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Wat een mijlpaal hebben we met
elkaar bereikt. We zijn begonnen op
1 september 2012 in het pand op
het Groot Schavernek. Sinds april
2019 zitten we in het grote pand
in Achter de Hoven. Dat kenmerkt
denk ik ook wel Kunstkade. We zijn
in de afgelopen acht jaar enorm
gegroeid. We hebben nog meer en
vooral ook verschillende programma’s binnen Kunstkade gekregen en
we zijn in staat geweest om onze
organisatie meer te professionaliseren.
Acht jaar is op zich geen jubileumjaar, maar acht jaar betekent dat
een kind dat vorig schooljaar in
groep 8 zat, álle schooljaren een
Kunstmenu heeft gehad. Dat er een
cultuurcoach in de school was en
dat hij/zij misschien meegedaan
heeft aan de Dancebattle. Of met
de bus naar het Rijksmuseum is
geweest, workshops heeft gevolgd
in Neushoorn en een eigen portfolio
heeft gemaakt. Misschien is hij/zij
wel op de film gekomen bij
Look@me en heeft staan stralen bij
circus Adje.

Acht jaar betekent ook een stevig
fundament van cultuureducatie in
alle 60 scholen. De cultuurcoaches,
het Kunstmenu en het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit zorgen
voor een breed, divers aanbod van
cultuur educatieve activiteiten.
Daar zijn we trots op! Trots op
onze organisatie met inmiddels 25
medewerkers en een ondersteunend bestuur. En trots op al onze
samenwerkingspartners: de culturele
instellingen in het Kunstmenu, de
aanbieders in het KunstmenuPLUS,
de gemeente Leeuwarden, de kinderopvang, partners in het voortgezet
onderwijs, enzovoort.
Heel trots zijn we op de scholen. Zij
doen allemaal mee en zijn enthousiast over ons programma. Maar het
meest trots ben ik als ik de kinderen
zie. Genieten van de voorstellingen,
hun best doen als ze zelf op het podium staan, passie als ze ontdekken
waar ze goed in zijn, ademloos
kijken naar een bijzonder kunstwerk.
Dat alles hopen we in de komende
jaren voort te zetten!

Dit boekje is een overzicht van alles
wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan en bereikt. We hebben
daarnaast door Cedin interviews
laten uitvoeren en een online enquête afgenomen onder alle partners en
scholen. Wat hieruit is gekomen leest
u ook in dit boekje, in een verkorte
versie. Een uitgebreid onderzoeksverslag is beschikbaar. We hebben
door dit onderzoek veel inzichten en
suggesties gekregen. Daar gaan we
de komende tijd mee aan de slag.
Ik wens u veel plezier met het lezen.
Hebt u nog vragen of ideeën?
U bent van harte welkom bij Kunstkade.
Hartelijke groet,
Dieneke Zwiers
Directeur Kunstkade
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ER ZIJN VIJFTIEN CULTUURCOACHES: TWAALF
VROUWEN EN DRIE MANNEN. ZE WERKEN SAMEN
333 UUR PER WEEK (INCLUSIEF PROJECTUREN).
SAMEN WERKEN ZE IN EN VOOR DE 60 SCHOLEN
IN 40 SCHOOLWEKEN: 13.320 UUR PER JAAR.
DE CULTUURCOACHES BESTRIJKEN GEZAMENLIJK ALLE
DISCIPLINES EN WISSELEN OOK UIT OP DE SCHOLEN:
ZES CULTUURCOACHES MET EEN VAKOPLEIDING BEELDEND
(EN SOMS SPECIALISATIE FOTOGRAFIE/FILM OF TECHNIEK);
ZEVEN COACHES MET VAKOPLEIDING THEATER (EN
SOMS MET VAKOPLEIDING DANS ERBIJ); 1 COACH MET
VAKOPLEIDING DANS; 1 COACH MET VAKOPLEIDING
MUZIEK (EN OOK BEELDEND).
VIJF VAN DE CULTUURCOACHES HEBBEN DE PABO GEDAAN
DE “GEMIDDELDE” CULTUURCOACH WERKT 20 UUR PER
WEEK, IN VIER SCHOLEN. IN ACHT JAAR TIJD HEEFT DE
CULTUURCOACH TOTAAL 6400 UUR GEWERKT IN DIE VIER
SCHOLEN.
IN DIE VIER SCHOLEN HEEFT EEN CULTUURCOACH
GEMIDDELD TE MAKEN MET 800 KINDEREN, 40 LEERKRACHTEN, 4 DIRECTEUREN, TWEE PEUTERGROEPEN.
ZE HEBBEN IN DIE ACHT JAAR AAN RUIM
200 MUSICALS BIJGEDRAGEN.
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DOEL EN
ORGANISATIE
KUNSTKADE

“Kunstkade zet zich volledig in en heeft de focus op de
contacten met de scholen. Wij vertrouwen dat ook
helemaal toe aan Kunstkade. Dit gaat hartstikke goed en is de
afgelopen jaren ook verbeterd.”
Directie Culturele Instelling

In de afgelopen acht jaren heeft
Kunstkade vorm gekregen in twee
labels: het label Aanbieders en het
label Schoolkade.
Onder het label Aanbieders valt
het totale overzicht van cursussen
kunst & cultuur op de website
Kunstkade.nl. Op deze website
staan gemiddeld 500 cursussen,
van gemiddeld 180 aanbieders.
Op deze manier heeft Kunstkade
een groot netwerk van culturele
instellingen en kunst- en cultuuraanbieders om zich heen.

Uitfestival 2016

Uit in Huis 2019

Het doel van Kunstkade is in 2012 verwoord door de gemeente Leeuwarden:
1. Alle kinderen van alle basisscholen in Leeuwarden krijgen cultuureducatie
aangeboden als één van de essentiële onderdelen voor vorming van
jonge kinderen tot volwassenen, die zich in een snel veranderende wereld
kunnen handhaven. Cultuureducatie is van kwalitatief hoog niveau,
wordt in een samenhangend pakket aangeboden, is verbonden met de
doorlopende leerlijn van kinderen en maakt deel uit van het curriculum
van de basisschool.
2. Alle inwoners van Leeuwarden hebben de gelegenheid kunst- en
cultuureducatie te volgen, het aanbod is klantgericht. Vraag en aanbod
is adequaat bij elkaar gebracht.
3. Cultuureducatie goed positioneren en zichtbaar maken voor Leeuwarden
4. Cultuureducatie van vooral aanbod gericht naar vraaggericht aanbod
vanuit de behoefte van de kinderen om te vormen.
Deze doelen zijn uitgewerkt in een passende organisatievorm, die steeds meer gestalte heeft
gekregen in de afgelopen acht jaar. Kunstkade is opgericht als coöperatie, waar cultuuraanbieders en culturele instellingen lid van zijn. Zo zijn zoveel mogelijk aanbieders betrokken
bij de organisatie en kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid.
Met de gemeente Leeuwarden is er in al die jaren een goed overleg geweest over het
beleid en de activiteiten. Er is steeds afstemming over de veranderingen en de koers van
Kunstkade. De contacten verlopen voornamelijk via de afdeling cultuur, maar door de
uitbreiding van activiteiten is er ook regelmatig contact met andere beleidsterreinen als
armoedebeleid en voorschoolse educatie.

Voor het netwerk zijn er specifieke
activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
deskundigheidsbevordering,
netwerkbijeenkomsten, de jaarlijkse
cursusmarkt bij Uit in Huis, informatie geven, zorgen voor marketing en
publiciteit.

Kunstmenu les

Onder het label Schoolkade
(schoolkade.nl) horen alle activiteiten
voor kinderen en jongeren van twee
tot zestien jaar. De focus is binnen
schools. Het doel is vertaald in:
“bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen, door middel van kunst &
cultuur”.
En dat is wat we in die acht jaar op
met name alle basisscholen hebben
gedaan. Hoe we dat hebben
gedaan staat verderop, maar wordt
ook in het kort verwoord door
Myra uit groep 7 van de Johan
Willem Friso school: “Wij waren al
wel creatief. Maar we hebben nu
geleerd hoe je toneel kunt spelen.
Dat gebruiken we ook privé als we
aan het spelen zijn. Dan doen we
alsof we zussen zijn en gebruiken
we voorwerpen om mee te nemen
in ons spel. Bijvoorbeeld een poster
als tablet.”

Animatiefilmpje maken

Praamvaren
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instellingen en nieuwe organisaties
in het KunstmenuPLUS, met het MBO
en HBO onderwijs, de organisaties
voor de kinderopvang, scholen voor
voortgezet onderwijs en sinds 2019
ook aanbieders op het gebied van
techniekonderwijs.

TERUGBLIK
OP ACHT JAAR IN
VOGELVLUCHT

De basisscholen
Vanaf het begin ligt de focus op het
werken IN de school. De coaches
leggen verbindingen met buitenschoolse activiteiten, maar werken
vooral in de school. Kunstkade kent
vier fases in de cultuureducatie,
waarbij de cultuurcoach vooral in
fase 1 en 2 werkt.
• Fase 1: Kennis maken (ontdekken
en enthousiasmeren)
• Fase 2: Oriënteren (actief uitproberen)
• Fase 3: Verdiepen (leren van
kennis en vaardigheden, kan ook
buitenschools)
• Fase 4: Talentontwikkeling (begeleiding, bijvoorbeeld via Centrum
voor Talentontwikkeling)

Elke cultuurcoach werkt vanaf het begin in drie tot vijf scholen. Uitgangspunt is om deze scholen wekelijks te
bezoeken, al zijn er uitzonderingen
bij kleine scholen, of een concentratie van activiteiten in een bepaalde
periode op 1 school. De vijftien
cultuurcoaches hebben elk een eigen
discipline: dans, muziek, theater/
drama, beeldend, media. Ze kunnen
echter ook multidisciplinair werken
en wisselen ook wel van school: als
een school een bepaalde periode
een andere discipline wil dan kan
dat. Ook werken de coaches samen
op een school als dat gewenst is.
De cultuurcoach heeft als opdracht
om te coachen en heeft een breed
takenpakket: het ondersteunen van
de school bij een visie op cultuuronderwijs, het coachen van leerkrachten bij een leerlijn of activiteiten,
inspireren van de leerkracht door
het geven van lessen (co-teaching),
ondersteunen bij het Kunstmenu,
intermediair zijn van het Jeugdcul-

tuurfonds, kinderen toe leiden naar
het Centrum voor Talentontwikkeling,
enzovoort.
Het is de bedoeling dat coaches
meerdere jaren aan een school
verbonden zijn, om zo een betekenisvolle relatie op te kunnen bouwen
met de school.
Naast de cultuurcoach is het Kunstmenu een belangrijke component
in de scholen. Het doel hiervan is
om met elke culturele instelling in
Leeuwarden kennis te maken.
De derde belangrijke component
is de Regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit (CmK), een landelijke
matchingsregeling van het Fonds
Cultuurparticipatie en de gemeente
Leeuwarden. Door deze regeling
is er een extra programma mogelijk, waarin verdieping en een
programma per school gemaakt
wordt. In deze regeling worden
programma’s als de Dancebattle,

In deze pagina’s volgt een kort overzicht van alle acht jaren werken in de scholen.
Verderop worden alle activiteiten en projecten nader belicht.

