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Even voorstellen
Wie zijn wij?

Wie zijn jullie?



Meer mogelijkheden zien 
en kansen benutten 

• Een stukje theorie

• Belang van creativiteit

• Praktische opdracht

• Afsluiting



Start van onze reis

Jenaplanschool 

Ruimte en aandacht voor kunst 
en cultuur.

Een programma met culturele 
activiteiten, lessen en/of 
workshops die enigszins met 
elkaar en de rest van het 
onderwijs samen hangen. 



Pilot Cultuur in de Spiegel 

Brede kijk op cultuuronderwijs Op zoek naar het juiste montuur, 
passend bij onze school en 
jenaplanvisie



We willen een jenaplanschool zijn waar cultuuronderwijs echt de plek krijgt die het verdient, 
het moet sterker ingebed worden in ons (wereld oriënterend) onderwijs en op een 
natuurlijke, betekenisvolle manier zijn weg naar onze kinderen vinden. 



Cadeautjes!



Theorie van cultuur

geheugenbibliotheek

Cultuur



* Cultuur

Cultuur….

… is een voortdurend proces,

… is de manier waarop mensen betekenis geven 
aan de omgeving met hun herinneringen, 

… is alles wat mensen maken, denken en doen. 



* Culturele 
vaardigheden

• Doormiddel van de vier culturele vaardigheden 
nadenken over, én uitdrukking geven aan hoe mensen 
denken en handelen (cultuur).

• waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en 
analyseren.



Ontleend aan mediaviekant Van 

Dorsten, Copini en Ekster

Reflecteren en uitdrukking geven hoe dan? In welke vormen?



https://www.youtube.co
m/watch?v=bqlW3aLIQ_
Y

Dit is een link naar
Kunstzaken van Man Bijt
Hond

https://www.youtube.com/watch?v=bqlW3aLIQ_Y


Het belang van 
creativiteit en 
verbeelding
Kunst is een aspect van cultuur 
omdat het een reflectie biedt op wat 
mensen denken en doen. Kunst is 
een spiegel voor het leven, een 
speciale spiegel bovendien, want het 
is eentje met een creatieve vorm. 



Cultureel bewustzijn is …

… de manier waarop mensen reflecteren op cultuur.

.. Cultuur over Cultuur

... Cultuur 2



Cultuuronderwijs is onderwijs in:

1. Cultureel bewustzijn (reflectie (!!) op cultuur)

2. Basisvaardigheden (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren)

3. Mediavaardigheden/cultuuruitingen (lichaam, voorwerpen, taal, grafische 
symbolen)

Waarbij aangesloten wordt bij de herinnering (ontwikkeling en cultuur)

van de leerling

15



Waarom cultuuronderwijs?

Je cultureel bewustzijn bepaalt hoe je handelt en in het leven staat.

• Cultuur is ons leven, dynamisch en voortdurend in verandering. Het is van belang om ons 
bewust te worden hiervan. Je leert de wereld om je heen te begrijpen en krijgt er grip op.

• Het cultureel bewustzijn is bepalend voor onze identiteit. 

• Je leert dat er grote verschillen zijn tussen hoe mensen cultuur en hun cultureel bewustzijn 
vormgeven. Het zorgt voor kennis en begrip.

“ Kunstzinnige vorming ( cultuuronderwijs) is het zuurdesem van heel het 
schoolleven en het onderwijs”(Peter Petersen)



Bewuster keuzes 
maken! 

Deze brede kijk op cultuur past heel goed bij de 
jenaplanvisie. Het biedt mogelijkheden tot verbinding 
tussen leergebieden ( Bij uitstek met de kunstvakken, 
WO, filosofie en taal, maar het kan binnen alle 
leergebieden,) en gaat uit van de leerling! 

• Begin bij de leerling

Wie, wat, waarom?  

• Het onderwerp

Waarom, aansluiting, reflectie, leefomgeving, 
leergebieden

• Vaardigheden

Welke en waarom?

Media (cultuuruitingen)

Hoe en waarom?



Voorbeelden uit 
onze praktijk

• Mens en de 
stoommachine/verandering

• Filosofie

• Rekenen en cultuur

• De spin

• School breed project 
middeleeuwen/veilige 
plek/geborgenheid



In de originele versie stond op deze plaats ons 
filmpje van het project over :
geborgenheid/veilige plek/ (middeleeuwen)
In het filmpje werden kinderen gevraagd te
reflecteren (op verschillende manieren) op 
wat voor hun een veilige, fijne plek is op 
school of thuis.





