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Reactieformulier Curriculum.nu visie
Negen ontwikkelteams, leraren en schoolleiders werken aan de actualisatie van 
het curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit 
doen zij niet alleen, zij gaan in gesprek en vragen feedback op tussenproducten 
aan o.a leerlingen, ouders, (ontwikkel)scholen, leraren, schoolleiders, 
schoolbestuurders, vakverenigingen, lerarenopleiders, vervolgonderwijs, 
voorschoolse educatie, maatschappelijke organisaties, de wetenschap, en het 
bedrijfsleven. De ontwikkelteams werken het komend jaar in vier 
ontwikkelsessies en verzamelen tussen deze sessies hun feedback op 
tussenproducten. Uw feedback is van belang voor het ontwikkelteam om 
tussenproducten te verrijken. 

Ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft de eerste ontwikkelsessie achter de rug 
(14-16 maart) en heeft daarin een conceptvisie opgesteld voor het leergebied. 
Voorliggend formulier is bestemd voor het meegeven van feedback op deze 
conceptvisie namens een groep of vanuit een bijeenkomst. Het ontwikkelteam 
heeft een aantal vragen geformuleerd en stelt uw reactie zeer op prijs. 

De consultatievragen hebben als doel de conceptvisie completer te maken, aan 
te scherpen en te verhelderen.

Vult u de antwoorden op de vragen in die relevant zijn voor u of uw organisatie. 
Gelieve per vraag de antwoorden beknopt te formuleren. Onderaan kunt u 
eventuele overige opmerkingen toevoegen. Anonieme reacties worden niet 
gebruikt.1 Het staat u vrij om voor meerdere leergebieden feedback te geven 
en een formulier in te sturen.

U kunt dit reactieformulier mailen naar: consultatie@curriculum.nu

Dit kunt u doen tot en met woensdag 25 april 9.00 uur. 

1Zie spelregels voor reactie op www.curriculum.nu
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Contactgegevens indiener

Naam

e-mail*

Telefoonnummer*

*Uw reactie op de vragen wordt openbaar gemaakt, contactgegevens worden niet openbaar gemaakt

leerlingen

ouders

po-leraren

vo-leraren

wetenschappers / 
experts

lerarenopleiders

pedagogisch medewerkers / 
leraren uit het aansluitend onderwijs:

peuterspeelzalen/ kinderdagverblijf

MBO 

HBO

WO

Anders, nl.:

ALGEMENE GEGEVENS

We vragen u om de algemene gegevens hieronder zo goed mogelijk in te vullen. Deze gegevens 
hebben de ontwikkelteams nodig om een goed beeld te krijgen van wie ze de feedback krijgen. 

Naam organisatie/ groep/ bijeenkomst

Bijeenkomst(en) plaatsgevonden op/ reacties verzameld op (datum):

Aantal personen deelgenomen aan het tot stand komen van de reactie: personen

Aantal en achtergrond van de deelgenomen personen aan de reactie

Ik reageer namens de organisatie n.v.t.
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200  woorden)
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200  woorden)
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Reactieformulier tussenproduct Curriculum.nu
U kunt antwoorden geven op de vragen die voor u of uw organisatie van 
toepassing zijn.
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In de conceptvisie staan drie figuren. De onderstaande vragen gaan over deze drie figuren.



Reactieformulier tussenproduct Curriculum.nu reactie visie
NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu 

Overige punten
Als u naast de antwoorden hierboven aan het ontwikkelteam nog andere aandachtspunten 
heeft, kunt u dat hieronder invullen. Onderwerpen die geen betrekking hebben op de inhoud van 
de tussenproducten en/of de consultatievragen van het ontwikkelteam, worden verzameld en 
gedeeld.