De periode die vooraf ging aan het
ontstaan van Kunstkade, was een
roerige tijd voor cultureel Leeuwarden en met name voor Kunstencentrum Parnas. Begin 2012 viel
de beslissing in de gemeenteraad
om het kunstencentrum te sluiten en
cultuureducatie om te vormen. Met
de opdracht om cultuureducatie aan

Pand Groot Schavernek
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te bieden aan alle kinderen op de
basisscholen, ging Kunstkade op 1
september 2012 aan de slag met
tien cultuurcoaches en een directeur.
Om dit te bereiken werd er een
netwerkorganisatie opgericht: klein,
flexibel en onafhankelijk, in een
pand op het Groot Schavernek.
In 2012 en de jaren daarna is de
administratieve ondersteuning langzaam gegroeid naar zes parttime
medewerkers als ondersteuning
voor alle activiteiten en projecten.
Er zijn nu vijftien cultuurcoaches
op 60 scholen. Een aantal van hen
is naast het werk als cultuurcoach,
ook projectleider of coördinator
van programma’s in Kunstkade,
bijvoorbeeld het Peuterpakhuis en
Vakantieschool. Verder is er een
coördinator voortgezet onderwijs,

een coördinator Centrum voor Talentontwikkeling, een PR medewerkster
en een directeur. In het pand Achter
de Hoven 2 zijn alle ondersteunende
diensten gevestigd. In de jaarvergadering worden de grote lijnen
besproken en vastgesteld, daarnaast
is er een bestuur dat, naast een onafhankelijk voorzitter en penningmeester, bestaat uit vertegenwoordigers
van het onderwijs, de aanbieders en
de culturele instellingen.
Vanaf het begin is veel energie
geïnvesteerd in het opzetten en
onderhouden van de netwerken en
de contacten. Kunstkade bestaat
niet zonder die netwerken en
zonder de samenwerking met alle
partijen! Vanaf 2012 is dat netwerk
langzamerhand uitgebouwd: met
alle aanbieders, met culturele

“De leukste activiteit van het Kunstmenu is naar het museum gaan! We
gingen naar de Princessenhof. Daar leerden we heel deftig thee drinken met
onze pink omhoog. Een museum waar je zelf dingen kunt doen vinden we
allemaal wel leuk volgens mij. Net zoals een schoolreisje. Maar een museum
waar je alleen maar moet luisteren en kijken is niks aan.”
Leerling Willem Alexander School
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Kunstmenu-activiteit ‘op bezoek bij de Notenvloot’
het KunstmenuPLUS, het portfolio,
verdiepingsprogramma’s en deskundigheidsbevordering voor teams
aangeboden.
Deze driehoek van Cultuurcoach,
Kunstmenu en Programma CmK
zorgt samen voor een kwalitatief
goede basis en een integraal
programma van cultuureducatie in
elke school.
Dit rijke programma wordt erg
gewaardeerd door de scholen en
is vrij uniek in Nederland. Dat het
wordt gewaardeerd blijkt ook uit het
feit dat alle scholen in de gemeente Leeuwarden meedoen: 100%
bereik!
De scholen tekenen elke vier jaar
een samenwerkingsovereenkomst,
waarin ze een structurele samenwerking aangaan en zich ook
uitspreken over de manier waarop
cultuureducatie vorm krijgt in de
school.
Integraal programma:
DE CULTUURCOACH

KUNSTMENU

PROGRAMMA
CMK
MET CULTURELE
INSTELLINGEN
EN AANBIEDERS

De ontwikkelingen in
de scholen
In het eerste jaar van Kunstkade
is ingezet op het vormen van de
organisatie, het vinden van een plek
in de scholen en het vormgeven
van het werk als cultuurcoaches en
het leggen van contacten met het
netwerk. Ook moest er natuurlijk
meteen een Kunstmenu uitgevoerd
worden en werd er een vierjarig
plan voor het eerste programma
Cultuureducatie met Kwaliteit
geschreven.

In januari 2014 is Leeuwarden uitgebreid met de dorpen van Boarnsterhim. Voor Kunstkade betekende dit
een uitbreiding met zeven scholen.
Vanaf het schooljaar 2017/2018
deden vier scholen uit de gemeente
Leeuwarderadeel mee aan het Kunstmenu. Deze scholen horen vanaf
2018 bij de gemeente Leeuwarden.
Vanaf januari 2018 zijn alle scholen
in voormalig Leeuwarderadeel en
Littenseradeel aangesloten bij Kunstkade. Dat betekent activiteiten voor
10.320 kinderen in 2018.

Nauwelijks een jaar later, in
september 2013, werd Leeuwarden
gekozen tot Culturele Hoofdstad van
Europa in 2018. Een geweldige
uitdaging, ook voor Kunstkade, dat
coördinator werd voor het educatieprogramma voor het basis- en
voortgezet onderwijs in Leeuwarden.

In de jaren 2015, 2016, 2017 waren er diverse activiteiten, zoals het
meedoen aan OktobermaandKindermaand, het ontwikkelen van een
kunst- en cultuurportfolio, een nieuw
plan Cultuureducatie met Kwaliteit
en een Noordelijk samenwerkingsverband “We the North”.

Al in 2013 en 2014 werd, in het
kader van Culturele Hoofdstad,
meegewerkt aan een uitwisselingsprogramma van Keunstwurk; ‘De
Reis’. Kinderen van het platteland
en de stad wisselden met elkaar hun
ervaringen uit over het wonen op
diverse plekken.

Muziek is een belangrijk onderdeel
in het hele programma. Één van de
cultuurcoaches is coördinator muziek.
Zij stimuleert en adviseert de scholen
met als doel om goed muziekonderwijs te realiseren. Ruim 30 scholen
doen mee aan het landelijke programma 123Zing. Veertien scholen
deden mee aan de landelijke
regeling Impuls Muziekonderwijs.
Kunstkade adviseert en begeleidt
deze scholen: ze kregen een driejarig
programma tussen 2016 en 2019,
waarbij muziek een vaste plaats innam in de scholen. Borging van muziekonderwijs was 1 van de doelen.

In 2013 ontstond ook het keuzeprogramma KunstmenuPLUS. Elke school
kiest elk jaar voor twee activiteiten.
Doel is scholen zelf laten kiezen
wat bij hun visie past. Bovendien
is het programma een verrijking en
aanvulling op het Kunstmenu.

Andere muziekactiviteiten in het
Kunstmenu zijn een bezoek van alle
scholen aan het Noord Nederlands
Orkest. Tenslotte maken ze bij de
Notenvloot kennis met veel verschillende instrumenten en kunnen ze
bij het KunstmenuPLUS kiezen voor
muziekprogramma’s.
Het jaar 2018 is een bijzonder druk
jaar voor Kunstkade geweest. Allereerst Culturele Hoofdstad. Kunstkade
is producer van twee projecten:
Adje Lambertsz en Look@me. Adje
Lambertsz is een project voor alle
50 basisscholen, voor de wijken
met groepen jongeren en met een
afsluiting eind mei 2018.

Adje festival bij de Centrale

Het project Look@me is een kleinschalig filmproject met twee groepen
uit het basis- en voortgezet onderwijs, gestart in 2017. Kinderen en
jongeren schrijven verhalen over hun
eigen leven. Een aantal verhalen
wordt verfilmd met professionele
filmers, in samenwerking met studenten van D’Drive.
Daarnaast is er door alle scholen
meegewerkt aan de projecten

DNA en Lân fan Taal. Voor beide
projecten is aan Kunstkade gevraagd om dit te organiseren in het
onderwijs.
Kunstkade heeft twee maal een
bezoek van een minister gehad:
Minister Jet Bussemaker van Cultuur
bracht in maart 2015 een bezoek
aan Leeuwarden. Er was een
gesprek over cultuureducatie en de
situatie in Leeuwarden. In 2017
kwam ze in het kader van Culturele
Hoofdstad en bekeek ze 1 van de
films van Look@me. Minister Ingrid
van Engelshoven bezocht haar
eerste basisschool als minister in
november 2017. Ze was erg geïnteresseerd in de cultuureducatie op
IKC Johan Willem Friso.
Ontwikkelingen in
Kunstkade
In het voortgezet onderwijs (VO) is
in 2015/2016 een pilot uitgevoerd,
samen met Keunstwurk. Vervolgens
zijn er, na een positieve evaluatie,
vanaf 2017 vanuit de gemeente
structurele middelen voor activiteiten
in het voortgezet onderwijs
beschikbaar gesteld.

