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1. Samenvatting 

Het KunstKabinet (& Minitheater-Blikopener) biedt een kant & klaar, kerndoelendekkend lespakket voor alle 
kunstdisciplines voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het biedt een structurele doorlopende leerlijn binnen 
de school en sluit aan bij Cultuur in de Spiegel.

Laagdrempelig voor iedere leerkracht
De lessen vergen nauwelijks voorbereiding door de leerkracht, noch veel kennis op het gebied van kunst, 
erfgoed of media. Zo kunnen ook de leerkrachten die zelf minder affiniteit met kunst en erfgoed hebben (of die 
geen tijd hebben voor voorbereiding) de leerlingen toch op een aantrekkelijke, uitdagende en hoogwaardige 
wijze met deze onderwerpen binnen de school in aanraking brengen.

Kant & klaar, direct inzetbaar
Met het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener kan iedere leerkracht inn iedere school direct aan de slag 
in de klas. Iedere les is immers voorzien van een kant-en-klaar kunstbeschouwingsfilmpje (de “gratis extra 
kunstjuf”), de leerlingenlesbladen en alle benodigde materialen voor de verbeeldingsopdracht bij de les. De 
leerlingen werken zelfstandig in groepjes aan de lessen. 

Tijdsbeslag
De meeste lesactiviteiten beslaan 2x1 lesuur. Hogere groepen hebben ook enkele projecten waarmee het 
groepje leerlingen ongeveer 4x1 lesuur bezig is. De lessen uit Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener 
kunnen in plaats van de huidige atelier-, teken- en knutselactiviteiten worden ingeroosterd. 

Zelfstandig werken en klassikaal werken
Hoewel de lessen overwegend geschreven zijn voor zelfstandig werken in groepjes, kan het merendeel van de 
lessen uit Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener ook klassikaal uitgevoerd worden.

Structureel, schoolbreed inzetbaar
Door structurele inroostering van deze lessen kan de school eenvoudig en efficient, in doorlopende leerlijnen 
voor groep 1 t/m 8, kerndoelendekkend Kunstzinnige Oriëntatie geven aan alle leerlingen.

Evaluatie en beoordeling (leeropbrengsten)
Bij elke les van Het KunstKabinet zit een evaluatieblad, waarop een samenvatting van de lesinhoud staat en 
waarop de leerling het reflectiedeel van de les opschrijft. Daarnaast is ook voorzien in een leerling observatie- 
& volgsysteem, waarmee de leeropbrengsten verder inzichtelijk worden. 

Mijn Kunstverzameling
De leerling kan de eigen werkstukken, samen met de evaluatiebladen van de lessen, opbergen in de eigen 
portfoliomap “Mijn KunstVerzameling”. Zo bouwt de leerling gedurende de basisschoolcarrière een eigen 
kunstverzameling op! Een prachtig en contextrijk naslagwerk van eigen werkstukken en alle opgedane 
kunstkennis!
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2. Het Kunstkabinet 

Het KunstKabinet vormt een kerndoelendekkende, doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8 
voor kunstzinnige oriëntatie in de basisschool de lesmethode bevat tevens een digitale leeromgeving voor 
leerkracht en leerling.

Doorlopende leerlijnen het Kunstkabinet 
Het KunstKabinet bevat kerndoelendekkende doorlopende leerlijnen voor groep 1 t/m 8 voor:

 » beeldende kunst
 » erfgoed
 »  media-educatie
 » drama
 » dans
 » muziek

2.1. Doel van Het KunstKabinet
De leerlingen zullen met Het KunstKabinet in de loop van hun schoolcarrière binnen de muren van 
de basisschool kerndoelendekkend kunstzinnige oriëntatie krijgen in doorlopende leerlijnen op alle 
kunstdisciplines, alle beeldaspecten, alle technieken en materialen, alle grote kunststromingen, alle grote 
beeldende kunstenaars en met meer dan de helft van de Canonvensters. Daarmee worden leerlingen, reeds 
op jonge leeftijd, in staat gesteld om een eigen relatie tot kunst aan te gaan. Immers:

 » ze verruimen hun woordenschat en uitdrukkingsvermogen,
 » ze vullen hun interne beeldbank en kennisbank op het gebied van kunst en erfgoed, 
 » ze oefenen zichzelf in waarneming, verbeelding en refl ectie,
 »  ze werken met materialen en technieken en oefenen hun fi jne motoriek,
 »  ze leren zich te uiten en hun creativiteit te ontplooien,
 »  ze leren conceptueel denken en analyseren,
 »  ze leren samenwerken, communiceren en refl ecteren,
 »  ze verruimen hun blik op de wereld.
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2.2. Kant-en-klaar: alle materialen, kunstbeschouwingsfilmpjes & lesbrieven
In Het KunstKabinet zit alle benodigde materialen, lesbrieven, fi lmpjes en overige (multimediale) middelen die 
gebruikt worden bij de (circa) 180 lessen. 

Het lesmateriaal is dus kant-en-klaar en direct inzetbaar. Daarmee is dit lesmateriaal laagdrempelig voor 
leerkrachten voor gebruik in de klas. Iedere leerkracht kan met dit materiaal hoogwaardig kunstzinnige 
oriëntatie geven in de eigen klas. De leerlingen werken overwegend zelfstandig in groepjes “ met hoofd, hart 
en handen”. De meeste activiteiten kunnen echter ook klassikaal worden ingezet.

Het KunstKabinet bevatten samen alle aspecten van kunstzinnige oriëntatie en erfgoed zoals ze beschreven 
zijn door SLO Tule, in doorlopende leerlijnen voor groep 1 tot en met 8.

2.3. Grote Nederlandse musea & entoen.nu & landelijk ICC-platform & Pictoright
Het is een zeer hoogwaardig totaalpakket waaraan veel grote Nederlandse musea hebben meegewerkt, 
evenals de Canon van Nederland en het landelijk ICC platform. 

Het KunstKabinet bevat heel veel (moderne) kunstwerken, grote kunststromingen en grote kunstenaars. Met 
Pictoright is door de uitgever een fi nanciële regeling getroffen zodat de basisschool zonder consequenties 
eindeloos deze kunstwerken mag tonen, zolang dat binnen de muren van de school gebeurt.

Sjoerd en Yvonne van Helmond



6
0217 Copyright Creative Kids Concepts 2017.

3. Het KunstKabinet

3.1. Opbouw van de KunstKabinet lessen (voor groep 3-8)
Lessen van Het KunstKabinet hebben allemaal de opbouw “Met hoofd, hart en handen”.
Bij iedere les komen dus alle culturele vaardigheden aan bod (zie: Cultuur in de Spiegel) namelijk:

 » het waarnemen (kijken, zien, voelen, ruiken, luisteren)
 » het verbeelden (inleven, bedenken, creëren, maken met materialen en technieken)
 » het conceptualiseren (categoriseren en bespreken, woordenschatverbreding)
 » het analyseren (het ontleden naar structuren)

 Hoofd
Hoofd = beschouwing. Het onderdeel Hoofd bestaat uit een filmpje + tekst & illustraties.

Filmpje
Iedere les begint met een beschouwend deel. In een filmpje van ongeveer 
3 tot 5 minuten krijgen de leerlingen van een “kunstjuf” (Frits) veel te horen 
en te zien van het kunst-/erfgoedonderwerp waar de les over gaat. De 
leerlingen krijgen dan veel beeldmateriaal te zien en verhalen te horen 
over het onderwerp. Veel kunstwerken of erfgoed artefact passeren hierbij 
de revue. 
Zo wordt de culturele context (het inhoudelijke kader) aangegeven 
waarbinnen de leerling gaat werken tijdens die les.

