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  HET KLOOSTER VAN TER APEL  

Het Groningse platteland spreekt tot de verbeelding. Hier 
vind je het oudste, door mensen bedachte en ingerichte 
cultuurland van Nederland. De luchten zijn hoog en weids; 
op sommige plekken voelt het als het einde van de wereld. 
Kunstenaars, film- en theatermakers, dansers, schrijvers 
en musici voelen zich geïnspireerd door deze plek. De uit-
gestrekte gebieden lenen zich goed voor een festival als 
Hongerige Wolf in het gelijknamige dorp, met muziek,
 dans, theater, film, beeldende kunst en literatuur. Het 
Groningse platteland vormt ook het decor voor de tele-
visieserie en muziektheatervoorstelling Hollands hoop.  

De plek kent ook een andere kant. In geheel Groningen 
speelt de aardbevingsproblematiek. Het platteland kampt 
met krimp. Uit onderzoek blijkt dat in de top tien van kans-
armste gemeentes de helft in Groningen ligt. Deze problemen 
spelen ook in de leergemeenschappen. Op weg daarnaar-
toe zien we met houten platen dichtgetimmerde ramen, 
een uitgewoond bankstel in de tuin, roodstenen rijtjes-
woningen die kleiner ogen dan elders. Maar juist hier 
komen we ook noaberschap tegen: armoede lossen de 
bewoners onderling op door bijvoorbeeld hun moestuin-
oogst te delen; wie gaat verbouwen kan rekenen op de 
hulp van anderen. 

Een van de leergemeenschappen ligt in oost–Groningen 
en schampt bijna tegen Duitsland aan. In de omgeving van 
het dorp vind je een strak lijnenspel van wegen en kanalen. 
Maar ook oerbossen. Te midden daarvan ligt een eeuwen-
oud gotisch klooster, dat sinds 1988 in gebruik is als museum 
voor kerkelijke kunst en religieuze geschiedenis. Dit is het 
decor van de leergemeenschap Ter Apel.  



De wouden rondom het klooster benadrukken ’s avonds de duisternis 
en de stilte. In deze donkerte komt in december een groep samen. 
Leerlingen uit de vierde klas van de plaatselijke middelbare school 
krijgen de opdracht rond te dwalen in het klooster. Daar gaan ze, in 
groepjes van twee, door de kille, spaarzame verlichte eeuwenoude 
gangen. Hun twee docenten, de directeur van het kloostermuseum 
en de onderzoeker horen hun voetstappen wegsterven; de leerlingen 
dolen rond over de zolder, door expositieruimtes, verdwalen in gangen,
treffen elkaar in de kerk en struikelen in het donker door de kruidentuin. 

Deze leergemeenschap wil onderzoeken of zij de leerlingen kunnen 
aanzetten tot het ophalen van hun eigen verhalen en het omzetten 
hiervan in visuele objecten. Het valt op dat de kinderen na de vrije 
opdracht benieuwd zijn of ze deze goed uitvoerden; terwijl de docenten
en de museumdirecteur juist geen kennis willen overdragen, maar 
een ervaring willen delen en deze samen verwerken. De aansluitende 
opdracht doet een appèl op de zintuigen. De leerlingen schrijven na 
afloop hun ervaringen op in hun zine. Ze beantwoorden in het kleine 
gevouwen boekje vragen als hoe ruikt het in het klooster? Wat hoorde 
je in de stille gangen? Zoals het klooster een belangrijke rol speelt in 
Ter Apel, zoekt de leergemeenschap naar verbindingen tussen de plek 
waar de kinderen vandaan komen en hun familieverhaal. Hun verhaal 
verwerken zij vervolgens in een visueel object dat zij mogen exposeren
op een passende plek in het klooster. Zodat het een verbinding met de 
omgeving aan kan gaan.

 DE VITRINEKASTJES IN EZINGE  

Niet ver van het wad, in het noorden van Groningen, ligt 
het wierdendorp Ezinge (in het Gronings: Aisen of Aizing). 
Een beschermde dorpskern met klinkerstraten, daarom-
heen gevouwen straten met nieuwere woningen. Een kerk 
uit de dertiende eeuw, met een losstaande toren, hoog op 
de wierde. Wat winkels, een museum, een school én een 
leergemeenschap cultuureducatie. 
 