DNA Leeuwarden 2018

Centraal in deze driehoek staat de
school en daarmee het kind. Alles
wat Kunstkade doet in de scholen en
de projecten, is gericht op de (creatieve) ontwikkeling van het kind. We
willen elk kind zien en ondersteunen,
helpen bij het ontwikkelen van
zijn of haar passie en laten groeien,
ook en vooral in creatief opzicht.
Dat is de passie van Kunstkade!
POP in de school Twa Fisken
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Minister van Engelshoven op bezoek bij IKC Johan Willem Friso
Minister van Engelshoven bij een theaterles
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Er is gestart met het ordenen van
alle informatie. Zo is een Schoolkade voortgezet onderwijs gestart en
er is een krant uitgekomen met een
inventarisatie van alle projecten en
activiteiten. Ook is er een netwerk
van scholen in het voortgezet
onderwijs en culturele instellingen
opgezet.
Begin 2018 is van Kunstkade de
notitie: ‘Kunst en cultuur voor elk
kind in Leeuwarden’ verschenen.
Uitgangspunt is een integraal,
meerjarig, structureel cultuuronderwijs voor alle kinderen. Geen
‘losse’ activiteiten of projecten, maar
integraal, gericht op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Projecten dienen dus bij te dragen
aan het integrale beleid. In 2018 is
het label Schoolkade uitgebreid met
de Zomerschool, het Centrum voor
Talentontwikkeling en activiteiten
voor peuters. De gemeente wil activiteiten of projecten die bij elkaar
passen, onder één noemer brengen
en niet zelf uitvoeren. Daarom
zijn Zomerschool en Centrum voor
Talentontwikkeling ondergebracht bij
Kunstkade. Beide passen hier heel
goed omdat ze ook bijdragen aan
de ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Doel is ook hier om zoveel
mogelijk integraal te werken. Een
belangrijk thema is het armoedebeleid in de gemeente, waar Kunstkade bij betrokken is.
Voor wat betreft de peuters is er in
2018 gestart met een pilot met kunst
& cultuur op vier speelleergroepen.
Zowel voor pedagogisch medewerkers als de peuters zijn er creatieve
activiteiten ontwikkeld, alles onder
de noemer ‘Peuterpakhuis’. Dit past
ook in de ontwikkeling van scholen
naar een Integraal Kind Centrum,
voor de leeftijd van 2-12 jaar. Kunstkade sluit hierbij aan.
Kunstkade is een netwerkorganisatie, maar heeft zich in 2018 ook
bewezen als projectorganisatie.

Door als spil te fungeren tussen
culturele partners en het onderwijs,
vinden andere partijen Kunstkade
een waardevolle partner. Bij elk
project wordt bekeken of dit van
meerwaarde is voor het onderwijs.
Twee Europese projecten die zich
in 2019 aandienden, zijn een
aanvulling vanwege het Europese
perspectief en het thema.
Cult tips: samen met partners uit
Griekenland, Italië, Spanje, Malta
en Litouwen loopt er een driejarig
project. Het doel is om basisscholen via innovatieve en interactieve
onderwijsmethoden, vaardigheden
te ontwikkelen binnen vakken als
kunst en cultureel erfgoed. Hiermee
hopen we de nieuwsgierigheid van
kinderen voor kunst en erfgoed te
vergroten.
Culture United: met partners uit
Ierland, Schotland en Finland is er
een driejarig project over cultureel
erfgoed. Doel is om het onderwijs
over regionale cultuur in te bedden
in de programma’s van basisscholen. Voor Leeuwarden gaat het dan
om een groot theaterspektakel rond
de Elfstedentocht. Bij beide projecten
worden basisscholen in Leeuwarden
betrokken.
In schooljaar 2019/2020 is er
op vraag van een aantal scholen
een techniekmenu ontwikkeld, in
dezelfde opzet als het Kunstmenu.
In het schooljaar 2020/2021 doen
inmiddels 27 scholen mee.
Partners
Het blijkt uit het voorgaande: de netwerkorganisatie werkt! Veel partners
op allerlei gebieden. Uitgangspunt
van Kunstkade is om steeds het
netwerk in te zetten bij activiteiten en
projecten. Daarmee worden partners
in het netwerk gesteund, krijgen
ze kansen, maar kunnen we ook
werken aan professionaliteit en een
stevige basis.

Kunstkade werkt veel samen met
het MBO en HBO onderwijs. Met
D’Drive, opleiding voor creatieve
industrie van het Friesland College,
werken we samen in projecten
voor het Kunstmenu, de Dancebattle, Look@me en bij stages in de
basisscholen. Vanuit de opleidingen
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en de opleiding Docent theater
van NHL/Stenden zijn er steeds
stagiaires die meelopen bij de
cultuurcoaches. Ook doen studenten
mee aan projecten en soms vinden
ze een werkplek als cultuurcoach bij
Kunstkade. Met de Pabo is regelmatig overleg over het curriculum en de
plek van cultuureducatie daarin. Veel
afstuderende leerkrachten werken
mee aan de Vakantieschool!

Oefenen voor Circus Adje

Adje inspireert!

Het jaar 2020.
Techniekmenu en Kunstmenu, voor
het eerst een Vakantieschool in de
meivakantie en een vliegende start
van het Centrum voor Talentontwikkeling. Dat begon zo mooi in 2020.
Ook het Adje project werd voortgezet in schooljaar 2019/2020.
Het project Adje had in 2018 als
thema: ‘Kijk eens wat ik kan!’ De
methodiek van Adje heeft tot doel
om kinderen en jongeren te
verbinden met kunst en cultuur en

samen met groepen jongeren in de
wijken Bilgaard, Vrijheidswijk en
Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek. Dit
deden ze samen met andere aanbieders vanuit Kunstkade en met jonge
ondernemers.

hen uit te dagen om te laten zien
wat zij kunnen. Ieder kind kan
uiteindelijk met zijn of haar talent
uitblinken op het podium. De Adje
methodiek bleek tijdens LF2018 succesvol en is daarom voortgezet op
elf basisscholen in schooljaar 20192020. Aanbieders van Kunstkade
kwamen inspiratieworkshops geven
op de scholen. Leerlingen uit de
groepen vijf en zes bezochten een
voorstelling. Dit alles om geïnspireerd te raken voor het maken van
hun eigen voorstelling. Ook het Adje
Orkest stond met ruim 50 kinderen
al in de startblokken om te gaan
repeteren voor een vijftal optredens
in 2020.
Met jongeren werd er gewerkt aan
het maken van een presentatie voor
de eigen wijk en voor het Adje festival. Artistiek leiders Roy Schreuder
en Caro Kroon werkten intensief

Maar toen kwam Corona, waardoor
alles stil viel op 13 maart 2020. De
scholen werden gesloten en alle activiteiten werden gestopt, waaronder
het grote Adje festival eind mei in
het Cambuur stadion.
Gelukkig konden na enkele weken
de scholen weer open. Na online
activiteiten van de culturele instellingen en de cultuurcoaches, zijn de
coaches weer aarzelend de scholen
in gegaan. Daar hebben ze heel
veel meegewerkt aan het maken
van films, als alternatief voor de
musical. In een sneltreinvaart zijn
er vaardigheden geleerd als het
schrijven van een filmscript, filmen,
monteren enzovoort. Hopelijk kan
er in schooljaar 2020/2021 meer
‘live’ gewerkt worden.

activiteiten en daarmee de groei
van personeelsleden, was het Groot
Schavernek te klein. Opnieuw een
pand op een centrale locatie in de
stad. De ambitie voor de komende
jaren is vooral een voortzetting van
het beleid in de afgelopen jaren.
Kunstkade wil zich profileren als het
Expertiseburo voor cultuureducatie in
de gemeente Leeuwarden en meer
tools en projecten ontwikkelen om
het kind nog meer centraal te stellen.
Vanzelfsprekend samen met alle
partners.

Waar staan we nu?
In 2019 is Kunstkade verhuisd naar
een groter pand. Vanwege alle
Achter de Hoven
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In de acht jaar zijn dat
er natuurlijk veel meer
geweest, zoals Kunstkamer
10, Saco Velt, Omrop
Fryslân, Planetarium,
Jopie Huisman Museum,
Scheepvaart museum,
Aed Levwerd en vele
andere partijen.
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In deze infographic staan
alle partners waar we nu
mee samenwerken voor
het onderwijs: de directies,
de teams, de cultuurcoaches,
de kinderen. Dat zijn 71
partijen en nog zo’n 50
aanbieders via Kunstkade.nl.
Totaal ruim 130 partijen!
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“Kunstkade
zorgt voor een rijke
leeromgeving.”

Misja Sirag: “In het begin kozen
scholen niet heel bewust. Er werd
gekeken naar ons aanbod en er zat
vaak wel iets leuks tussen om als
school te doen. De laatste jaren is
er een verschuiving. Scholen kijken
meer naar wat ze nodig hebben
en wat ze missen. Het is duidelijker
waar wij goed in zijn. Omdat Kunstkade langer bestaat, word je ook
creatiever in wat je gaat doen. Een
Fries Museum verandert niet, maar
er is wel elke keer een andere groep
kinderen en een andere tentoonstelling.”

Acht jaar Kunstkade, cultuurcoaches aan het woord

Cultuurcoach Bart op een school

“KUNST EN CULTUUR STEEDS MEER
INGEBED IN SCHOOLORGANISATIES.”
De afgelopen jaren heeft
Kunstkade hard gewerkt om
kunst en cultuur een vaste plek
te geven binnen het basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
Er is hierdoor een enorme
verandering ontstaan bij
scholen op de visie van kunst
en cultuur. Kunst en cultuur
wordt steeds meer ingebed in
schoolorganisaties. Het
vertrouwen in onze cultuurcoaches is toegenomen en
het lukt ons bewustwording
te creëren bij leerling én leerkracht!

Bart Roelofs: “Voor mij gaat Kunstkade over talenten van kinderen
zichtbaar maken. Het laat zien wat
je kunt: dansen, muziek of schilderen.” Sabine de Jong: “Wij zien
kinderen op een andere manier
dan een leraar en dat is niet omdat
een leraar dat niet wil of kan. Wij
zorgen er met Kunstkade voor dat
een kind een rijke leeromgeving
heeft. Er zijn genoeg kinderen die
ons vak niet leuk vinden, geloof mij.
Die zuchten als we alleen al binnen
komen lopen. Maar je hebt ook de
andere kant, namelijk dat kinderen
die het wel kunnen en willen met
Kunstkade de kans krijgen.”
Onderdeel van het team
Onze cultuurcoaches zijn aanwezig
in de scholen en dat is uniek. We
worden niet gezien als externen,
maar maken deel uit van het
schoolteam. Sabine de Jong: “Dat
werk heel goed. Je kunt namelijk niet
vanachter je computer ideeën

droppen. Je moet binnenlopen en
contact hebben. Dat we op school
zitten is daarom ook echt een
meerwaarde en blijft nodig. Scholen
moeten van buitenaf geïnspireerd
worden. School heeft namelijk hele
andere doelen. Net als culturele
instellingen. Toch blijven we altijd
heel sterk afhankelijk van de affiniteit
van de directeur met kunst en cultuur
en in hoeverre een school daar dan
iets mee doet.”
Vertrouwen
Judith Mulder: “Het vertrouwen in
ons als cultuurcoach is in de afgelopen 8 jaar toegenomen. Ik moet
nu regelmatig nee verkopen, anders
word ik overspoeld met vragen en
verzoeken. In het begin van Kunstkade was het echt ploeteren om scholen
binnen te komen. We hebben echt
wel vertrouwen opgebouwd.”
Het Kunstmenu en KunstmenuPLUS
hebben hier positief aan bijgedragen.

