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Onderwijsconcept en cultuurprofiel 

 

 

INLEIDING 

 

Er zijn scholen die volgens een bepaald concept werken en een uitgesproken visie hebben op 

leren. Bekende voorbeelden daarvan zijn Montessori en Daltonscholen. Maar ook bij 

zogenaamde herontwerpscholen kun je spreken van een duidelijk onderwijsconcept.  

Deze scholen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen een cultuurprofielschool te zijn. Het 

cultuurprofiel moet dan binnen het bestaande concept passen, waarbij het van belang is te 

zorgen dat de wijze waarop het cultuurprofiel wordt vormgegeven aansluit bij het bestaande 

onderwijsconcept.  

Cultuur kan echter ook het startpunt zijn voor een onderwijsconcept. Cultuur wordt dan het 

fundament van het totale onderwijs.  

 

We geven een aantal voorbeelden van bestaande scholen met een duidelijk onderwijsconcept 

en een cultuurprofiel. 
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SCHOOLVOORBEELDEN 

 

Voorbeelden van scholen met een duidelijk onderwijsconcept én een cultuurprofiel.  

 

A Amadeus Lyceum 

www.amadeuslyceum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Amadeus Lyceum in de nieuwe wijk Leidsche Rijn in Vleuten (gemeente Utrecht) is een 

mooi voorbeeld van een school met een duidelijk onderwijsconcept met cultuur als fundament. 

De school startte in het schooljaar 2004-2005 en groeit gestaag. Dankzij het cultuurprofiel 

onderscheidt de school zich duidelijk van andere innovatieve scholen.  

 

Missie 

De visie en missie van het Amadeus Lyceum wordt op de website van de school 

(www.amadeuslyceum.nl) als volgt omschreven. 

 

 “Samenleven doe je niet alleen. Op onze school zijn wij ons bewust van onze 

verbondenheid met de ander. Onze samenleving is een cultuurgemeenschap, waar kunst 

een grote rol speelt in de onderlinge overdracht. Daarom vormen kunst en cultuur op het 

Amadeus Lyceum het voertuig voor het leren. In ons onderwijs zijn kunst en cultuur 

nadrukkelijk aanwezig.” 

 

Reinier Gruijters, cultuurcoördinator van het Amadeus Lyceum vat de missie samen als “leren 

als levenskunst”.  

 

Onderwijsconcept 

Het Amadeus Lyceum is een innovatieve school, waar ‘eigentijds leren’ in de praktijk wordt 

gebracht. Van meet af aan is het lyceum een cultuurprofielschool. Kunst en cultuur zijn volledig 

verweven in het onderwijsconcept. Er wordt gewerkt met een flexibel rooster, er wordt niet 

gewerkt met methodes en als leerbronnen maken de leerlingen – naast de docent - gebruik van 

een ELO (iedere leerling heeft een laptop) en deskundigen van buiten de school. Ook ouders 

worden ingeschakeld. Door de flexibele organisatie is er veel ruimte voor culturele activiteiten. 
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De school werkt vanuit de leerstijlen van David Kolb en de theorie van de Meervoudige 

Intelligentie van Howard Gardner. Leerlingen mogen laten zien wat ze kunnen: ze mogen voor 

een toetsing (prestatie) bijvoorbeeld kiezen voor een vorm die het best bij ze past, zoals een 

presentatie, een toneelstuk, een PowerPoint of een werkstuk. Talenten mogen ontwikkeld 

worden, hoewel er nadrukkelijk is gekozen voor cultuur in de breedte, cultuur voor alle 

leerlingen en niet alleen voor leerlingen met talent.  

 

De leerstof wordt aangeboden in modules en alle modules hebben op een of andere manier 

raakvlak met cultuur. Een culturele stimulus, bijvoorbeeld een tentoonstelling of een toneelstuk, 

is het uitgangspunt. De modules worden binnen de docententeams ontwikkeld, alle docenten 

leveren op een of andere manier een bijdrage. Gestreefd wordt naar een aanbod van 50% 

‘cultuurgebaseerd onderwijs’ in de onderbouw. Dit vraagt natuurlijk wel wat van het 

docentencorps. Van iedereen wordt verwacht dat men zich verdiept in kunst en cultuur, ook in 

relatie tot het eigen vak. Dat kan alleen als de visie wordt onderschreven en levend wordt 

gehouden.  

