
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurprofielplan 
september 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Inhoud 

 
 Inleiding       3 

1. Visie cultuureducatie Linde College    4  
2. Ambitie overzicht – doelen     10 
3. Onderwijsprogramma      16 
4. Organisatie + personeelsbeleid + financiën    20 
5. Communicatie       24 
6. Evaluatie en kwaliteitszorg     25 
7. Samenwerkingen externe partners    26   
8. Doelen en acties       27 
9. Activiteitenplan 2022-2023     29 

 

 



 

Cultuurprofielplan 2022  3 
 

Inleiding 

Het Linde College is een regionale scholengemeenschap met onderwijssoorten van vmbo basis tot en 
met vwo. Wij kiezen bewust voor een breed onderwijsaanbod. Uniek aan onze school is dat wij alle 
leerlingen onderwijs aanbieden in één lesgebouw. Leerlingen hebben een eigen opleiding, maar 
blijven andere leerlingen op een ongedwongen manier ontmoeten: in het voorbijgaan, bij een 
sportevenement of een kunstproject. De school heeft ruim 1150 leerlingen.  
 

Sinds 2018 is het Linde College een cultuurprofielschool. Wij zijn er trots op dat we leerlingen zoveel 
met kunst en cultuur in aanraking laten komen. Cultuur is in het Linde College stevig verankerd in het 
curriculum. Daarnaast zijn wij continu in ontwikkeling om ons aanbod te verbeteren en 
samenwerkingen uit te breiden. De afgelopen jaren zijn vanzelfsprekend lastig geweest vanwege 
corona. Verder is vrijwel de hele schoolleiding vernieuwd. Hierdoor hebben wij helaas niet al onze 
plannen en doelen kunnen realiseren. Toch is er een grote verbeterslag gemaakt in vergelijking met 
vier jaar geleden.   
 
In dit cultuurprofielplan is het ambitieoverzicht, onderwijsprogramma en overzicht van 
samenwerkingen opgenomen. 
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1. Visie cultuureducatie Linde College 
Het Linde College is sinds 2018 cultuurprofielschool. Hiermee ging in 2018 een lang gekoesterde 

wens in vervulling. Wij hebben vooraf in 2018 een duidelijke verbeterslag gemaakt. De visitatie en 

aanbevelingen hebben ons geholpen om de afgelopen vier jaar verder te ontwikkelen. 

Cultuureducatie is nu verankerd in het curriculum. Niet alles is de afgelopen vier jaar gelukt, zoals we 

voor ogen hadden. Ook zijn er nieuwe wensen en projecten bijgekomen. We staan niet stil. Onze 

ontwikkeling is nog steeds gaande en het predicaat cultuurprofielschool dwingt ons om ons telkens 

te blijven ontwikkelen.  

Wij vinden cultuur belangrijk. We realiseren ons dat het Linde College op een bepaalde manier in een 

‘hoge cultuur’-arme omgeving staat. Natuurlijk zijn we omringd met lokale cultuur. Maar theaters en 

musea zijn niet direct in de buurt. Ook onze leerlingen krijgen cultuur niet met de paplepel 

ingegoten. Theater, zelf muziek spelen, dans; het staat vaak ver af van de belevingswereld van onze 

leerlingen. En dat motiveert ons juist des te meer om een gevarieerd aanbod aan al onze leerlingen 

te geven, leerlingen te enthousiasmeren voor het wellicht onbekende, culturele zaadjes te planten 

en daarnaast talent te laten opbloeien. 

 

Het Linde College hanteert de volgende visie: 

Het Linde College wil een leerling zoveel mogelijk culturele bagage meegeven. De meerwaarde van 

cultuureducatie is ontmoeting, creativiteit, verbinding en verrijking. De leerling krijgt in zijn 

schoolloopbaan een rijk en weldoordacht aanbod van verschillende kunstvormen, zowel binnen 

school als buiten school, zowel actief, receptief als reflectief.  
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1.1. Onderbouwing visie 

We vinden het belangrijk dat we onze visie wat betreft cultuuronderwijs continu voor onszelf kunnen 

onderbouwen. Wetenschapper John Maeda in November 2012 in The Observer: ‘Innovation is born 

when art meets science.’ 1 Ook William Bragg, met 25 jaar de jongste nobelprijs winnaar, zei ooit: ‘Ik 

geloof niet dat iemand wetenschapper kan zijn, zonder ten diepste kunstenaar te zijn.’ 2 

 

Waarom zijn kunstvakken belangrijk voor leerlingen? De voor de hand liggende argumenten zijn: 

• je creatief kunnen uiten 

• beeldende of muzikale technieken leren 

• algemene vorming / kennis 

• open houding ontwikkelen, ook naar andere culturen 
 

Er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de bijdrage die de kunsten kunnen leveren, 

waarbij andere argumenten zijn ontdekt.  

 
 

1.2 Cognitieve meerwaarde kunst en cultuur 

Elliot Eisner formuleerde in The Arts and the Creation of Mind, 3 ‘Ten Lessons that Arts Teach’. Hierin 

beschrijft hij met name het divergent denken dat bij de kunstvakken wordt geleerd. Leerlingen 

kunnen hierdoor problemen op een creatieve manier oplossen. Zij weten immers dat er altijd meer 

mogelijkheden zijn om iets op te lossen. De kunsten laten altijd meerdere invalshoeken zien. 

Hierdoor leer je dat er niet één perspectief is. Een van de grootste lessen is dat er vele manieren zijn 

om de wereld te zien en te interpreteren. 

Tevens beschrijft hij dat de taal van het woord lang niet altijd toereikend is om te zeggen wat je wílt 

zeggen. Juist in de kunsten kun je je op een andere manier uiten. Emoties spelen op allerlei manieren 

een rol binnen de kunsten. Je kunt je emoties ermee uiten, maar je emoties worden bij het bekijken 

van kunst ook aangesproken. Mensen kunnen boos worden door een kunstwerk (is dat nou kunst!) 

of juist geraakt worden door een kunstwerk. Bij weinig andere vakken wordt zo diep ingespeeld op 

de emoties van leerlingen.  

 
1 http://www.guardian.co.uk/technology/2010/nov/14/my-bright-idea-john-maeda, geraadpleegd 6 december 2012 
2 http://www.ru.nl/kunstvanbeta/, geraadpleegd 6 december 2012 
3 Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. Hoofdstuk 4, ‘What the Arts Teach and How Its Shows.’ (pp. 70-92) 

http://www.guardian.co.uk/technology/2010/nov/14/my-bright-idea-john-maeda
http://www.ru.nl/kunstvanbeta/
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Ellen Winner en Lois Hetland gaan in hun School Arts classes matter more than ever, but not for the 

reasons you think4 juist in op de denkvaardigheden die nodig zijn bij de kunstvakken. Zij beschrijven 

vaardigheden als visueel-ruimtelijk denken, reflectie, zelfkritiek en de bereidheid te experimenteren 

en van je fouten te leren. De kunstvakken lenen zich gemakkelijker voor deze vaardigheden dan 

andere vakken. Ook doorzettingsvermogen wordt vergroot bij de kunstvakken. Leerlingen zien dat als 

je even doorzet een tekening of schilderij mooier wordt. 