Geen concurrentie
Roos Heesterbeek: “Grote meerwaarde voor de instellingen is dat
ze niet meer hoeven te concurreren.
Ze krijgen via Kunstmenu groepen
toegewezen en wisselen elk jaar van
de groep scholen die ze bedienen.
Het Keramiekmuseum ontvangt vaak
de kleuters, maar ze hoeven niet te
concurreren met het Fries Museum.”
Bart Roelofs:“Zo ontstaan nu ook
allerlei mooie samenwerkingsverbanden. Tryater maakt bijvoorbeeld
een voorstelling voor het Keramiekmuseum. Studenten van de NHL zijn
verantwoordelijk voor het editen van
onze filmpjes.”

Sabine: “In Leeuwarden zouden we
misschien nog meer naar andere
culturen kunnen kijken. Op bijvoorbeeld een Taalschool zitten veel kinderen met andere culturen. Voor die
kinderen moet je goed kijken of ons
aanbod geschikt is of niet. Het zou
mooi zijn als we naar verschillende
nationaliteiten kijken en dat kunnen
integreren in een Kunstmenu. Een
beetje cultuur van ons allemaal.

Voor de toekomst
Blijven doen wat goed werkt. Een
cultuurcoach van Kunstkade op
school is uniek. Natascha Vink:
“Zo ontstaan dingen. Neem als
voorbeeld ‘Popmuziek in de school’.
De directeur van de school waar we
hiermee bezig waren zag wat dit
met kinderen deed. Hij besloot meer
subsidie aan te vragen. Zo kwam
de vraag aan Kunstkade: “hoe gaan
we dit vormgeven en wat hebben
we daarvoor nodig?” Ook hier zie
je dat we altijd afhankelijk zijn van
wat een school bereid is om te doen.
Korte lijnen met ons als cultuurcoach
zijn dan essentieel.”
Cultuurcoach Sabine oefent voor Adje
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Misja: “In het verlengde daarvan
zouden we ook meer aandacht
kunnen geven aan kinderen die
het minder hebben of wonen in aandachtswijken. Voor die kinderen is
het namelijk niet vanzelfsprekend om
naar de bioscoop, het museum of
het theater te gaan. Hoe mooi zou
het zijn als zij wel de kans krijgen

Cultuurcoaches Judith en Natascha in actie
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Hoogtepunten uit het onderzoek

EEN
INKIJKJE
IN DE
RESULTATEN

INSTELLINGEN EN PROJECTEN

Bij Kunstkade zijn veel scholen en culturele
instellingen betrokken. We hebben voor de
evaluatie een online enquête uitgevoerd,
zodat alle directies en medewerkers van
culturele instellingen en schoolleiders en leerkrachten van basisscholen
de kans kregen hun mening te geven.
Voor de volledige onderzoeksresultaten
verwijzen we naar het onderzoeksrapport.
Maar in dit boekje mogen de opvallendste
resultaten natuurlijk niet ontbreken!

9

AAN KUNSTMENU, KUNSTMENUPLUS EN TECHNIEKMENU, DOEN RUIM VEERTIG
INSTELLINGEN/AANBIEDERS MEE.
IN TOTAAL DOEN ER MEER DAN 100 ACTEURS, RONDLEIDERS, ROOSTERAARS,
EDUCATIEF MEDEWERKERS EN PROGRAMMAMAKERS, BEELDEND KUNSTENAARS,
DANSERS, MUSICI, FOTOGRAFEN , FILMERS, D’DRIVE STUDENTEN EN WORKSHOPGEVERS MEE AAN DE DRIE MENU’S.
AAN SJORS CREATIEF/SPORTIEF HEBBEN IN 3 JAAR, 7500 KINDEREN MEEGEDAAN
IN HET PROJECT ADJE DEDEN RUIM 2500 KINDEREN MEE VAN GROEP 5/6.
VAN 30 AANBIEDERS KREGEN ZE 300 WORKSHOPS. IN TOTAAL STONDEN ER 4200
KINDEREN OP EEN PODIUM, IN 48 VOORSTELLINGEN EN TWEE FESTIVALS.

ENQUÊTE:
CULTURELE INSTELLINGEN
DIRECTEUREN EN EDUCATIEF
MEDEWERKERS

HOE TEVREDEN BENT U
OVER DE SAMENWERKING MET KUNSTKADE

10

ER ZIJN ZEVEN KUNSTMENU/ONDERWIJSMARKTEN GEWEEST IN ACHT JAAR.

9

AAN DE DANCEBATTLE DEDEN IN ZEVEN JAAR: 133 GROEPEN 7 MEE. IN TOTAAL
931 KINDEREN STONDEN OP HET GROTE PODIUM IN DE HARMONIE.

8

AAN DE VAKANTIESCHOOL DOEN GEMIDDELD 100 KINDEREN MEE,
AAN HET CVTO, GEMIDDELD 80 KINDEREN

6

HET PEUTERPAKHUIS WERKT IN VIJFTIEN KINDEROPVANG LOCATIES.
VAKDOCENTEN EN CULTUUROCACHES DANSEN, KLEIEN, SCHILDEREN, MAKEN
MUZIEK, SAMEN MET DE PEUTERS EN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS.
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ZEER
TEVREDEN (4)

TEVREDEN (5)

Culturele instellingen
Alle respondenten gaven aan tevreden of zeer tevreden te zijn
over de samenwerking met Kunstkade. De meeste respondenten
zijn ook tevreden over het aanbod. Culturele instellingen vinden
de inzet van de cultuurcoach (heel) belangrijk. Datzelfde vinden
ze van het Kunstmenu.
Scholen
Bijna alle respondenten zijn (zeer) tevreden over het aanbod van
Kunstkade. Het werk van de cultuurcoach sluit op de meeste
scholen goed aan bij de visie op cultuureducatie op de betreffende
school. De meeste scholen geven aan dat het aanbod deskundigheidsbevordering Kunst en Cultuur voldoende aansluit bij hun visie
op cultuureducatie. Het merendeel van de respondenten vindt
Kunstkade voldoende zichtbaar in de gemeente Leeuwarden.

“Door de theaterlessen heb ik nu veel meer
fantasie. Bij een boek las ik gewoon een boek,
nu zie ik het voor me.”
Leerling JWF
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Kunstkade is voor het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en het Natuurmuseum Fryslân
de verbinding met het onderwijs. Dat is voor deze instellingen van groot belang, omdat zij
graag aansluiting vinden met het onderwijs. Kunstkade heeft contact met álle scholen van
de hele gemeente Leeuwarden, zowel in de stad als in de dorpen. De korte lijnen met het
onderwijs en het overleg met de cultuurcoaches, educatiemedewerkers en Kunstkade is
essentieel. Op die manier faciliteert Kunstkade het aanbod van instellingen op scholen. Dat
werkt als een geoliede machine.

ENQUÊTE:
CULTURELE INSTELLINGEN
DIRECTEUREN EN EDUCATIEF
MEDEWERKERS

Acht jaar Kunstkade, directeuren culturele instellingen aan het woord:

“KUNSTKADE IS VOOR ONS DE
VERBINDING MET HET ONDERWIJS.”
Tom van Slooten, Natuurmuseum Fryslân: “Door de cultuurcoaches komen we in aanraking met
de scholen. Het aanbieden van onze
culturele programma’s werkt hierdoor een stuk makkelijker. Omdat
het gewoon een centraal loket is.”

“Ik wil graag leren dat ik voor
mezelf opkom. Daarom
ben ik veel aan het voorlezen.”
Leerling Willem Alexander School

Geart de Vries, HCL: “Dat loopt
inderdaad erg goed. Ik krijg wel
het idee dat Kunstkade van de korte
termijn is. Soms is het ook fijn om
over de lange termijn grotere projecten te doen. Het Adje project is
daar wel een voorbeeld van, maar
hierin hebben wij met het HCL niet
zoveel betekent. Dat komt omdat wij
alleen meedoen aan de Kunstmenu
projecten. Dat is helemaal afgebakend. Maar ik denk dat het nog niet
helemaal bekend is wat wij nog
meer doen. De vraag is of wij dat
wel genoeg communiceren naar
Kunstkade en aan de andere kant of
Kunstkade wel genoeg bezig is met
wat ze bij het HCL kunnen halen.”
Het veld betrekken
Grotere projecten op de lange termijn uitrollen heeft als voordeel dat
je instellingen meer kunt betrekken
en je voorkomt dat een groot project
teveel wordt voor de scholen naast
het reguliere aanbod van het Kunstmenu. Tom: “Iedereen was in 2018
met het Adje project bezig. Maar
wel allemaal met hun eigen ding.
Kunstkade heeft een heel arsenaal

aan kunstenaars en zou hierin een
verbindende rol kunnen spelen. Ook
richting ons als museum. Wij kunnen
namelijk de Linked Pin zijn tussen
kunstenaar en museum. Als we maar
weten wat er speelt.
Nog een mooi voorbeeld van ons
meer betrekken: heel veel acties
in het Kunstmenu vinden in maart
t/m juli plaats. Voor ons zou het
heel prettig zijn om dat over het
jaar te verspreiden. Nu hebben we
een paar weken vier klassen op de
dag. Dat is echt ontzettend veel en
moeten we allemaal bemensen. Verspreiden zorgt er ook voor dat zoals
nu in geval met Corona je ruimte
hebt om rondleidingen in te halen
als iets niet door gaat. Wat wel heel
fijn is, dat is dat we precies weten
hoeveel groepen er komen. Bij een
interessant programma hebben we
gewoon veel aanvragen. Daarvoor
onze complimenten aan Kunstkade
dat zij dit allemaal samen met ons
goed weten in te plannen.”
Doen wat we moeten doen
Geart: “Kunstkade zet zich volledig
in en heeft de focus op de contacten
met de scholen. Wij vertrouwen dat
ook helemaal toe aan Kunstkade.
Dit gaat hartstikke goed en is de
afgelopen jaren ook verbeterd. Als
ik dan een wens of ambitie moet
uitspreken dan is het de vraag of wij
doen waar de scholen/het kind be-

HOE TEVREDEN BENT U
OVER HET AANBOD VAN
KUNSTMENU?