 

Cultuurcampus 

Sinds april 2009 is het Amadeus Lyceum gehuisvest in de zogenaamde Cultuurcampus in het 

centrum van Vleuterweide in Vleuten. Een nieuw 

gebouw met vele functies, waarbij cultuur de 

verbindende schakel is. Er is onder meer een 

theaterzaal, een openbare bibliotheek, een centrum 

voor de kunsten en een kunstuitleen. Door de fysieke 

nabijheid van deze organisaties is samenwerking snel 

en gemakkelijk te regelen. En het gebouw maakt 

meteen duidelijk dat het Amadeus Lyceum iets met 

kunst heeft, al is het alleen al door het kunstobject ‘De 

zingende toren’ op het plein. 

 

Op de home van de website 

(http://www.amadeuslyceum.nl) van Amadeus Staat 

een You Tube filmpje van een concert op de zingende 

toren bij de opening van het gebouw. 

 

De zingende toren 

 

Passend binnen het concept van de school zijn er naschoolse activiteiten zoals een 

blazersorkest en theatergroepen die met leerlingen aan een productie werken. Daarbij kunnen 

natuurlijk de faciliteiten van het gebouw optimaal gebruikt worden. 

 

Ontwikkeling  

Het Amadeus Lyceum is een van de 13 scholen die meedoen aan de expeditie ‘Durven, delen, 

doen’. In dat kader is onderzoek gedaan naar het rendement van dit onderwijs: de voorlopige 

resultaten onderbouwen de onderwijsvisie. Kijk voor meer informatie op 

www.durvendelendoen.nl.  

Daarnaast onderzoekt de school de mogelijkheden tot samenwerking met kunstvakopleidingen 

op mbo- en hbo-niveau om een doorlopende leerlijn mogelijk te maken.  
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B Montessori College Nijmegen  

www.montessoricollege.nl  

Het Montessori College Nijmegen is 15 jaar geleden opgericht en baseert het onderwijs 

duidelijk op de pedagogiek van Maria Montessori. 

 

Visie 

De visie van het Montessori College beschrijft wat dat wil zeggen. 

 

 “Er wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfases waarin kinderen zich 

kunnen bevinden. Voor kinderen van 12 tot 15 jaar geldt dat ze vooral bezig zijn met het 

inrichten van het eigen leven en het daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarna, zo 

tussen het 15e en 18e levensjaar, ontwikkelt zich de maatschappelijke mens en verplaatst 

de aandacht zich naar de ruimere maatschappij. Zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij kernbegrippen. De school gelooft in kinderen en in hun 

vermogen om te groeien.”  

 

Jan Triepels, locatiedirecteur Vlierestraat, een bovenbouwlocatie vmbo-T, havo en vwo komt tot 

de conclusie dat de visie van de school levend is, hoewel er nog meer expliciet over zou 

kunnen worden gesproken. Maar “op het Montessori College leven en werken we anders met 

elkaar.” 

 

Het vak Kunst Cultuur en Media 

Naast de cognitieve ontwikkeling kiest de school heel bewust voor het stimuleren van de 

sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling van leerlingen. Toen het Montessori College startte 

met het cultuurprofiel op de locatie Vlierstraat, bestond er al een traditie op de school om veel 

aandacht aan cultuur te besteden. De meeste activiteiten waren echter gericht op havo/vwo-

leerlingen en daarom is er toen bewust voor 

gekozen om vmbo-leerlingen meer met cultuur in 

aanraking te laten komen, met de insteek om deze 

leerlingen de mogelijkheid voor een doorstroom 

naar het vervolgonderwijs te bieden. Er is gestart 

met het vak Kunst Cultuur en Media (KCM) voor 

leerjaar 3 en 4 van de theoretische leerweg in 

nauwe samenwerking met het ROC en het Huis 

voor de Kunsten De Lindenberg in Nijmegen waar 

de leerlingen de lessen volgen. Tegelijk met KCM is 

het ROC Nijmegen de nieuwe opleiding Artiest 

Cultureel Ondernemer (ACO) gestart, wat daar 

mooi op aansluit. De samenwerking met de 

opleiding ACO krijgt vorm in gezamenlijke 

projecten, waarbij studenten/leerlingen en docenten 

rondom een thema samenwerken. 