Perkins legt in zijn boek The intelligent eye5 het verschil uit tussen kijken en zien. Te vaak wordt er 

alleen naar kunst gekeken, waarbij we denken dat we zien wat er te zien is. We vinden een 

kunstwerk mooi of niet, maar kunst kijken op een manier die zinvol is, heeft veel meer nodig dan dat. 

Een gestructureerde manier van kijken, beïnvloedt het denken. Kunstanalyse is dus een analytische 

vaardigheid waar alle kennisdomeinen van kunnen profiteren. 

Vanuit cognitief perspectief geven de inzichten van Immordino 

Yang op de ‘defaultmode’ belangrijke aanknopingspunten. In 

deze standaardrusttoestand van de hersenen zijn bepaalde 

gebieden actief die bijdragen aan o.a. verbeelding, reflectie en 

spontane gedachtestroom. Vanwege de samenhang tussen de 

openness tot experience en de defaultmode6, lijkt het 

belangrijk voor het kunstonderwijs om de defaultmode te 

kunnen activeren. Tegelijkertijd wordt de defaultmode in deze 

tijd bedreigd door de sterk toegenomen prikkeldruk van 

bijvoorbeeld mobiele telefoons door jongeren. 7 

 

1.3 Beleving van kunst en cultuur 

Naast bovengenoemde cognitieve en vaardigheidsargumenten, die van belang zijn voor je verdere 

leven, zijn er nog andere redenen waarom kunst en cultuur belangrijk zijn voor leerlingen. 

David Hargreaves8 heeft in zijn onderzoek aangetoond, dat mensen een soort shock ervaring kunnen 

beleven op het moment dat zij getroffen worden door een kunstwerk dat hen enorm raakt. Op dat 

moment is er sprake van een veranderend denk- en kijkproces.  

Deze ervaring bestaat volgens Hargreaves uit vier elementen:  

1. een sterke aandachtsconcentratie;  
2. een gevoel van openbaring;  
3. verbaal onvermogen;  
4. verlangen naar meer.  

 

 
4 Winner, E. & Hetland, L. (2007). School arts classes matter more than ever – but not for the reasons you think (gepubliceerd 
in The Boston Globe) 
5 Perkins, D.N. (1994). The Intelligent eye 
6 Beaty, R. E., Kaufman, S. B., Benedek, M., Jung, R. E., Kenett, Y. N., Jauk, E., ... & Silvia, P. J. (2016). Personality and complex brain 
networks: the role of openness to experience in default network efficiency. Human brain mapping, 37(2), 773-779. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.23065/full 
7 Immordino-Yang, M. H., Christodoulou, J. A., & Singh, V. (2012). Rest is not idleness: Implications of the brain’s default mode for human 
development and education. Perspectives on Psychological Science, 7(4), 352-364. 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691612447308?journalCode=ppsa 
8 Hargreaves, D. (1995) Kunstzinnig onderwijs: een vak op zich. Naar een andere visie op kunsteducatie. In: Haanstra, F. et al. 
Determinanten van leren over kunst. Katern kunsteducatie, pp. 30-50 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hbm.23065/full
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Vanuit onderwijskundig perspectief vindt hij het laatste, het verlangen naar meer, het belangrijkste. 

Hierdoor kunnen leerlingen gemotiveerd in de lessen zitten. Volgend op deze bijzondere ervaring 

onderscheidt Hargreaves vier stappen:  

1. betrokkenheid; 
2. exploratie 
3. kritische smaak 
4. de behoefte aan achtergrondinformatie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn conclusie is dat het onderwijs ruimte zou moeten maken voor dergelijke ervaringen en vooral 

culturele uitstapjes moeten maken. Omdat reproducties, die in een les worden getoond, een 

dergelijke ervaring niet zullen oproepen. 

Het genieten van kunst en cultuur staat hierbij voorop. Alleen door veelvuldig hiermee in aanraking 

te komen, kunnen kinderen zoeken naar wat zij mooi vinden. Daarnaast zien ze dat kunst en cultuur 

vaak helemaal niet zo ver van ze af staan als ze soms denken. 

 

1.4 Sociale functie 

Kunst en cultuur kunnen ook een sociale functie hebben. Mensen/leerlingen van verschillende 

achtergrond of culturen kunnen elkaar door middel van kunst ontmoeten en beter leren kennen. Ze 

kunnen samen kunst mooi of lelijk vinden, elkaars cultuur laten begrijpen. Samen kunst maken of van 

kunst genieten.  

Bovendien kunnen leerlingen door cultuuronderwijs, hun eigen culturele achtergrond of identiteit 

ontdekken. Van Heusden beschrijft in zijn Cultuur in de Spiegel9 dat cultuureducatie in de breedste 

zin van het woord kan bijdragen aan de ontwikkeling van het culturele zelfbewustzijn van leerlingen. 

 
9 Van Heusden, B. (2010), Cultuur in de Spiegel 
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Tot slot een punt over de manier waarop kunsteducatie werkt. Er is uitgebreid onderzoek gedaan 

naar verschillende vormen van kunsteducatie.10 Hierbij is het leergedrag van leerlingen onderzocht 

en is aangetoond dat het aanbrengen van samenhang en integratie van de drie componenten, actief, 

reflectief en receptief leren, leidt tot een effectievere kunsteducatie. Met name het effect op de 

esthetische waarneming, het kijken naar kunst, is het grootst wanneer een combinatie van actief en 

reflectief/receptief wordt aangeboden. Het effect op de esthetische waarneming is het kleinst 

wanneer uitsluitend lessen actieve beeldende vorming zijn gevolgd. Integratie is een manier om een 

krachtige leeromgeving te realiseren, waarbij leerlingen verschillende soorten kennis in samenhang 

moeten verwerven. Het leren moet een actief en constructief proces zijn, waarbij leerresultaten die 

uitsluitend binnen een context geldig zijn, worden vermeden. 

Daarbinnen is authentieke kunsteducatie interessant, omdat hierbij de betekenisgeving van het leren 

van leerlingen centraal staat. Hierbij vinden opdrachten en evaluatie daarvan plaats binnen de 

werkelijke omgeving. Dit vergoot de authenticiteit en plaatst kunst meer in de samenleving. 11 

Concluderend zijn de belangrijkste redenen voor legitimatie van de kunstvakken en culturele 

activiteiten: 

• belevingswereld vergroten > met een onbekende wereld in aanraking komen > open houding 
ontwikkelen naar andere culturen 

• verbanden leren leggen (tussen andere culturen en verleden/heden) 

• leren beargumenteren 

• divergent leren denken, creativiteit ontwikkelen, experimenteren, creatief leren denken 

• plezier beleven aan kunst 

• jezelf uiten door middel van kunst > creativiteit ontwikkelen > doorzettingsvermogen 
vergroten 

• emoties bespreekbaar maken 

• elkaar ontmoeten 

• leren kijken/luisteren 

• ontwikkelen culturele zelfbewustzijn 

• de hersenen rust geven in de ‘defaultmode’ ter verhoging van creativiteit 
 

Deze onderbouwing is terug te zien in de wijze waarop het Linde 

College cultuur aanbiedt voor leerlingen. We hebben verschillende 

onderdelen van ons curriculum gekoppeld aan bovenstaande 

onderbouwing.  