	naam: Ronald Kox
	email: ronaldkox@lkca.nl
	telefoon: 0612942477
	naam organisatie: LKCA / Kunstem'92 regiobijeenkomsten (Zwolle, Amsterdam, Eindhoven)
	namens organisatie: Yes
	nvt: Off
	bijeenkomsten: 4, 5 en 6 april 2018
	aantal personen: 160
	anders nl: Culturele instellingen
	Aantal anders: 115
	Aantal WO: 
	Aantal HBO: 
	Aantal MBO: 
	Aantal Peuter: 
	Aantal Pedagogisch: 
	Aantal Lerarenopleiders: 5
	Aantal Wetenschappers: 25
	Aantal VO Leraren: 10
	Aantal PO Leraren: 5
	Aantal Ouders: 
	Aantal Leerlingen: 
	Leerlingen: Off
	Ouders: Off
	PO Leraren: Yes
	VO Leraren: Yes
	Wetenschappers: Yes
	Lerarenopleiders: Yes
	Pedagogisch: Off
	Peuter: Off
	MBO: Off
	HBO: Off
	WO: Off
	Anders: Yes
	Leergebied: [KunstEnCultuur]
	Eerste tussenproduct: 
	Overig: Durf te dromen los van de kaders! Én denk goed na over haalbaarheid, verwachtingen, rollen en partners. Beschrijven jullie de meest wenselijke situatie? Of maken jullie een visie die aansluit bij de werkelijkheid? De fraai verwoorde doelen lijken soms wat veraf te staan van de realiteit. Wat is er bijvoorbeeld nodig in de randvoorwaardelijke sfeer (kennis en kunde van professionals, tijd en ruimte) om deze visie te realiseren? Laat bovendien voldoende ruimte om flexibel te kunnen blijven opereren. Welke rol spelen de redelijk recent uitgewerkte kerndoelen van het SLO voor kunstzinnige oriëntatie in dit proces?Men is benieuwd naar de doorvertaling van de algemene conceptvisie in betekenisvolle taken/opdrachten en naar de samenhang en samenwerking met andere leergebieden, met name ook burgerschap. Men mist de ruimte voor en relatie met erfgoed. Cultuur (ook tussengebieden als nieuwe media en makersonderwijs) kan een kartrekker of katalysator (‘de basis’) zijn in de verbinding/integratie van leergebieden. Dat is goed om duidelijk te benoemen. Er is een verschil tussen primair en voortgezet onderwijs, omdat op lang niet alle basisscholen vakdocenten onderdeel uitmaken van het team. Docenten hebben specifieke competenties nodig om deze visie uit te kunnen voeren. Borging in het (s)bo is niet gedekt, zolang het leergebied niet goed genoeg in de pabo aan bod komt. Het fundament wordt gelegd in de opleiding(en). Ga in gesprek met pabo is het advies. Én met de kunstvakdocentenopleidingen, om mee te nemen wat het vervolgonderwijs vraagt van leerlingen. Een andere mogelijkheid voor borging is het aangaan van een intensieve samenwerking met specialisten vanuit culturele aanbieders. Benadrukt wordt het belang van diversiteit en inclusiviteit in de ontwikkeling van het curriculum. Betrek actief mensen met een andere achtergrond in het mee vormgeven aan het onderwijs van de toekomst. De visie sluit nu niet goed genoeg aan bij leerlingen in het sbo en het so. De visie mag nog specifieker gemaakt worden voor het speciaal onderwijs. Verder nog een pleidooi om de leerlijn door te trekken naar de eerste jaren van het MBO en na te denken over de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie.
	0 Vraag 01: Beschrijft de conceptvisie in voldoende mate de relevantie van ons leergebied voor de ontwikkeling van de leerling? Wat ontbreekt?
	0 Antwoord 01: 71% ja, 29% nee. Behoefte aan definiëring, duiding en explicitering van de begrippen kunst(disci- plines), cultuur (met name erfgoed), culturele context en creatief vermogen. Wat voegt K&C toe aan ontwikkeling leerling en wat maakt het onderscheidend? De positie mag sterker neergezet worden. Competenties (kennis, vaardigheden, houding, ervaring, expressie & ontwikkeling talent) zijn op zich- zelf relevant. Gebruik woorden als: ruimte voor experiment, leren van fouten, spelen, verwondering. En elementen als ‘proces en product gaan samen op’, ‘vragen i.p.v. antwoorden’, ‘ontwikkelen van ont- werp- en onderzoeksvaardigheden’. Zet leergebied ook in om vakken te verbinden. Men mist link met burgerschap, aandacht voor culturele diversiteit en culturele verleden en erfgoed. Leg duidelijker link met belevingswereld leerling (maken & bezoeken), met profess. cultuursector en kunstvakonderwijs.
