
Doelgebied Interventie Aanknopingspunt voor cultuureducatie 

A: Meer onderwijs Zomer- of lentescholen 
Vanuit het culturele veld is een (maatwerk)programma opgesteld waar de Enschedese 
zomerscholen gebruik van kunnen maken.  

B: Effectievere inzet van  
    onderwijs 

Leren van en met 
medeleerlingen 

Bij veel culturele activiteiten staat samenwerken centraal en kan er leeftijd overschrijdend 
gewerkt worden, zoals bijvoorbeeld bij dagprojecten/schoolbrede activiteiten.  

Feedback 

De culturele activiteiten zijn ontwikkeld vanuit de vier fases van het creatief proces, waarbij 
evalueren in fase 4 centraal staat. Reflecteren gebeurt doorlopend. Culturele activiteiten bieden 
zowel voor leerlingen als leerkrachten voldoende ruimte om te werken aan het geven en 
ontvangen van feedback, met als doel de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren.  

Technieken voor 
begrijpend lezen 

Binnen de kunstdiscipline literatuur is er veel ruimte voor het begrijpen van geschreven tekst. 
Denk aan een activiteit op het gebied van poëzie of creatief schrijven.  

Gesprokentaalinterventies 

Culturele activiteiten bieden voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en de verbale 
interactie te stimuleren. In alle vier de fases van het creatief proces (oriënteren, onderzoeken, 
uitvoeren en evalueren) worden de kinderen uitgedaagd hun bevinden met elkaar te delen. 
Dialogen en interactie hebben een grote plek binnen cultuureducatie.  

C: Sociaal-emotionele en  
    fysieke ontwikkeling 

Welbevinden van 
leerlingen 

Veel kinderen voelen zich fijn tijdens culturele activiteiten; ze kunnen zichzelf uiten binnen een 
veilige omgeving. Daarnaast biedt cultuureducatie vertrouwen aan leerlingen die bijvoorbeeld 
niet goed zijn in rekenen of lezen, maar wel creatief zijn. Binnen cultuureducatie wordt er 
gewerkt aan sociaal-emotionele vaardigheden en het probleemoplossend vermogen. Ook kan 
binnen cultuureducatie gewerkt worden aan thema’s als pesten en stress.  

Cultuureducatie Zie de algemene punten in de brief.  

D: Executieve functies Samenwerkend leren 
Cultuureducatie biedt volop ruimte om samen te werken en dit te leren. Daarnaast biedt 
Cultuureducatie Enschede binnen het experiment van de ‘Verlengde Schooldag’ (VSD) de 
mogelijkheid aan scholen en buitenschoolse opvanglocaties om de samenwerking te bevorderen.   

E: Inzet van personeel 
Onderwijsassistenten/ 
instructeurs 

Kunstvakdocenten kunnen ingezet worden om de culturele lessen te verzorgen.  

F: Faciliteiten/  
    randvoorwaarden 

Digitale technologie 
De kunstdiscipline mediakunst biedt volop ruimte om met digitale technologie te werken. 
Daarnaast wordt ook vaak digitale technologie ingezet bij andere kunstdisciplines. Denk 
bijvoorbeeld aan het werk van een theatertechnicus.  