 

 

 

 
10 Oostwoud Wijdenes, J. & Haanstra, F. (1997), Over actief, receptief en reflectief. Literatuurverkenning samenhang kunsteducatie, in: 
Katernen Kunsteducatie, Cultuurnetwerk Nederland 
11 Haanstra, F., e.a. (2011), Authentieke Kunsteducatie, in: Cultuur + Educatie 31 
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Bovenstaande onderbouwing sluit aan bij ‘Cultuureducatie, een manifest’ van de VCPS. Ook hierin 

staat dat cultuuronderwijs zowel kunstintrinsieke waarden als basale waarden kenmerken. De 

uitvoering van het programma moet daar dan vanzelfsprekend bij aansluiten. 

Zoals eerder geschreven, is het Linde College een brede scholengemeenschap, waarbij alle niveaus in 

een gebouw zijn gehuisvest. Samenwerking en eenheid speelt dan ook een extra belangrijke rol bij de 

invulling van ons curriculum. 
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2. Ambitie overzicht – doelen 
In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 9 wordt beschreven wat het Linde College doet aan kunst en cultuur in 
school. We hebben een uitgebreid activiteitenprogramma, dat aansluit bij onze visie. In dit hoofdstuk 
bespreken we de doelen voor de komende jaren. Als eerste bespreken we de korte termijn doelen.  
  
2.1 Korte termijn doelen  
Voor de korte termijn (2 jaar) hebben we een aantal doelen geformuleerd. Dit gaat om 
aandachtspunten waar we de afgelopen vier jaar te weinig in zijn geslaagd om dat op voldoende 
niveau vorm te geven. Of om projecten die we de komende twee jaar willen realiseren.  
Met grote waarschijnlijkheid krijgt het Linde College volgend jaar een nieuwe lessentabel. Afhankelijk 
van de invulling daarvan, kan het zijn, dat er nog aanvullende cultuurdoelen komen. Tijdens het 
schrijven van dit cultuurprofielplan is er nog te weinig zicht op de invulling hiervan.  
  

 
2.1.1 Aandachtspunten SL – Cultuurcoördinatoren  
Schoolleiding – samenwerking. In de reflectie is te lezen dat het Linde College afgelopen vier een 
vrijwel volledig nieuwe schoolleiding heeft gekregen. Dit, in combinatie met corona, heeft ervoor 
gezorgd dat cultuurcoördinatoren en schoolleiding niet altijd voldoende hebben samengewerkt wat 
betreft cultuur in school. Het enthousiasme en de wil waren er. Zo is de rector lid van het 
schoolorkest en is cultuur/kunst op meerdere studiedagen mede onderdeel van het programma 
geweest. Maar werkende naar de visitatie toe, zien we dat er ook onderdelen zijn blijven liggen. Door 
de komende visitatie staat iedereen wel weer op scherp en gaan we de komende twee jaar werken 
aan verbetering hiervan.  
 
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren + rector + verantwoordelijk schoolleider  
 
Hoe: 1. Evaluatie n.a.v. visitatie - november  
 2. Vaste gesprekken per maand – met vaste agenda – start november  
 3. Opstellen vaste agendapunten - november  
 4. Uitvoeren gestelde doelen  
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2.1.2 Cultuurprofielweken  
Dit schooljaar 2022-2023 starten we voor het eerst met twee cultuurprofielweken. In deze weken 
zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden voor verschillende jaarlagen. Het is een eerste start. 
Invulling wordt gedaan door cultuurcoördinatoren i.s.m. cultuurcommissie en eventueel 
vakdocenten. Het is niet altijd mogelijk om activiteiten in deze week te laten plaatsvinden, denk 
bijvoorbeeld aan bepaald theaterbezoek. We zullen wel proberen om activiteiten zoveel mogelijk in 
deze weken te laten plaatsvinden. Ook de workshops waar individuele leerlingen zich op kunnen 
inschrijven, plaatsen we in deze week en zullen niet samenvallen met klassenactiviteiten.  
 
We zijn er vorig jaar achter gekomen dat het voor leerlingen niet altijd mogelijk was om aan het 
einde van de dag, deels tijdens school, deels in vrije tijd, workshops te volgen. Dit jaar organiseren 
we ze altijd op vrijdagochtend en -middag, tijdens school. Leerlingen die ze willen volgen, krijgen dan 
vrij van hun lessen op dat moment. We starten dit schooljaar al. Aan het einde van het jaar evalueren 
we en kijken we of de cultuurprofielweken op deze manier het jaar erna vervolgd worden.  
 
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren, schoolleiding, cultuurcommissie, cultuurplatform  
 
Hoe: 1. Invulling – cultuurcommissie – sep-nov 2022  
 2. Uitvoering – cultuurcommissie, cultuurcoördinatoren sep 2022-mei 2023  
 3. Evaluatie - coördinatoren, schoolleiding, cultuurcommissie, cultuurplatform – mei 2023  
  

 
2.1.3 Podiumweek tweede klas  
Al jarenlang organiseren we voor de eerste klassen de Opus-M week. Dit is een week waarbij 
leerlingen kennismaken met verschillende muziekinstrumenten, workshops krijgen en een concert. 
Aansluitend kunnen leerlingen 20 muzieklessen op een instrument naar keuze krijgen. In navolging 
hiervan willen we vanaf schooljaar 2023-2024 een Podiumweek voor de tweede klassen organiseren. 
In deze week willen we leerlingen met alle facetten van de theaterwereld laten kennismaken, 
workshops theater/drama, improvisatie, zang, ‘beat poetry’, theatertechniek. De status is nu dat alle 
betrokkenen dit graag willen. Docenten Nederlands zijn erg enthousiast en willen dit samen met 
cultuurcoördinatoren van de grond krijgen.  
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Betrokkenen: cultuurcoördinatoren + verantwoordelijk schoolleider + werkgroep docenten 
Nederlands  
 
Hoe: 1. Eerste bijeenkomst alle betrokkenen – start november 2022 – cuco’s plannen eerste     
                   bijeenkomst  
 2. Gesprek met Wethouder Cultuur – subsidie aanvragen – actie SL – november 2022  
 3. Tweede bijeenkomst met invulling van de plannen – december 2022  
 4. Aanvraag subsidie afwachten – groen licht?   
 5. Plannen week 2023-2024 – invullen workshops – team en taken vaststellen – april 2023  
 6. Uitvoering – werkgroep - 2023-2024  
 7. Evaluatie 2024 - cultuurcoördinatoren + verantwoordelijk schoolleider + werkgroep - 
     cultuurplatform - leerlingen  
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2.1.4 Zichtbaarheid in school  
In aanloop naar de visitatie zijn we bezig geweest met de zichtbaarheid in school. Vanwege allerlei 
omstandigheden is dat niet volledig gelukt zoals we het voor ogen hadden. Er zit nog geen duidelijke 
structuur/organisatie in het laten zien van werk van leerlingen in school. Komende vier jaar moeten 
we hier een verbeterslag in maken en het dusdanig verankeren, dat het een gewoonte wordt, in 
plaats van een verplichting. Sommige onderdelen zijn al wel uitgevoerd. Zo zijn er makkelijkere 
kliklijsten aangeschaft, zodat het ook gemakkelijker is om leerlingwerk snel te wisselen.   
 
Status: er is een plan, maar dat is niet volledig ten uitvoer gebracht. Technasium zou hierbij 
betrokken kunnen worden.  
 
Betrokkenen: verantwoordelijk schoolleider, facilitair verantwoordelijke, kunstvakdocenten, 
eventueel de collega’s van het Technasium.  
 
