol 
te kunnen samenleven is het daarom van belang om 
kennis te hebben van sociale en culturele opvattingen en 
daarmee rekening te houden in het handelen. Sociale en 
culturele vaardigheden gaan dus over herkennen, 

erkennen en waarderen van diversiteit. Hoewel deze  
vaardigheden in principe in alle leergebieden aan de 
orde kunnen komen leren leerlingen bij K&C kennis te 
maken met elkaars culturen, elkaars verhalen en elkaars 
beelden. 

Visuele geletterdheid, mediawijsheid
In de wereld van vandaag spelen beelden een grote 
rol. Niet alleen kijken we dagelijks naar een constante 
stroom aan beelden, we maken en verspreiden ook 
beelden. Snappen hoe bijvoorbeeld digitale en analoge 
beelden, gebouwen en objecten gebruikt worden om 
kennis door te geven, ideeën uit te drukken, kritiek 
te leveren of te beïnvloeden, is belangrijk om zelf de 
complexe hedendaagse beeldcultuur te verklaren 
en te interpreteren. De term mediawijsheid wordt 
binnen (het leergebied) K&C verschillend gebruikt 
en geïnterpreteerd. Binnen po en onderbouw vo is 
mediawijsheid vooral gericht op het leren gebruiken 
van (digitale) media. Dat houdt onder meer in het 
analyseren, interpreteren en verwerken van beelden 
door middel van digitale technieken zowel in beeld  
als geluid. 
Soms wordt mediawijsheid in een adem genoemd met 
ontwikkelingen als, maakonderwijs, maker movement 
en fablabs. Dit onderwijs richt zich specifiek op het 
aanleren van creatieve en technische vaardigheden op 
het snijvlak van techniek en K&C. Leerlingen leren samen 
met anderen problemen te verkennen en oplossingen te 
onderzoeken. 
 
Crossovers tussen kunst, technologie en 
wetenschap
In de huidige tijd zijn crossovers tussen kunst, 
technologie en wetenschap niet meer weg te denken. 
De grens tussen kunst en wetenschap vervaagt en 
zowel de wetenschapper als de kunstenaar zijn bezig 
met creativiteit en vergelijkbare onderzoeksprocessen. 
Wetenschappelijke vondsten worden verwerkt in 
kunstwerken en kunst maakt ‘het onzichtbare’ zichtbaar. 
Binnen de creatieve industrie worden door crossovers 
nieuwe technologische ontwikkelingen gedaan en 
veelvuldig toegepast. Hiermee kan kunst de wetenschap 
toegankelijker en begrijpelijker maken en andersom. 
Vanuit dat perspectief is er recent veel aandacht 
voor STEAM-onderwijs. STEAM staat voor Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics en gaat 
uit van een integratieve benadering van onderwijs in 
deze vakken. Het doel van deze benadering is leerlingen 
te motiveren en uit te dagen om onderwerpen in de 
breedte en vanuit diverse perspectieven te bestuderen. 
Op scholen worden samenwerkingsprojecten gestart 
tussen kunstvakken en de bètavakken. 
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Voorwaarden

Voor een geslaagd curriculum K&C moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan. De onderstaande 
vragen gaan over die voorwaarden. Het zijn geen 
vragen die het ontwikkelteam kan beantwoorden, 
maar het is wel van belang dat deze vragen in een 
later stadium een gedegen antwoord krijgen. 

