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Kunst- en cultuurlessen: 

Er kan écht meer dan je 
denkt. Ook nu.

Cultuureducatieprofessionals staan te popelen om op een verant-
woorde en creatieve manier met kinderen aan de slag te gaan. Toch 
wordt in deze coronatijd minder aandacht besteed aan kunst- en 
cultuurvakken, bijvoorbeeld omdat externe professionals uit veilig-
heidsoverwegingen de school niet in mogen, of omdat de focus 
meer uitgaat naar de cognitieve vakken. Een gemiste kans, want 
juist in deze tijd is kunst- en cultuuronderwijs enorm belangrijk. Het 
spreekt andere talenten aan en draagt bij aan het welbevinden van 
kinderen die deze periode toch als raar en soms als angstig ervaren. 
Kunstvakken kunnen een rol spelen om uiting te geven aan deze 
gevoelens. 

Cultuureducatieprofessionals hebben vaak 

volop ideeën en denken graag mee over 

wat er wel kan. Want hoe mooi is het om 

juist in deze tijd leerlingen een uitlaatklep te 

bieden? Bovendien kunnen zij leerkrachten 

ontzorgen bij het samenstellen én uitvoeren 

van een kunst- of cultuurles. Maak gebruik 

van hun kennis en creativiteit.

We hebben vanuit Stadkamer al een aan-

tal online meet-ups gehad met cultuuredu-

catieprofessionals en scholen. Inspirerende 

sessies waar mooie en nieuwe activiteiten uit 

zijn voortgekomen. Het laat zien hoe waar-

devol het is om met elkaar in gesprek te 

gaan, ideeën en ervaringen uit te wisselen. 

Onderzoek samen wat er wél kan. Met je 

cultuureducatieprofessionals of je adviseur 

bij Stadkamer. Want er kan écht meer dan 

je denkt. Ook nu.

Limai | Oosterenk 

MEC|De Wieden 

Ga je, in het kader van het  

Nationaal Onderwijs Programma, 

aan de slag met een analyse op 

de leerachterstanden? Kijk dan 

ook welke leerachterstanden 

leerlingen oplopen op het gebied 

van kunst en cultuur. 

De adviseurs van Stadkamer  

kunnen hiein meedenken en 

 je in contact brengen met een 

cultuureducatieprofessional die 

jouw school en de leerlingen  

verder kan helpen. 
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Michiel Bos | Het Speelwerk

“Met een gezondheidscheck, een mond-

kapje voor in de algemene ruimtes en goed 

ventileren, kunnen externe aanbieders pri-

ma in school komen. De kinderen hebben 

de afgelopen tijd met vier kunstenaars aan 

een mooie opdracht gewerkt: ontwerp een 

feest waar iedereen zich thuis voelt. Dat 

feest hebben ze tijdens de Koningsspelen 

uitgevoerd. Er werd gedanst, muziek ge-

maakt en er waren beeldende werken. De 

kinderen waren dus wel met corona bezig, 

maar gaven er een positieve draai aan. Juist 

nu vinden we dit een verrijking van het on-

derwijs.”

Arco van Diggele, directeur van SBO Het Speelwerk

“Onze externe muziekdocent die al onze 

klassen lesgeeft, is drie maanden niet op 

school geweest vanwege corona. Hij heeft 

voorbeelden en filmpjes gemaakt waar de 

eigen leerkracht in die tijd mee aan de slag 

kon. Het waren makkelijk uit te voeren lessen 

die weinig voorbereiding vroegen. Nu is hij 

gelukkig weer gestart met de lessen. Nog 

niet in de klas, maar met muzieklessen op 

het plein. We merken aan de kinderen dat 

ze het nodig hebben. Het is zo goed voor 

ze.”

Manon Kesseling, directeur De Oosterenk

“Wij focussen ons juist nu op cultuurvakken 

en op het stimuleren van sociale contac-

ten. Zaken die tijdens de lockdown lastig te 

onderhouden waren. Het is steeds zoeken: 

wat kan wel? We hebben onze muzieklessen 

moeten aanpassen: in plaats van 4 instru-

menten naar keuze voor alle leerlingen, bie-

den we iedere klas nu 1 instrumentensoort 

aan: djembés, ukeleles, violen of gitaren. 

Die blijven op school. Ook geeft een externe 

aanbieder dramalessen. Als je de maatre-

gelen in acht neemt en je ruimtes op orde 

hebt, is nog steeds veel mogelijk.” 