10
hoefte aan heeft. En ik zou meer toe
willen naar integratie. Bijvoorbeeld
beeldende kunst en onderwijs/cultuureducatie. Hierin kunnen we veel
meer dwarsverbanden aanbrengen.
We zitten met het HCL op erfgoed,
maar dat kan ook in bredere zin.
Dus weet van elkaar wat er te halen
valt en wat we te bieden hebben.”
Tom: “Kunstkade zou een grotere rol
kunnen spelen in het helder krijgen
van de kerndoelen voor het onderwijs, basis en middelbaar. Wij doen
dit als museum nu zelf. We proberen
een vertaling te maken van de
doelen die in het onderwijs gehaald
moeten worden. Maar dat doet
elke instelling nu voor zich. Hoe fijn
zou het zijn dat Kunstkade hierin
proactief wordt. En nagaat wat er
verwacht wordt over het curriculum
natuur, geschiedenis, cultuur. Wat is
de norm en wat zijn de kerndoelen
en wat wil de school hier dan mee?
Kunstonderwijs ligt gewoon nog
niet zo vast als rekenen en taal. Als
Kunstkade dit helpt te verduidelijken
scheelt dat ons als museum veel tijd
en kunnen wij bezig met de inhoud
van ons aanbod. Passend bij de
kerndoelen.”

idee om brainstormsessies met de
scholen te houden. Zodat we dit
kunnen vragen. Daarnaast zou ik
het heel fijn vinden als er vanuit
Kunstkade meer verdieping komt in
de instellingen. Weet wat er in de
instellingen gebeurt, blijf niet alleen
bij het standaard aanbod. Dit wordt
gaandeweg de jaren steeds beter
hoor. Maar ik ben van mening dat
dit nog beter kan. Het enige dat
hiervoor nodig is: contact. Daar
kunnen we over en weer heel veel
aan hebben.”
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ONTEVREDEN (1)

Geart: “Het kunstonderwijs heeft
wel steeds meer een plek gekregen. Maar de vraag is voor ons
als instelling: wat kunnen wij hier
concreet mee? Misschien is het een
Geart de Vries van HCL in gesprek met Tom van Slooten
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Acht jaar Kunstkade, educatief medewerkers
culturele instellingen aan het woord:

“KUNSTKADE:
IEDEREEN DOET MEE:
ALLE SCHOLEN,
ALLE INSTELLINGEN!”

“Iedereen kan wel wat.
In mijn beleving is er niet veel
nodig om de talenten van een
podium te voorzien.”
Cultuurcoach

Inge Hekman

Inge: “Kunstkade gaat voor mij om
verbindingen, sterke netwerken en
een makkelijke manier waarop je
elkaar weet te vinden. Hoe je elkaar
versterkt is de grote meerwaarde
van het Kunstmenu en Kunstkade.
Het is heel bijzonder dat de cultuurcoach er is. We hebben ook nog
eens veel coaches met veel uren op
scholen.”

Voor de evaluatie van 8 jaar Kunstkade spraken we met educatiemedewerkers
Yteke van der Vegt (Historisch Centrum Leeuwarden), Inge Hekman (Fries Museum
en Keramiekmuseum Princessehof) en Marjolijn Brouwer (D’Drive).
De gemeenschappelijke factor? Alle drie zijn werkzaam bij een instelling in
Leeuwarden die aangesloten is bij Kunstkade.

Yteke: “Uniek aan Kunstkade is dat
iedereen meedoet. Alle scholen, alle
instellingen.”
Yteke van der Vegt

Marjolijn: “Kunstkade heeft het
poppodium van D’Drive hierdoor
toekomstperspectief gegeven. Bij
open dagen zien wij dat kinderen
steeds jonger worden, zelf leerlingen
uit de brugklas komen langs. Kunstkade zorgt voor bekendheid over
wat wij doen met D’Drive. Hierdoor
overwegen kinderen al jong om
podiumkunsten als vervolgopleiding
te kiezen.”
Meedoen aan Kunstkade,
een logisch vervolg?
Voor het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof was het heel
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logisch mee te doen aan Kunstkade.
Zij zijn vanaf het begin betrokken
geweest bij het Kunstmenu in Leeuwarden en hebben kunst- en erfgoededucatie als kerntaak. Maar voor
het HCL lag het niet voor de hand.
Yteke: “Archieven lopen qua educatie en presentatie wat achter bij musea. Dat heeft met de aard van onze
collectie te maken: het merendeel
bestaat uit kwetsbaar en moeilijk
te lezen (met oude handschriften)
papier. Door de digitalisering zijn
archieven in staat meer aan de publieksfunctie te doen zoals exposities
en educatie. Tegenwoordig is het
heel normaal voor archieven om hun
vorm van erfgoed voor het voetlicht
te brengen. Onze uitdaging was om
leerlingen naar binnen krijgen, maar
hoe doe je dat als stadsarchief? Het
Kunstmenu werd toen aangeboden.
Dat betekende een grote verandering binnen onze organisatie. Al snel
werd duidelijk dat er een nieuwe
functie vervuld moest gaan worden,
namelijk die van educator.”
Marjolijn: “Wij zijn pas aangesloten bij Kunstkade vanaf 2015.
We deden wel mee aan de

Dancebattles. Dat werd bij ons
geoefend en vervolgens opgevoerd
in de Harmonie. We zaten toen nog
niet in Neushoorn. Toen we naar de
stad gingen verhuizen wilden we
iets van popcultuur laten zien en ook
een programma bedenken waarin
groep 7 en 8 aanbod krijgen. Het
filmproject Look@me is daar een
voorbeeld van. In 2018 stond ons
programma inhoudelijk zo goed, dat
wij hierdoor in het vaste menu van
Kunstkade kwamen in plaats van
het keuzemenu. Dat was een mooi
moment.”
Doet Kunstkade wat het moet
doen voor alle leerlingen?
Inge: “De kracht van Kunstkade is
ook gelijk de zwakte. Kunstkade is
groot. Het is een grote stoomboot
die vaart, we doen het zo goed als
we kunnen. Hier kunnen we best
eens kritisch naar kijken. Doen we
wat we moeten doen goed genoeg
voor alle leerlingen? We zouden
hierbij echt meer moeten kijken
naar het individu. Wij moeten de
voorwaarden scheppen waarin
ieder kind kan groeien. Hoe kan
je aanbod zo goed mogelijk bij de
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Marjolein Brouwer

Kunstmenu in actie

“De leukste activiteit van het
Kunstmenu is naar het museum
gaan! We gingen naar de
Prinsessenhof. Daar leerden we
heel deftig thee drinken met onze
pink omhoog. Een museum waar
je zelf dingen kunt doen vinden we
allemaal wel leuk volgens mij. Net
zoals een schoolreisje. Maar een
museum waar je alleen maar moet
luisteren en kijken is niks aan.”
Sarah, groep 8
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ONTEVREDEN (3)

vraag van kinderen aansluiten? Dus
de individuele vragen van leerlingen
leidend laten zijn.
Hoe gaaf zou het zijn om Kunstkade
even helemaal opnieuw te bekijken?
Cultuuronderwijs, is het voldoende
wat we nu doen of moet het anders?
Meer, minder, op maat, ander
aanbod, vanuit het huidige systeem.
Meer tijd creëren voor cultuuronderwijs in de klas? Maar ook antwoord
krijgen op de vraag: “waar kunnen
wij rekening mee houden als een
groep bij ons in het museum komt?
Wat speelt er in een groep? Heeft
de leerkracht het bezoek kunnen
voorbereiden, of zouden wij die rol
moeten vervullen? Welke vragen van
leerlingen moeten we beantwoorden? Kunnen we de kwaliteit van
het bezoek verbeteren door beter
voorbereid te zijn, op maat van elke
groep?”
Leerkrachten stimuleren
Yteke: “Vroeger kon je heel slecht
contact leggen met leerkrachten.
Dan moesten ze maar net tijd
hebben. Omdat cultuureducatie nu
samen met de scholen wordt ontwikkeld, merk je door de werkgroepen
van Kunstkade dat leerkrachten óók
een stem hebben. Ze mogen meebeslissen over wat ze wel of niet doen.

Je hoeft nu dus geen leerkrachten te
stimuleren. Je belt de cultuurcoach
en die regelt een leerkracht. Dat is
een groot pluspunt ten opzichte van
de tijd voor Kunstkade.”
Wensen en ambities
Er is nog steeds terughoudendheid
over cultuureducatie. Het wordt
gezien als iets extra’s. Het gevoel
dat het een wezenlijke bijdrage
levert aan de ontwikkeling van een
kind is er nog steeds niet. Cultuur
is extra, het is een project. Het zit
nergens in verweven. Inge: “In het
onderwijs zijn nog steeds methodes
leidend. Hopelijk verandert dat nog
eens. Wat zou het mooi zijn: het
kind centraal. Wij werken binnen
de gevolgen van dat systeem. Er is
een hoop veranderd, in met name
de manier van werken. Meer horen,
zien, luisteren en kijken naar onderwijs. Maar het belang van cultuureducatie moet in het hart zitten.”
Yteke: “Dat is natuurlijk ook een
onderdeel van de cultuurcoaches. Zij
helpen schoolteams en -directies bij
het nadenken over: Wat vind je als
school belangrijk? Het is iets van de
lange adem. Er wordt aan gewerkt.
Die bewustwording, dat duurt even.
Maar Kunstkade is er wel mee
bezig.”