Tekst & illustraties
Na het bekijken van het filmpje (via de leerlingenportal 
op ckcportal.com) lezen de leerlingen samen de tekst 
door die op hun lesbrief staat. In deze beschouwingstekst 
wordt de inhoud van het filmpje gedeeltelijk herhaald. 
Door het lezen (begrijpend lezen) van de 
beschouwingstekst in de lesbrief en het bekijken van 
de bijbehorende afbeeldingen, hebben de leerlingen 
de gelegenheid om de materie op een rustiger tempo 
nogmaals door te nemen en te laten bezinken. Ook voor 
het verbreden van de woordenschat is het zinvol om de 
leerlingen de nieuwe woorden ook rustig te laten lezen en 
te laten herkennen in geschreven taal.

 Hart
Na de beschouwing volgt de reflectie onder “hart”.
Direct na de beschouwing wordt de leerlingen gevraagd om te reflecteren op hetgeen ze zojuist hebben 
geleerd in de beschouwing. 

 » Er wordt ze gevraagd om die informatie op zichzelf te betrekken: “Heb je zoiets al eens gezien of 
meegemaakt?”, “Waar?”, “Welk gevoel krijg jij erbij?”, “Waar doet het je aan denken?”, etcetera.

 » Er wordt gevraagd een mening te geven: “Wat vind je ervan?”, “Vind je het mooi?, Lelijk? Anders…? “, 
“Kun je aangeven waarom je dat vindt?”, etcetera.

Deze open vragen moeten de leerlingen bespreken in hun groepje en daarna moeten ze hun eigen mening 
of idee opschrijven op hun eigen reflectieblad. Zo leer je de leerling bij iedere les dat de leerling zelf van 
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essentieel belang is in het “kunstproces”. De leerling is de ontvanger van de 
“kunstboodschap”; zonder ontvanger/toeschouwer is er geen kunst. 

De leerling leert hiermee dat hij/zij een volwaardige en legitieme toeschouwer is 
die een eigen relatie tot kunstuitingen kan en mag aangaan (ongeacht zijn leeftijd 
of mate van scholing). Er wordt om zijn/haar gevoel en mening gevraagd. 

Met ieder antwoord dat de leerling op een reflectievraag geeft, bouwt hij impliciet 
aan zijn culturele zelfbewustzijn. Ook merken de leerlingenen dat ze onderling 
van gevoel, ervaring, idee en mening kunnen verschillen. 

 Handen
Na de reflectievragen, worden de leerlingen uitgedaagd tot een verwerkingsopdracht waarin ze hun eigen 
verbeelding kwijt kunnen (creatie) en waarin ze instrumenteel aan de slag moeten 
met materialen en technieken (productie). Dus: “handen!”

Benodigdheden
De benodigdheden voor dit doe-deel zitten in de leskisten en de kasten van 
Het KunstKabinet. Op de lesbrief van de leerlingen staat een overzicht van de 
benodigde materialen en een foto daarvan. Zo leren de leerlingen de namen 
van de specifieke materialen en gereedschappen die bij de diverse technieken 
worden gebruikt.

Begrijpend lezen: in stappen
In de tekst bij “handen” staat stapsgewijs aangegeven wat de leerlingen moeten 
doen. 
Doormiddel van gezamenlijk begrijpend lezen (zelfstandig 
in groepjes, vanaf groep 3) doorlopen de leerlingen de 
instructies over bijvoorbeeld: 

 »  de werkplek klaarmaken; 
 »  de benodigdheden bekijken; 
 »  een ontwerp maken;
 » toepassingen materiaal; 
 » toepassingen techniek;
 »  tips voor de verwerking; 
 » het schoonmake en opruimen van de gebruikte 

spullen; 
 »  het zoeken van een droogplek aan het eind van de 

doe-opdracht.

Als leerlingen een driedimensionaal werkstuk gemaakt hebben, dan kunnen ze daarvan een (paar) foto(s) 
maken met de digitale camera die in Het KunstKabinet (bovenbouwkast) is meegeleverd. 
De print van die foto(s) gaan dan in hun eigen portfoliomap “Mijn Kunstverzameling”.
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Evalueren en verzamelen in “Mijn Kunstverzameling”
Achterop iedere leerling-lesbrief vindt men een kopieerblad: het “Evaluatieformulier”. Het is voor de leerlingen 
het leukste als de leerkracht dit blad in kleur kopieert voor iedere leerling. Ook in de leerkrachthandleidingen 
(vanaf groep 3) zijn deze evaluatiebladen opgenomen om bij de voorbereiding van de les alvast bij de hand te 
hebben voor het kopiëren.

Het evaluatieblad begint met een resumé van de 
beschouwing en de kunst/erfgoed context van de les 
(hoofd).

Daaronder staat het “invuldeel” waarop de leerlingen 
de antwoorden op hun reflectievragen (hart) hebben 
opgeschreven.

Daaronder is, bij “handen”, ruimte gemaakt voor de 
evaluatie van de les door de leerling. De leerling reflecteert 
hier op het eigen proces van verbeelding, creatie en 
productie.

Dit ingevulde evaluatieblad en de (foto van) het eigen 
werkstuk verzamelt de leerling gedurende het schooljaar in 
de eigen “Mijn Kunstverzamelingmap”. 

“Mijn Kunstverzameling” is de persoonlijke portfolio van een leerling
In deze persoonlijke map verzamelt de leerling de eigen werkstukken en alle ingevulde evaluatiebladen 
van alle kunstlessen van groep 1 tot en met groep 8. Zo ontstaat een complete, unieke, persoonlijke 
kunstverzameling gedurende de basisschoolcarrière. Een bijzonder eigen collectors item met daarin een 
weerspiegeling van de opgedane kennis en het culturele bewustzijn van de leerling!
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3.2. Opbouw van de KunstKabinet lessen voor de kleuters (voor groep 1-2)
Ook bij de kleuters hebben de lessen van Het KunstKabinet allemaal dezelfde opbouw: “Met hoofd, hart en 
handen”.
Bij iedere les komen dus alle culturele vaardigheden aan bod (zie Cultuur in de Spiegel) namelijk:

 »  het waarnemen (kijken, zien, voelen, ruiken, luisteren)
 »  het verbeelden (inleven, bedenken, creëren, maken met materialen en technieken)
 »  het conceptualiseren (categoriseren en bespreken, woordenschatverbreding)
 »  het analyseren (het ontleden naar structuren)

Bij kleuters liggen de mogelijkheden ten aanzien van deze vaardigheden natuurlijk op een ander niveau dan bij 
de hogere groepen. Met name omdat kleuters nog niet kunnen lezen en in een prille ontwikkelingsfase zijn qua 
woordenschat, fijne motoriek en aandachtsspanne, zijn de lessen in Het Kunstkabinet voor kleuters aangepast 
qua vorm en benadering.
Zoals we straks zullen zien onder “werkwijze bij de kleuters” heeft de leerkracht of begeleider bij de 
kleuterlessen een andere taak dan bij de kunstkabinetlessen voor de hogere groepen.

 Hoofd
Filmpje 1
De lessen voor de kleuters beginnen eveneens met een kant-en-klaar beschouwingsfilmpje (filmpje 1) dat te 
vinden is in de leerlingenportal op ckcportal.com.

De kleuters krijgen in filmpje 1 de poppenkast-juf 
“Fritsie” te zien als “kunstjuf” die hen vertelt over het 
onderwerp van de les: de kunstbeschouwing. 

Zoals je zult zien zal Fritsie in dit eerste filmpje vaak 
beginnen met het tonen van foto’s (bijvoorbeeld over 
winterlandschappen en zomerlandschappen) en 
vervolgens kunstwerken met hetzelfde onderwerp. Zo 
kunnen de kleuters zich gemakkelijker relateren aan 
het onderwerp en de context.