Ellen Zwakenberg, directeur De Vlieger 1 

‘We kijken steeds wat  
er binnen de maatregelen 
wél kan.’

“Normaal huren we veel externe cultuur-

aanbieders in. Dat doen we nu even niet. 

Wel kijken we steeds wat er binnen de 

maatregelen wél kan. Onze ICC’er heeft 

samen met de muziekdocenten van MEC 

een plan gemaakt. De MEC-docenten ge-

ven nu on line djembéles, de leerkrachten 

hoeven daar zelf weinig voor te doen. Dat 

is fijn, want zo hebben de leerkrachten de 

tijd voor het voorbereiden en geven van 

andere creatieve vakken, zoals tekenen, 

handvaardigheid, beeldende vorming en 

musicallessen.”

Suzanne Otten-Ruiken, directeur De Duyvencamp

“Samen met Simone van ZoGemaakt heb-

ben we een nieuwe invulling gegeven aan 

haar lessen. Een deel van de lessen gaven 

de leerkrachten zelf met materialen die Si-

mone aanleverde, een ander deel verzorg-

de zij in de buitenlucht. Ze had zelfs het idee 

om het raam als schoolbord te gebruiken. 

Ook cultuuraanbieder Kamerspel dacht 

goed met ons mee over activiteiten rond 

het project Kunst en boeken. Als ramenwas-

sers zongen ze liedjes en plakten gedichten 

op de ramen. In de bovenbouw kwam een 

illustrator langs. Die gaf les mét mondkapje 

op en op afstand. Dat ging prima. Net als 

de muzieklessen die we buiten gaven. Er kan 

en mag meer dan je denkt, maar je moet 

samen zoeken naar de mogelijkheden.” 

Mirjam Schottert, ICC’er De Wieden

Jacomijn Schellevis| Het Speelwerk

‘We merken aan de kinderen  
dat ze het nodig hebben.  
Het is zo goed voor ze.’
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“We werken regelmatig met talentateliers, 

waarbij cultuuraanbieders lessen graffiti, 

houtbewerking of vilten geven. Door coro-

na mogen nu geen externen in school. Van 

ons cultuurbudget heb ik daarom een grote 

partytent aangeschaft. Kunnen de kunstles-

sen toch doorgaan, maar dan buiten. En 

ook met minder goed weer. Met een ander 

deel van het budget heb ik extra materialen 

aangeschaft, waaronder 3D-pennen. Ga 

vooral op zoek naar de mogelijkheden. Dit 

is de tijd om buiten de kaders te denken 

en kansen te grijpen. En de kinderen ge-

nieten er enorm van. Nog een tip: de me-

thode Laat maar zien. Daarmee kun je als 

leerkracht zelf eenvoudig mooie creatieve 

lessen geven.”

Marije Wijnia, Kindcentrum Aquamarijn

“Het extra budget dat we van de overheid 

krijgen, zetten wij deels in voor cultuuredu-

catie. Juist die lessen lagen stil de afgelopen 

periode, terwijl het leerlingen zoveel verschil-

lende mogelijkheden biedt om zich te uiten.  

Een aantal leerlingen had vorig jaar fantas-

tische filmpjes leren maken met hun mobiel. 

Dit jaar hebben ze met een externe aan-

bieder een film gemaakt. Ande re leerlingen 

gaan met een kunstenaar werken aan een 

grote muurschildering. In kleine groepjes, 

met mondkapje en op afstand van elkaar. 

Zo investeren we ook in de sociale interactie 

die tijdens de online lesperiode ontbrak. Dat 

doen we ook door na de zomervakantie 

extra sportklassen aan te bieden.”

Inge Schulkes, teamleider TalentStad praktijkonderwijs

Dit artikel is een uitgave van de 

afdeling cultuureducatie primair 

onderwijs van Stadkamer. 

Stadkamer ondersteunt scholen  

in Zwolle in het vormgeven van 

goed onderwijs op het gebied  

van kunst, cultuur, wetenschap, 

technologie, media en taal.  

Daarvoor zijn verschillende  

mogelijkheden. Meer weten?  

Ga naar www.stadkamer.nl.

Tekst:   Jorien Marcus

Fotografie:  foto’s scholen en cultuuraanbieders

Vormgeving:  Jeanine van Dalen

“Het extra budget dat we van 
de overheid krijgen, zetten wij 
deels in voor cultuureducatie. 
Juist die lessen lagen stil de  
afgelopen periode.” 

MEC - Zangles online

Limai - Muziekles online


