
 

 

 

Samenhang in het programma 

 

 

INLEIDING 

 

 

"Wat doen we al veel!"  

 

Dikwijls blijken scholen veel activiteiten in het kader van Kunst en cultuur aan te bieden. In de regel 

zijn dit 'losse' activiteiten waarbij de relatie met het onderwijsprogramma geheel of gedeeltelijk 

ontbreekt. Eén van de criteria om cultuurprofielschool te kunnen worden is dat de activiteiten op 

het gebied van kunst en cultuur in samenhang met het onderwijsprogramma aangeboden worden. 

Het onderwijsprogramma wordt breed opgevat. Het betreft niet alleen de kunstvakken maar ook de 

niet-kunstvakken. 

 



INSTRUMENT 

 

 

Kritische succesfactoren bij het ontwikkelen van een samenhangend programma 

1 Draag je visie uit in de school. 

2 Verduidelijk je visie naar alle lagen in de school. 

3 Communiceer je plannen in- en extern. 

4 Enthousiasmeer collega's. 

5 Expliciteer successen --> maak gebruik van enthousiaste leerlingen. 

6 Benoem verbindende factoren. 

7 Kijk over de grenzen van je vakgebied heen. 

8 Verruim je horizon en daarmee de horizon van anderen. 

9 Laat je inspireren door anderen. 

10 Inspireer collega's en vooral de collega's van de niet-kunstvakken. 

11 Neem kennis van inhoud en vaardigheden van andere vakken. 

12 Kies thema's waar andere vakken iets mee kunnen (docenten vinden elkaar op de inhoud). 

13 Formuleer gezamenlijk realistische en haalbare ontwikkeltaken. 

14 Faciliteer ontwikkeltijd. 

15 Bouw structureel overleg in. 

16 Ga structurele samenwerking aan met instellingen, bedrijven en opleidingen. 

17 Wees creatief in het ontwikkelen van het programma. 

18 Kies voor uniformiteit voor de uit te werken lessen of modules. 

 

Niveaus van samenhang 

Vakken kunnen afstemmen en elkaar vinden op: 

- inhoud: begrippen, perioden, stijlen, thema’s zoals wiskundige vormen; 

- vaardigheden: luisterstrategieën in Nederlands en kijken, luisteren en waarnemen in 

kunstvakken; 

- didactiek: hoe biedt je een opdracht aan en hoe beoordeel je? 

 

Samenhang en de functie van de kunstvakken 

Er zijn drie functies te onderscheiden waarin de delen van de vakken herkenbaar blijven: 

1 volgend: door de uitwerking van een poster over een bepaald onderwerp; 

2 gelijkwaardig: inhoud en uitvoering is in gelijke mate verdeeld over vakken; 

3 leidend: kunstvak is de drager van de lesactiviteit. 

Kunstvakken hoeven niet altijd leidend te zijn. Juist de afwisseling is van belang!  

 

Stappenplan om tot samenhang te komen 

1 Maak een keuze voor één of meerdere vormen van integratie, bijvoorbeeld via: 

- een projectdag of -week; 

- kunstvakken integreren in het merendeel van andere vakken; 

- andere vakken integreren in het merendeel van het programma voor kunst en cultuur; 

- een aantal vakken voegt zich samen en ontwikkelen een leergebied; 

- kunstvakken integreren culturele activiteiten; 

- culturele activiteiten worden geïntegreerd in het programma van de andere vakken. 

Tip: maak een keuze die past bij de visie, de interne organisatie en de cultuur van de school. 



2 Motiveer de keuze en bespreek de keuze in de projectgroep. 

 Zorg dat je steun krijgt van collega's en van de directie. 

3 Organiseer een werksessie met de betrokken collega's of samenwerkingspartners. 

4 Zoek naar de verbindende schakel, bijvoorbeeld via: 

- cultuurprofieldoelen 

- kernconcepten  

- globale kerndoelen; 

- thema's. 

5 Tip: docenten vinden elkaar op de inhoud; zoek naar inspirerende voorbeelden. 

6 Gebruik actieve werkvormen. 

7 Werk de opdracht(en) uit in een format (naam activiteit, leerjaar), verbindende factor 

(cultuurprofieldoel, kernconcept, enzovoort), vakken, tijd en werkwijze, opdracht 

(maken/leren/doen) en eindresultaat, benodigde bronnen en materialen, beoordelingscriteria). 

8 Voer de lesactiviteit uit. 

9 Evalueer de lesactiviteit met leerlingen en docenten op een aantal gezamenlijk geformuleerde 

criteria. 

 



Overzicht kernconcepten 

 

 

Kernconcepten zijn overkoepelende abstracte begrippen die enerzijds gebaseerd zijn op de 

kerndoelen en anderzijds het vakgebied weerspiegelen. Onder de abstracte begrippen ligt een heel 

veld aan mogelijke vragen en opdrachten. Voor alle leergebieden zijn kernconcepten ontwikkeld. 