 Hart
De leerkracht gaat vervolgens met de leerlingen in een kring zitten en gaat met ze reflecteren op hetgeen ze 
zojuist hebben gezien in het filmpje. De tekst en de vragen voor dit onderdeel staan voor de leerkracht in de 
handleiding uitgeschreven. Bij de handleiding voor de leerkracht zitten vaak ook mooie full colour toonkaarten 
(A4) met daarop kunstwerken of foto’s die de leerkracht gebruikt tijdens dit reflectieonderdeel “hart”.

 Handen
Filmpje 2
Als de reflectie is afgerond, wordt er wederom een filmpje (filmpje 2) bekeken waarin Fritsie vertelt wat de 
doe-opdracht is. In dit tweede filmpje zien de leerlingen ook hoe andere kleuters bezig zijn met het uitvoeren 
van de doe-opdracht. Dit werkt veelal inspirerend en enthousiasmerend voor de leerlingen. Het werkt ook 
enigszins drempelverlagend omdat succes virtueel wordt aangetoond: “het kan, het werkt en het is leuk! Dus: 
nu zelf ook aan de slag!”
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De leerlingen gaan dan zelf aan de slag met de doe-opdracht. Veruit de meeste kleuterlessen zijn goed 
klassikaal te doen. Doordat de leerlingen het tweede filmpje gezien hebben, weten ze al redelijk goed wat er 
van hen (qua werkproces) verwacht wordt. Dit vereenvoudigt de individuele instructie en beperkt het aantal 
vragen dat de leerlingen hebben.

De doedel
Veel kleuterlessen hebben een “doedel” als basis voor de doe-opdracht van hun KunstKabinetles.
Een doedel (kopieerblad!) is een eenvoudige lijntekening, die nog niet af is. De doedel geeft houvast. Met de 
doedel hebben de leerlingen een concreet en tot de verbeelding sprekend startpunt, dat vervolgens aan hen 
zelf is om af te maken. Reden voor het werken met de doedel bij de kleuteropdrachten is dat veel kinderen 
“schrikken” van een blanco papier (zonder doedel) als uitgangspunt en angstig zijn om dan zelf te beginnen”. 
De doedel verlaagt de opstartdrempel en geeft een soort “gemeenschapsgevoel” (alle kinderen krijgen 
dezelfde doedel… De uitdaging: maak er nu je eigen werk van!). 

De kinderen gaan uiteindelijk meer hun eigen gang met hun werk dan wanneer ze vanuit blanco werken. 
Vanuit een blanco basis hebben de kinderen die onzekerder zijn de neiging om te wachten wat de buurvrouw 
gaat doen en dat dan zo goed mogelijk te kopiëren (zonder eigen reflectie of idee).

Vervolg opdracht zonder doedel
Als de leerlingen eenmaal hun eerste werkstuk (op de doedel) hebben gemaakt, zijn ze comfortabel met zowel 
de context, als de beeldaspecten, als de materialen en technieken. 
Ze zullen zich dan zeer waarschijnlijk gemakkelijk wagen aan een meer eigen, expressief werk (zonder doedel 
als basis, vanaf blanco) dat past in het onder handen thema. Nodig ze daartoe van harte uit!

Evalueren en verzamelen in “Mijn Kunstverzameling”
Achterop iedere lesbrief vindt men het kopieerblad “Evaluatieformulier”. Het is voor de leerlingen het leukste 
als de leerkracht dit blad in kleur kopieert voor iedere leerling. 

Op het evaluatieblad staat ten eerste een resumé van de beschouwing en de kunst/erfgoed context van de 
les (hoofd). Daaronder staat het deel waarop de antwoorden op de reflectievragen (hart) kunnen worden 
opgeschreven. Bij de kleuters kan de leerkracht eventuele 
leuke en opmerkelijke antwoorden en reacties van de 
leerlingen tijdens het onderdeel “hart” hier noteren.

Daaronder is, bij “handen”, ruimte gemaakt voor de 
evaluatie van de les door de leerling. Hier kan de 
leerkracht opschrijven wat de leerling vond van het eigen 
proces van verbeelding, creatie en productie. En van het 
eindresultaat.

Dit ingevulde evaluatieblad en de (foto van) het 
eigen werkstuk verzamelt de leerkracht voor de 
leerling gedurende het schooljaar in de eigen “Mijn 
Kunstverzamelingmap”. 
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3.3. Werkwijze bij groep 3-8

Zelfstandig werken in groepjes 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen in principe alle lesactiviteiten zelfstandig in groepjes van 4 leerlingen 
uitvoeren. Het gereedschap en de materialen in de leskisten van Het KunstKabinet zijn daarop afgestemd. Ook 
zijn de lessen zodanig geschreven dat de leerlingen zelf de lesinstructies (door middel van begrijpend lezen) 
kunnen doorlopen en opvolgen. 

Een voordeel van zelfstandig werken in groepjes is onder andere dat daarmee de onderlinge communicatie, de 
“culturele uitwisseling” tussen de leerlingen en het samenwerken (taken verdelen, elkaar helpen en met elkaar 
discussiëren) worden gestimuleerd. Ook zijn leerlingen in kleine groep vaak eerder genegen om hun mening te 
geven of te vertellen wat ze bij iets voelen. 
Tenslotte is het zelfstandig werken in groepjes ook goed om het dragen van procesverantwoordelijkheid 
(o.a. planning van eigen werkzaamheden) en discipline (netheid van de werkplek, zorg voor materiaal en 
gereedschap, zelfstandig opruimen, etcetera) te oefenen.

Klassikaal
De meeste lessen van Het Kunstkabinet kunnen ook klassikaal gegeven worden. Dan moet de leerkracht / 
begeleider natuurlijk wel zorgen voor voldoende spullen en materialen voor alle kinderen tegelijk. Sommige 
leerkrachten prefereren het klassikaal geven van de KunstKabinetlessen. Vaak omdat ze gewend zijn om de 
creatieve vakken en erfgoedlessen klassikaal te geven. Ze kunnen deze activiteiten daarbij gemakkelijk in 
passen of mee vervangen. 

Projecten
Naast de lessen die circa 2 lesuren duren, zijn er in elke klas ook projecten. Deze duren meestal ongeveer 
4 lesuren. Vaak moeten de leerlingen daarvoor thuis of buiten spullen verzamelen. Soms is er echter ook 
gewoon sprake van materiaal dat tijd nodig heeft om te drogen, te bakken, etcetera.

Werkwijze bij de kleuters

In hoeken
De kleuters kunnen in principe alle lesactiviteiten in hoeken doen, met groepjes van 4 tot 6 leerlingen en een 
begeleider. Het gereedschap en de materialen in de leskisten van Het KunstKabinet zijn daarvoor geschikt. 
Omdat de leerlingen niet kunnen lezen, is het altijd noodzakelijk om een leerkracht, hulpouder of stagiair te 
laten begeleiden. De begeleidingsteksten zijn woordelijk uitgeschreven en al het benodigde beeldmateriaal 
is ook aanwezig. De begeleider hoeft dus absoluut geen “kunstkenner” te zijn. In tegenstelling tot de groepen 
3 t/m 8, is er voor de kleutergroepen dan ook geen leerkrachtenhandleiding; de lesbladen zijn bedoeld voor 
zowel leerling als begeleider, omdat zij immers altijd tegelijkertijd met deze les bezig zijn. 