Hoe: 1. Verdere uitvoering van het plan – kunstvakdocenten en facilitair verantwoordelijke  
 2. Kalender maken voor up-to-date houden kunst - kunstvakdocenten  
 3. QR codes bij kunstwerken? – kunstvakdocenten  
 4. Gesprek met Technasium om mee te doen met zichtbaarheid - cultuurcoördinatoren  
 5. Uitvoering en controle van kalender -kunstvakdocenten en verantwoordelijk schoolleider  
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2.1.5 Samenwerkingen vervolgopleidingen  
Afgelopen jaren zijn we begonnen met het bezoeken met leerlingen BTE en beeldende vorming van 
kunstvervolgopleidingen Cibap en Artez. Beide opleidingen willen meer en structureler met ons 
samenwerken. Daarnaast leeft de ambitie om studenten in de klas uit te nodigen voor bijvoorbeeld 
gastlessen.  
 
Betrokkenen: kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren, externen  
 
Hoe: 1. Kunstvakdocenten en cultuurcoördinatoren maken afspraken over schooljaar 2023-2024 – 
    dec 2022  
 2. Kunstvakdocenten organiseren met externen samenwerking jan – jun 2023 
 3. Uitvoering van de samenwerking 2023-2024  
  
2.1.6 Cultuurportfolio  
Het cultuurportfolio is de afgelopen jaren te weinig tot ontwikkeling gekomen. Leerlingen leggen bij 
lessen beeldende vorming wel hun werk vast, maar het wordt nog niet structureel in Droomloopbaan 
opgeslagen. Het Linde College heeft Droomloopbaan gekozen als LOB-programma. Alle mentoren 
werken daarmee. Zowel op LOB gebied als op portfolio gebied, is hier nog veel terrein te winnen. Het 
is goed als alle kunstvakken daarbij aansluiten.  
 
Betrokkenen: kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren, decaan (contactpersoon Droomloopbaan), 
verantwoordelijk schoolleider.  
 
Hoe: 1. Instructie decaan aan kunstvakdocenten - dec 2022  
 2. Start eind periode 2 – foto/filmpje project – lln in droomloopbaan laten plaatsen –jan/feb 
     2023  
 3. Evaluatie kunstvakdocenten – feb/mrt 2023  
 4. Vast onderdeel programma vanaf P3 2022-2023  

  
2.2 Lange termijn doelen  
Wat betreft de lange termijn is het lastig doelen te formuleren. Ook al omdat we niet weten hoe de 
lessentabel er de komende jaren eruit gaat zien. Er zijn wel een aantal grotere wensen:  
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2.2.1 Doorlopende leerlijn drama  
Het Linde College heeft geen drama in het programma. Toch is dit een wens van een groep 
leerlingen. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen om drama echt als vak in het curriculum op te 
nemen. Toch zouden we een doorlopende leerlijn kunnen maken door drama in de keuze-uren, 
workshops, projecturen en podiumweek te verweven. Het plan is echter nog te vaag en de plannen 
voor de nieuwe lessentabel nog te onduidelijk om hier concreet onderzoek naar te doen.  
 
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren, schoolleiding, werkgroep podiumweek?  
 
Hoe: 1. Na vaststellen en invoering nieuwe lessentabel onderzoek naar mogelijkheden voor een 
     doorlopende leerlijn drama - cultuurcoördinatoren, schoolleiding – najaar 2023  
 2. In werkgroep bespreken mogelijkheden – voorjaar 2024  
 3. Uitdenken plannen en eventuele mogelijkheden doornemen en bespreken 2024.  
 

 
2.2.2 Project duurzaamheid  
Het komende schooljaar wordt onderzocht wat we kunnen doen met duurzaamheid binnen school. 
Er leven plannen om hier een vakoverstijgend, schoolbreed project van te maken rondom de Dag van 
de Duurzaamheid in oktober. Hierbij zullen de kunstvakken een grotere rol spelen met projecten 
rondom bijvoorbeeld kunst van afval.  
 
Hoe: 1. Werkgroep formeren – Schoolleiding – 2023  
 2. Invulling geven aan project - 2023  
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3. Onderwijsprogramma 
Het Linde College is een regionale scholengemeenschap, die jongeren van 12 t/m 18 jaar onderwijs 
biedt in alle leerwegen van het vmbo, havo en vwo (atheneum). Al het onderwijs wordt binnen 
hetzelfde schoolgebouw aangeboden. Wij dagen leerlingen uit om talenten, kennis en    
vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf ook als mens te ontwikkelen. De vragen wie ben jij en wat 
zijn jouw wensen en mogelijkheden, staan bij ons centraal.   
  
3.1 Kleinschalig georganiseerd   
Het onderwijs hebben we kleinschalig georganiseerd. De school bestaat uit vier overzichtelijke 
afdelingen:   

• Onderbouw vmbo   
• Onderbouw havo/vwo   
• Bovenbouw vmbo (inclusief Maatwerk)   
• Bovenbouw havo/vwo   
 

In elke afdeling werken we met kleine en herkenbare teams van docenten. Hierdoor kunnen   
we de leerlingen die persoonlijke aandacht geven die zij nodig hebben om te presteren.   
Elke afdeling heeft een afdelingsleider en deze wordt ondersteund door afdelingscoördinatoren. 

 
 

Afdeling onderbouw   
vmbo   
leerjaar 1 & 2   
    

Afdeling onderbouw   
havo / vwo   
leerjaar 1 & 2   
    

Afdeling bovenbouw   
vmbo   
leerjaar 3 & 4   
    

Afdeling bovenbouw   
havo / vwo   
leerjaar 3, 4, 5 & 6   
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3.2 Lessentabel 

 

 

 
 
3.3. Kunst en cultuur in het onderwijsprogramma  
Alle leerlingen komen in aanraking met een breed 
aanbod aan cultuur. Zowel in de vakken als bij projecten. 
Waar er ‘gaten’ ontstaan in de programmering, vullen we 
dat aan met extra activiteiten vanuit de 
cultuurcommissie.  Dit is geen statisch geheel, maar 
continu in beweging. We ontwikkelen, toetsen en passen 
aan. Het idee is dat alle leerlingen in hun schoolloopbaan 
zowel actief, passief als reflectief met een zo breed 
mogelijk cultuuraanbod in aanraking komen.  In het 
Activiteitenplan in hoofdstuk 9 staat aangegeven wat we 
op jaarbasis doen.   
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3.4 Samenhang binnen kunstvakken en projecturen  
Muziek, beeldende vorming en ckv hebben elk eigen doorlopende leerlijn voor 
onderbouw/bovenbouw en over alle niveaus. Muziek en beeldende vorming havo/vwo hebben het 
gemeenschappelijk eindexamenvak Kunst Algemeen. Het is in het belang van de leerlingen dat er 
samenhang tussen deze vakken is. Bovendien is er veel mogelijkheid om interdisciplinair te werken. 
Met name bij de projecten en ckv doen we dit al, waarbij keuzevrijheid voorop staat.  In klas 3 havo 
werken we met projecturen cultuur. Binnen Technasium worden kunstprojecten gehouden. Binnen 
de projectenuren cultuur houden we voor een deel de werkwijze van Technasium aan. De 
projecturen zijn reguliere lesuren. Geïnspireerd door Technasium krijgen leerlingen een opdracht 
waarbij ze veel vrijheid hebben in de uitwerking.   
 

