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Programma

1. Introductie
2. Huidige situatie: Cultuureducatie in het VMBO in Flevoland
3. Onze aanpak: (design thinking) tools voor onderzoek en ontwerp 
4. Werkvorm 1: Wat is cultuur? 
5. Onze aanpak: Ontwerpprincipes, inhoudelijke kaders, (beoogde) 

resultaten
6. Werkvorm 2: Hoe zouden we uitkomsten van de co-creatieroutes 

kunnen versterken? (ideeën en/of suggesties statenleden) 
7. Vragen en discussie



Doel:  ‘Bouwen aan de Flevolandse cultuur’

Doel:
We willen het cultuuronderwijs in het VMBO structureel versterken met 
een leerlijn waarin VMBO-leerlingen de kans krijgen om kunst en cultuur 
zich eigen te maken en creatieve bouwers te worden van hun Flevoland in 
de toekomst. 

Middel:
We zetten in op co-creatietrajecten vanuit de methodiek van service 
design waarin Flevolandse VMBO scholen vanuit hun eigen ontwerpvraag 
met docenten, leerlingen en culturele partners de cultuurleerlijn kunnen 
bouwen.  



Het VMBO - 4 leerwegen



Cultuureducatie VMBO - VMBO versus HAVO/VWO 

VMBO                                                                       HAVO/VWO

OB klas 1, 2              (tot 13/14 jaar)             OB Klas 1, 2, 3               (tot 14/15 jaar)
Leergebied Kunst & Cultuur                                 Leergebied Kunst & Cultuur
Keuze uit kunstvakken               Keuze uit kunstvakken 
Gemiddeld  3 uur per week (twee jaar)                    Gemiddeld 5 uur per week (drie jaar)
 
BB  klas 3, 4            (tot 15/16 jaar)              BB Klas 4, 5, 6                   (tot 16/17/18 jaar)
Kunstvak incl. CKV (kunstvakken 1)                 Culturele, Kunstzinnige Vorming (alle leerlingen)
40 uur   (op dit moment niet verplicht)                  120 uur Havo, 160 uur Vwo

BB Theoretische leerweg Profiel Cultuur & Maatschappij (C&M) en vrije keuze
Kunstvakken 2, keuze bv, mu, dr, da             ander profiel mits school dit toestaat
200 uur                                                               a. Kunstvakken oude stijl OF

 b. Kunst Alg. (CE) + kunst bv, mu, dr, da (keuze)                                  
320 uur Havo (twee jaar),   440 uur Vwo (3 jaar)

 



BB: Nieuwe profielen bovenbouw VMBO (BBL, GL, KBL)

Profielen die raakvlak hebben met 
kunst en cultuur

● Dienstverlening en producten (D&P)
● Media, vormgeving en ICT (MVI)

Keuzevakken die raakvlak hebben 
met kunst en cultuur:

● Vormgeving
● Mode & design
● Tekenen, schilderen & Illustreren
● Game design
● Fotografie
● Podium

● Keuze uit 10 profielen (bv groen of zorg en welzijn)
● Keuzevakken (vrije keuze, verdiepend, verbredend of beroepsoverstijgend)
● Een school bepaald zelf welke profielen en keuzevakken zij aanbiedt!



"Er o s  e n e  Fle n e c ur r o g ."

"On e r i g  ve  r : “ku t, wa  b  e n?”

"We h n e g i h   d  i r e c ur vi  b  n e n."

"De k t ke  t  eïso d. Er i  ni  r di  m  de  k e  n ni m i ."

"We h n a  k e r je . Ma r….ve  te  c ur od t o  n  o d a   d  
do r e   l e n  we  d  e  n  un t e  m e n  g a li s  n e .”

Waarom investeren in cultuureducatie VMBO? -
Behoefte bij Flevolandse scholen

Bron: onderzoek FleCk, voorjaar 2017)



"We w n e k r  et s e"

"We w n e k r  i  f u  d en n."

"We w n e k r  i  ut  h  o  k n e k "

"We w n e k r  et  o n e h i g: ze  w e  b at ."

"We w n e k r  et .’