	0 Vraag 02: Wordt er in de conceptvisie op het leergebied naar uw mening voldoende aandacht besteed aan de trends en ontwikkelingen in het leergebied Kunst en Cultuur? Wat mist u?
	0 Antwoord 02: Maatsch: 63% ja, 19% nee, 18% neutr. Vakinh: 28% ja, 57% nee, 21% neutr. Cultuur als spiegel van de samenleving is kern van maatschappelijke ontwikkeling. Cultuur is van iedereen, en maakt de samen- leving tot samenleving. Men mist ontwikkelingen als individualisering, segregatie, verharding, mani- pulatie van/via media, weinig ruimte voor diepgang. Technologie, digitalisering en beeld (geluid!) is te eenzijdig en beperkt. Ethische kant mist, en dat kunst voorloper is, geëngageerd stelling neemt en een kritische, of subversieve tegenreactie biedt. Benoem meer ambachtelijk makerschap, procesgericht werken, en invloed van ontwikkelingen binnen kunstdisciplines. Ontwikkelingen binnen onderwijs algemeen mist en koppeling met wetenschap. Vakvernieuwingen bij opleidingen of in praktijk ontbreken. Kúnnen we wel een 'gemeenschappelijk taal' spreken? K&C hebben baat bij diversiteit.
	0 Vraag 03: Verwoordt de conceptvisie in voldoende mate de bijdrage van het leergebied Kunst en Cultuur aan de ontwikkeling van de leerling op het niveau van drie hoofddoelen van het onderwijs (persoonlijke vorming, maatschappelijke vorming, kwalificatie)? Hoe staat u tegenover deze uitwerking? Ontbreken er elementen die u graag toegevoegd ziet?
	0 Antwoord 03: Pers.: 81% ja, 19% nee. Maatsch: 67% ja, 33% nee. Kwal: 45% ja, 55% nee. Uitw.; 66% pos, 6% neg, 28% neutr. Er ontbreken duidelijke keuzes die specifiek, herkenbaar en concreet maken. Meer (vak- specifieke, theoretische) kennis, kunde (ambacht) en reflectie. Persoonlijke vorming te smal gericht op artistieke ontwikkeling. Elementen als zelfkennis, ontwikkeling van eigen smaak en makerschap, onderzoekend en ontwerpend leren en link met filosofie missen. Bij maatsch. vorming ontbreken sa- menwerken, meningsvorming en respect voor anderen, kennismaken met tradities en gebruiken, ook uit een andere cultuur. Met erfgoed kan hieraan gewerkt worden. Bij K&C zijn persoonlijke groei/ ta- lentontwikkeling tijdens schoolloopbaan belangrijk. Kwalificatie is ontwikkeling van kritisch, creatief (denk)vermogen en open, nieuwsgierige houding. Aansluiting vervolg vanuit breed beroepsperspecti
	0 Vraag 04: In hoeverre onderschrijft u de eerste indeeën over samenhang (binnen en tussen leergebieden) en doorlopende leerlijnen?
	0 Antwoord 04: 34% ja, 23% nee, 43% neutr. Deelnemers vinden het belangrijk dat K&C ingezet kan worden om vak- ken met elkaar te verbinden. Kunst en cultuur bieden veel, meer dan andere leergebieden, aankno- pingspunten voor vakintegratie. Het unieke van K&C op het gebied van samenhang mag nog meer be- nadrukt worden. Binnen het leergebied leeft angst dat afzonderlijke disciplines verdwijnen in een te algemene integrale aanpak. Aan de andere kant is er een roep om samenhang en overstijgend werken juist centraal te stellen. Zoek samenhang tussen leergebieden vooral in de aansluiting bij de culturele aspecten in andere leergebieden om vanuit cultuur als basis samenhang te realiseren.  Doorlopende leerlijnen worden in de visie benaderd als de doorgaande opbouw van kennis tussen PO/SO en VO. Voor K&C ook kijken naar leerlijnen binnen disciplines, in gehele leergebied en binnen/buitenschools. 