In Ezinge komt de samenwerking tussen school en museum
voort uit een lokale verbondenheid, die beide voelen en 
dragen. Krimp is een hardnekkig probleem in dit dorp; dit 
beïnvloedt de invulling van de leergemeenschap. Terug-
lopende leerlingenaantallen kleuren het schoolleven. 

De school en het museum voelen een gedeelde urgentie: 
zij willen dat kinderen zich bewuster worden van de 
bijzondere omgeving waarin zij opgroeien en trots ervaren 
als zij vertellen waar ze vandaan komen. Het gebied staat 
ook bekend door de eeuwenoude wierdendorpen en op-
gravingen, die Ezinge de bijnaam ‘Pompeï van het Noorden’
oplevert. Hier wil de leergemeenschap nieuwe verhalen 
aan toevoegen. 

Op de bovenverdieping van het Wierdenmuseum in 
Ezinge zitten de museumdirecteur, een cultuurcoördinator 
van de plaatselijke basisschool Op Wier, een adviseur 
van K&C en een onderzoeker van de Hanzehogeschool 
die middag rond de tafel. Deze leergemeenschap loopt al 
langer en vandaag brengen ze een van hun plannen ten 
uitvoer. Daarvoor verlaat de leerkracht even het museum. 
Ze haalt de kinderen op, die samen een leerlingenraad 
vormen. De museumdirecteur en leerkracht willen van de 
kinderen weten wat zij van het museum denken. Wat vinden 
de kinderen bijzonder aan hun dorp? Hoe beleven zij hun 
eigen omgeving? 



Even later schuiven meisjes en jongens uit verschillende groepen aan 
bij de grote tafel. Sommigen kijken eerst wat onwennig rond; anderen 
doen vanaf het begin volop aan het gesprek mee. Alle kinderen komen 
aan het woord. Ze vertellen over de ruimte rondom hen: hun huis, de 
wierde in het buurweiland en een door hun vader ontworpen rooi-
machine. Ze komen met een stortvloed aan ideeën over wat ze willen 
doen in het museum. Van virtual reality tot een trein over de wierde. 

Ze richten daarna, onder begeleiding van hun leerkrachten en vrij-
willigers van het museum, vitrinekastjes in met van huis meegenomen 
materialen. De hele gemeenschap raakt betrokken bij de activiteiten. 

In de filmzaal van Museum Wierdenland hangen in november 2019 
34 van deze vitrinekastjes aan de muur, gevuld met stillevens over 
Ezinge van de kinderen van Op Wier. De kinderen laten de dorpskerk 
zien, hun huisdier, de winkel en de school. Elk vitrinekastje geeft elk 
kind letterlijk een eigen ruimte in het museum. Hierdoor kunnen zij 
anderen laten zien wat Ezinge voor hen betekent.

 EEN GROTE GROEP IN NOORDENVELD 

Voor de oude dienstingang van het gemeentehuis van 
Roden verzamelen we ons die namiddag in de miezerregen.
Sommigen kijken elkaar wat weifelend aan vanonder
paraplu’s en capuchons: hoor jij ook bij de leergemeen-
schap Noordenveld? De ambtenaar van cultuur, de gast-
vrouw van vandaag, laat het verregende groepje, dat 
inderdaad bij elkaar hoort, binnen en stuurt ons naar 
boven, naar de raadszaal. Bij het inschenken van koffie 
en thee praten we met elkaar over het grote nieuws dat de 
gemeente Noordenveld juist ontving: zij won de BNG bank 
Erfgoedprijs 2020. Met onze gevulde kopjes nemen we 
vervolgens coronaveilig plaats aan tafels, die in een 
ovaal staan. Iedere spreker achter een eigen microfoon. 

Deze leergemeenschap bestaat én uit een fors aantal deel-
nemers – waardoor niet iedereen elkaar kent – en boven-
dien vertegenwoordigen zij vele verschillende achter-
gronden: leerkrachten en directeuren van het po zitten 
rond de tafel naast docenten van het vo, een cultuurcoach, 
de ambtenaar cultuur, een adviseur en een onderzoeker. 
Gezamenlijk ontwikkelen zij een doorlopende leerlijn 
muziekonderwijs po – vo. 