Hoeveel uren staan er op het rooster?
Uit de cultuurmonitoren po en vo blijkt dat de uren die 
scholen in de verschillende onderwijssectoren besteden 
aan kunst- en cultuuronderwijs sterk variëren. Dit hangt 
onder meer samen met - enerzijds - de visie op onderwijs 
en nog specifieker de visie op kunst- en cultuuronderwijs. 
Anderzijds, is de ervaring, met het belang en de waarde 
die de leiding van de school hecht aan onderwijs in 
K&C. In het Nederlands onderwijs is de schoolleiding 
verantwoordelijk voor goed onderwijs en dat moet 
passen bij de geldende wet- en regelgeving. Voor po en 
vo is er geen regelgeving over het aantal uren voor de 
kunstvakken. Dit is risicovol. Het domein K&C bestaat 
uit meerdere disciplines, omvat theorie en praktijk en 
biedt leerlingen ook buiten de muren van de school 
culturele ervaringen: de bijdrage aan de hoofddoelen 
van het onderwijs (kwalificatie socialisatie en vorming) 
staat niet ter discussie. De druk vanuit de maatschappij 
aandacht te besteden aan andere thema’s of andere 
ontwikkelingen prioriteit te geven is groot. Dit gaat 
dikwijls ten koste van het brede domein in de kunst- en 
cultuurvakken.  

 
Hoe wordt de voortgang van leerlingen in 
het leergebied K&C gevolgd, gestimuleerd en 
getoetst?
In het po is op dit moment nog niet altijd voldoende 
aandacht voor, en kennis aanwezig om de leerervaringen 
en opbrengsten in K&C te evalueren. In het vo is 
discussie over de waardering van het werk van leerlingen 
middels cijfers. Zowel in po als vo biedt formatief 
evalueren kansen om meer inzicht in te krijgen in het 
leerproces. Dit geldt zowel voor leraren als leerlingen. 
Daarbij kan een school ook kiezen om meer ruimte te 
bieden voor talentontwikkeling. 

Zijn docenten goed opgeleid?
Praktijk
De generiek opgeleide leraar primair onderwijs voelt zich 
vaak handelingsverlegen in (specifieke kunstdisciplines 
in) het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Mogelijk 
door de sterke nadruk op taal en rekenen is er ook 
op de lerarenopleidingen niet voldoende aandacht 
voor deskundigheidsbevordering in dit leergebied. 
Hoewel door samenwerking met het culturele veld, 
bijvoorbeeld in de regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit, en de toename van het aantal Interne 
Cultuurcoördinatoren (ICC) de situatie wel is verbeterd, 
is professionalisering nog steeds van essentieel belang. 
Leraren in vo zijn goed opgeleide vakspecialisten.  
Zij hebben een lerarenopleiding voortgezet onderwijs 
gevolgd en een bevoegdheid gehaald in een of meerdere 
kunstdisciplines. In de bovenbouw van havo en vwo 
kunnen leerlingen te maken krijgen met leraren die  
meer praktisch of juist theoretisch opgeleid zijn.  
Deze laatstgenoemde groep leraren heeft bijvoorbeeld 
een master kunstgeschiedenis, kunsttheorie (UvA), 
musicologie of theaterwetenschappen gevolgd. 

Beleid
Pabo’s en lerarenopleidingen voor de kunstvakken 
denken periodiek na over de vraag hoe zij hun 
studenten het beste kunnen voorbereiden om de 
ontwikkelingen van leerlingen in po en vo te stimuleren. 
Voor de lerarenopleidingen in kunstvakken vormen de 
verschillende kennisbases het denkkader (HBO-Raad, 
2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d). Daarnaast is het 
Schakeldocument bij de nieuwe beroepsprofielen voor 
kunstvakdocenten (KVDO, 2016) in dit kader relevant. 
Ook voor de pabo is voor de verschillende kunstvakken 
een kennisbasis beschikbaar. Een knelpunt is, over het 
algemeen genomen, dat de tijd die opleidingen hieraan 
kunnen besteden gering is. Leerkrachten kunnen zich 
verder bekwamen in de kunstvakken door nascholingen 
te volgen gericht op specifieke kunstdisciplines of 
breed tot interne cultuurcoördinator (ICC, soms 
ook aangeboden als pabo-minor) en vervolgens tot 
cultuurbegeleider (http://www.lkca.nl).

