
Beste collega’s, 
  
Wij nodigen je van harte uit voor… 
  

VCPS-PO Meet-Up 8 – Woensdag 19 mei 2021 

Portfolio; ben jij ook al zo ver? 

Met o.a. Emiel Heijnen (lector Kunsteducatie AHK) 
14.00 uur – 17.00 uur 

(voorafgaand om 13.00 uur ledenvergadering voor leden VCPS-PO!) 
  
Op verzoek van de leden van de Vereniging CultuurProfielScholen PO/SO/VSO gaat de komende 
Meet-up over zicht op de culturele ontwikkeling van de leerling: wat zijn je criteria hiervoor, hoe 
breng je dit in kaart en wat heb je daarvoor nodig? We verwachten niet gelijk de antwoorden, maar 
gaan luisteren naar inspirerende sprekers en met elkaar verkennen op welke manieren de 
verschillende scholen dit doen. 
  
Iedereen is welkom ! 
Stuur deze uitnodiging door naar je collega’s en andere scholen! Want iedereen is van harte welkom. 
En print de flyer (zie bijlage), hang deze op in je school, leg hem in de postvakjes en op de teamtafel. 
  
Aanmelden en ZOOM-Link 
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden via info@cultuurprofielscholen.nl. Je mag ook in 
één keer een paar collega’s of je hele team opgeven, maar dan wel graag met een complete 
namenlijst en emailadres. Na aanmelding sturen wij alle deelnemers een week van te voren de 
ZOOM-link. 
  
BELANGRIJK Huiswerk: vul de padlet van te voren in! 
Wat zijn belangrijke modellen, kaders en/of criteria voor de leerinhoud van cultuuronderwijs bij jou 
op school? Denk aan de kerndoelen van SLO, Culturele competenties (bv de Cultuurloper of C-Zicht), 
de fasen van het creatief proces, de media en vaardigheden van Cultuur in de Spiegel of de kaders 
voor authentieke kunsteducatie. En zo zijn er wellicht nog meer. Zet deze in de 
padlet https://padlet.com/arass2/74qz7ddz6krx9ilr voor 19 mei. Een website link is vaak al 
voldoende. 
  
  
PROGRAMMA 
(13.00 uur Ledenvergadering (alleen voor leden!)) 
14.00 uur Meet-UP 

 Welkom en inleiding 
 Presentatie Emiel Heijnen (lector kunsteducatie AHK) 
 Welke criteria en kaders voor kunst- en cultuuronderwijs gebruik jij? 

o Breakoutrooms: reflectie op de samen gevulde 
padlet: https://padlet.com/arass2/74qz7ddz6krx9ilr 

 Op welke manier volg jij de culturele ontwikkeling van jouw leerlingen? 
o Presentaties van: 

 Aart van Stiphout https://selfiereflectie.com, 
 Paula Hoonhout (directeur obs Wereld Wijs in Amsterdam) en 
 Marleen Miedema (directeur obs Remmelt Booy in Doezum en de Stapsteen 

in Leek) 
o Breakoutrooms: Wat werkt? Wat werk niet? Wat zouden wij als 

(cultuurprofiel)scholen samen kunnen doen? 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fselfiereflectie.com%2F&data=04%7C01%7C%7Caf8e369116fa43d834ce08d8f5f267f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637529768771415224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BElylPGemUyTL%2FP0ejhW5mtUzGOmqBMrqD9JTDL8fxA%3D&reserved=0


 Een ‘vertekenende’ terugblik 
17.00 uur – EINDE 
  
Presentaties 

 Emiel Heijnen (lector kunsteducatie AHK) schreef een prikkelende column met als 
titel Kunstonderwijs dat leidt tot toetsbare resultaten… Een angstaanjagend vergezicht?. De 
reacties onder aan dit artikel, waaronder een van Paula Hoonhout, laten zien dat de tijd rijp 
is om met elkaar een volgende stap te zetten in een gerichtere begeleiding van onze 
leerlingen. 

 Aart van Stiphout - zal vertellen over zijn zelf ontwikkelde ‘SelfieReflectie methode’. Dit is 
een hulpmiddel voor leerkrachten om het reflectief vermogen van leerlingen formatief te 
evalueren. Neem alvast een kijkje op https://selfiereflectie.com 

  
Vertekenend 
De meet-up wordt al tekenend gevolgd en vastgelegd door Maaike Brons 
(zie https://vertekend.webnode.nl/) 
  
Ledenvergadering start om 13 uur! 
Alleen voor leden van de VCPS-PO is er voorafgaand een ledenvergadering. De agenda en stukken 
worden een week van te voren toegestuurd. 
  
Mocht je nog vragen hebben, geef graag aan. 
  
Hartelijke groet, namens het bestuur van de VCPS-PO 
  
Fianne Konings en Astrid Rass 
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