Onderzoeken in het Natuurmuseum

Erfgoed: Fryske Canon volgens leerlingen
van de Willem Alexanderschool

Kick-Off ‘De Reis’

Kunstmenu, verwerkingsles
Fries Museum Escher

Kunstmenu Tryatervoorstelling “Breidzje”

Hoofdstad van de smaak, KunstmenuPLUS

Gouden Eeuw, hoe maak je verf
met natuurlijke ingrediënten

Karawane van Tryater

‘d Experience, D’Drive in Neushoorn,
Kunstmenu
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Renee van der Veen en
Mirjam van Duin

Acht jaar Kunstkade, aanbieders aan het woord:

iets konden was helemaal terug.
Het vertrouwen in jezelf. Daardoor
zal het uiteindelijk beter gaan op
school.”

“KUNSTKADE IS
ÉÉN EN AL GLIMLACH!”
Het succes van Kunstkade zit er met name in dat het gelukt is alle
kinderen in Leeuwarden in het basisonderwijs in contact te brengen met
cultuureducatie. Kunstkade is één en al glimlach. Kinderen hebben gewoon
heel veel plezier. Daar draait het om, aldus de aanbieders die 8 jaar
geleden vanaf het begin betrokken waren bij Kunstkade.

Henry de Boer, Kwartiermaker van
de organisatie Kunstkade in 2012:
“Het idee vanaf het begin ontstond
omdat de gemeente stopte met kunst
en cultuur op 1 plek aanbieden. Er
zijn in de gemeente en daarbuiten
zoveel andere partijen. Er is sprake
van een veel breder palet. In plaats
van centraal werd het decentraal.
We gingen actief kunst en cultuur
naar buiten brengen, letterlijk naar
de kinderen toe. Wij wisten bij de
oprichting niet hoeveel aanbieders
er zouden zijn, maar we moesten ze
wel bij elkaar zien te brengen. Dat
was heel spannend.
Maar de kracht van Kunstkade is
gebleken dat het door niemand
werd gezien als concurrent. Veel
partijen/instellingen hebben een
belang. Maar Kunstkade heeft nooit
echt een belang gehad. Behalve om
te faciliteren. Dat heeft er ook voor
gezorgd dat ze op scholen zover
zijn gekomen.”
“De grootste verdienste van
Kunstkade is de vaste cultuurcoach”
Als leerkracht kun je vaak cultuur er
niet even bij doen. Een leerkracht
is geen vakdocent. Renee van der
Veen, muziekdocent: “De cultuurcoaches moesten in het begin nog echt
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Henry de Boer

een plek krijgen op scholen. Kunstkade moest het destijds hebben van
directies die iets met kunst en cultuur
hadden. Langzamerhand is kunst en
cultuur door Kunstkade steeds meer
ingebed in het lesprogramma op
scholen. De cultuurcoaches hebben
hierin een grote rol gespeeld.
Omdat Kunstkade nieuw was in
Leeuwarden en omstreken was het
belangrijk om te blijven vertellen
over de faciliterende rol van deze
organisatie om zo verbinding en
samenwerking te vinden met diverse
partijen. Dat een cultuurcoach faciliteert en luistert naar de wensen van
jouw school en weet wat mogelijkheden zijn. Ook ziet een cultuurcoach
het als een leerling talent heeft.”

Mirjam van Duin, dansdocent en
in 2012/2013 de eerste stagiaire
bij Kunstkade: “Wij kunnen als
vakdocenten kwaliteit leveren. Niet
een dansworkshop, maar veel meer
verdiepend in het vermogen van het
kind. We gebruiken onze discipline,
dans bijvoorbeeld, voor de ontwikkeling van het kind.”
Het belang van
samenwerken
Renee: “Kunstkade heeft mij persoonlijk veel gebracht. Mijn eigen
lespraktijk als muziekdocent heb
ik voortgezet na de oprichting van
Kunstkade. Ik ben dus mijn eigen
dingen blijven doen, maar het was
een verrijking dat er een samen-

werking met andere aanbieders
en cultuurcoaches van Kunstkade
is ontstaan. Wat kunnen we elkaar
bieden, wat zit er in het Kunstmenu?
Door deze samenwerking zijn er
grotere projecten van de grond gekomen zoals het Circus Adje Orkest
waar basisschoolleerlingen aan mee
kunnen doen. Als muziekdocent heb
je je eigen stukje, door dit breder
te trekken is het voor iedereen
interessant. Doordat Kunstkade deze
muziekprojecten faciliteert, werden
veel kinderen enthousiast om muziekles te gaan volgen.”
Mirjam: “Door Kunstkade krijg je
met samenwerkingen te maken
met cultuurcoaches en met andere
disciplines. Hierdoor kom ik als
dansdocent veel verder dan in mijn
eentje. Al het werk dat ik binnen
onderwijs doe is via Kunstkade.
Een hoogtepunt voor mij was het
meedoen aan de Dancebattle op
een school in een aandachtwijk.
Kunstkade organiseert elk jaar
deze Dancebattle voor het KunstmenuPLUS. Ik word met veel andere
dansdocenten dan ingehuurd om in
vier workshops een dans aan te leren. Zo ook op deze school waar de
docent veel moeite met de klas had.
Bij de laatste battle kwam Omrop
Fryslân kijken. De docent stond bijna
te huilen, de kinderen bloeiden helemaal op en het gevoel dat ze toch

Wensen en ambities
Mirjam: “Ik denk dat het goed is om
ouders meer inzicht te geven. Wat is
Kunstkade en wie is de cultuurcoach
bij jouw kind op school? Kunstkade mag van mij meer een begrip
worden in Leeuwarden. Dat mensen
weten waar ze moeten zijn voor
kunst en cultuur. Kunstkade is nog
wat abstract en onzichtbaar, zelfs
voor mij als aanbieder.”
Renee: “Alle vormen van kunst kun
je dankzij Kunstkade nu vinden
op de scholen. Omdat muziek en andere kunstactiviteiten steeds meer op
scholen (onder schooltijd en tijdens
naschoolse activiteiten) in groepsverband plaatsvinden, zou het mooi
zijn dat Kunstkade workshops aan
gaat bieden aan docenten om zich
te bekwamen in hoe les te geven in
groepsverband. Door samenwerking
te zoeken binnen je eigen of andere
kunst discipline(s) ontstaan er verrassende producties die inspirerend
kunnen zijn voor anderen.”
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Henry: “Ik zou zeggen: vooral zo
doorgaan. Ik denk dat het heel
belangrijk is om deze ingeslagen
weg door te zetten. Laat dat vooral
zo blijven.”

“Kunstkade gaat voor mij om verbindingen, sterke
netwerken en een makkelijke manier waarop je
elkaar weet te vinden. Hoe je elkaar versterkt is de
grote meerwaarde van het Kunstmenu en Kunstkade.”
Educatiemedewerker
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Kunstkade heeft in korte
tijd laten zien hoe relevant
cultuuronderwijs is en hoe
belangrijk het is voor het
curriculum in het basisonderwijs. Acht jaar geleden
was er amper sprake van
cultuuronderwijs op basisscholen, alleen dat wat er
door scholen zelf gebeurde
of wat ze bij particulieren
of Parnas haalden. Nu is
er cultuuronderwijs op alle
basisscholen.
“Cultuuronderwijs is op onze basisscholen inmiddels stevig verankerd.”
Aldus voormalig wethouder Sjoerd Feitsma. “Kunstkade zit bestuurlijk bij
scholenkoepels en soms ook bij schooldirecteuren. Door korte lijntjes weet
Kunstkade cultuur en onderwijs met elkaar te verbinden. Kunstkade doet
het goed, altijd in overleg met de gemeente Leeuwarden. Ze voelen waar
behoefte aan is en zoeken daar dan partners bij.

Acht jaar Kunstkade,
de wethouder aan het woord:

“CULTUURONDERWIJS
OP ALLE
BASISSCHOLEN
DANKZIJ 
KUNSTKADE!”
Sjoerd Feitsma
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Voor de toekomst blijft het net zo belangrijk als nu om bezig te zijn met cultuuronderwijs op scholen en vanuit daar ook te horen wat kinderen verder
kan helpen. Cultuuronderwijs is meer, het is ook goed voor zelfontplooiing
en zelfbewustzijn van kinderen.”
Cultuuronderwijs naar het voortgezet onderwijs
“Cultuuronderwijs verder uitrollen naar het voortgezet onderwijs is een
gezamenlijke ambitie van Kunstkade, het College van B&W en de meerderheid van de raad. We willen dit zodat kinderen na de basisschool ook door
kunnen gaan met cultuuronderwijs. Er is nu namelijk veel uitval bij kinderen
uit gezinnen die minder hebben met cultuur. Deze ambitie is een financiële
vraag. Er zal in de cultuurnota extra geld beschikbaar moeten worden
gesteld. In het najaar bespreken we de financiën. Of het op korte termijn
door kan gaan, is afhankelijk van de actualiteit. Maar het gaat gebeuren,
eventueel een jaar later.”
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Wethouder Sjoerd Feitsma
opent het nieuwe pand van
Kunstkade aan
Achter de Hoven

Wens voor de toekomst: van amateur tot talentontwikkeling
“We willen graag een doorgaande leerlijn vanaf de basisschool. Cultuuronderwijs is leuk en kinderen hebben het leuk, hierbij gaat het niet zo zeer
om talent. Wel willen we een podium bieden voor kinderen met talent. Hier
ontbreken nog wat schakels, vooral qua opleiding. Gelukkig gebeurt er op
Noordelijke schaal wel van alles, waardoor kinderen voor een vervolgopleiding (HBO of Academische opleiding) ook in het Noorden terecht kunnen
en niet ver hoeven te reizen. Maar nog niet voor alle disciplines is er
voldoende opleiding. Dit ligt niet per se bij Kunstkade, maar Kunstkade kan
hier wel een belangrijke rol in spelen.”
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Rita de Groot

“Door Kunstkade is
kunst en cultuur beschikbaar
voor iedereen!”

8 jaar Kunstkade, twee groepen leerkrachten
van basisscholen aan het woord:

8 jaar Kunstkade, directeuren van basisscholen aan het woord:

‘SOMS ZIJN ONZE UITSTAPJES
OP SCHOOL VOOR LEERLINGEN
DE ENIGE KANS OP EEN STUKJE
CULTURELE VERRIJKING.’

