
 

 

Het zesde kerndoel 

 

INLEIDING 

 

 

Het zesde kerndoel is een werkvorm om te komen tot het formuleren van een 

zesde of zevende kerndoel Kunst en cultuur en daarnaast inzichtelijk te 

maken welke consequenties dit doel heeft voor de school als organisatie.  

Opbrengsten van deze werkvorm zijn: 

- concretiseren van de ambities; 

- beter richting kunnen geven aan de programmering; 

- meer inzicht krijgen in de consequenties voor de school als organisatie. 

 

 



INSTRUMENT 

 

 

Opdracht 

Maak een schoolportret waarin helder wordt wat de meerwaarde van het 

zesde of zevende kerndoel is voor leerlingen en hoe het zesde of zevende 

kerndoel samenhangt met het pedagogisch-didactisch klimaat van de school, 

leiderschap, deskundigheid personeel, schoolklimaat en externe contacten.  

 

Werkvorm 

Zorg voor voldoende flip-overs, stiften, lijm, scharen en tijdschriften en een 

overzicht van de vijf kerndoelen Kunst en cultuur. Maak groepen van 

ongeveer vier personen en loop met de groepen onderstaande stappen door. 

 

Stap 1  Formuleren van extra kerndoelen 

- Beschrijf de school op hoofdkenmerken (bijvoorbeeld onderbouw vmbo, 

scenario 2, multicultureel). 

- Bestudeer de vijf kerndoelen Kunst en cultuur. Geef aan wat de school al 

doet. 

- Brainstorm individueel wat de school de leerlingen in cultureel opzicht 

mee wil geven. 

- Wissel de brainstorm uit en selecteer de interessante punten. Check deze 

punten met de gekozen ambities en visie van de school. Haal punten die 

niet passen binnen de ambities of de visie uit de selectie. 

- Formuleer op basis van de selectie een zesde (zevende of achtste) 

kerndoel over wat de leerlingen extra leren door de cultuurprofilering. In 

de achtergrondinformatie over cultuurprofieldoel staat beschreven waar 

een goed omschreven doel aan moet voldoen. 

 

Stap 2: verbinden met de school als organisatie 

- Pak de tijdschriften, lijm, stiften, enzovoort erbij en enkele flip-overs. 

- Brainstorm (al bladerend, tekenend, plakkend, schrijvend, wandelend) 

over de verbinding van het kerndoel met: 

 . personeel (deskundigheid/houding); 

 . pedagogisch-didactisch klimaat; 

 . samenwerking/rooster/inrichting binnen de school; 

 . externe contacten; 

 . leiderschap. 

- Maak de verbinding van het zesde kerndoel met bovenstaande punten 

zichtbaar in een zelf vormgegeven schoolportret. 

 

Stap 3: uitwisseling van portretten 

- Geef aan de andere groepjes een presentatie en vice versa. 

- Vraag na de presentatie door op concretisering, ambitie, wensbaarheid en 

haalbaarheid.  

 

Stap 4: plenaire uitwisseling 

- Reflecteer op de uitkomsten: 

 . zijn de extra cultuurprofieldoelen wenselijk en haalbaar; 

 . moet er iets worden aangepast in de formulering; 

 . hoe kunnen we nu verder. 



 



BRONNEN EN VERWIJZINGEN 
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SCHOOLVOORBEELD 

 

 

Geen 

 

  

 

 

 