3.5 Keuzevakken klas 1  
Alle leerlingen in de brugklas kunnen iedere 8 weken een keuzevak kiezen. Leerlingen kunnen elke 
keer iets anders kiezen, maar kunnen ook doorgaan met hetzelfde keuzevak. Leerlingen volgen de 
keuzevakken met leerlingen uit alle klassen. Ze volgen een keuzevak twee lesuren (een blokuur) in de 
week. Het aanbod aan lessen wisselt elke periode. Kunst is een van de keuzevakken (naast sport, 
koken & bakken en techniek & design).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Samenhang niet kunstvakken  
Binnen de projecturen klas 3 wordt al vakoverstijgend onderwijs aangeboden. Zo hebben we een 
muziek-beeldende vorming project en een cultuur/geschiedenis eigen omgeving project. Ook werken 
we samen met Engels, Nederlands en maatschappijleer bij de theatervoorstellingen van havo 5 en 
atheneum 6. Dit is allemaal structureel.   
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3.7 Samenhang overige activiteiten  
Zoals gezegd vullen we leemtes in het programma aan met extra activiteiten. Veel extra activiteiten 
worden georganiseerd voor alle leerlingen van een bepaald leerjaar, vaak schoolbreed. In het 
overzicht in hoofdstuk 9 staat aangegeven welke activiteiten wij organiseren. Zo doen bijvoorbeeld 
alle brugklassen mee met het Opus-M project. Van vmbo basis tot en met vwo. Dat geldt voor alle 
activiteiten voor onze onderbouw (klas 1 en 2). Voor klas 3, 4, 5, 6 is het afhankelijk in welke 
leerroute je zit, welke activiteiten we organiseren. Ook dan is het vaak voor de hele jaarlaag. Wij 
vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar blijven ontmoeten. Zo gaan alle vierdeklassers gemengd 
op buitenlandse excursie. Ook de cultuurdag delen wij in op een activiteit van hun eigen keuze en 
dan zitten eerstejaars vmbo-leerlingen samen met zesdejaars vwo-leerlingen. Die ontmoeting is een 
meerwaarde van kunst en cultuur.  Verder zijn er nog activiteiten waar leerlingen zichzelf voor 
kunnen aanmelden. Ook hierbij is er ruimte voor leerlingen van alle leerroutes en niveaus.  
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4. Organisatie + personeelsbeleid + financiën 
Het Linde College heeft twee cultuurcoördinatoren, een cultuurcommissie met docenten uit 

meerdere vakgebieden, kunstvakdocenten en een verantwoordelijk schoolleider. Zij zorgen met 

elkaar voor een groot deel van de invulling van wat er op het Linde College aan kunst en cultuur 

gebeurt. Daarnaast worden er bij andere vakken culturele activiteiten georganiseerd en zijn er 

buitenschoolse activiteiten. Dit zorgt uiteindelijk voor een totaalaanbod van culturele activiteiten. 

Wij werken hierbij met veel verschillende (lokale) samenwerkingspartners.   

Het is uit onze doelen voor de komende jaren duidelijk, dat dit nog niet vlekkeloos verloopt. Het 
enthousiasme van alle collega’s, de collegialiteit binnen het Linde College en de betrokkenheid van 
de schoolleiding waarbij heel veel mogelijk is, zorgen ervoor dat, ondanks dat we hier en daar 
misschien nog niet volledig zijn, er ontzettend veel gebeurt voor leerlingen. En dat is uiteindelijk wat 
we met z’n allen heel graag willen.  
 
Nieuwe initiatieven komen vanuit de hele school, niet persé alleen vanuit de kunstvakken of de 
cultuurcommissie. Vanzelfsprekend is coördinatie en planning met de cultuurcoördinatoren hierbij 
van belang. Voor alle collega’s is het duidelijk dat we cultuurprofielschool zijn. Zo komt het 
regelmatig naar voren bij plenaire activiteiten voor collega’s, in de vorm van een creatieve 
verwerking van een studiedag of kunst als inspiratie voor het nieuwe schooljaar.  
 
Er zijn collega’s die speciaal het Linde College kiezen omdat we cultuurprofielschool zijn, twee 
kunstvakcollega’s en een schoolleider. Het benoemen bij sollicitaties of het keuzeproces hierdoor 
laten afhangen, vindt nog niet of nauwelijks plaats. Dit blijkt ook uit de enquêtes.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Taakverdeling cultuurcoördinatoren, verantwoordelijk schoolleider, cultuurcommissie 
Het Linde College heeft twee cultuurcoördinatoren, een verantwoordelijk schoolleider en een 

cultuurcommissie met docenten uit verschillende vakken. Regelmatig sluiten andere collega’s 

(bijvoorbeeld schoolorkest) hierbij aan. Daarnaast is er een vakgroep kunsten (beeldende vorming, 

muziek, ckv). Gezamenlijk dragen zij verantwoordelijkheid voor alle culturele activiteiten en taken 

binnen school.  
 

De cultuurcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het schrijven van het cultuurprofielplan en het 

beleid hierbij. Zij overleggen niet op vaste basis, maar regelmatig met de verantwoordelijk 

schoolleider. De taken van de cultuurcoördinatoren zijn niet formeel verdeeld. Beide coördinatoren 

overleggen wekelijks over activiteiten en taken die gedaan moeten worden.  
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Zij doen dit aan de hand van een jaarplan. Taken worden dan verdeeld. Zes keer per jaar vergadert 

de cultuurcommissie. Dan wordt de invulling van alle culturele activiteiten besproken. Indien nodig 

worden hier andere collega’s bij betrokken (facilitair, PR, etc). 

Afgelopen jaar hebben we de taken van de cultuurcoördinatoren vastgelegd. 

• Beleid / visie – schrijven cultuurprofielplan 

• Cultuurcommissie coördinatie – evaluaties 

• Contacten schoolorkest – Popwerf – Lindekoor – verbinding cultuuraanbieders 

• Contacten / bijeenkomsten met VCPS 

• Contacten schoolleiding – waarborgen cultuuronderwijs – zichtbaarheid school 

• Cultuurplatform – leerlingen 

• Contacten externen regio (Radio Centraal, Opera Spanga, etc.) 

• Workshops organisatie 

• Podium avond – cultuuravond – cultuurdag  

• Theaterclub (10x) 

• PR–contacten met communicatiemedewerker  

• Licht en geluid 

• Theatervoorstellingen H5, A5 en A6 

• BB extra activiteiten (3e klas, 5e klas) 

• Vernieuwingen 

• Initiëren nieuwe initiatieven: VB Podiumweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Taakuren cultuur  
Binnen de school hebben we verschillende taakhouders die verantwoordelijk zijn voor een deel-
aspect van cultuur:   
 

Cultuurcoördinatoren – 2 personen   300 taakuren totaal  
Leden culture club – 4 personen   120 taakuren totaal   
Opus-M project – 1 persoon   60 taakuren totaal   
Begeleiders schoolorkest – 2 personen   60 taakuren totaal   
Projecturen burgerschap – 2 personen   300 taakuren totaal  
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Culture Club  

met leden evenredig verdeeld uit alle afdelingen 

Legt verantwoording af aan zichzelf en schoolleiding via 

cultuurcoördinator 

 

Culturele projecten per afdeling 

 

Culturele projecten per afdeling 

 

Cultuurcoördinator  

legt verantwoording af aan schoolleiding 

Vaksecties 

 

Vertegenwoordiger schoolleiding 

overleg 



 

Cultuurprofielplan 2022  23 
 

4.3 Financieel overzicht 

In het financiële overzicht zien we een totaaloverzicht van alle inkomsten en uitgaven die te maken 

hebben met kunst en cultuur.   