Klassikaal
Veruit de meeste kleuterlessen van Het Kunstkabinet kunnen ook klassikaal gegeven worden. Dan moet de 
leerkracht / begeleider natuurlijk wel zorgen voor voldoende spullen en materialen voor alle kinderen tegelijk. 
Sommige leerkrachten prefereren het klassikaal geven van de KunstKabinet lessen. Vaak omdat ze gewend 
zijn om de creatieve vakken en erfgoedlessen klassikaal te geven. Ze kunnen deze activiteiten daarbij 
gemakkelijk inpassen of daarmee vervangen. 
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  3.4. Duur van de activiteiten
De meeste lessen duren ongeveer 2 lesuren. Natuurlijk hangt het uiteindelijk ook af van het werktempo van de 
leerling, de perfectie die de leerling nastreeft in zijn werkstuk en de materiaaleigenschappen van de materialen 
die bij de verwerkingsopdracht worden gebruikt.
Als je een “crea-/kunstmiddag” in het klassenrooster hebt staan, dan zijn de meeste lessen volledig te doen 
binnen één dagdeel (ochtend of middag).
Indien je de lessen in aparte lesuren wilt laten doen, dan is de volgende aanpak (globaal) aan te raden:

 » Lesuur 1: bekijken van beschouwingsfilm (3 tot 5 minuten), doorlezen van de beschouwingstekst en het 
bespreken en beantwoorden van de reflectievragen.

 » Lesuur 2 (indien een week later): opnieuw bekijken van het eerste filmpje (de beschouwingsfilm; als 
geheugenopfrisser voor de context waarin de verwerkingsopdracht wordt gemaakt), het bekijken van het 
tweede filmpje, het starten met de doe-opdracht (handen) en afronden met het evaluatieformulier.

3.5. Erfgoedvensters in Het KunstKabinet
In veel lessen van Het KunstKabinet zijn erfgoedvensters uit de canon van Nederland verwerkt. In deze lessen 
worden bepaalde erfgoedaspecten met beeldaspecten, technieken en materialen, mediatechnieken en andere 
kunstaspecten met elkaar op een natuurlijke wijze gecombineerd. 
Hieronder hebben we daarvan een voorbeeld (les 4.2. Mijn Initiaal).

Voorbeeld
In het geval van les 4.2.“Mijn Initiaal” komt dat neer op de volgende combinatie van aspecten:

 »  erfgoedvenster: “Hebban Olla Vogala”;
 »  met: middeleeuwen, kloosters, monikkenwerk, boekdrukkunst;
 »  met grafische media aspecten/taal: kalligrafie, lettertypen, initialen;
 »  met beeldaspecten: vlak & lijn, compositie; 
 »  met materiaal & techniek: schrijven met veer & inkt en met inktpen;
 »  met kunstaspecten: symboliek, gevoelswaarde, toegepaste kunst.
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3.6. Toegepaste kunst & media

Toegepaste kunst
In Het KunstKabinet komt ook regelmatig toegepaste kunst aan bod. Daarbij moet je denken aan: mode, 
industrieel ontwerp, reclame-uitingen, design en architectuur.
Wat bijvoorbeeld mode betreft, zullen patronen van stoffen, vormgeving van schoenen en sieraden, pruiken, 
molensteenkragen, etc. aan de orde komen. Wat design betreft: diverse soorten meubeldesign, behang, 
etcetera. Reclame-uitingen: logo’s, verpakkingen, affiches, etcetera.
Toegepaste kunst ligt dicht bij de leerling als consument en gebruiker van spullen en is daardoor heel 
herkenbaar.

Media
In iedere les wordt met de computer gewerkt, bijvoorbeeld om het kunstbeschouwingsfilmpje en de overige 
informatie de leerlingenportal te bekijken. Ook is er een leerkrachtenportal waarbij de leerkracht meer 
websites, afbeeldingen, achtergrondinformatie en filmpjes kan vinden / kan laten zien. Verder wordt regelmatig 
gewerkt met de digitale fotocamera (er wordt o.a. een stopmotionfilmpje gemaakt) en met diverse (online) 
computerprogramma’s, YouTube en andere internetmogelijkheden. Voor toegang tot de leerlingen- en 
leerkrachtenportal van Het KunstKabinet moeten wij u eerst toegang verlenen. Voor meer informatie kunt u 
kijken bij ‘hoofdstuk 6, contact en toegang tot de portals’ van deze toelichting. 

3.7. Woordenschatverbreding
In de lessen van Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener leert de leerling heel veel nieuwe woorden, 
waardoor de woordenschat wordt verbreed en het genuanceerde uitdrukkingsvermogen wordt vergroot.
In de leerkrachtenhandleiding van Het KunstKabinet staat bij iedere les aangegeven welke woorden “bijzonder” 
zijn. Doordat deze (soms behoorlijk abstracte) woorden in een begrijpelijke context gebruikt (en soms ook 
uitgelegd) worden, is de verbreding van de woordenschat een natuurlijk proces.

Bijvoorbeeld: “patroon”
Kinderen die in de les kennis maken met het fenomeen “patroon” en daarvan veel voorbeelden zien in het 
kunstbeschouwingsfilmpje, zelf vervolgens verschillende patronen op soort sorteren en zelf een patroon 
maken, zullen na dat lesuur uitstekend weten wat een “patroon” is. Sterker nog… vanaf dat moment zullen ze 
allerlei “patronen” gaan zien, herkennen en benoemen, in hun dagelijkse omgeving.
En zo gaat dat met veel woorden. Denk bijvoorbeeld aan “moeilijke” woorden als: compositie, ritme, 
(atmosferisch) perspectief, organisch, geometrisch, textuur, mal, hoogdruk, diepdruk, mono-print, 
kunststroming, clair-obscur, verhoudingen, contrast, profiel, abstract, secundair, complementair, symmetrie, 
timing, regisseren, partituur, choreografie, decor, symbolen, schaduw, uitlichten, horizon, colissen, stileren, 
etc..
Maar ook leren de leerlingen contextrijk erfgoedgerelateerde woorden en begrippen als: schuttersgilde, 
monnikenwerk, monumenten, de grachtengordel, landschappen, handelsschepen, koloniën, museum, 
collecties, mode, revoluties, etc..
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4. Minitheater-Blikopener

Drama, dans, muziek
De lessen Minitheater & Blikopener bevatten kerndoelendekkende, doorlopende leerlijnen voor de 
kunstdisciplines drama, dans en muziek op de basisschool. 
Het is een kant-en-klare, laagdrempelige, direct inzetbare lesmethode voor drama, dans en muziek (inclusief 
reflecteren) te vinden in twee leskisten binnen Het KunstKabinet. 

4.1. Minitheater
Het Minitheater is compleet klassikaal lesmateriaal met betrekking tot de podiumkunsten: theater, dans en 
muziek. De leerlingen leren de taal van verschillende podiumkunsten terwijl ze deze ook zelf uitproberen 
en toepassen in de klas, met elkaar. Het Minitheater is uitdagend generiek lesmateriaal waarmee ook het 
bijwonen van thematische kunstuitingen buiten de school (voorstellingen) in de klas kan worden voorbereid. 
In het Minitheater is ook voorzien van leuke opdrachten voor de verwerking van een bezoek aan een 
voorstelling; voor een optimale inbedding van de kunstervaring.

4.1.1. Hoe werk je met het Minitheater?
De lessen van Minitheater zijn zodanig geschreven dat de leerkracht ze letterlijk kan voorlezen! 
De meeste lessen vragen weinig tot geen voorbereiding. 
Omdat er sprake is van een doorlopende leerlijn, leren de leerlingen elk jaar een beetje meer over de diverse 
disciplines. Ze leren de verschillende hoofdpersonen steeds beter kennen. Het is daarom ook aan te bevelen 
de lessen in de juiste volgorde te geven.

De hoofdpersonen van Minitheater
 » Reggie Zeur
 »  Corrie de Graaf
 »  Dirk Gent
 »  Dikke Cor
 »  Stella Stijl
 »  Frits Nieuwsflits
 »  Opa Plot
 »  Rietje Roddel
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4.1.2. Het lesmateriaal Minitheater bestaat uit de volgende onderdelen
Voor elke groep zijn er drie lessen: 

 » een les drama;
 » een les muziek;
 » een les dans. 