Ondanks de formele setting doet de sfeer in de raadszaal 
vertrouwd aan, doordat elke deelnemer de ruimte krijgt 
voor eigen inbreng. De vragen vliegen tijdens de bijeen-
komst over tafel: ‘hoe ziet jouw leslokaal eruit?’, ‘wat vinden
jouw leerlingen van de lessen?’. De deelnemers zijn niet 
alleen benieuwd naar elkaars ervaringen, maar geven 
elkaar bijvoorbeeld ook tips over inspirerende digitale 
componeerprogramma’s en spreken bijvoorbeeld hun eigen
netwerken aan: ‘ik kan jou in contact brengen met een 
collega, zij doet precies waar je mij nu naar vraagt’.  



Door de aangescherpte corona–maatregelen kon het praktijkleren – 
de leerlingen uit het primair onderwijs zouden de middelbare school 
bezoeken – geen doorgang vinden. Deze leergemeenschap zocht naar 
een andere manier om toch zinvol te leren. Ze vroegen lector Evert 
Bisschop Boele een expertlezing te verzorgen over idiocultureel 
muziekonderwijs en de doorlopende leerlijn po – vo. Zij gingen hier 
vervolgens met hem over in gesprek. Ze deelden hun eigen ervaringen 
en toetsten dit aan zijn inzichten en stelden hem hier vragen over. 

Nog diezelfde week kwamen de deelnemers opnieuw bijeen. Nu 
zonder Bisschop Boele. Ze bespraken zijn lezing na. Ze leerden onder 
andere van hem: ‘Muziek kan overal en altijd. Iedereen kan een kind 
muziekles geven’, ‘Muziek kan in verschillende vakken infiltreren’, 
‘Het vak muziek helpt bij het ontdekken van jouw culturele identiteit’ 
en ‘De doorlopende leerlijn po – vo hoeft niet naadloos op elkaar aan
te sluiten. We mogen ruimer en vrijer hierover denken’. Deze leer-
gemeenschap koos ervoor, op basis van Bisschop Boele’s verhaal, en 
in nabespreking met elkaar, om het volgende schooljaar te beginnen met 
een ‘proefportfolio’. Dit betekent dat hun leerlingen hun eigen muzikale 
verhaal schrijven. 

Zo kan gemeenschappelijk leren in leergemeenschappen eruitzien.











Evaluatie project.

Museumvrijwilligers doen mee met 
ervaringscircuits logopedisten om 
zodoende de behoeften van de leer-
lingen beter te leren begrijpen.

Aandacht voor voorwaarden: 
taxivervoer, ophalen voorkennis 
bij iedere nieuwe activiteit, tijd 
voor leerlingen om ervaringen te 
verwerken, afwisselen school en 
museum, betrokkenheid docenten 
bij museumbezoek.

Dialoog tussen docenten en educatie-
medewerker over de specifieke 
behoeften van deze leerlingen.

Workshop beeldend docent aan museum-
docenten over specifieke behoeften 
leerlingen.

Planning project.

Herhaling project. 

Feestelijke afsluiting met boeken en
voordracht gedichten door professional.

Feestelijke afsluiting met boeken, soundscapes
en voordracht gedichten door de leerlingen zelf.

ZOMER 2018 

ZOMER  2019 

  2018

NAJAAR –WINTER  2019

Introductie regeling leergemeenschappen cultuureducatie.

CMK– productaanvraag.
Vakoverstijgend project van een cluster 2 school in samenwerking 
met een grafisch museum en culturele partner op het gebied van 
poëzie en drukwerk.

Muziekdocent
enthousiast.

Aanpassingen zijn:
Meer op school, mind-
er in het museum, alle 
klassen doen mee, 
soundscapes maken van 
klassengedicht tijdens 
de muzieklessen, voor-
dracht oefenen tijdens 
de dramalessen.

Zij willen het vak-
overstijgend project 
verder ontwikkelen en 
professionaliseren.

Speerpunt: vakoverstijgend werken.

Speerpunt: iedere docent is taaldocent.

Teambijeenkomst; presentatie 
en workshop taal en beeld.

Publicatie gedicht 
leerling in Doe Maar 
Dicht Maar.

Afstemming en samenwerking.

Doel leerlingen ondersteunen bijhet vinden van een eigen taal en een eigen thema.

Uitvoering project bij museum en op school door docenten, 
vrijwilligers museum, dichters. 

Introductie poëzie (docent Nederlands)
Introductie Werkman (docent beeldende vorming)
Rondleiden & illustreren (museum)
Poëzie op school (dichter op school): klassengedicht en eigen  
 gedicht leerlingen
Zetten & illustreren (museum)
Boekbinden (museumdocenten op school

DOEL Project meer richten op de eigen inbreng van
leerlingen, minder op technieken.