De 
praktijk

Ever tried, ever failed, no 
matter; try again, fail again, 
fail better.
(Samuel Beckett)



Het proces van voorbereiden

1. OVERLEG BINNEN DE 
WERKGROEPEN WO & CULTUUR.

2. IN DE BOUWEN (OB/MB/BB) EEN 
THEMA VOORBEREIDEN.

3. INFORMATIE OPHALEN BIJ DE 
KINDEREN; WAT WETEN ZE AL, 

HOE LEEFT HET, WAT WILLEN ZE 
NOG LEREN?

4 DEELS INVULLING GEVEN AAN 
ACTIVITEITEN. OP ZOEK NAAR 

DESKUNDIGEN EN/ OF 
BETEKENISVOLLE UITSTAPJES.



Vlieg de bekende 
decemberperiode nu 
eens aan met de ‘bril’ 
van Cultuur in de 
Spiegel en met ruimte 
voor creativiteit. Bedenk 
een brede/open titel en 
probeer verschillende 
leergebieden met elkaar 
te verbinden. Het 
uitgepakte cadeautje 
moet ook ergens een 
plekje in jullie ontwerp 
krijgen! 

Aan de slag:
1 brainstormen
2 ontwerpvragen
3 betekenis
4 reflectie





Handige instrumenten bij het ontwerpen
De fiets van Jansen (JAS)

• 1. Prikkel de kinderen

• 2. Verzamel leervragen

• 3. Besluit wie wat gaat doen

• 4. Experimenteer, ontdek en
onderzoek.

• 5. Presenteer

• 6. Vastleggen van de leerresultaten.

• 7. Kerndoelen



Vaardigheidscirkel en mediavierkant (CiS)



Nuttige links: 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_ed
ucation_paradigms

https://www.toevalgezocht.nl/

https://www.lkca.nl/informatiebank/reggio-emilia-
achtergronden-literatuur-en-websites-1

https://www.lkca.nl/informatiebank/reggio-emilia-
achtergronden-literatuur-en-websites-1

https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel

http://www.prikkelsonline.nl/alle-downloads/

https://ivak.net/begin-de-week-met-kunst/

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
https://www.toevalgezocht.nl/
https://www.lkca.nl/informatiebank/reggio-emilia-achtergronden-literatuur-en-websites-1
https://www.lkca.nl/informatiebank/reggio-emilia-achtergronden-literatuur-en-websites-1
https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel
http://www.prikkelsonline.nl/alle-downloads/
https://ivak.net/begin-de-week-met-kunst/


Onderwerpen voor 
cultuuronderwijs

Cultuur kan gaan over 
eenvoudige, alledaagse dingen, 
maar ook zaken zoals 
samenwerken, vrede, recht en 
onrecht, etc. kunnen onderwerp 
worden van cultureel 
bewustzijn…

Het gaat om onderwerpen die je van veel 
verschillende kanten kunt benaderen, onderwerpen 
die uitdagen tot onderzoek en tot het stellen van 
vragen. Cultuuronderwijs kan bijvoorbeeld gaan 
over:

Mijn huis, mijn kamer      Cadeaus

Familie                                Eetcultuur

Stilte en lawaai                   Jezelf versieren

School                                  Afscheidingen, zoals heggen

Vakanties                             Monumenten

Zwemles                              Fantasie en angst

Bewaren en verzamelen    En nog veel meer……

Inspiratie



Inspiratie

Uit: Cultuur2
B.v Heusden

Tekenen helpt 

 

Tekenen helpt, bijvoorbeeld 

als je een boom hebt zien lopen 

over de straat voor je huis 

en je nu beschrijven wilt 

hoe zijn wortels bewogen. 

Pas als je ze tekent  

zie je een octopus. 

 

Of als je gisteravond hebt gekust 

en dit voor altijd op wilt schrijven. 

Jouw mond aan die van haar 

maar je hoofd zo leeg als gisteren je mond 

tot je een ( tekent 

en een ) ertegenaan. 

Nu weet je dat jullie een cirkel waren 

met niets meer eromheen. 

 

Kees Spiering    