Alleen in groep 3 is het een combinatieles van de drie disciplines.

Voor elke groep zijn er drie “Opa Plot verhalen” die bij de verschillende disciplines horen. Alleen voor de 
kleutergroepen (1 en 2) zijn er twee verhalen in totaal.

Voor elke groep zijn er drie evaluatiekaarten: 
 » een evaluatiekaart voor drama; 
 » een evaluatiekaart voor muziek;
 » een evaluatiekaart voor dans. 

Voor groep 1 en 2 is er een gecombineerde aanwijskaart en voor groep 3 is er een interviewkaart. 

Elk leerjaar drie voorstellingen! 
Bij het ontwikkelen van dit lesmateriaal is er vanuit gegaan dat elke groep elk jaar drie voorstellingen gaat 
bekijken. Per discipline een voorstelling dus. 
Omdat de praktijk helaas vaak anders is kan in plaats van een voorstelling ook gebruik gemaakt worden 
van beschikbaar beeldmateriaal (DVD’s/films van voorstellingen op het gebied van theater en dans of 
concertregistraties). Ook kan de weeksluiting beschouwd worden als een voorstelling. 
Op deze wijze kunt u er als leerkracht voor zorgen dat de leerlingen per jaar tenminste drie momenten hebben 
waarop ze hun beschouwende kwaliteiten ten aanzien van de podiumkunsten kunnen vergroten.

Rondom elke voorstelling dezelfde volgorde van het lesmateriaal
Stap 1: De les uit het lesmapje. Voorafgaand aan de voorstelling de les geven van de betreffende discipline 

(zie lesmapje). 
Stap 2: Het verhaal van Opa Plot. De dag voor de voorstelling, of vlak voor de voorstelling, het voorlezen van 

het verhaal van Opa Plot. 
Stap 3: Bezoek aan de voorstelling. (Of bekijken van beeldmateriaal).
Stap 4: Evaluatie & reflectie. Het invullen van de A4-formaat evaluatiebladen (gebruik de A4-formaat 

‘aanwijskaart’ bij groep 1 en 2, of kopieer de A4-kaart ‘interview’ bij groep 3).

Evaluatiebladen: reflectie
Vanaf groep 4 print de leerkracht na de voorstelling de A4-formaat evaluatiebladen (via ‘Minitheater portal’ 
op ckcportal.com) voor de leerlingen, zodat ze deze kunnen invullen. Laat de leerlingen de ingevulde 
evaluatiebladen na de bespreking in Mijn Kunstverzameling opbergen. Blijf dit doen t/m groep 8. 
Tegen de tijd dat de leerlingen de school verlaten heeft elk kind een eigen kunstdossier, waar ze in het 
vervolgonderwijs profijt van kunnen hebben!

De verhalen van Opa Plot
De verhalen van Opa Plot gaan over Pim en Puck. Ze ontmoeten elkaar op de kleuterschool en worden al 
gauw vrienden. Ze krijgen zelfs even verkering! Deze twee vrienden gaan met uw leerlingen over naar de 
volgende groep. Zo kunnen zij ze acht jaar volgen! 
Ieder avontuur van Pim en Puck is een verhalende intro voor de bepaalde aspecten van de podiumkunst 
waarover de les en de voorstelling daarna gaan.
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4.2. Blikopener
Blikopener werd ontwikkeld door het Vlaamse en het Nederlandse 
ICC-platform, in opdracht van de Vlaamse en de Nederlandse 
Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen.
Blikopener is een interactief spelpakket (Triviant-achtig) dat 
basisschoolleerlingen klassikaal spelen, veelal onder leiding 
van een leerkracht of begeleider. Het helpt de kinderen zich te 
ontwikkelen tot kritische en bewuste deelnemers aan het ruime 
kunstaanbod in het culturele veld buiten de school. Blikopener 
is in de eerste plaats bedoeld als eyeopener; als een introductie 
op het kijken naar, praten over en beleven van verschillende 
kunstdisciplines. 

4.2.1. Leren reflecteren
Wat is theater? Wat is een museum? Op welke manier praat je over een schilderij? En over dans? Hoe 
ervaar je muziek? En wat zie of hoor je allemaal? Aan de hand van speelse opdrachten zoekt de onervaren 
toeschouwer samen met anderen naar antwoorden. 
Gaandeweg leren de leerlingen met Blikopener om een eigen mening te vormen. Ze ontdekken nieuwe 
vormen, beelden, geluiden. Ze leren anders kijken. Ze proeven verschillend van een voorstelling. Ze zoeken 
betekenissen en delen deze. En ze reflecteren hierover. 

Het Blikopener spel is zeer laagdrempelig voor de leerkracht/begeleider omdat er geen grote voorkennis nodig 
is om met Blikopener te werken; de leerlingen doen het werk. Eventuele antwoorden op opdrachten staan in 
het bordspelmapje aangegeven.

In dit bordspelpakket staan museum, theater, dans en muziek centraal, evenals het leren reflecteren. Het sluit 
naadloos aan bij Het Kunstkabinet en bij de kerndoelen van het primair onderwijs in Nederland. 
Blikopener werd ontwikkeld, in opdracht van de Vlaamse en de Nederlandse ministeries van Onderwijs & 
Wetenschappen, door het Vlaamse en het Nederlandse ICC platform. 

4.2.2. Hoe werk je met Blikopener?

Spelkleed en opdrachtkaarten
Aan de hand van het spelkleed met opdrachtkaarten leren kinderen verschillende vaardigheden en inzichten 
die ze kunnen gebruiken om de betreffende kunstdiscipline te ontdekken. De spelmethode vertrekt hierbij 
steeds van de ervaring en het inbeeldingsvermogen van de kinderen.

De leskist
In de Blikopener-leskist zitten alle materialen die je nodig hebt om met het spel aan de slag te gaan. 
Het bestaat uit een spelkleed, dobbelstenen, spelpionnen, opdrachtkaarten en een bordspelmapje, dat 
onderverdeeld is per kunstdiscipline. Per kunstdiscipline zit er een doosje met opdrachtkaarten in de leskist.
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Het bordspelmapje
In het bordspelmapje wordt bij iedere kunstdiscipline een uitleg gegeven van de spelregels. Ook staan 
hier eventuele antwoorden op vragen voor de spelbegeleider in. Bij sommige disciplines heb je ook extra 
opdrachten en extra materiaal. Dit geeft je als begeleider nog meer mogelijkheden om alles te ontdekken.

Leeftijd
Blikopener is geschreven voor kinderen vanaf 9 jaar. De taal, de voorbeelden, de opdrachten zijn aan hun 
leeftijd aangepast. Dit wil niet zeggen dat je het spel niet kunt spelen met jongere deelnemers. Voor jongere 
kinderen staat op sommige opdrachtkaartjes een speciaal pictogram, dat aangeeft dat deze opdrachten ook 
zeer geschikt zijn om met hen te spelen. 

Duur
Elk spel, of je nu rond drama, dans of muziek werkt, duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.

Opdrachtkaarten per kunstdiscipline
Per kunstdiscipline zijn er andere opdrachtkaarten. Deze zijn op hun beurt 
onderverdeeld in verschillende reeksen. Elke reeks is gekenmerkt door een bepaalde 
kleur: rood, blauw, groen, oranje of paars. Daarnaast zijn er bij sommige disciplines 
ook nog gele kaarten: hierop staan extra opdrachten, tips, tekeningen en andere 
dingen die je kunt gebruiken.