De kernconcepten zijn een manier om lesstof te ordenen en samenhang aan te brengen in de 

opdrachten. 

 

Leergebied Kunst & cultuur 

- Identiteit en diversiteit 

- Inspiratie en vormgeving 

- Media en communicatie 

- Kunst en maatschappij 

 

Leergebied Kunst , cultuur en bewegen 

- Kunst, sport en persoonlijke ontplooiing 

- Kunst, sport en uitvoering 

- Kunst, sport en media 

- Kunst, sport en maatschappij 

 

Leergebied Mens & maatschappij 

- Macht, gezag en bestuur 

- Cultuur, levensbeschouwing en identiteit 

- Arbeid en zorg 

- Fysieke en sociale leefomgeving 

- Wetenschap, technologie en samenleving 

- Internationale betrekkingen 

 

Leergebied Mens & natuur 

- Materie 

- Energie 

- Kracht en beweging 

- Leven 



Werkvorm Placemat 

 

 

Doel 

- Informatie inventariseren, uitwisselen en aanscherpen. 

- Gemeenschappelijkheid vinden. 

 

Materiaal 

Per groep een flap 

.  

Werkwijze 

- Teken een rechthoek in het midden van de flap en verdeel de rest in vieren zoals hieronder 

afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ieder groep bestaat uit één kunst en cultuurdocent en drie collega's uit andere vakgebieden. 

- Iedere docent kiest een eigen hoek en geeft individueel een beeld van zijn vak rond één 

bepaald item, bijvoorbeeld: welke begrippen horen bij mijn vak, welke inhoud staat centraal, 

welke thema's zijn interessant? 

- Spreek met elkaar een tijd af. Daarna wisselen de docenten hun notities uit en komen tot een 

gezamenlijke uitspraak die in het middenvak wordt geschreven. 



Werkvorm Afstemming tussen vakken 

 

 

Doel 

Ontwikkelen van een samenhangende les, activiteit of project waarbij de plek van de afzonderlijke 

vakken zichtbaar blijft. 

 

Materiaal 

Per groep een flap. 

 

Werkwijze 

- Iedere groep bestaat uit één kunst en cultuurdocent en minimaal twee collega's uit andere 

vakgebieden. 

- Formuleer een onderwerp of thema en het eindproduct. 

- Spreek af hoeveel weken leerlingen de tijd krijgen voor de opdracht of de activiteit. 

- Geef aan welke kennis en vaardigheden vanuit je vak nodig zijn om leerlingen de opdracht te 

laten maken. 

- Verdeel de kennis en vaardigheden in opdrachten over de weken. 

- Het volgende schema kan daarbij ondersteunend zijn. Neem het op flapover of kopieer het 

naar A-3 formaat. 

 

Ontwikkelaars: 

 

   Onderwerp (thema) 

                            

 

                            Introductie (voorkennis activeren) 

 

 

Week: Vak: Vak: Vak: 

1 Opdracht: 

 

Opdracht: Opdracht: 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

                     

                      Eindproduct 

 

 

                      Beoordeling: 

 

    



 

Format leerlingenmateriaal 

 

 

 

Logo school  

 

Thema, 

kernconcept,  

enzovoort  

Wat is de verbindende schakel tussen de vakken?  

Titel 

 

De kortst mogelijke samenvatting van de opdracht 

 

Intro Inleiding op de opdracht en de relatie met andere vakken aangeven 

 

Voorkennis activeren 

 

Opdracht Uitleg over de opdracht 

- Wat gaat de leerling doen? 

- Wat is het eindresultaat? 

 

Hoeveel tijd de leerling heeft, werkmomenten, inleverdatum 

- Met wie de leerling eraan werkt 

 

Plaats waar de opdracht uitgevoerd wordt. 

Wat leer je 

ervan? 

Doelen van de les omschrijven in leerlingentaal 

 

Aangeven waarom de leerling deze opdracht uitvoert 

Beoordeling 

 

 

Verschil maken tussen het product en het proces in beoordeling 

- Aangeven aan welke eisen dit moet voldoen 

- Aangeven welke waarde dit heeft. 

Wat heb je 

nodig? 

Lijstje met bronnen & materialen 

 

Hoe pak je het 

aan? 

Stappenplan 

 

Deelopdrachten 

 

Werkvolgorde aangeven voor de leerlingen 

Wat bewaar je in 

je portfolio? 

 

 



BRONNEN EN VERWIJZINGEN 

 

 

- Cultuurprofieldoelen.pdf 

- Kernconcepten.pdf 

- Globale kerndoelen overzicht doelen vaardigheden 

- Thema.pdf 

 

 

 

 

SCHOOLVOORBEELDEN 

 

 

< nog toe te voegen> 
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