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Opbouw workshop

• OnsOnderwijs2032

• Cultuuronderwijs voor OnsOnderwijs2032

– Cultuur in de Spiegel

– Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie

– Subsidieregelingen

• Dialoog: toekomstgericht onderwijs op school



OnsOnderwijs2032 De Aftrap



OnsOnderwijs2032 Het traject

http://pilot.touchcast.com/johnl/VujHY9Th
http://pilot.touchcast.com/johnl/VujHY9Th






Kennisdomein Taal & Cultuur

• Kennis van de wereld

Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om hem heen te begrijpen en mede vorm te geven. Daarom heeft 
iedere leerling een vaste basis nodig van kennis en vaardigheden. Dankzij die basis kunnen leerlingen op de 
hoogte blijven van (inter)nationale ontwikkelingen en zijn ze in staat nieuwe kennis tot zich te nemen en toe te 
passen. Het Platform stelt voor de kennisbasis onder te verdelen in drie domeinen: Taal & Cultuur, Mens & 
Maatschappij en Natuur & Technologie. Die domeinen gaan over de grenzen van de huidige vakken heen. 
Dat betekent dat in bijvoorbeeld het domein Taal & Cultuur kennis en manieren van denken uit bijvoorbeeld 
Nederlands en muziek terugkomen, maar ook concepten en manieren van werken die de vakken gemeen 
hebben. Werken in domeinen maakt het mogelijk meer aandacht te besteden aan actuele maatschappelijke 
vraagstukken, zoals duurzaamheid en nieuwe technologieën. Zo wordt het onderwijs voor leerlingen meer 
betekenisvol.

• Taal & Cultuur

Binnen het domein Taal & Cultuur gaat het om de rol van cultuur in de samenleving. Cultuur bepaalt immers 
voor een belangrijk deel wat we maken en doen en hoe we met elkaar omgaan. Leerlingen krijgen inzicht in 
hun eigen cultuur en die van anderen. Ook leren ze hoe cultuur kan worden uitgedrukt in taal en kunst. Ze 
maken kennis met bijvoorbeeld literatuur, muziek, cultureel erfgoed, theater en beeldende kunst. Ook leren ze 
over verschillende vormen van religie.

Het gaat bijvoorbeeld om het volgende vraagstuk, waarin elementen uit verschillende vakgebieden 
terugkeren:

Hoe geeft de mens zin aan het bestaan?
Over cultuur en levensbeschouwing, met onderwerpen als: religies, kunstbeschouwing en filosofie.

http://onsonderwijs2032.nl/mens-maatschappij/
http://onsonderwijs2032.nl/natuur-technologie/


OnsOnderwijs2032 En nu?

"Onderwijscoöperatie: verdieping en verbreding."

"Dialoog onder leraren over curriculumontwikkeling en 

vergroten betrokkenheid."



En wat doet  SLO ?

• Wat doen scholen (po, vo, (v)so) al en hoe doen ze dat?

– Hoe denken zij over het domein Taal & Cultuur?

– Samenhang taal- en cultuuronderwijs?

– Doorlopende leerlijnen taal- en cultuuronderwijs?

– Kern/keuzeprogramma's?

– Tijd?

– Toetsing- en verantwoording?

– Ondersteuning en professionalisering?

• Wat weten we over curriculumontwikkeling binnen 

Taal en Cultuur: producten en processen?



Heeft taal- &  cultuuronderwijs dan stilgezeten?

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html
http://www.slo.nl/cultuurindespiegel
http://www.slo.nl/cultuurindespiegel
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuureducatie-met-kwaliteit-2013-2016.html
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuureducatie-met-kwaliteit-2013-2016.html
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
http://www.rug.nl/cultuuronderwijs/projecten/zwarte-boekje.pdf
http://www.rug.nl/cultuuronderwijs/projecten/zwarte-boekje.pdf


Een domein Taal 

& Cultuur op mijn 

school?



De kers op de taart

Vul aan: 

Een domein Taal & Cultuur is wel/niet mogelijk omdat ...

Subvraag

Om een domein Taal & Cultuur mogelijk te maken zou er ...

(denk aan voorwaarden: wat zou er geregeld moeten worden 

door de overheid, school, inspectie, regionale instellingen, 

uitgeverijen, enz.?)



De kers op de taart

Wat delen jullie? 



Laat uw opmerkingen, gegevens en vragen achter 

en graag tot ziens!
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