Wat zeggen Flevolandse bedrijven over werknemers van 
de toekomst?

Bron: onderzoek SVOL, voorjaar 2017



Wat gebeurd er al in Flevoland op het gebied van 
Cultuureducatie in het VMBO?  (voorjaar 2017)

Plaats Totaal VMBO- 
scholen

Projectmatige samenwerking 
school en culturele instelling 

Structurele samenwerking 
school en culturele instelling 

Almere 10 10 4

Lelystad 4 4 -

Noordoostpolder 4 4 -

Dronten 2 2 1

Urk 2 - -

Zeewolde 1 - -

Totaal 23 18 5



Belangstelling scholen voor ‘Bouwen aan de Flevolandse 
cultuur’ (structurele samenwerking)

Plaats Totaal VMBO- 
scholen

Contacten/relaties/ 
onderzoek

Interesse in 
co-creatie traject

Bevestiging 
deelname pilot

Almere 10 3 3 2

Lelystad 4 4 4 3

Noordoostpolder 4 2 1 1

Dronten 2 2 1 1

Urk 2 - - -

Zeewolde 1 - - -

Totaal 23 10 8 7



Onze aanpak: 

Methodiek van design thinking voor onderzoek en ontwerp



Aan te  j  
be n we d  de 

s ol

In o r  & 
ve uw

Aan te  j  
co x  n e c

Geb  ma  v  en  & 
er n  an n e  n 

cu r of on

Een co-creatietraject op basis van de methodiek van 
Service Design / Design Thinking



Co-creatie in de onderzoeksfase van het project met 
Design Thinking en visuele/creatieve methoden



Service design methodiek om met alle betrokkenen 
tot cultuuronderwijs in het VMBO te komen 



Visuele onderzoeksvormen om aan te zetten tot een 
ander gesprek en inzichten in context en behoeften



Een kwalitatieve visuele analyse van de gesprekken in 
quotes, moodboards en inzichtclusters



Contextmapping met scholieren: de gebruikers als expert van 
hun eigen beleving



Actieve werkvormen / maken



Actieve werkvormen / prototyping



Werkvorm: wat is cultuur?



Plan van aanpak: ontwerpprincipes, thema’s 
co-creatieroutes, beoogd resultaat



“We willen leerlingen niet laten leren 
over, maar met ze bouwen aan de 
Flevolandse cultuur.“



Ontwerpprincipe 1: 
Het proces van ontwikkeling in co-creatie 



Ontwerpprincipe 2: 
Verbinden met de omgeving en buitenwereld



Ontwerpprincipe 3: 
Toekomstbestendig



Ontwerpprincipe 4: 
Vorm van de leerlijn



Ontwerpprincipe 5: 
Maatschappelijke doelstelling



Drie mogelijke co-creatieroutes voor de ontwikkeling van 
een cultuurleerlijn voor het VMBO

Lokale kunsteducatie, 
cultuur en techniek

Jongerencultuur

Kunst en cultuur in 
het licht van 
arbeidsperspectief



De behoeften en inzichten uit het vooronderzoek 
hebben geleid tot drie mogelijke co-creatieroutes

1. Betere aansluiting van cultuuronderwijs op 
jongerencultuur en de beleving van 
jongeren

Jongerencultuur

2. Betere verbinding van cultuuronderwijs in 
het VMBO met andere vakken en (creatieve) 
professionele partners in de lokale en 
provinciale omgeving.

Lokale kunsteducatie, cultuur en 
techniek

3. Betere aansluiting van cultuuronderwijs in 
het VMBO met creatieve vervolgopleidingen 
en beroepen.

Kunst en cultuur in het licht van  
arbeidsperspectief



Het co-creatie traject 2018: met service design in drie 
routes en zes sprints tot concrete resultaten



Werkvorm: de route versterken 
vanuit jouw netwerk en omgeving



Vragen en discussie



Reserveslides



De behoeften en inzichten uit het vooronderzoek 
hebben geleid tot drie mogelijke co-creatieroutes

1. Betere aansluiting van cultuuronderwijs op 
jongerencultuur en de beleving van 
jongeren

Jongerencultuur

2. Betere verbinding van cultuuronderwijs in 
het VMBO met andere vakken en (creatieve) 
professionele partners in de lokale en 
provinciale omgeving.