Leerlingenportal Minitheater-Blikopener
In de leerlingenportal op www.ckcportal.com bij Minitheater en Blikopener vinden de 
leerlingen de benodigde beelden en fragmenten die bij diverse opdrachten nodig zijn. 
Hiervoor moeten wij u eerst toegang verlenen, kijk hiervoor bij hoofdstuk 6 van deze 
toelichting: toegang tot de portals. 

Spelverloop
Er zijn drie manieren waarop het spel gespeeld kan worden:

1. De hele groep speelt als één team met de leerkracht als begeleiding. De opdrachten worden dan door 
de begeleider verdeeld. Soms voert een groepje uit, dan weer een individu.

2. In groepjes leerlingen onder begeleiding. De spelers worden dan in groepjes van minstens 2, liefst 4 
deelnemers verdeeld (liefst een even aantal). De begeleider begeleidt en bepaalt hoe het spel verloopt 
qua tempo en organisatie. 

3.  In groepjes zonder begeleiding. De groepjes spelen dan het spel zonder de begeleiding, waarbij de 
teams op elkaar wachten tot een opdracht is uitgevoerd. 

4. Het is aan te raden het spel de eerste keer onder begeleiding te spelen.

Nota Bene 
De opdrachten van Blikopener kunnen ook als losse opdrachten worden uitgevoerd, zonder het bordspel te 
gebruiken. Bij wijze van een vijf-minuten-spelletje. Neem een aantal kaartjes uit de stapel en geef bijvoorbeeld 
op het einde van de dag één of twee opdrachten.
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Doorlopende leerlijnen  Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener
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5. Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener

5.1. Doorlopende leerlijnen voor alle Kunstdisciplines
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5.2. Conceptuele basis & didactische aanpak 

Authentiek leren
Leren is authentiek wanneer de leerling verband ziet tussen zichzelf en zijn leefwereld en de aangeboden 
lesstof. Daarbij wordt de emotionele, creatieve, cognitieve en sociaal-communicatieve ontwikkeling van het 
kind gestimuleerd en de betrokkenheid vergroot. Authentiek leren is bij uitstek een belangrijk aspect van 
cultuureducatie, omdat daar de persoonlijke waarneming en beleving van de leerling centraal staan. 
(www.cultuurnetwerk.nl)

Zowel de conceptuele basis als de didactische benadering van Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener zijn 
gericht op authentiek leren.

Theorie, kennis 
(wetenschap)

Gevoel, ervaringen  
van het kind 
(intrinsiek kind)

Mentaal, opnemen en  
verwerken 
Door goed te kijken, te 
luisteren, na te doen, 
registreren van informatie, 
samenvatten van informatie.

Zelfontplooiing; zich uiten  
naar derden 
Bijvoorbeeld vertellen of 
verbeelden: “Wat vind ik?”,
“Wat voel ik?”, “Wat denk ik?”

Fysiek meemaken, 
vastleggen, ervaren, 
verwerken
Door bijv. te fotograferen, 
filmen, beschrijven van een 
gebeurtenis in de omgeving.

Doe-opdracht die aansluit bij de inhoudelijke kennis of informatie van de les 
De inhoudelijke kennis uit Het KunstKabinet & Minithteater-Blikopener zet het kind aan tot 
reflectie over die input en tot integratie van die input in de eigen belevingswereld. Het kind 
ontwikkelt op deze manier een eigen relatie met de onderwerpen uit de lessen en verwerkt 
de informatie op geheel eigen wijze in eigen werk.

Resultaat = Mijn Kunstverzameling
Verzameling van de eindproducten van dit proces.

Activiteiten, omgeving en 
belevingswereld
(praktijk, extern)

Input-
verwerking 

door het 
kind

Input 
Ingang

Doen of 
maken
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Pedagogische doelen
Cultuureducatie is bij uitstek een leerdomein waarbij de volgende belangrijke vormingsdoelen allemaal aan de 
orde komen, in ongeveer gelijke mate: 

 » De cognitieve doelen; die betrekking hebben op inzicht, denken, redeneren, weten (herkennen, inzicht 
tonen, iets omschrijven, iets weergeven, onderscheid kunnen maken, etc.).

 »  De affectieve doelen; die betrekking hebben op gevoelens, emoties, interesses, attitudes (interesse 
tonen, initiatief durven nemen, vertellen, gevoelens tonen, etc.).

 »  De creatieve doelen: die betrekking hebben op het vermogen om buiten de geijkte patronen te kunnen 
denken, om iets te bedenken dat nog niet bestaat, om iets persoonlijks en unieks te scheppen.

 »  De sociale doelen; die betrekking hebben op intermenselijke verhoudingen zoals samenwerken en 
samenleven (naar elkaar luisteren, discussiëren, elkaar respecteren, etc.).

Didactische aanpak
Bij Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener wordt in grote lijnen een combinatie van de volgende vormen 
van didactiek toegepast:

 » Dialectische didactiek. Hierbij staat de intensivering van de waarneming centraal en zijn de grote 
voorbeelden uit de beeldende kunst en vormgeving belangrijk.

 » Procesgerichte didactiek. Hierbij is het beheersen van de beeldende middelen en technieken belangrijk.
 » Reflectieve didactiek. Hierbij staat het bespreken, conceptualiseren en analyseren van eigen processen 

en producten (en die van anderen) centraal. De onderwerpen van de lessen bieden een contextrijke en 
authentieke omgeving voor de leerling om, door actief te reflecteren, zijn woordenschat te verbreden en 
een goed en genuanceerd uitdrukkingsvermogen te ontwikkelen waarbij ook meer abstracte woorden en 
gevoelsmatige thema’s aan bod komen. 

5.3. Creatieve verrijkingsopdrachten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Eventueel kunnen de lesactiviteiten van KunstKabinet & Minitheater-Blikopener ook ingezet worden als creatief 
verrijkingswerk in een plusklas of individuele verrijkingsopdracht in de klas.
Bij de meeste opdrachten (vanaf groep 3) staat in de leerkrachthandleiding bij iedere les aangegeven hoe de 
lesactiviteit nog verbreed en verdiept kan worden (met een meer open karakter, moeilijkere context en/of een 
verbreding van de context) voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

5.4. De Prestatiebox 
De prestatiebox is de nieuwste stimuleringsregeling (vanaf maart 2012) voor het basisonderwijs ter investering 
door de basisscholen in de verbetering van de volgende speerpunten:

 » taal & rekenen
 »  kunst & erfgoed
 »  excellentie
 »  techniek
 »  adaptief onderwijs

Via het bovenschools bestuur is er voor iedere leerling extra € 80,- euro per jaar beschikbaar (vanaf 
maart 2012; zie het artikel van OCW in de Staatscourant nr 1714) waarmee de basisscholen die onder dat 
bovenschoolse bestuur vallen, kunnen investeren in kwaliteitsverbeteringen op deze speerpunten van hun 
schoolprogramma. Zij kunnen dit naar eigen inzicht doen. Het ministerie van OCW wil dat de prestatiebox 
gelden enkel worden aangewend voor investeringen waarbij prestatieverbeteringen bij de leerlingen en/of 
leerkrachten op de speerpuntgebieden kunnen worden geconstateerd. 
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‘Opbrengstgericht werken’ / Leeropbrengsten
Bij Het Kunstkabinet & Minitheater-Blikopener is daarom gezorgd voor een aantal concrete en laagdrempelige 
middelen voor het inventariseren en inzichtelijk maken van de leeropbrengst van deze kunst- en erfgoedlessen 
bij de leerlingen.

Leeropbrengsten kunnen pas gemeten worden als er eerst concrete leerdoelen zijn gesteld. Dat is voor elke 
lesactiviteit van Het KunstKabinet het geval. Onder “het oogmerk van de les” (m.a.w.: de leerdoelen) in de 
handleiding van de leerkracht staat helder beschreven wat de leerdoelen bij iedere les zijn.