Kosten:  
Taakuren personeel (o.b.v. 1/100 per medewerker)   € 85.000 
Culturele vorming externe inzet (CJP)     € 13.000 
Budget CKV        €   3.500  
Budget vakgroep Kunst (bevo, muziek, kunst)    €   5.000 
Afdelingsbudget (voorstellingen, tentoonstellingen)   €   5.000 
Opus-M        € 60.000   
(buitenlandse) excursies       € 80.000   
Podiumavond + modeshow       €   5.000  
Schoolorkest        €   1.000  
Theaterlessen        €   1.500  
PR & communicatie       €   4.500  
Culturele club        €   5.000 
Totaal         €268.500  
 
Baten:  
Bijdrage CJP         € 13.146 
Bijdrage gemeente Weststellingwerf OpusM    € 35.500  
Bijdrage Cultuurkaart 5 Euro per lln     €   5.750  
Ouderbijdrage € 7,50 per leerling     €   8.500  
Totaal         € 62.896  
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5. Communicatie  
Het Linde College communiceert sinds 2018 nadrukkelijker over culturele activiteiten binnen de 
school met leerlingen, ouders, collega’s en geïnteresseerden/belanghebbenden in de regio.  
   
Cultuur vormt een vast onderdeel in onze in- en externe communicatie. De cultuurcoördinatoren 
werken hiervoor nauw samen met José van Veen, de communicatiemedewerker binnen de school. 
Samen zorgen ze voor tekst- en beeldmateriaal voor social media, de website en nieuwsbrieven. Op 
onze recent vernieuwde website heeft cultuur een eigen plek onder het kopje ‘Onderwijs’. Ook 
hebben we geïnvesteerd in een promotiefilm. In de schoolgids wordt bekendheid gegeven aan 
cultuur op het Linde College.  
  

Leerlingen en ouders/verzorgers informeren we actief over het 
cultuuraanbod binnen de school. Dit doen we per mail en 
social media, maar ook met posters in de school. Elk schooljaar 
starten we met onze Cultuurladder. Leden van de 
cultuurcommissie gaan alle klassen langs om leerlingen te 
enthousiasmeren voor de activiteiten op de Cultuurladder. 
Vervolgens hangt de Cultuurladder overal in school. Dit wordt 
opgevolgd door posters van de verschillende activiteiten. De 
Cultuurladder, het logo cultuurcommissie en de posters zijn 
ontworpen door een (inmiddels oud-)leerling. Bij culturele 
activiteiten zoals het muziekproject Opus-M, de workshops en 
de Podiumavond, nodigen we de lokale pers uit om hiervan 
verslag te doen. Bij evenementen zoals de Podiumavond waar 
we een groter publiek voor uitnodigen, hangen we ook posters 
op in onder andere supermarkten en bibliotheken.  
   
Collega’s betrekken we bij de activiteiten en de promotie daarvan via onze interne wekelijkse 
nieuwsbrief het Lindeblad. Ook op studiedagen speelt cultuur regelmatig een rol. Zo startte het 
schooljaar vorig jaar met een fragment van het schoolorkest op locatie, worden activiteiten benoemd 
en werkten we afgelopen jaar gezamenlijk aan een kunstwerk.   
  

5.1 PR-middelen  
• nieuwsbrief en mailingen ouders/leerlingen via mail  
• posters/cultuurladder  
• klassen rondgaan met cultuurladder  
• Instagram: https://www.instagram.com/lindecollegewolvega/  
• website: https://lindecollege.nl/   
• Facebook: https://nl-nl.facebook.com/lindecollege/   
• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmuD6StnVv0qjyeM9_xGTbA   
• persberichten  
• Lindeblad (intern)  

   
 
 
 
  

https://www.instagram.com/lindecollegewolvega/
https://lindecollege.nl/
https://nl-nl.facebook.com/lindecollege/
https://www.youtube.com/channel/UCmuD6StnVv0qjyeM9_xGTbA
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6. Evaluatie en kwaliteitszorg  
Binnen de cultuurcommissie en als cultuurcoördinatoren evalueren we alle projecten die we 
organiseren. Ook andere samenwerkingen en projecten worden geëvalueerd. Deze evaluaties 
worden vastgelegd, besproken en verbeterpunten worden geformuleerd en bij de start van een 
project weer meegenomen. Zo werken we met een cyclische vorm van evalueren, zoals het model 
van Korthagen.   
 

Daarnaast evalueren we sinds 2018 structureel met leerlingen. Van bijna alle extra activiteiten en 
workshops ondervragen we leerlingen over hun ervaringen. Deze enquêtes doen we meestal via 
Microsoft Forms, waarbij alle leerlingen de mogelijkheid hebben reflectie te geven, maar ook vaak 
mondeling achteraf. Ook deze resultaten worden besproken met betrokken collega’s, 
cultuurcoördinatoren en vaak ook het Cultuurplatform, ze worden vastgelegd en verbeterpunten 
geformuleerd en meegenomen bij nieuwe of vervolgprojecten.  
 
Sinds drie jaar werken we met het Cultuurplatform. De cultuurcoördinatoren en leerlingen van het 
Cultuurplatform komen ongeveer vier keer per jaar samen. Dan bespreken we de plannen voor dat 
jaar, wensen van leerlingen, activiteiten waar zij bij kunnen helpen.  Wat betreft de evaluatie van 
ouders staan we helaas nog steeds aan het begin. Dit gebeurt op incidentele basis of via ouders in de 
MR of Ouderraad. We zullen hier de komende vier jaar meer werk van maken om dit gestructureerd 
aan te gaan pakken en als onderdeel te zien van bestaande schoolvragenlijsten (zie H8. Doelen en 
acties).  
 
Ook de evaluatie cultuurcoördinatoren met de schoolleiding is nog niet structureel verankerd in ons 
programma. Cultuurcoördinatoren hebben regelmatig overleg met verantwoordelijk schoolleider, 
maar er is geen vast programma, waardoor gemakkelijk zaken kunnen worden gemist. Ook binnen de 
schoolleiding zelf staat het niet vast op het programma. De komende vier jaar zullen we hieraan 
moeten werken (zie H8. Doelen en acties).  
 
De zelfevaluatie en leerlingevaluaties, beiden met toelichting, leveren we als apart document bij de 
visitatie in.  

  
 

6.1 Inspectie 
In de afgelopen vier jaar heeft de Inspectie geen opleiding van het Linde College onderzocht; de 

indicatoren geven daar ook geen aanleiding toe. De Inspectie heeft op bestuursniveau (Stichting 

Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland Weststellingwerf, SVOSW, waar het Linde College deel van 

uitmaakt) een onderzoek uitgevoerd naar Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur. Medio 2021 kreeg de 

stichting een herstelopdracht op deze twee onderdelen. Medio 2022 kreeg de stichting op deze 

onderdelen na een verbetertraject twee maal het oordeel voldoende. 
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7. Samenwerkingen externe partners 
Het Linde College werkt momenteel structureel samen met verschillende partners. Dit is vaak in de 
context van een project. Veelal komt de samenwerking bij het Linde College vandaan, bijvoorbeeld in 
projecten als Opus-M, onze workshops of museumbezoek. Voor sommige projecten is het Linde 
College benaderd, zoals projecten met Jongerenwerk Gemeente Weststellingwerf, Opera Spanga of 
Radio Centraal. We zijn zuinig op de samenwerkingen die we hebben en proberen in de komende 
jaren nieuwe samenwerkingen aan te gaan.  
 