Lokale kunsteducatie, cultuur en 
techniek

3. Betere aansluiting van cultuuronderwijs in 
het VMBO met creatieve vervolgopleidingen 
en beroepen.

Kunst en cultuur in het licht van  
arbeidsperspectief



VMBO- leerling en kennismaking culturele omgeving

● VMBO-leerling is stuk jonger, gaat niet snel alleen op pad
● Veel minder lestijd kunstvakken in het rooster 
● Minder extern aanbod beschikbaar en sluit vaak niet goed aan.

Leerling is doener, minder taalvaardig, kortere concentratieboog
● Vanuit thuis minder naar culturele omgeving 
● Waardoor school ook gedragsregels moet aanleren
● Weinig budget.
● Docent heeft niet altijd kennis van de buitenschoolse, regionale 

mogelijkheden en weinig ontwikkeltijd.
● Gastdocent moet de doelgroep kennen en aankunnen.



Service design methoden ontwikkelen een open, 
nieuwsgierige en creërende houding en gedrag

Visueel werken, doen 
en maken

Nieuwsgierigheid naar 
de context en beleving 
van ‘de ander’ 

Creativiteit en open voor 
het onconventionele

zorgt voor inzicht in de 
belevingswereld en behoefte 
van de doelgroep.

zorgt voor een grotere 
oplossingsruimte.

stimuleren de creativiteit en 
zorgen voor een universele taal.

Proberen in plaats van 
implementeren

Maakt dat je continue bouwt, 
aannames toetst, verbetert en 
mag falen.



VMBO- leerling en kennismaking culturele omgeving

● VMBO-leerling is stuk jonger, gaat niet snel alleen op pad
● Veel minder lestijd kunstvakken in het rooster 
● Minder extern aanbod beschikbaar en sluit vaak niet goed aan.

Leerling is doener, minder taalvaardig, kortere concentratieboog
● Vanuit thuis minder naar culturele omgeving 
● Waardoor school ook gedragsregels moet aanleren
● Weinig budget.
● Docent heeft niet altijd kennis van de buitenschoolse, regionale 

mogelijkheden en weinig ontwikkeltijd.
● Gastdocent moet de doelgroep kennen en aankunnen.



Voorwaarden in Flevolandse identiteitsontwikkeling

● Relevante actuele thema’s behandelen
● Uit de school gaan
● Rolmodellen inzetten
● Leerlingen zelf laten onderzoeken
● De leerling in de rol van ‘kunstenaar, wetenschapper, filosoof’

Goed pedagogisch klimaat
● Veilige sfeer
● Leraar niet als autoriteit maar respect en vertrouwen
● De leerling als persoon wordt gewaardeerd en gerespecteerd



Cultuureducatie draagt bij aan

Culturele, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

Het ontwikkelen van creativiteit, identiteit, zelfontplooiing en Bildung (brede 
culturele vorming/persoonsvorming).

Leren verbeelden en beleven, reflecteren, kritisch leren beschouwen en 
nuanceren, kunstuitingen leren interpreteren en beter plaatsen in breder 
perspectief. 

Basis voor verbinding, sfeer, integratie, zingeving en/of talentontwikkeling.



Service design als co-design: actief betrekken van 
stakeholders voor gedragen en passende oplossingen

Eigenaarschap van 
de gekozen route en 
oplossing

Aansluiting bij 
behoefte en context 
van de doelgroep

Begrip voor 
verschillende 
standpunten

Betrekken bij alle fasen 
van het proces

Actieve rol in het 
proces (meedoen)

Iedereen draagt 
zijn/haar expertise bij



Co-design traject 2018: in drie routes en zes 
design-sprints tot concrete resultaten



Co-design traject 2018: in drie routes en zes 
design-sprints tot concrete resultaten

begin februari 2018 februari - juni sprint elke twee/drie weken



Concrete resultaten in 2018 bestaan uit bouwstenen, 
netwerk, blauwdruk en randvoorwaarden