1. In de handleiding voor de leerkracht
In de leerkrachthandleidingen staan per les de volgende prestatiegebieden helder aangegeven:

 »  wat de leerdoelen van iedere les zijn (gerelateerd aan de kerndoelen en Tule/SLO);
 »  welke kijk-, reflectie-, werk- en evaluatieprocessen de leerlingen doorlopen;
 »  met welke materialen en technieken de leerlingen leren werken;
 »  welke woordenschat(verbreding) aan de orde komt.

2. In het docentenoverzicht
Per groep is er een docentenoverzicht beschikbaar, de zogenaamde ‘registratieformulieren’, waarin de 
leerkracht kan bijhouden welke leerling welke lessen van Het Kunstkabinet en welke activiteiten van 
Minitheater-Blikopener al gedaan heeft en welke nog niet. Dit overzicht wordt behandeld in de teamcursus en 
kunt u daar openen en printen.

3. Met het periodiek interview- & observatieformulier 
In de Leerkrachtenportal (bij ‘documenten’) is ook een interview- & observatieformulier toegevoegd aan de 
hand waarvan de leerkracht periodiek (bijvoorbeeld één keer per half jaar) iedere leerling individueel kan 
interviewen en observeren. Aan de hand hiervan kan de leerkracht een globale beoordeling geven van de 
ontwikkeling van de culturele vaardigheden en het culturele zelfbewustzijn van de leerling.

Deze interview- & observatieformulieren kunnen door iedere leerkracht in alle schooljaren 1 of 2 jaarlijks 
opgemaakt worden en toegevoegd aan de registratie van de school en/of een kopie aan de portfolio “Mijn 
Kunstverzameling” van de leerling.
In de loop van de basisschoolcarrière ontstaat dan een duidelijk beeld van de ontwikkeling van het cultureel 
zelfbewustzijn van de leerling dat door de jaren heen verkregen is.

4. In de leerlingportfolio “Mijn KunstVerzameling”
Met het opbouwen van een eigen portfolio “Mijn Kunstverzameling” bij Het KunstKabinet kan per leerling, door 
de jaren heen, worden bekeken:

 »  welke lessen van Het Kunstkabinet en Minitheater-Blikopener de leerling heeft gedaan; 
 »  wat de leerling bij elke les minimaal aan reflectie heeft gedaan; 
 »  hoe de leerling de les ervaren heeft (wat hij/zij ervan vond); 
 »  en welk product de leerling heeft gemaakt.

Op elk evaluatieblad (van iedere les uit Het kunstkabinet) dat door de leerling ingevuld wordt, staat een resumé 
van de kunst- of erfgoedbeschouwing behorende bij de les die de leerling heeft gedaan en een overzicht van 
de bijbehorende woordenschat(-verbreding) die de leerling heeft verkregen.

Nota Bene
Of de “gemeten” leeropbrengsten (de mate van ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn) enkel en alleen 
aan de schoolinspanningen te danken is, is redelijkerwijs te betwijfelen. 
Cultureel zelfbewustzijn ontwikkelt zich immers dag-in-dag uit: in de school, thuis, bij het sporten, uit logeren, 
op reis, enzovoort. De school is hierin wel een belangrijke factor. Door de leerlingen al op de basisschool 
structureel van hoogwaardig kunst- en cultuuronderwijs te voorzien, zal de leerling al op jonge leeftijd een 
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stevige “observatie-, verbeeldings- en reflectiebasis” leggen, waarop hij dag-in-dag-uit kan voortbouwen en 
deze kan verdiepen en verbreden. Daarvan zal hij de rest van zijn leven plezier hebben; welke invulling hij hier 
dan ook aan geeft. 

5.5. Cultuureducatie binnen én buiten de school
Het KunstKabinet en Minitheater-Blikopener kan zorgen voor een uitstekende combinatie van cultuureducatie 
binnen de school met cultuurmenu’s uit het culturele veld buiten de school.

5.5.1. Anne Bamford
“De kennis en taal van de kunsten leren combineren met het ervaren van thematische kunstuitingen.”

Onderzoekster en specialiste op het gebied van kunsteducatie Anne Bamford deed onderzoek in opdracht van 
OCW en maakt een onderscheid tussen:

1. Het leren van de kennis, de taal, de materialen en technieken van de kunsten (zie daarvoor ook de 
aspecten die in de doorkijkjes van SLO Tule worden aangegeven).

2. Het ervaren van thematisch kunstuitingen in het culturele veld.
Deze twee vormen van kennis en ervaring opdoen werken uiteindelijk als communicerende vaten:
De opgedane kennis van de taal van de kunsten verbreedt en verdiept de impact van opgedane ervaringen 
van het bijwonen van een thematische kunstuitingen (en vice versa).

Daarbij is de cognitie (de kennis en de taal) voor een deel wel voorwaardelijk om de zintuiglijke kennisvergaring 
(de ervaring van de thematische kunstuiting) “betekenis” te kunnen geven en te kunnen “plaatsen”. Volgens 
Spinoza stapelt de mens (allerlei soorten) kennis op elkaar en legt hij steeds meer verbanden tussen de 
nieuwe en reeds verworven kennis. Daarmee verbreedt de mens uiteindelijk telkens weer zijn (mogelijkheden 
om te) kijken naar zijn omgeving. 
Een adequate ontwikkeling van de woordenschat is daarbij natuurlijk ook van groot belang om zaken, 
gevoelens en ervaringen goed te kunnen duiden en erover te kunnen nadenken en communiceren.

5.5.2. Het Kunst- & cultuurkompas
Een kunst & cultuurkompas is een overzicht waarin de ICC (de interne cultuur coördinator) optekent wat 
de school voor keuzes wil maken rond cultuuronderwijs. Iedere ICC maakt dus uiteindelijk een kunst & 
cultuurkompas voor de eigen school, waarbij:

 »  De keuzes worden gemaakt over de wijze van interactie met het culturele veld buiten de school (zie de 
drie scenario’s van hard(t) voor cultuur);

 »  Een praktische (methodische?) invulling wordt gegeven voor wat de individuele leerkrachten van het 
team in de klassen aan kunstzinnige oriëntatie doen, zodat een kerndoelendekkende, doorlopende 
leerlijnen gewaarborgd wordt voor de hele school;

 »  De functie van de ICC helder is; 
 »  Er een structurele verankering in het schoolbeleid gerealiseerd wordt waarmee breed draagvlak en 

continuïteit van het vak kunstzinnige oriëntatie binnen de basisschool gewaarborgd wordt.

Zo wordt concreet en inzichtelijk gemaakt (op papier) voor welke opbouw de school kiest qua programma (per 
groep, per bouw en door de hele school; de doorlopende leerlijnen). 
Ook is in het kunst- & cultuurkompas te zien welke disciplines aan bod komen en hoe de verdeling daarvan 
is door de leerjaren heen. Ook de frequentie van de kunstlessen en de balans tussen actieve en receptieve 
activiteiten worden duidelijk in het kunst- & cultuurkompas.

Het voorbeeld van het kunst- en culuurkompas, zoals hij ook (op klein formaat) afgedrukt staat op de volgende 
bladzijde, is te downloaden en uit te printen (A3-formaat) via www.creativekidsconcepts.com/hetkunstkabinet.
U kunt het kunst- & cultuurkompas op A3-formaat ook (gratis) per post ontvangen, neem daarvoor contact op 
met Creative Kids Concepts. 
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Kunst- & cultuurkompas met Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener
Het voorbeeld van een kunst- & cultuurkompas met de lesmethode KunstKabinet & Minitheater-Blikopener in 
de school:
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5.6. Het belang van een structurele doorlopende leerlijn in de school
Als de school eenmaal beschikt over deze complete, laagdrempelige, hoogwaardige doorlopende leerlijn (met 
concrete, kant-en-klare lessen) voor kunstzinnige oriëntatie, die tevens kerndoelendekkend is en door alle 
leerkrachten gebruikt wordt in iedere klas...