 

 

Voorstelling Broodje cultuur 

 

Leerlingen die het vak KCM kiezen krijgen een middag in de week les in de Lindenberg. Ze 

krijgen daar alle kunstvakken geïntegreerd aangeboden: beeldende vorming, dans, drama, film, 

enzovoort. Ze maken voorstellingen voor bijvoorbeeld medeleerlingen, de diploma-uitreiking, 

‘Broodje cultuur' (voorstelling tijdens de lunchpauze) of een culturele avond. Naast de 
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voorstelling verzorgen ze alles zelf, zoals aankleding, uitnodigingen, techniek, enzovoort. En ze 

krijgen les in het maken van en spelen in een film.  

Inmiddels heeft ook vmbo basis en kader het vak KCM ingevoerd. 

 

Project bij het vak Kunst Cultuur en Media voor Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Op het kerkhof aan de Daalseweg waar ruim 300 slachtoffers liggen, bouwden de leerlingen 

een 'geduldhuisje'  

 

 

Leerlingen brachten op het kerkhof een stiltegroet middels witte ballonnen 

 

Uitgangspunten KCM 

Bij de opzet en vormgeving van het vak KCM zijn de Montessori uitgangspunten, zoals in de 

visie beschreven, leidend geweest. Er wordt gewerkt vanuit het vertrouwen dat leerlingen zelf 

verantwoordelijkheid kunnen nemen.  

Leerlingen werken zelfstandig voor externe opdrachtgevers aan een eindopdracht. In groepjes 

wordt gebrainstormd en een planning gemaakt. De docenten zijn aanwezig om, waar nodig, te 

begeleiden. De leerlingen zijn vaak buiten de school aan het werk om foto’s te maken of een 

film op te nemen. Blijkbaar zijn deze bovenbouwleerlingen in een levensfase gekomen dat ze in 

staat zijn de aandacht te verplaatsen naar buiten en dat ze de bijbehorende zelfstandigheid 

aankunnen. De leerlingen zijn gemotiveerder dan bij de reguliere lessen en voelen zich zeer 

verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zoals Maria Montessori al aangaf: “als kinderen 

passend werk krijgen waar ze met plezier aan werken, dan zullen ze minder de neiging hebben 

de grenzen van het toelaatbare te zoeken.” 

In de visie van het Montessori College staat bovendien het volgende. 

 

 “De wereld binnen school en die daar buiten horen bij elkaar. Er wordt heel veel buiten de 

muren van de school geleerd. Wij proberen dat naar binnen te halen en te integreren in 

onze aanpak. Daarmee zien wij onze school als een werkplaats voor een goede 

voorbereiding op de toekomst. Meer dan dat: het is tevens een plezierige leefgemeenschap 

met aandacht en respect voor elkaar. En om plezier in school gaat het ons net zo zeer als 

om goede resultaten.” 

 

De locatie Kwakkenberg, een onderbouwlocatie voor vmbo, havo en vwo is inmiddels met een 

cultuurklas gestart. Leerlingen kunnen op deze locatie kiezen voor de cultuurklas waar een 

brede culturele vorming centraal staat. Dit past volledig in de filosofie van het Montessori 

onderwijs. Er is in de cultuurklas steeds ruimte voor de leerlingen om zich te ontwikkelen, zelf te 

onderzoeken waar hun talenten liggen en die te ontplooien.  
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BRONNEN EN VERWIJZINGEN 

 

 

geen 

 

 

 

 