	1 Vraag 01: De brede vaardigheden komen bij meerdere vak- en leergebieden terug en worden daar geïntegreerd. Hoe ziet u de samenhang tussen de kennis en vaardigheden in het leergebied Kunst en Cultuur en de brede vaardigheden?
	1 Antwoord 01: Samenhang is duidelijk, maar niet altijd concreet genoeg of volledig dekkend. Creatief denken kan prima samen met andere leergebieden worden ontwikkeld. Maar waar zit kracht van K&C in relatie tot deze vaardigheden? Creatief proces centraal stellen sluit goed aan bij K&C met aandacht voor re- flectie, procesmatig werken en pitchen van ideeën. Kritisch denken en probleemoplossend vermogen omvatten ook elementen als vormen van eigen mening en flexibel omgaan met verandering of tegen- slag. Communiceren is ook gesprekken tussen leerlingen, open staan voor kritiek, respect hebben en willen leren van elkaar. Dat K&C bijdragen aan identiteitsontwikkeling in culturele context ontbreekt Brede vaardigheden mag niet ten koste gaan van unieke vakspecifieke vaardigheden. Samenhang vanuit de gezamenlijkheid én eigenheid van vakken. Specifieke kennis voor brede vaardigheden!
	1 Vraag 02: Welk (inhoudelijk) advies of welke suggesties voor verbetering wilt u meegeven aan het ontwikkelteam voor de ontwikkeling van een visie op het leergebied Kunst en Cultuur?
	1 Antwoord 02: Werk met aansprekend begrippenkader, ook voor PO. Hanteer termen (handelen, denken én voelen) consequent. Wat is missie of urgentie bij kunst en cultuur in één zin? Geef K én C echt een eigen plek in curriculum. Benoem niet alleen gedeelde elementen van leerproces (creatief proces, experiment, ervaren) én waarden (plezier, empathie), maar ook de onderscheidende kwaliteiten van cultuur, kunst en disciplines en hoe die elkaar aanvullen. Alle, ook nieuwe (media, VR), disciplines verdienen gelijke aandacht. Scholen formuleren ambities, accenten voor verdere verdieping en integreren cultureel aanbod in hun onderwijs. Benoem explicieter voor alle onderwijsfasen de leerling die eigen vraag of ervaring centraal stelt als startpunt voor ontwerp en onderzoek. Benadruk meer dat erfgoed leert over historie en nu, wie we zijn. Benoem drive tot maken (makerschap) en link professionele sector. 
	1 Vraag 03: Is de conceptvisie voor het leergebied Kunst en Cultuur herkenbaar voor alle onderwijssectoren (PO/S(B)O naar VO/VSO)?
	1 Antwoord 03: Ja voor alle: 39%; wel PO/VO niet SO: 14%;  wel PO/SO niet VO: 4%; wel VO, niet PO/SO: 7%; neutraal: 36%Op de vraag of de conceptvisie voor het leergebied kunst en cultuur herkenbaar is voor alle onderwijssectoren zijn de deelnemers vanuit culturele instellingen iets positiever dan deelnemers uit het onderwijs. Deelnemers vanuit het onderwijs denken vooral dat het wel voor het reguliere onderwijs herkenbaar is maar minder voor het speciaal onderwijs. Opvallend is bij deze vraag ook het grote aantal deelnemers dat deze vraag niet kan beantwoorden. Regelmatig wordt gezegd dat zij vooral één onderwijssector kennen of omdat zij als culturele partij deze vraag niet kunnen beantwoorden. 
	1 Vraag 04: Herkent u in de conceptvisie in voldoende mate uw vakgebied?
	1 Antwoord 04: Instellingen en onderwijs zijn verdeeld. Onderwijs: vormgeven, originaliteit en functionaliteit zijn al- ternatief voor artistiek en creatief. De wisselwerking theorie en praktijk meer benoemen. Bij kwalifi- catie voor vervolgopleiding zijn creërend vermogen, kritische reflectie, groei en vernieuwing, organi- seren, communicatie, omgevingsgericht, samenwerken, onderzoeken, analyseren belangrijk en dat mag meer aangegeven worden. Cultuur: Aantal waardeert het samenhangende en vakoverstijgende verhaal, disciplines komen in de uitwerking. Anderen zien een gebrek aan expliciet benoemen van eigenschappen van disciplines en de relatie met andere vakken. Ook worden gemist: ervaren, repro- duceren, beschouwen, onderzoeken, beleven van professionele cultuur en make, en een explicieter onderscheid tussen toegevoegde waarde van actieve, receptieve en reflectieve kunstbeoefening.