KUNST EN CULTUUR VERRIJKT
HET LEVEN VAN KINDEREN
Kunst en cultuur op scholen is een verbindende factor. Het verrijkt het leven van kinderen.
Het is daarom heel belangrijk dat kinderen in aanraking komen met alle disciplines.
Of je nou talent hebt of niet. Je hoeft niet ergens goed in te zijn om ergens aan mee te
kunnen doen. School gaat namelijk niet alleen om cognitieve vakken. Het gaat erom dat je
vanuit een veilige omgeving op school tot leren komt. We spraken met een aantal directies
over de rol die Kunstkade daarin speelt.
Doorlopende lijn kunst en
cultuur op scholen
Rita de Groot, IKC Prins Constantijn: “Het past natuurlijk bij onze
schoolvisie dat wij kunst en cultuur
aanbieden. We hebben daar budget
voor, maar niet de expertise die nodig is. En de tijd trouwens ook niet.
Ik ben heel blij dat met Kunstkade
de lijn kunst en cultuur binnen onze
school gewoon doorloopt. Sjoukje
Kalsbeek, Doarpsskoalle Wurdum:
“Kunstkade oprichten is een hele
goede keuze geweest. Kunst en
cultuur kwam hiervoor niet terecht
bij de doelgroep waar de behoefte
groot was. Nu is kunst en cultuur
beschikbaar voor iedereen.” Johan
Ploegstra, Montessori Kindcentrum
Leeuwarden: “Door deze structuur
profiteert iedereen ervan. Als je ziet
hoe dit uitgepakt is, zijn we echt
heel goed bezig.”

Sandra
Rodenhuis,
Johan Ploegstra
en Rita
de Groot

Een aantal dingen die
zijn bijgebleven over 8 jaar
Kunstkade?
Johan: “Sowieso het feit dat kinderen
heel enthousiast terugkomen van
activiteiten. Ouders die vaak nog
nooit ergens zijn geweest, vragen
we ook mee. Dat ouders zo ook in
aanraking komen met kunst en cultuur
is natuurlijk een mooie stap. Je hoopt
dat ze dit dan vaker gaan doen.”
Sandra Rodenhuis, IKC Sint Thomas:
“De kinderen vinden de Dancebattles
en het stijldansen met Saco Velt altijd
erg leuk. We hebben een groepje
kinderen dat echt danstalent heeft.
De aandacht ligt dan even niet alleen
maar op het cognitieve vlak. Andere
talenten komen meer naar voren of
worden soms ontdekt door het mooie
aanbod. Dat ze ontdekken dat er
dingen zijn waar ze wél goed in zijn.
Dat is erg leuk om te zien.”

De rol van de cultuurcoach
Johan: “Als je stappen vooruit wil is
de knowhow van een cultuurcoach
heel belangrijk.” Rita: “Ik heb verschillende coaches meegemaakt: ze
kunnen allemaal makkelijk schakelen. Dat is heel fijn. En met ideeën
gaan ze dan vervolgens helemaal
los. Zo verfrissend.” Sjoukje: “Van
chaos maken zij iets.” Johan: “En
het mooie is: kunnen ze zelf iets niet,
dan kennen ze iemand.” Sandra:
“Wij hadden laatst een switch van
coach omdat we meer behoefte

Sjoukje: “Circus Adje was ook zo’n
succes: het ging om talenten van kinderen die normaal niet naar voren
komen. Van optredens tot techniek,
licht en geluid. Elk kind kwam in de
schijnwerpers op de manier die bij
hun paste. De cultuurcoach speelde
daar een grote rol in.”
Sjoukje Kalsbeek
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Leerkrachten zijn voor de coaches het belangrijkste aanspreekpunt:
de coaches werken met hen samen, zij kennen alle kinderen,
zij kennen het schoolprogramma en verbinden dit met de cultuureducatie. Zij zijn daarmee de spil in de school!

Kunst en cultuur hoort er inmiddels bij op de scholen. Dat
betekent voor leerkrachten dat zij hier wat mee moeten.
Wat is leerkrachten bijgebleven van de afgelopen 8 jaar
kunst- en cultuuronderwijs op hun school en hoe ervaren
zij de samenwerking met een cultuurcoach?

hadden aan dans. Toen hebben we
dus coaches kunnen uitwisselen.
Iemand die als expertise dans heeft,
kwam tijdelijk bij ons op school. Dat
is het mooie als er een organisatie
omheen staat. Een coach heeft wel
vaak een eigen expertise. Ze kunnen
dus altijd iemand invliegen.”
Uitbreiding activiteiten
De laatste jaren is Kunstkade
uitgebreid met het Centrum voor
Talentontwikkeling, de Vakantieschool, Sjors, het Techniekmenu en
het Peuterpakhuis. Mooie ontwikkelingen aldus de directies. Johan:
“In het algemeen geldt dat scholen
te weinig doen aan techniek. Daar
mag dus best wel wat gebeuren.
Talentontwikkeling moet uiteraard
blijven bestaan. Hiervoor geldt
wel dat je echt moet weten dat die
mogelijkheid er is. De follow-up kan
wel beter. Van kinderen weet je dat
ze er naartoe gaan. Maar daar
blijft het bij.” Sandra: “Wat we niet
moeten vergeten is dat het inderdaad mooi is om kinderen talent te
laten ontdekken en je daar op te
richten. Maar het naschools aanbod
is voor iedereen! Je hoeft niet ergens
goed in te zijn om ergens aan mee
te kunnen doen.”

De eerste groep bestaat uit Bianca
Rodrigues, Mieky van der Werff en
Swastika Ganpat.
Bianca Rodrigues, leerkracht
middenbouw op het Montessori
Kindcentrum Leeuwarden: “Kunst
en cultuuronderwijs betekent vooral
groot plezier bij de kinderen. Het is
altijd heel opwindend als er weer
iets vanuit Kunstkade komt. Het
is een bepaald hoogtepunt voor
de leerlingen, maar ook voor mij
als leerkracht. We komen ook op
plekken die mijzelf raken en waar ik
vervolgens nog lang op kan teren.”
Mieky van der Werf, kleuterjuf IKC
Sint Thomas: “Het Keramiekmuseum
is zo fantastisch om met kleuters

heen te gaan. Vaak is dit voor de
kinderen het eerste uitstapje dat ze
maken. Het Keramiekmuseum is ook
niet iets waar ze met hun ouders
naartoe gaan. Maar juist deze
prinsessenwereld en het kleien is
geweldig voor die kleuters.”
Swastika Ganpat, leerkracht
bovenbouw Plataanschool. “Soms
zijn onze uitstapjes op school voor
leerlingen de enige kans op een
stukje culturele verrijking. En ook
ouders kennen en herkennen kunst
en cultuur soms gewoon niet. Eerst is
er dan wantrouwen, maar na het horen van verhalen van hun kinderen
weten ze dat het leuk is. Dat is ook
gewoon heel goed.”

Mieky van der Werff
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De samenwerking met een
cultuurcoach
Mieky: “Ik vind dat we een mooie
link hebben tussen school en Kunstkade. Onze coach denkt altijd met
ons mee. Over hoe we een activiteit
kunnen voorbereiden en hoe we na
afloop kunnen herbeleven met de
kleuters. Ik vind het heel fijn om de
coach als aanspreekpunt te hebben.
Zij weet waar je moet zijn.”
Swastika: “Wij krijgen ook altijd
suggesties, dit is echt wat voor jullie
school. Het is heel fijn om iemand te
hebben die meedenkt. Wij werken
met de visie hoofd, hart en handen.
Niet alle onderwerpen sluiten daar-

bij aan, maar dat neemt niet weg
dat er een stukje verrijking plaatsvindt. Het aanbod van Kunstkade
hoeft ook niet altijd per se aan te
sluiten op onze visie. Dat zien wij
niet als een probleem.”
Mieky: “Bij ons is het zo dat de
coach ondersteunt in onze visie. Wij
hebben het plan nog niet helemaal
staan. Dus het is heel fijn dat zij nu
alvast na gaat denken over volgend
jaar. Met de komst van Kunstkade is
er nu een hele lijn door school waar
je alle kunst en cultuuractiviteiten
aan op kunt hangen. In het begin
zag je de coaches niet zo vaak. Ze
mogen nu meer: ze hebben vaak
vaste dagen en zitten dan als coach
bij ons op school. Heel waardevol.”
Swastika: “In het begin, was het ook
gewoon heel anders. Kunst en cultuur werd aangeboden, en dat was
het. Nu kun je er met de coach over
sparren. Wat ik zo leuk vind, stel dat
ik over een onderwerp een hele les
wil maken ook al zit het niet in de
nabeschouwing. Dan kan dat. Dan
leren we van haar. Zij staat op de
drempel tussen school en kunst in.”
Mieky: “De coaches doen dit natuurlijk vanuit hun kunstenaarshart.
Ik ben meer de juf. Soms is het

gewoon heel leuk om als kunstenaar
met kinderen aan de slag te gaan.
Zij krijgt ze zover om van alles uit
te laten proberen. Niks is verkeerd.
Zolang jij maar iets maakt of doet
waar je trots op bent.”
Bianca: “Kunstkade komt met kunst
en cultuur nu naar de kinderen toe.
Dat is echt goud waard!”
Swastika: “Klopt hoort, het is fijn
dat het er is. Kunstkade is nu een
samenwerking. Ik vind het jammer
dat onderwijs en kunst en cultuur afhankelijk is van budgetten. Hopelijk
kunnen we met Kunstkade het kind
in plaats van het budget centraal
blijven stellen.”
De tweede groep leerkrachten
bestaat uit Anna Jansons, Irene
Sebel en Nynke Minderman.
“Kansrijk voor iedereen!”
Als je vraagt naar herinneringen
of mooie momenten van Kunstkade
krijg je hele verschillende antwoorden. Anna Jansons, Albertine
Agnesschool: “Ik denk vooral aan
de inspirerende en spannende voorstellingen. De uitjes zoals bijvoorbeeld de theatrale rondleiding. Die
maken indruk.”
Irene Sebel, OBS Eestroom en de
Taalschool: “Ik moet dan denken