Kern en keuze
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Leidende vragen

1.   Wat moet in ieder geval aan bod komen in het leergebied K&C, en hoe verhouden K&C  
zich tot elkaar?
De begripsverwarring over kunst, cultuur, cultuuronderwijs, cultuureducatie en de grote verscheidenheid aan 
theorieën en visies over het ‘waartoe’ van K&C-onderwijs bemoeilijken de afstemming over doelen en inhouden 
tussen vakken en tussen onderwijssectoren. Dit heeft consequenties voor de afbakening van vakken, de naamgeving 
en de invulling van het onderwijsprogramma. De verschillende visies (en belangen) die in het brede vakgebied 
leven, maken discussies over vernieuwing ingewikkeld en staan het maken van duidelijke keuzes over het ‘wat’ (op 
schoolniveau) in de weg. Dit betekent dat het van belang is om te komen tot een gemeenschappelijk kader en een 
gemeenschappelijke taal waardoor het mogelijk wordt met elkaar over de inhoud te spreken. Een gedeelde visie 
fungeert als fundament om richting te kunnen geven aan de inhoud van het curriculum of curricula voor K&C-
onderwijs over alle sectoren heen. 

Door onderwijs in K&C leren leerlingen zich vanuit verschillende perspectieven op een verbeeldende en 
reflecterende wijze tot de werkelijkheid te verhouden en ontwikkelen hun cultureel bewustzijn. In het onderwijs in 
K&C wordt vaak onderscheid gemaakt tussen beleven en ervaren enerzijds en maken anderzijds. Het eerste wordt 
wel aangeduid als receptieve vaardigheden. Hierbij valt te denken aan het bijwonen van theatervoorstellingen, 
concerten en bezoeken van kunstenaarsateliers, musea en monumenten. Beschouwen van kunst valt hieronder, 
evenals kennis van en waardering voor cultureel erfgoed. Productieve vaardigheden vinden dikwijls plaats in een 
creatief proces. Leerlingen leren technieken en vaardigheden in verschillende media en disciplines. Daarbij is het 
stimuleren van reflectie steeds van belang. 
Een discussie over de kern van het curriculum voor het leergebied K&C roept vele vragen op zoals: Welke 
vaardigheden moeten in ieder geval aan bod komen in een leergebied? Hoe verhoudt produceren of vormgeven 
en presenteren zich tot het meemaken van culturele activiteiten. Of hoe verhoudt de praktijk zich tot theorie en 
beschouwing? Kan het accent zo nodig per sector anders zijn?

2.   Welke kennis en vaardigheden uit de programma’s van de huidige kunstvakken dienen  
in een nieuw curriculum ook een plek te krijgen?  
Door de leerjaren heen verschuift het accent van een brede oriëntatie, in po en onderbouw vo, naar praktische 
en theoretische verdieping in de afzonderlijke kunstdisciplines (vmbo en havo/vwo). Kunstvakken inclusief ckv 
(vmbo), CKV en Kunst Algemeen (havo/vwo) zijn hier uitzonderingen op en bieden ook in de bovenbouw een brede 
kijk op K&C. In het nieuwe examenprogramma CKV voor havo/vwo nemen leerlingen hun eigen kunstervaringen 
als vertrekpunt en gaan met nieuwe kennis, bijbehorende vaktaal en kunstgerelateerde vragen op onderzoek uit. 
Het nieuwe examenprogramma CKV voor havo/vwo bestaat uit vier domeinen: A) verkennen, B) verbreden, C) 
verdiepen en D) verbinden. Daarbij wordt in het nieuwe examenprogramma van CKV voor havo/vwo ook expliciet 
aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden. In hoeverre zou dit examenprogramma een inspiratiebron voor 
het nieuwe curriculum van po tot vo kunnen zijn? Zou het accent in het leergebied bijvoorbeeld kunnen liggen op 
onderzoeksvaardigheden (à la Domein C in CKV), of het leren denken en werken vanuit verschillende perspectieven 
en invalshoeken (zoals in domein B: dimensies van CKV)? 
Op welke wijze kan de huidige, bestaande, situatie input leveren voor een toekomstig curriculum? En wat is de 
verbindende schakel tussen de monodisciplinaire praktijkvakken. In dit geval het (leren) spelen, dansen, maken of 
musiceren, waarbij de nadruk ligt op het proces en de makerskant wordt belicht in, bijvoorbeeld: hoe werkt een 
kunstenaar, choreograaf of componist? En, op welke manier kan een kunstwerk, ballet of compositie tot stand 
komen? Of, zou in een toekomstig curriculum meer en vooral het accent moeten liggen op het beschouwen en 
duiden van (de waarde van) K&C? Zouden leerlingen bijvoorbeeld moeten onderzoeken wat de rol, de betekenis en 
impact van K&C is, zowel met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst. 