Leerling gaat stagelopen
in museum.

Meer tijd voor project-
coördinatie vrijgemaakt.

Ervaring met vakoverstijgend werken. Vaststellen van randvoorwaarden.Draaiboek project. Deskundigheid museumdocenten.

Docent Nederlands, docent beeldend vorming, educatie-
medewerker museum & coördinator poëzie (tevens 
docent beeldende vorming) starten een leergemeenschap.



Beeldend docent coacht.

Icc’er bundelt de lessen
in multomappen.

Tussen ICC’er, VSO–docent 
en beeldend docent ontstaat 
een gemeenschapsgevoel.

Kan de training Muziekimpuls
bij deze lessen aanhaken?

Aanschaf methode. 
Laat maar Zien.

Procesgerichte
didactiek en
methode.
Laat maar Zien.

Drie leraren ontwerpen thematische 
beeldende lessen voor verschillende
leeftijden en op verschillende niveaus. 

Alle leraren geven de les.

in
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Gesprek met ib’er over
rooster en leerdoelen.

Kan er ook meer met
leerlingen worden 
geëvalueerd?

Zij willen dat de beeldende
les meer betekenis krijgt en
dat kinderen trots zijn op
hun beeldend werk.     

Team is 
enthousiast.

CMK– productaanvraag
afgewezen.

Demonstratie procesgerichte
thematische les bij teambijeenkomst.

SO groepen gaan
thematisch werken.

ZOMER 2018 

NAJAAR 2018 

ICC’er, VSO–docent en beeldend docent (zzp) starten een leergemeenschap. 

Plan voor het ontwerpen van lessen met het team.

WINTER 2018–2019 

VOORJAAR 2019 

ZOMER 2019 

NAJAAR –WINTER  2019 

Plannen voor een Talentkamp.

VSO–docent en ICC’er willen in gesprek met VSO. 
Hoe kunnen ze beter aansluiten?

VOORJAAR 2020

NAJAAR 2020

CORONACRISIS

Leraren tekenen 
zich in voor 
lesontwerpen.

ICC’er
maakt rooster
en planning.

Beeldend docent 
geeft voorbeeld
lessen.

Rooster en leerdoelen in leerling
volgsysteem worden aangepast. 
Dit kan niet voor VSO. 

Per thema worden eigen lessen (uit de map) en lessen uit
de methode gegeven; de resultaten worden tentoongesteld. 

2021–2022

Een icc’er en een beeldend docent (zzp’er/culturele partner)  willen een 
nieuwe en procesgerichte doorlopende leerlijn  beeldend ontwikkelen, 
geschikt voor het speciaal onderwijs. Zij vinden de huidige leerdoelen 
teveel gericht op vaardigheden.

De beeldend docent beschrijft haar 
visie op betekenisvol beeldend 
onderwijs en  ontwikkelt een format 
waarmee lessen en thema’s zowel 
voor een leeftijdsgroep als op het 
beeldend ontwikkelingsniveau 
gedifferentieerd per groep worden 
aangeboden. 

Introductie regeling leergemeenschappen cultuureducatie.

Beeldend docent wordt betrokken
bij het Talentkamp.

Plannen voor scholing 
‘leerkracht aan de slag’.

Gezamenlijke lesontwerpen worden doorgezet.

Scholing leerkracht aan de slag wordt hervat.

Wisseling in de samenstelling van de leergemeenschap. 
De VSO–docent wordt vervangen.

Er is veel wisseling in het team.

Plannen voor betere aansluiting bij VSO.

School en leraren richten zich op opvang
(kwetsbare) kinderen en thuisonderwijs.

ICC’ er creëert tentoonstellingsplek.

Leergemeenschap zoekt aansluiting bij de 
‘vlog’ die een docent maakte tijdens de schoolsluiting. 

Gezamenlijke lesontwerpen worden
gericht op nieuwe teamleden.

Leerdoelen en rooster. Eigen lessen en methode.

Trots van het kind.

Tentoonstellingsplek. Culturele partner blijft
betrokken in de school.

Deskundigheid.

Lestijd blijkt te kort.

Tussen de

betrokkenen 

ontstaat een

‘gedeelde praktijk’.

Scholing leerkracht aan de slag:
6 avonden. Zes tot acht leraren doen mee.

