
Routekaart Cultuuronderwijs

Waar staan we nu? Vul hier de huidige visie op cultuuronderwijs en het huidig EVI scenario per thema van jouw school in.

Waar willen we naar toe? Kruis per thema (visie, programma, deskundigheid, samenwerking) het scenario aan waar je met je team naar toe wilt werken.

Visie Deskundigheid Programma Samenwerking

Scenario 1 Scenario 1 Scenario 1 Scenario 1

We hebben een visie op 
cultuuronderwijs beschreven.

Wij coördineren en 
bevorderen de 
deskundigheid op het gebied 
van cultuuronderwijs niet.

De programmaonderdelen 
vertonen geen samenhang.

We hebben geen of hoogstens 
incidenteel samenwerking of 
contacten met partners.

Activiteiten vinden 
incidenteel plaats en worden 
gekozen op initiatief van 
individuele leerkrachten.

Scenario 2 Scenario 2 Scenario 2 Scenario 2

We hebben een visie op 
cultuuronderwijs vastgelegd.

Wij coördineren 
cultuuronderwijs en de 
deskundigheid op dit gebied.

De programmaonderdelen 
zijn enigszins op elkaar 
afgestemd, bv in de vorm van 
een methode, cultuurmenu of
projectweek.

Wij werken samen met partners.

De visie wordt gedragen en 
geëvalueerd door de directeur 
en ICC’er.

We hebben zicht op de 
deskundigheid die we in huis 
hebben.

Hiervoor reserveren we tijd 
en middelen.

De externe partner maakt veelal 
de inhoudelijke keuzes 
(bijvoorbeeld door het afnemen 
van cultuuraanbod).

De directeur en ICC’er houden 
het team op de hoogte.

Scenario 3 Scenario 3 Scenario 3 Scenario 3

We hebben een visie op 
cultuuronderwijs opgenomen in 
ons schoolplan.

We bevorderen 
deskundigheid op het gebied 
van cultuuronderwijs bewust 
en gericht.

We brengen vanuit 
zelfbenoemde doelen bewust 
samenhang aan in de 
programmaonderdelen door 
bv verbinding met andere 
vakken of een leerlijn van 
groep 1-8.

Wij werken structureel samen 
met partners.

De visie is met het team 
ontwikkeld en wordt door het 
team gedragen.

We stimuleren kwaliteiten 
van teamleden en zetten 
deze in.

Hiervoor reserveren we 
structureel tijd en middelen.

We onderzoeken samen met de 
partner hoe het aanbod kan 
aansluiten bij wat wij de 
leerlingen willen meegeven.

De visie wordt minimaal jaarlijks 
met het team geëvalueerd.

Hiervoor reserveren we 
structureel tijd en middelen.

Scenario 4 Scenario 4 Scenario 4 Scenario 4

We hebben een visie op 
cultuuronderwijs geïntegreerd in 
onze bredere onderwijsvisie.

De school bevordert 
planmatig en structureel de 
deskundigheid van het hele 
team op het gebied van 
cultuuronderwijs.

We brengen vanuit 
zelfbenoemde doelen bewust 
samenhang aan in de 
programmaonderdelen door 
bv samenhang met andere 
vakken en een leerlijn van 
groep 1-8.

Wij werken structureel samen 
met partners en leggen de 
afspraken over samenwerking 
met hen vast.

Het team voelt zich eigenaar van 
de visie en plannen, deze zijn 
een vast onderdeel geworden 
van de kwaliteitszorg van de 
school.

Wij zijn op het vlak van 
cultuuronderwijs een lerende 
organisatie.

Ook maken we een 
verbinding met 
buitenschoolse activiteiten, 
de voorschoolse educatie of 
het voortgezet onderwijs.

De samenwerking is erop gericht 
de inhoud van het programma 
optimaal te laten aansluiten bij 
wat wij de leerlingen willen 
meegeven.

Hiervoor stellen we 
structureel tijd en middelen 
beschikbaar.

We reserveren hiervoor 
structureel voldoende tijd en 
middelen.

Wij voeren zelf actief de regie 
over de samenwerking.

Huidig EVI scenario per thema:
• Visie: ……..
• Deskundigheid: ……..
• Programma: ……..
• Samenwerking: ……..

Huidige visie cultuuronderwijs:



Hoe gaan we de gewenste scenario’s bereiken? Geef per thema aan welke acties er nodig zijn.

Thema Wat
Wie (intern en/of 

extern) Wanneer
Hoe (aantal uren 
en/of budget?)

Visie

2 Visiesessies om onze visie te 

herzien o.l.v. externe trainer zodat 

we deze kunnen vastleggen

Het hele team (7 

leerkrachten + directie)

Voorjaar 2022 2 x 8 personen x 2 uur = 

32 uur

Deskundigheid

Inventarisatie van deskundigheid 

binnen de school zodat we hier zicht 

op krijgen en aan kunnen vullen

ICC’er [naam] Voorjaar 2022 1 x 3 uur 

Programma

Erfgoededucatieleerlijn opzetten en 

toepassen in groep 1-4 

4 leerkrachten [namen] Voorjaar – najaar  2022 4 x 10 uur = 40 uur 

Samenwerking

Westfries Museum ICC’er [naam] Voorjaar 2022 1 x 3 uur 

Ontwikkeld door De Blauwe Schuit i.s.m. de Westfriese Bibliotheken in het kader van het Cultuureducatie met Kwaliteit-programma 2021-2024 CULTULEREN PLUS!