Samenwerkingspartners:  
• Centrum voor de kunsten Scala Meppel – project Opus M + muzieklessen  
• De muziekzolder Wolvega – samenwerking OpusM, muzieklessen, stages leerlingen 
• Gemeente Wolvega – project Opus-M, Podiumweek (start 2023-2024), projecturen 

cultuur, Popwerf festival 
• Jongerenwerk Gemeente Wolvega – projecturen cultuur, ckv  
• Theater de Meenthe Steenwijk – ckv  
• Schouwburg het Posthuis Heerenveen – ckv  
• Kunsteducatie Nederland – diverse projecten / workshops / cultuurdag  
• Uit de kunsten – Opus-M  
• Kijkzaal Wolvega – tentoonstellingen  
• Oudheidkamer Wolvega – diverse projecten  
• Opera Spanga  
• Stichting Comprix – openbare basisscholen Weststellingwerf  
• JKC Sint Franciscus en Mgr. J. Scholtens-School Wolvega  
• Radio Centraal – samenwerking verschillende activiteiten  
• Artez Zwolle – bezoek leerlingen  
• Cibap – bezoek leerlingen   
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8. Doelen en acties  
In dit hoofdstuk zetten we alle doelen en acties op een rijtje, zoals die naar voren komen vanuit de 
ambities. 
  

Aandachtspunten SL – Cultuurcoördinatoren  
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren + rector + verantwoordelijk schoolleider  
  

1. Evaluatie n.a.v. visitatie   November 2022  

2. Vaste gesprekken per maand – met vaste agenda  November 2022  

3. Opstellen vaste agendapunten  November 2022  

4. Uitvoeren gestelde doelen  Vanaf november 2022  

5. Evaluatie   Mei/juni 2023  

   

Cultuurprofielweken  
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren, schoolleiding, cultuurcommissie, cultuurplatform  
  

1. Invulling - cultuurcommissie  September-november 2022  

2. Uitvoering – cultuurcommissie, cultuurcoördinatoren  September 2022-Mei 2023  

3. Evaluatie - coördinatoren, schoolleiding, cultuurcommissie, 
cultuurplatform  

Mei 2023  

  

Podiumweek 2e klas  
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren + verantwoordelijk schoolleider + werkgroep docenten 
Nederlands  
  

1. Eerste bijeenkomst alle betrokkenen  Start november 2022  

2. Gesprek Wethouder Cultuur – subsidie aanvragen – actie SL  November 2022  

3. Tweede bijeenkomst met invulling van de plannen  December 2022  

4. Aanvraag subsidie afwachten – groen licht?    

5. Plannen week 2023-2024 – invullen workshops – team en taken 
vaststellen - externen betrekken  

April 2023  

6. Uitvoering – werkgroep  2023-2024  

7. Evaluatie 2024 - cultuurcoördinatoren + verantwoordelijk schoolleider 
+ werkgroep - cultuurplatform - leerlingen  

Mei 2024  

  

Zichtbaarheid in school  
Betrokkenen: verantwoordelijk schoolleider, facilitair verantwoordelijke, kunstvakdocenten, evt. 
Technasium    
1. Verdere uitvoering van plan – kunstvakdocenten en facilitair 
verantwoordelijke  

November 2022-Januari 
2023  

2. Kalender maken voor up-to-date houden kunst - kunstvakdocenten  Januari 2023  

3. QR codes bij kunstwerken? – kunstvakdocenten  November 2022-Januari 
2023  

4. Gesprek met Technasium mee te doen met zichtbaarheid - 
cultuurcoördinatoren  

Februari 2023  

5. Uitvoering en controle van kalender -kunstvakdocenten en 
verantwoordelijk schoolleider  

Jaarlijks  
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Samenwerkingen vervolgopleidingen  
Betrokkenen: kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren, externen  
  

1. Kunstvakdocenten en cultuurcoördinatoren maken afspraken over 
schooljaar 2023-2024  

December 2022  

2. Kunstvakdocenten organiseren met externen samenwerking  Januari – Juni 2023  

3. Uitvoering van de samenwerking  2023-2024  

4. Evaluatie  Voorjaar 2024  

  

Cultuurportfolio  
Betrokkenen: kunstvakdocenten, cultuurcoördinatoren, decaan (contactpersoon Droomloopbaan), 
verantwoordelijk schoolleider  
  

1. Instructie decaan aan kunstvakdocenten  December 2022  

2. Start eind periode 2 – foto/filmpje project – lln in droomloopbaan 
laten plaatsen  

Januari – februari 2023  

3. Evaluatie kunstvakdocenten  Februari – maart 2023  

4. Vast onderdeel programma vanaf P3 2022-2023  Jaarlijks  

  

Doorlopende leerlijn drama  
Betrokkenen: cultuurcoördinatoren, schoolleiding, werkgroep podiumweek?  
  

1. Na vaststellen en invoering nieuwe lessentabel onderzoek naar 
mogelijkheden voor een doorlopende leerlijn drama - 
cultuurcoördinatoren, schoolleiding  

Najaar 2023  

2. In werkgroep bespreken mogelijkheden  Voorjaar 2024  

3. Uitdenken plannen en eventuele mogelijkheden doornemen en 
bespreken 2024  

Voorjaar 2024  

4. Invoeren doorlopende leerlijn  2024-2025?  
  

  

Project duurzaamheid  
Betrokkenen: vakgroepen M&M, maatschappijleer, kunst (nog samen te stellen) 
  

1. Werkgroep formeren – Schoolleiding   2023  

2. Invulling geven aan project  2023  
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9. Activiteitenplan 2022-2023  
 
Kunstvakken:  

1-2 schoolbreed beeldende vorming        

1-2 schoolbreed muziek  

klas 1   keuze-uren kunst     

3-4 vmbo  eindexamenvak tekenen  

3 havo/vwo  beeldende vorming  

3 havo/vwo  projecturen Cultuur (2 projecten per jaar) vakoverstijgend /   

   projectgericht onderwijs met een activiteit erbij (museumbezoek,  

   workshop)  

4-5 havo 4-5-6-vwo eindexamenvak muziek KUMU – te kiezen in alle profielen  

   eindexamenvak beeldende vorming KUBV – te kiezen in alle profielen  

3 of 4 schoolbreed ckv  
 
 
Leerlingactiviteiten:  
Schoolorkest De Wijs: Verschillende optredens binnen en buiten school en een jaarlijkse 

buitenland excursie (18 lln – 4 collega’s)  
  

Lindekoor:   Schoolkoor met verschillende optredens binnen school (15 lln  
    schoolbreed)  
  
Licht en geluid: Verzorgen van diverse activiteiten binnen school van lucht en geluid 

(10 lln). Groep is begin schooljaar 2021-2022 weer opgestart, want 
was vanwege corona helemaal verdwenen.  
  