Team wil meer 
beeldende vaar
digheden leren.

Zelfvertrouwen

groeit.

De lessen vragen veel van VSO docenten.
Zij werken niet met dezelfde thema’s, 
er speelt veel bij en tussen de kinderen, 
de groepen zijn groter en er is minder 
onder steuning. Bovendien hebben de 
kinderen in de uitstroomklassen veel 
andere activiteiten. 

Vlog.

Gezamenlijke
kennis wordt
weer opgebouwd.



BIJVOORBEELD
Je zei net …. Wat bedoelde je daar precies mee? 
Wil je daar meer over vertellen? 
Kun je een voorbeeld geven? 
Heb je een persoonlijke ervaring hiermee?

De gespreksleider gaat vervolgens door naar de volgende 
deelnemer, liefst bij een andere ruimte. Enzovoorts. Niet 
iedereen hoeft aan het woord te komen als het te lang duurt
of mensen dat niet willen. De notulist maakt aantekeningen. 

Tot slot vraagt de gespreksleider of er nog nieuwe punten in 
te brengen zijn. Als er ruimtes zijn waar niemand staat, 
bespreek deze dan ook: Waarom kiest niemand deze? 
Vinden we deze niet belangrijk of is het voor een  volgende fase?  

FASE 3
De groep gaat nu mét elkaar in gesprek over de vraag: 
Waar willen jullie het eerst mee aan de slag?. 
De notulist en gespreksleider selecteren enkele punten 
uit het gesprek aan de hand van de vraag: 
Waar willen de deel nemers mee aan de slag?
Deze punten worden groepsgewijs besproken. 

ENKELE SUGGESTIES VOOR DE BESPREKING
Is iedereen het daar mee eens?
Willen mensen toch liever een andere kant uit?
Als we dit kiezen, wat komt dan (nog) niet aan bod?
Hoe kunnen de verschillende mensen hieraan bijdragen?

 AAN DE SLAG

FUNCTIE Oriëntatie
NODIG  Gespreksleider 
  Een notulist
  De ruimtes (alleen titel of met beschrijving)
  Afgedrukt op papier 
  Eventueel muziek 

ACHTERGROND
Deelnemers willen vaak graag snel aan de slag. Toch is het 
belangrijk even stil te staan bij de verschillende ruimtes. 

FASE 1
Verspreid de ruimtes (met of zonder beschrijving) in de 
fysieke ruimte, bijvoorbeeld door ze op een tafel te leggen of
aan een wand te prikken. De gespreksleider introduceert de 
ruimtes kort en ze worden plenair besproken, met vragen zoals: 
Wat verstaan wij zelf onder deze ruimte? en/of Begrijpen we 
waarom deze van belang is in een leergemeenschap?

Daarna krijgt iedere deelnemer de vraag: 
Met welke ruimte wil je aan de slag en waarom?. 
Geef de deelnemer vijf à tien minuten de tijd om hierover na 
te denken. De  mensen kunnen rondlopen om de beschrijving 
van de Ruimtes nog eens te bekijken. Zet hier eventueel muziek 
bij aan. Iedereen gaat bij de ruimte van zijn/haar keuze staan. 

FASE 2
De gespreksleider vraagt een willekeurige deelnemer diens 
keuze toe te lichten. De andere deelnemers kunnen hierop 
reageren, maar alleen met doorvragen. 



 DROOM

FUNCTIE Oriëntatie
NODIG   Gespreksleider(s)
  Een notulist 

ACHTERGROND
Mensen laten zich soms belemmeren door wat niet kan.
Dan kan er een patstelling ontstaan of frictie. Het helpt
soms om dat los te laten. 

FASE 1
De gespreksleider legt de deelnemers de volgende
vragen voor: 

Stel, jullie hebben alle tijd van de wereld en het geld
groeit jullie op de rug, hoe ziet cultuureducatie in school,
of het aanbod in jullie organisatie of jullie samenwerking
of iets anders, erover tien jaar dan uit? 

Wat zie je als je de school of je de organisatie van 
de culturele partner binnenloopt? 
Wat doen de kinderen?
Wat doen de leerkrachten?
Wat doet de culturele partner?
Wat doe jij?