A. Stelt dat de leerkrachten o.a. in staat om:
 »  efficiënt (overzichtelijk aantal concrete lessen) en effectief (kerndoelendekkend) en hoogwaardig 

kunstzinnige oriëntatie te geven in de eigen klas, net zoals ze dat doen voor alle andere leerdomeinen 
en vakken;

 » te meten wat de leeropbrengsten van cultuureducatie voor de individuele leerlingen zijn;
 »  te ervaren wat de totale toegevoegde waarde van kunst- en erfgoededucatie is voor de leerlingen 

individueel, de leerlingen onderling en voor de sfeer in de klas;
 » te ervaren dat kunst & erfgoededucatie leuk is om te doen en ook op het gebied van woordenschat en 

taal veel toevoegt aan het totaalprogramma;
 »  concrete aanknopingspunten te hebben in concreet praktisch lesmateriaal hun persoonlijke 

interesses en voorkeuren op het gebied van kunst en cultuur te ontdekken en te exploreren en zo de 
professionaliteit van binnenuit te vergroten;

 »  een betere gesprekspartner te kunnen zijn voor de ICC en onderdeel te kunnen vormen van een 
schoolbreed draagvlak voor cultuuronderwijs.

B. Stelt dat de ICC o.a. in staat om:
 »  beter en concreter inhoudelijk met de collega’s te overleggen over hun wensen ten aanzien van 

bezoeken aan thematische kunstuitingen in het culturele veld rond de school;
 »  meer tijd te kunnen besteden aan het organiseren en coördineren van de externe activiteiten omdat er 

minder tijd nodig is om intern collega’s te motiveren en te voorzien van les ideeën en lesactiviteiten.

C. Stelt dat de school in staat om: 
 » kunstzinnige oriëntatie niet meer “als iets wat er óók nog bij hoort” te hebben, maar gewoon op te 

nemen in het reguliere schoolprogramma als een structureel (en zelfs voor een deel bindend) onderdeel 
daarvan; 

 »  langzamerhand meer te verschuiven van scenario 1 (komen & gaan) naar scenario 2 (vragen & 
aanbieden) of zelfs scenario 3 (leren & ervaren);

 »  te voldoen aan de kerndoelen en daarmee een positieve beoordeling van de inspectie te krijgen.

D. Stelt iedere leerling in staat om:
 » een eigen relatie met kunst aan te gaan, van jongs af aan; als onderdeel van hun algemene vorming op/

in school; ongeacht eventueel gebrek aan de mogelijkheden en/of kwaliteit in het regionale cultuurveld, 
het gebrek aan geld om ieder jaar alle kunstdisciplines buiten de school te kunnen bezoeken en ervaren 
en ongeacht (het eventueel gebrek aan) de culturele interesses van huis uit.
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6. Teamcursus deskundigheidsbevordering

Om het lerarenteam te professionaliseren in kunst- en erfgoed, is er de digitale teamcursus kunst- & 
erfgoededucatie beschikbaar. Deze cursus is geschikt voor eigenaren van Het KunstKabinet en wordt vanaf 
2015 standaard meegeleverd bij Het lesconcept. 

6.1. Onderdelen van de teamcursus
Cursusdeel 1:
1.1 Cultuureducatie
1.2 Kerndoelen & kunstzinnige Oriëntatie
1.3 Beeldende vorming 
1.4 Muziek
1.5 Beweging (Dans)
1.6 Taal & spel (Drama)
1.7 Leren reflecteren
1.8 Cultureel erfgoed
1.9 Cultuur in de Spiegel
Cursusopdracht deel 1.

Cursusdeel 2:
2.1 Het Kunstkabinet & Minitheater-Blikopener
2.2 Het Kunstkabinet; lessen voor groepen 1 en 2 & 3 t/m 8
2.3 Toegepaste kunst, media & woordenschat
2.4 De erfgoed vensters
2.5 Minitheater; wat is het? hoe werk je ermee?
2.6 Blikopener; wat is het? Hoe werk je ermee?
2.7 Doorlopende leerlijnen
Cursusopdracht deel 2.

Cursusdeel 3:
3.1 Conceptuele basis & didactische aanpak
3.2 Organisatie in de klas 
3.3 Combinatie met cultuurmenu’s
3.4 De interne cultuur coördinator
3.5  Opbrengstgericht werken & de prestatiebox 
3.7 Beleid maken/aanscherpen voor Kunstzinnige Oriëntatie
Cursusopdracht deel 3. 

Specificaties van de teamcursus
 » Voor alle leerkrachten van het team van één basisschool;
 » Duur: 3 delen van elk circa 1,5 uur.

Flexibel inzetbaar
 » Kan in teamverband (met smartboard op school) gevolgd worden;
 » Kan per leerkracht op de eigen computer in de eigen tijd gevolgd worden;
 » En kan met een (printbare) syllabus gevolgd worden (= excl. de multimedia); 

6.2. Resultaat van de teamcursus
Na het volgen van deze cursus zijn alle teamleden deskundiger geworden ten aanzien van de didactische 
aspecten van kunst- en erfgoededucatie. Ze hebben de concrete lesactiviteiten voor hun eigen groep van Het 
KunstKabinet & Minitheater-Blikopener geanalyseerd, bestudeerd en uitgeprobeerd. De leerkrachten kunnen 
vervolgens met hun eigen klas aan de slag.  
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7. Contactgegevens

Uitgever en ontwikkelaar:
Creative Kids Concepts BV
Albert Joachimikade 33
4463AA, Goes NL
+31 (0) 113 257 000
info@creativekidsconcepts.com

www.creativekidsconcepts.com/hetkunstkabinet
www.ckcwebshop.com
www.ckcportal.com

(Na-)bestellingen / webshop
(na-)bestellingen voor lesmateriaal via 
www.ckcwebshop.com

Het KunstKabinet nu in 3 opties

 ✓ Toegang digitale leeromgeving:
 » 10 à 15 lessen per groep met 
kunstbeschouwing

 » Online teamcursus ‘Cultuureducatie in het 
basisonderwijs’

 ✓ Lesmateriaal naar keuze additioneel 
verkrijgbaar via webshop

Het KunstKabinet 
Abonnement

Vanaf 
€ 195,- school/jaar
€ 1,25 leerling/jaar

 ✓ Meubel met 
lesmateriaal 
Voor alle 120+ lessen 
(10 à 15 lessen per 
groep) voor groep 1-8 

Het KunstKabinet 
XL

 ✓ Meubel met 
lesmateriaal 
voor 5 à 6 lessen per 
groep, voor groep 1-8 

 ✓ 20 jaar toegang 
digitale 
leeromgeving: 
 » 10 à 15 lessen 
per groep met 
kunstbeschouwing

 » Online teamcursus 
‘Cultuureducatie in 
het basisonderwijs’

 ✓ 10 jaar toegang 
digitale 
leeromgeving: 
 » 10 à 15 lessen 
per groep met 
kunstbeschouwing

 » Online teamcursus 
‘Cultuureducatie in 
het basisonderwijs’

Het KunstKabinet 
Basic

€ 9.250,- € 5.995,-

Uitproberen? Vraag een proefabonnement aan!

Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener:
Samen leren en creëren; met Hoofd, Hart en Handen!

Vraag een gratis proefl es of een proefabonnement aan!
Ga naar: www.talenttorens.nl of naar www.creativekidsconcepts.com. Of bel ons: 0113 257000.