Kern en keuze
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3.   Welke kennis en vaardigheden missen in het huidige curriculum en zouden in ieder geval 
aan bod moeten komen in toekomstgericht kunst- en cultuuronderwijs?
Met uitzondering van het examenprogramma voor CKV in de bovenbouw van havo en vwo zijn de kerndoelen 
en eindtermen sinds 2006 niet of nauwelijks meer herzien. Terwijl de wereld van K&C, mede gevoed door de 
technologische ontwikkelingen en de wetenschap, voortdurend in beweging is. Hierdoor ontstaan nieuwe 
opvattingen over kunst en nieuwe (meng)vormen van kunst. Dit heeft gevolgen voor de productie en consumptie 
van K&C en de functie daarvan in de maatschappij. Het is mogelijk virtueel door musea te wandelen of kennis te 
maken met erfgoed en entertainment. Festivals en de beleveniscultuur kunnen rekenen op een grote interesse. 
De sterk visueel ingerichte maatschappij vraagt om andere vaardigheden. Op jonge leeftijd komen leerlingen 
tegenwoordig met meer en complexe vormen van audiovisuele media en visuele uitingsvormen in aanraking. 
Daarnaast is er een toenemende interesse voor de ontwikkeling van creativiteit en andere vakoverstijgende 
vaardigheden om innovatie en de (creatieve- of kennis)economie te stimuleren. De grote vraag daarbij is wat 
leerlingen in een leergebied voor K&C moeten leren om beter toegerust te zijn op de vernieuwingen in het veld 
en veranderingen in de wereld. Welke actualiseringen zijn nodig in het huidige K&C-curriculum, in relatie tot 
veranderingen in de samenleving of de wereld? Hoe verhouden de huidige programma’s zich tot de technologische 
ontwikkelingen in het vakgebied en in de wereld? Wat betekent het om in een digitale samenleving op te groeien 
waar je doorlopend omgeven wordt door beelden? Welke morele of ethische aspecten spelen er?

Daarnaast dient ook de vraag verkend te worden of er juist niet ook eens iets ‘uit’ zou kunnen. De neiging bestaat 
vaak om kennis en vaardigheden toe te voegen. In het licht van de discussie over overladenheid is dit zeker ook een 
interessante vraag om in de ontwikkelteams te verkennen.

1.  Wat zijn de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn? 
Een doorlopende leerlijn zou in elk geval moeten proberen een oplossing te bieden voor een aantal leerplankundige 
knelpunten tussen en binnen sectoren. De diversiteit in wettelijke kaders maakt het ingewikkeld om een 
samenhangend en doorlopend programma te ontwikkelen van po tot en met vo. Een belangrijk knelpunt is de 
overgang van po naar onderbouw vo. In po zijn scholen sterk afhankelijk van de eigen mogelijkheden, daardoor  
loopt de beginsituatie van leerlingen in vo uiteen. Voor alle leerlingen in de onderbouw van het vo, ongeacht het 
niveau, zijn de kerndoelen gelijk. Er is sprake van een duidelijke knip na leerjaar 2 (vmbo) en 3 (havo/vwo), ook de 
doorstroom van vmbo-tl naar havo is niet optimaal. Tussen de globale kerndoelen van de onderbouw vo en de 
specifiek beschreven eindtermen in bovenbouw vo (vmbo, havo/vwo) zit een inhoudelijke kloof. En in havo/vwo  
is de keuze van de school voor een kunstvak ‘oude stijl’ en ‘nieuwe stijl’ van invloed op de ontwikkeling van 
doorlopende leerlijnen.