De betrokkenen nemen even vijf à tien minuten de tijd om 
hierover na te denken en een antwoord hierop te formuleren.  
Daarna worden deze besproken, plenair of in subgroepen
(als er meer deelnemers zijn is het aan te raden in sub-
groepen te werken, en per subgroep een gespreksleider aan
te wijzen). Als er reacties komen in de ‘ja–maar’ variant, 
buigt de gespreksleider deze om:  Je weet, zij zijn aan het 
dromen. Wat wilde je hen vragen?.

FASE 2
De gespreksleider stelt nu de vervolgvraag: 
Wat betekent dit voor de verschillende ruimtes?
Of voert het gesprek per ruimte: Wat betekent dit voor het 
experiment? Wat betekent dit voor het kind?, etcetera.   

De notulist maakt aantekeningen per ruimte, die na afloop  
teruggekoppeld worden aan de verschillende deelnemers.  



 ORDENEN

FUNCTIE Oriëntatie
NODIG  Gespreksleider 
  Kaartjes van de ruimtes
  (alleen titel of met beschrijving)

ACHTERGROND
Deze werkvorm kan heel snel uitgevoerd worden en geeft 
inzicht in de prioriteiten die verschillende mensen stellen. 

FASE 1
Vraag mensen voor zichzelf de verschillende ruimtes te 
rangschikken van belangrijk naar minder belangrijk. 

FASE 2
Bespreek in duo’s of trio’s de verschillen en overeenkomsten. 
Maak samen (eventueel) een nieuwe rangschikking. 

FASE 3
Plenaire terugkoppeling: welke rangschikking hebben jullie 
gemaakt en waarom? Wat waren de belangrijkste discussie-
punten of argumenten voor bepaalde keuzes? 



 STELLINGEN

FUNCTIE Verdieping
NODIG  Gespreksleider(s)
  Pen en papier
  Doosje om stellingen te verzamelen
  Evt. gekleurde kaartjes

ACHTERGROND
Deelnemers kunnen aan de hand van stellingen diepgaander 
met elkaar in gesprek gaan. Dat kan vaak beter als de 
betrokkenen elkaar al kennen en vertrouwd zijn met elkaar. 

STELLINGEN KUNNEN UIT DE RUIMTES
VOORTKOMEN, ZOALS
Om theaterlessen te kunnen geven hebben we eerst een 
theaterzaal nodig.
In een leergemeenschap moet je je richten op de toekomst.
Experimenteren in een leergemeenschap kost te veel tijd.
We moeten allemaal dezelfde drijfveer hebben, anders heeft 
samenwerken geen zin. 

FASE 1
Vraag alle deelnemers één of twee stellingen op te schrijven. 
Verzamel alle stellingen. 

FASE 2
Kies telkens één stelling uit. Vraag mensen positie te kiezen: 
voor of tegen de stelling. Dit kan met gekleurde kaartjes 
(groen = eens, rood = oneens) of door te bewegen in de 
ruimte (linkermuur is eens, rechtermuur is oneens). 
De gespreksleider vraagt telkens één of twee mensen van 
beide kanten om hun positie toe te lichten: Vertel eens, 
waarom sta jij rechts? 

NB: Beantwoord geen vragen over de stellingen (bedoel je… 
of bedoel je …). Mensen interpreteren stellingen verschillend; 
het gaat er dus niet om wat de gespreksleider vindt, maar om 
de discussie die de stellingen oproept te voeren. 

FASE 3
Bespreek plenair de implicaties van de verschillende posities 
voor jullie samenwerking. 



 FOCUS

FUNCTIE Verdieping
NODIG  Gespreksleider(s)
  Flip–over

ACHTERGROND
In de verdieping kun je één ruimte centraal zetten. Een goed 
voorbeeld daarvan is de ruimte kind maar andere ruimtes zijn 
ook het verdiepen waard. 

ENKELE SUGGESTIES VOOR VRAGEN ZIJN 
Als we zeggen: het kind staat centraal, wat staat er dan 
precies centraal, volgens jou?
Welke kunstdiscipline krijgt in jouw les het meeste aandacht 
en welke het minste?
Welke invloed had de dynamiek op onze leergemeenschap, 
volgens jou?
Hoe zie jij de toekomst van cultuureducatie op deze school 
of van onze samenwerking voor je?
Wat is op dit moment jouw grootste twijfelpunt? 
Welke rol speelt de plek in onze leergemeenschap, 
volgens jou?
Wat was ons meest geslaagde experiment, 
en welke het meest mislukte?
Hoeveel lege ruimte ervaar jij?
Is jouw drijfveer veranderd sinds het begin van de 
leergemeenschap?