Ontwerpprincipe 1: 
Het proces van ontwikkeling in 
co-creatie 

De leerling is medevormgever van de leerlijn

De belevingswereld (m.b.t. cultuur) van de 
leerling is het uitgangspunt 

We ontwerpen en leren door te doen en te 
experimenteren 

We ontwikkelen de leerlijn in co-creatie met 
leerlingen, docenten en culturele partners

We zijn transparant over de verwachtingen 
over inzet, proces en uitkomst van het 
co-creatieproces 

Een leerlijn moet praktisch haalbaar zijn voor 
de school 

De behoefte van de leerling, docent en 
schoolleiding zijn richtinggevend



Ontwerpprincipe 2: 
Verbinden met de omgeving 
en buitenwereld De leerlijn maakt gebruik van lokaal 

beschikbare voorzieningen

We zoeken opdrachtgeverschap vanuit de 
lokale omgeving (gemeente, bedrijven, 
instellingen)

Externe professionele kunstenaars en 
docenten versterken elkaar 

We stimuleren leren buiten het schoollokaal

We verbinden cultuur en creativiteit met de 
arbeidsbehoefte van Flevolandse 
ondernemers 



Ontwerpprincipe 3: 
Toekomstbestendig

De leerlijn is zo gemaakt dat ze zich blijft ontwikkelen 
en aanpassen (verversbaar)   

We sluiten aan bij de landelijke 
onderwijsontwikkelingen 

De stakeholders dragen een gedeelde verant- 
woordelijkheid zoveel mogelijk leerlingen te bereiken 

De leerlijn moet op termijn zelfstandig voort kunnen 
bestaan 

De co-creatie scenario's sluiten aan bij de actualiteit 
van deelnemende scholen 

We maken gebruik van aanvullende 
subsidieregelingen om op lokaal niveau onze leerlijn 
verder te verdiepen en te borgen

Lokale en culturele partners zijn actief bij de uitrol, 
worden het aanspreekpunt en geven scholen 
ondersteuning bij het op maat maken van de leerlijn 

De basis van de leerlijn is als een halffabricaat



Ontwerpprincipe 4: 
Vorm van de leerlijn

IJkmomenten in de leerlijn bekrachtigen we door 
hier bijzondere gedeelde ervaringen van te 
maken

Leren door te doen / leren in actieve werkvormen 

We zoeken de verbinding met andere 
kennisdomeinen 

De nieuwe leerlijn verdiept, verrijkt of vernieuwt 
het bestaande curriculum op scholen 

De leerlijn staat open voor verbindingen met en 
sluit aan bij andere onderwijsniveaus

De leerlijn beslaat minimaal 2 leerjaren 

We hebben lak aan de hiërarchie in kunst en 
cultuur

We werken vanuit een gedeelde visie op leren 



Ontwerpprincipe 5: 
Maatschappelijke doelstelling

Kunst en cultuur zijn vanzelfsprekend geworden 
voor VMBO leerlingen en op scholen

We willen leerlingen 'raken'

We vergroten het zelfvertrouwen van leerlingen

We bieden leerlingen de ruimte om kunst zich 
eigen te maken

We werken aan identiteitsontwikkeling, zowel 
persoonlijk en in relatie tot de omgeving.

We zorgen voor nieuwe hoofdstukken in ‘Het 
Verhaal van Flevoland’

Leerlingen leren in ons programma zichzelf, 
anderen en hun verhouding tot de wereld beter 
kennen



Concrete resultaten in 2018 bestaan uit bouwstenen, 
netwerk, blauwdruk en randvoorwaarden



Vier mogelijke co-design routes voor de ontwikkeling van 
een cultuurleerlijn voor het VMBO

Lokale authentieke 
kunsteducatie

Jongerencultuur

Kunst, cultuur en 
techniek

Kunst en cultuur in 
het licht van 
arbeidsperspectief



Service design voor 
cultuuronderwijs in het VMBO
Aanpak, resultaten en vervolg

31 oktober 2017 - Provincie Flevoland