	A Vraag 01: Figuur 1 schetst de kern van het leergebied. Uitgaande van de definitie van cultuur krijgen leerlingen te maken met een ervaring in een culturele context. In welke mate is het hier voorgestelde model met de begrippen bruikbaar voor zowel de theorie als de praktijk in het leergebied Kunst en Cultuur? Wat heeft aandacht nodig?
	A Antwoord 01: De meeste deelnemers vinden dat figuur 1 in redelijke mate de kern van het leergebied kunst en cultuur schetst. Vaak wordt gevraagd om bestaande modellen te hanteren zoals die van SLO, Cultuur in de Spiegel, Emiel Heijnen, Neue Welle. Het woord ervaren dekt volgens sommigen de lading niet en zou beter beleven kunnen zijn. Presenteren, maken, waarnemen, analyseren en consumeren worden gemist. De dynamische relatie tussen de verschillende velden komt niet tot uitdrukken evenmin als de relatie met andere vakgebieden. De ontwikkelingsfasering: kennismaken, oriënteren, leren, verdiepen wordt gemist. Er wordt ten slotte gevraagd om een vertaalslag naar wat dit voor het onderwijs betekent.
	A Vraag 02: Figuur 2 legt de verbinding tussen het artistiek creatief vermogen en verschillende media of toepassingen. Wat vindt u van dit figuur, de toelichting hierop, de explicitering van 'artistiek creatief vermogen' en welke suggesties heeft u ter verbetering van de inhoud of het figuur?
	A Antwoord 02: Meningen lopen uiteen van ‘helder’ tot ‘wat voegt het toe’. Veel genoemd: verschil in grootheden in bolletjes en de overlap. In welk bolletje erfgoed en media? Is uitgangspunt de individuele leerling? Hoe zit het met collectieve ervaringen die artistiek, creatief vermogen voeden? Moet de culturele context niet maatschappelijke context zijn? In toelichting: kunst moet niet onder het begrip artistiek. De termen artistiek en creatief zijn dubbelop, te hoogdravend of juist goed vanwege link naar profes- sionele kunst. Over ‘artistiek, creatief vermogen’ (wel of geen , tussen?) worden ook sterk variërende opmerkingen gemaakt. Sommigen zijn tegen het woord artistiek, anderen juist voor. Kunstzinnig ont- breekt, vermogen zou eerder ontwikkeling of ervaren moeten zijn. Wat wordt met fig helder gemaakt dat door anderen al (beter) is gedaan? Wat is relatie: fig 1 ervaren in midden, fig 2 art.creat. vermogen
	A Antwoord 03: Verkennen of verbreden? Of kennismaken en oriënteren? Verdiepen, specialiseren volgen elkaar niet per se in leeftijdsfase op maar kunnen op elke leeftijd. Is geen lineair proces, meer iteratief of cyclisch. Het zijn geen strikt gescheiden fases, er is overlap. Beschrijving culturele ontwikkeling per leeftijds- fase van Cultuur in de Spiegel is hierbij goed. Onderwijs is niet enige plek waar dit plaats heeft, ook bij peers, gezin en vrijetijdsactiviteiten. Maak helder bijdrage is vanuit onderwijs. Vraag is of specialise- ren in onderwijs thuis hoort. Driehoek voor complexiteit is gezien vanuit perspectief volwassenen. Is dit ook zo voor het kind? Blik vanuit speciaal onderwijs is nog nodig. Door instroom vanuit verschil- lende scholen wordt er altijd weer overnieuw begonnen. Helderheid is nodig welke bagage leerlingen eind PO hebben om in VO op door te gaan. Wellicht is vormingslijn dan een betere term voor K&C.
	A Vraag 03: Figuur 3 besteedt aandacht aan de doorlopende leerlijn van PO/S(B)O naar VO/VSO in het leergebied Kunst en Cultuur. Wat zijn de accenten die u zou willen leggen, wat is uw visie hierop?