FASE 1
De gespreksleider stelt een algemene vraag over één ruimte 
(zie suggesties) en schrijft reacties op een flip–over. Daarna 
gaan de deelnemers met elkaar het gesprek hierover aan. 
Deelnemers proberen elkaar vooral te bevragen: wat bedoel je 
precies als je zegt:…  

FASE 2 
Stel vervolgvragen, bijvoorbeeld: 
Wat betekent dit voor: 
de cultuureducatie/activiteiten/leerlijn/projecten/enzovoorts?
je eigen pedagogisch handelen en die van de 
samenwerkingspartner? 
de leergemeenschap?



 CAFÉ CULTUUREDUCATIE

FUNCTIE Verdieping
NODIG   Hosts 
  Grote vellen papier of flip–overs
  Grotere groep deelnemers

ACHTERGROND
Café Cultuureducatie is gebaseerd op de werkvorm 
The Wold Café. Doel van deze werkvorm is om een levendige 
gezamenlijke dialoog op te zetten rondom een centrale kwestie. 
Dit gebeurt door in kleine groepen rond een (café) tafeltje bij 
elkaar te komen. 

VOORBEREIDING 
Bereid 3–5 deelonderwerpen en/of inzichten voor. Schrijf 
deze op grote vellen papier en leg deze op tafel, met stiften. 
Verdeel de hosts over de tafels. 

ENKELE SUGGESTIES VAN (DEEL)ONDERWERPEN
Hoe kunnen wij de kinderen zelf meer betrekken?
Hoe kunnen wij het gesprek over cultuureducatie/over de 
kunsten/over hun culturele omgeving/over hun werk/iets 
anders met kinderen voeren?
Hoe kunnen wij de culturele omgeving sterker terug laten 
komen in onze keuzes?
Hoe beïnvloedt onze locatie/het gebouw/het lokaal/ergens 
anders onze keuzes met betrekking tot cultuureducatie?
Welke opvattingen over cultuureducatie zijn sterke drijfveren 
in onze samenwerking? Komen die voldoende tot hun recht?
Experimenteren we genoeg? Of juist teveel?

Hoe zorgen we dat we vasthouden wat we nu ontwikkelen?
Wat is dat, lege Ruimte?
Welke kansen en mogelijkheden zien we met betrekking tot 
(een bepaalde ruimte)?
Waar moeten we nog meer duidelijkheid over krijgen?
Hoe kunnen we elkaar ondersteunen bij (een bepaald plan). 
Wat is elk van onze unieke bijdrage daarin?

RONDE 1
De groep verdeelt zich over de tafeltjes en gaat met elkaar in 
gesprek over het deelonderwerp; de host schrijft de 
ingebrachte punten of maakt een mind–map op het vel papier.  

RONDE 2
Deelnemers verspreiden zich over andere tafels. De hosts 
blijven bij hun eigen tafel en verwelkomen de nieuwe deel-
nemers. De host vat kort samen welke onderwerpen door de 
vorige groep zijn besproken, tot welke inzichten zij kwamen 
en welke vragen om nader onderzoek vragen. De nieuwe 
deelnemers bouwen voort op deze gespreksronde en breiden 
de mind–map op het tafelkleed verder uit. 

HERHAAL RONDE 2

PAUZE

De hosts proberen met elkaar tot een synthese van resulaten 
te komen. 

RONDE 3
Plenaire terugkoppeling van hosts. 



 LEREN & WAARDEREN

FUNCTIE Evaluatie
NODIG  Notulist

ACHTERGROND
Bij evalueren wordt meestal gefocust op wat goed ging en
wat beter kan. Om de discussie te kaderen kan het helpen
per ruimte terug te kijken. Dit kan plenair gedaan worden. 

FASE 1
Ga per ruimte een aantal vragen na, bijvoorbeeld:
Welke rol speelde deze ruimte?
Wat hebben we gedaan dat in deze ruimte thuishoort? 
Hoe belangrijk was deze ruimte?

FASE 2 
Laat iedereen zich vervolgens uitspreken over het proces 
door bijvoorbeeld een zin af te maken. 

ENKELE SUGGESTIES ZIJN 
Als ik terugkijk op ons proces dan ben ik het meest trots op…
In het aankomende jaar wil ik graag meer ruimte hebben 
voor/om…
Als ik … wil bereiken heb ik … nodig.
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