De aandacht is afgelopen jaren vooral uitgegaan naar ontwikkelingen binnen de sectoren. De doorlopende leerlijn 
tussen sectoren is daarbij uit het oog verloren. Dit betekent dat niet alle leerlingen een vergelijkbare basis hebben 
bij de overgang van de ene naar een volgende onderwijssector. Bij het gesprek over de currciulumherziening 
is het belangrijk om na te denken over de vraag hoe leerlingen soepel kunnen schakelen tussen en binnen de 
onderwijssectoren? Wat hebben leraren daarvoor nodig? Tevens moet rekening worden gehouden met de eisen die 
het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) en in het bijzonder het vervolgonderwijs in aanverwante opleidingsgebieden 
stelt. Opmerkelijk: voor het vervolgonderwijs zijn de keuze-examenvakken in kunstvakken niet verplicht (net zomin 
als bijvoorbeeld het behalen van een eindexamen biologie verplicht is voor het starten met de universitaire  
studie biologie). 

Sam
enhang

D
oorlopende leerlijnen
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Sam
enhang

1.   Hoe creëer je een samenhangend onderwijsprogramma? Wat is er nodig om de samenhang 
binnen kunst- en cultuurvakken of tussen kunst- en cultuurvakken en andere vakken of 
thema’s te bevorderen? 
De behoefte aan een samenhangend onderwijsprogramma leeft in alle onderwijssectoren en staat al jaren hoog op 
de politieke onderwijsagenda. Curriculaire samenhang kan op verschillende manieren tot uiting komen. In de praktijk 
wordt onderscheid gemaakt tussen: 1) samenhang binnen vakken en 2) samenhang tussen vakken. Bij de eerste 
variant gaat het om de samenhang tussen de inhoud en vaardigheden binnen een bepaald vak en om de samenhang 
tussen de inhoud en de visie op het vak. Bij de tweede variant vindt er afstemming plaats op het niveau van inhoud 
of vaardigheden tussen vakken. Dit kan enerzijds door de klassieke vakkenstructuur en het daaraan gekoppelde 
rooster overeind te laten. Anderzijds kunnen scholen samenhang realiseren door het onderwijsaanbod (van de 
kunstvakken) te integreren. In deze variant zijn de ‘losse’ praktijkvakken niet leidend maar is het onderwijs geordend 
rond leergebieden, thema’s, contexten, of leervragen van leerlingen. Tussen deze twee uitersten liggen allerlei 
mengvormen waarbij projectvormen of leergebieden het meest tot de verbeelding spreken. In deze variant worden 
delen van curricula in samenhang aangeboden. 
Wanneer kunst- en cultuuronderwijs verbonden wordt aan bijvoorbeeld thematisch onderwijs, dan is de kans 
groot dat er - met name in po en so/vso - meer aandacht voor K&C is dan wanneer scholen in losse uren aandacht 
besteden aan kunstvakken. Het kan ook een risico inhouden, namelijk dat kunstvakken ter illustratie of verwerking 
van doelen van andere vakken worden ingezet. Overkoepelende leerdoelen leiden tot een minder willekeurige keuze 
voor thema’s waarbij de uitdaging is te zorgen dat vakken vanuit hun eigen inhoud een gelijkwaardige bijdrage 
kunnen leveren. 
Het so en vso hechten veel belang aan kunstzinnige oriëntatie en de bijdrage van het vakgebied aan persoons-
vorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Bij het gesprek over de inhoud van het curriculum is 
het daarom goed om de doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en Kunstzinnige oriëntatie in samenhang te 
bezien.
Aansluiting bij de culturele ontwikkeling van leerlingen is voor alle sectoren van essentieel belang. Het leerplankader 
Cultuur in de Spiegel (Van der Hoeven, Jacobse, Van Lanschot Hubrecht, Rass, Roozen, Sluijsmans en Van de Vorle, 
2014) kan daarbij als hulpmiddel dienen.



Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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