Cultuurplatform Leerling platform cultuur, waarbij leerlingen gevraagd en ongevraagd 
advies geven, geraadpleegd worden en ingezet worden bij 
activiteiten. (8-10 lln)  
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Projecten:  
Opus-M  
Klas 1 schoolbreed, jaarlijkse projectweek.  
Muziekweek waarbij leerlingen kennismaken met en les krijgen in verschillende instrumenten. 
Gevolgd door de mogelijkheid om muziekles te krijgen in een instrument. In samenwerking met 
gemeente Weststellingwerf, Scala, centrum voor kunsten Meppel, Kunsteducatie NL en Uit de 
Kunsten. Ook zijn er verschillende demonstraties en concerten. (actief – staan op podium – 70 lln 
blijven over voor gratis muzieklessen)  
 

Podiumweek (start 2023-2024 – in voorbereiding)  
Klas 2 schoolbreed, jaarlijkse projectweek.  
Projectweek waarbij leerlingen kennis maken met en les krijgen in de podiumkunsten. Leerlingen 
krijgen verschillende workshops theater, expressie, theatertechniek. De week wordt afgesloten met 
presentaties voor ouders.  
 

Cultuurprofielweek (is gestart 2022-2023)  

Waar mogelijk alle leerjaren + individuele activiteiten  
Sinds 2022-2023 twee keer per jaar Cultuurprofielweek, waarbij leerlingen met hun klas een 
culturele activiteit doen en waar leerlingen zich voor een individuele workshop kunnen inschrijven.  
 
Podiumavond (sinds 2021-2022)  
Schoolbreed talentenavond + leerlingen Kumu en leerlingen Kubv  

Jaarlijkse podiumavond met talentenshow, presentaties uit verschillende jaarlagen (bv CKV 
dansdag) en presentaties van leerlingen die muziek en beeldende vorming in hun profiel hebben.  
  

Tweejaarlijkse cultuurdag Springtime/Summertime  
Tweejaarlijkse cultuurdag  
Alle leerlingen kunnen zich inschrijven voor een culturele 
workshop. Alle niveaus en leerjaren zitten hierbij door 
elkaar. Aan het einde van de middag presenteren 

leerlingen aan ouders en elkaar. (actief – op podium – 
schoolbreed) – komend jaar hopelijk i.s.m. 
feestcommissie.  
 

 
 
Popwerf   
Jaarlijks muziekfestival in Weststellingwerf voor PO en VO. Het Linde College doet mee met 
meerdere acts enis ook actief betrokken bij de organisatie en uitvoering.  
 
4e klas schoolbreed  
Buitenland excursie – Londen, Parijs, Berlijn en Ruhrgebied. Alle excursies hebben een uitgebreid 
cultuuraanbod.  
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Extra activiteiten (jaarlijks, soms wisselende inhoud):  

Klas 1 schoolbreed :  twee keer theatervoorstelling in school of in de Rank (podium Wolvega)  
     

Klas 1 schoolbreed: project Bataviawerf  
 

Klas 1 havo/vwo: Opera Spanga (Scrooge) i.s.m. vakgroep Engels  
 

Klas 2 schoolbreed:  theatervoorstelling in school of in de Rank (podium Wolvega)  

muziekvoorstelling in school  
 

Klas 2 vmbo: project Cross your borders (burgerschap)  
 

Klas 3 vmbo TL:  improvisatietheater workshop  

   beeldende vorming workshop (Bob Ross)  
  

Klas 4 vmbo:   theatervoorstelling in school  
 

Klas 3tl/2kader:  vakoverstijgend project Westerbork – maatschappijleer en geschiedenis / 
   M&M – bezoek museum en kamp  
  

Klas 3-4 vmbo B/K:  theatervoorstelling buiten school op inschrijving  
  

Klas 3 havo/vwo:  improvisatietheater workshop  

   beeldende vorming workshop (Bob Ross)  
  

Klas 4 havo/vwo:  CKV activiteiten (museumbezoek, theaterbezoek, dansvoorstelling +  

   workshop, opera Spanga)   
  

klas 5 vwo:   meerdaagse excursie Oerol  
   Shakespearience – Shakespeare project  
  

klas 5 havo:   voorstelling buiten school gekoppeld aan een vak (vb NL/ENG/ML)  
   Lln bevo/muziek bezoek Stedelijk Museum en Concertgebouw Amsterdam 
   t.b.v. examentraining  
  

klas 6 vwo:   voorstelling buiten school gekoppeld aan een vak (vb NL/ENG/ML)  
   Lln bevo/muziek bezoek Stedelijk Museum en Concertgebouw Amsterdam 
   t.b.v. examentraining  
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Cultuur in niet-kunstvakken of in vakoverstijgende projecten niet-kunstvakken  
  
Vakgroepen:  

Nederlands literatuur, posters ontwerpen, stripverhalen lezen, iets laten tekenen, kunst laten 

  zien, muziek laten horen, muziek laten maken.  
  

Engels  film kijken, filmpjes laten maken, muziek, theaterbezoek,   

  in lesmethode staat bij elk hoofdstuk een cultuuronderdeel.  
  

Frans  film kijken, filmpjes laten maken, posters ontwerpen, Franse muziek, Taaldorp, dag 
  van de Franse taal, theaterbezoek na het lezen van Franstalige literatuur.  
  

Duits  film kijken, filmpjes laten maken, posters ontwerpen, Duitse muziek, kerstmarkt, 
  Mach-mit-Mobil, dag van de Duitse taal. 
 

Geschiedenis Auschwitz project – vakoverstijgend (samen met ML, ges, NL)  
  Franse revolutie project – vakoverstijgend (samen met Frans, NL, ges)  
  films kijken, filmpje laten maken, stripverhalen lezen/laten maken, kunst in de les, 
  posters laten maken, laten tekenen, iets laten ontwerpen, toneelstuk met leerlingen, 

  excursie, muziek laten horen, eigen cultuur laten onderzoeken en presenteren.  
 
Aardrijkskunde Project Wereldwijs – vakoverstijgend (samen met ak, ges, NL)  

  films kijken, iets laten tekenen, excursie museum.  
  

Scheikunde creatieve presentaties + verwerkingen, strip laten maken, posters laten maken, iets 

  laten tekenen/ontwerpen.  
  

Biologie creatieve presentaties + verwerkingen, stripverhalen lezen, posters maken.  
  
Economie Bij economische onderwerpen voorbeelden uit de culturele sector, bijvoorbeeld het 

  begrip positieve externe effecten kan middels het begrip prijsdiscriminatie  

  uitstekend in een casuïstiek over schouwburgbezoek duidelijk worden gemaakt.  
  
O&O   filmpje laten maken, posters ontwerpen, iets laten tekenen/ontwerpen. 
(Technasium)  
  
Maatwerk Project Duurzaamheid – vakoverstijgend (samen met bio,ec,pedagogiek,  
  psychologie)  
  Project Groei / Welkom – vakoverstijgend (samen met bio,ec,pedagogiek,  
  psychologie)  

  posters laten maken, stripverhaal tekenen, leerlingen iets laten tekenen 
    

Maatschappijleer documentaire analyseren, creatieve verwerkingen  
  

LO  sportcultuur wordt onder de aandacht gebracht en er worden meerdere sporten 

  gedaan die ook onder jongeren subculturen vallen, zoals freerunnen en  

  skateboarden.  
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