aan twee jaar geleden in de
Prinsentuin. We gingen met onze
leerlingen van de Taalschool naar de
Oldehove. Ze mochten boogschieten
en er was een boerendans. Saskia
van Uylenburgh zat ook in deze
voorstelling en vertelde over haar
echtgenoot Rembrandt. Leerlingen
van de Taalschool hebben wat
minder kennis van de Nederlandse
cultuur. Hoe leuk was het toen zij De
Nachtwacht van Rembrandt even
later op het Jeugdjournaal zagen.
Ze waren helemaal enthousiast. Zij
halen hun doel op hun eigen manier,
de verwondering bij leerlingen is
mooi om te zien.”
Nynke Minderman, IKC Talentencampus Eigen Wijs: “Het is niet zo
dat wij nu meer uitjes hebben dan
we voorheen al hadden. Maar die
verwondering herken ik ook wel.
Ook verwondering van gewone
alledaagse dingen. Bijvoorbeeld
graffiti. Kinderen kunnen hier heel
gericht naar kijken en inderdaad, ze
halen andere doelen daarmee. Dat
is heel mooi. Los van Kunstkade deden wij als school al heel veel aan
kunst en cultuur. Maar de koppeling
aan gestelde doelen voor cultuur die
Kunstkade nu maakt, is wel mooi.”
Anna: “Het mooie van Kunstkade
is dat alle lagen van de kinderen
in aanraking komen met kunst en
cultuur. Kansrijk voor iedereen, dat
is een heel belangrijk iets.”
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Wat is er veranderd met de
komst van Kunstkade?
Er waren veel scholen die niks
deden aan kunst en cultuur en die
krijgen met Kunstkade nu alles.
Dat is een enorme vooruitgang. Er
wordt nu veel meer gestuurd op
voorbereiden. Irene: “Ik merk dat het
moeilijker wordt om tijd en ruimte in
te plannen om lessen voor te bereiden. Leuk dat we naar het museum
gaan op donderdag, maar er komt
nu zoveel meer bij kijken dan alleen
het uitstapje zelf. Toen Kunstkade
net begon, deed je zo’n uitje zonder
voorbereiding. Een dagje naar het
museum was alleen dat dagje.
Nu wordt er meer gestuurd op
voorbereiden. Ik vind dat persoonlijk
leuk om op aan te sturen bij mijn
collega’s. Zo van: over twee
weken moet je er naartoe, heb je
al gekeken naar de lesbrieven en
de website? Kinderen gaan hierdoor
gerichter kijken en een bezoekje
aan een museum beklijft beter. Dat
is een leerproces voor de leerkrachten.”

Ideeën voor de toekomst
van Kunstkade
Anna: “Ik zou het mooi vinden dat
kinderen met talent eens bij een
kunstenaar kunnen werken. Dat als
kinderen iets willen leren, het ook
één op één kan. Hoeft trouwens niet
per se iemand met talent te zijn,
maar kan ook gewoon een kind zijn
die iets leuk vindt om te doen. Bij
een kunstenaar komen alleen al, is
een ontdekkingsreis.”

Op het speciaal (basis)onderwijs ligt
dat toch een beetje anders. Nynke:
“Kunstkade is inderdaad gericht
op voorbereiden en evalueren van
kunst en cultuur uitstapjes. Dat is
goed. Maar in het speciaal (basis)
onderwijs zijn we al gewend om
alles goed voor te bereiden. Dat kan
voor onze leerlingen niet anders.
Het is soms gewoon niet volwaardig
om daar dan een cultuurcoach voor
in te vliegen.”

Nynke: “Wij geven regelmatig leerlingen op voor talentontwikkeling.
Op zich zou ik het aanbod wel wat
regionaler willen. De natuur rondom
Leeuwarden in, polsstokhoogspringen bijvoorbeeld. Het meekrijgen
van de Friese cultuur direct buiten
Leeuwarden. Wij zijn als school
voor speciaal (basis)onderwijs
geen wijkschool. Onze kinderen
komen overal uit Leeuwarden en
daar omheen vandaan.”
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Tijdens de jaarlijkse Kunstmenu markt - hier in de Johan Willem Frisoschool - wordt het onderwijs geïnformeerd
over het nieuwe Kunstmenu- en KunstmenuPLUS aanbod voor het volgend schooljaar
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Thijs is trots
op zijn
Escherwerkstuk

Mayra, Puck en
Diede bekijken
elkaars portfolio

Wat vonden jullie het leukste
om te doen?
Mayra: “Naar Circus Adje en
kronen maken.
Thijs: “Met circus Adje ging ik toen
meedoen aan een toneelstuk.”
Diede: “We moesten toen een plastic
hoge hoed maken en we gingen
kijken naar een show met die hoed
op. Dat was heel grappig.”
Mayra: “We zijn ook een keer bij
het Scheepvaartmuseum geweest.
Dat zijn leuke dingen. Ook andere
musea waar we zijn geweest. Fries
Museum en dat museum met al die
dode dieren. Het Natuurmuseum.”

8 jaar Kunstkade,
twee groepen
leerlingen
van basisscholen
aan het woord:

“ZONDER JUF JUDITH
WAS IK NIET
OP DRAMA GEGAAN”
De eerste groep leerlingen bestond
uit Thijs, Puck, Diede en Mayra uit
groep 7 van IKC Johan Willem Friso
in Leeuwarden.
Voor het gesprek begon,
hebben de leerlingen eerst
hun schoolfolio aan ons laten
zien. Hierin stond een aantal
mooie voorbeelden ook van
projecten die ze gedaan hadden met Kunstkade.
Wat heb je geleerd van Juf
Judith?
Puck: “Drama en toneel. Wat is
eigenlijk het verschil? Ik weet het
zelf niet. Drama is denk ik meer met
emoties.”
Diede: “Ja klopt. Met drama deden
we emoties na. Boos, blij, rustig,
verdrietig, verliefd, verlegen.”
Mayra: “Ik weet niet meer hoe het
precies zat, maar we waren een
keer ergens daar was een groot
schip. Daar stonden allemaal

bemanningsleden op het toneel die
verschillende dingen deden. Er was
een man die stond op een plank.
Wij moesten dat inbeelden en nadoen. Jij werd dan een poppetje en
moest dan bijvoorbeeld slapen. Dat
moesten we dan doen alsof.”
Wat heb je daarvan geleerd?
Thijs: “Improviseren. Dat betekent
dat je gewoon iets bedenkt. Je doet
net alsof je een kopje thee hebt,
dus doet alsof je drinkt. Fantaseren,
inbeelden.”
Heb je hierdoor meer
fantasie gekregen?
Allen: “Ja!”
Mayra: “Bij een boek las ik gewoon
een boek, nu zie ik het voor me.”
Diede: “Ik lees het boek Kippenvel.
Ik ga nu helemaal inbeelden hoe dat
eruit ziet. Dan zie ik alles helemaal
voor me.”
Puck: “Ik lees het boek ‘Voor wie
doe jij een moord?’. Dat gaat over

de liefde. De moeder van het vriendje van de hoofdpersoon denkt dat
hij verliefd is op een moordenaar.
Die moeder valt dan flauw. Het voelt
dan voor mij ook alsof ik zelf bijna
flauw val. Dat kan ik me helemaal
inbeelden.”
Diede: “Ik ben sowieso al een beelddenker, dus heb dat al snel.”
Mayra: “Ik lees: ‘De Waanzinnige
Boomhut’.”
Thijs: “Zonder juf Judith was ik niet
op drama gegaan. Iedere vrijdag
ga ik nu vanuit school naar drama.
Als ik alleen maar thuisonderwijs
had gehad, was ik niet op drama
gegaan.”
Mayra: “Wij waren al wel creatief.
Puck zit op survival, Diede op hockey.
Maar we hebben nu geleerd hoe
je toneel kunt spelen. Bijvoorbeeld
ook privé als we aan het spelen zijn.
Dan doen we alsof we zussen zijn
en gebruiken we voorwerpen om
mee te nemen in ons spel.
Bijvoorbeeld een poster als tablet.”

maken ging op zich wel goed. Maar
goed, Puck heeft als bijnaam tomaat
omdat ze gelijk rood wordt.”

Leer je andere dingen
van juf Judith dan van jullie
meester/juf?
Thijs: “Ja, toneel is een vak. Juf Iepie
deed dat soms ook wel of meester
Katsma.”
Mayra: “Vroeger mochten we met
ons eigen groepje een toneelstuk
maken, dan gingen we dat voor
onze eigen groep opvoeren. Dat is
wel spannend, ik heb echt podiumangst.”
Diede: “Ik zit op dansen, optreden
vind ik spannend, maar niet heel
eng. Je had altijd een opdracht dat
er iemand boos is en dat jij dan
diegene gaat helpen.”
Thijs: “Ik had ook podiumangst maar
juf Judith en mijn vader en moeder
hebben me geleerd hoe ik doe alsof
er niemand in de zaal zit. Dat gaat
nu een stuk beter.”
Mara: “Ik zat vroeger op vioolles
en moest toen in de kerk voor 1000
mensen optreden. Doodeng, ik werd
helemaal warm en rood. Muziek

“Ik had podiumangst
maar juf Judith en mijn
vader en moeder hebben me
geleerd hoe ik doe alsof er
niemand in de zaal zit.
Dat gaat nu een stuk beter.”
Thijs, groep 7

Wat zou je graag nog willen
doen?
Puck: “Mijn allergrootste droom is
om kunstenaar te worden: kleien,
verven, tekenen. Dus ik wil heel
graag naar Parijs!”
Mayra: “Ja, of gewoon nog een
keer naar het Scheepvaartmuseum.”
Thijs: “Naar het Planetarium!”
Mayra: “Ik ben eigenlijk best al wel
geïnspireerd door Vincent van Gogh.
Diede: “Weten jullie nog dat we ook
een keer met handpoppen gingen
spelen? Die poppen waren best
eng. Ook deden we mee aan de
Dancebattle. Ik vond dat echt heel
spannend. Het was bloedheet en
ik was zenuwachtig. Maar nu doe
ik dat wel gewoon. Gewoon doen,
zeg maar. We hebben helaas niks
gewonnen, ze hadden vijf prijzen.
Wij waren zesde.”
Puck: “Met juf Judith doen we veel
drama en toneel. Weinig knutselactiviteiten. Het is wel heel leuk, maar
we hebben er dit jaar nog weinig
mee gedaan.”
Thijs: “Maar goed, nu is juf Brecht
er. Daar gaan we dingen mee doen
volgens mij.”
Vraag van de meiden: “Heeft juf
Judith nu al een baby? Daarmee
eindigt dit leuke gesprek.
Hoedjes maken en showen voor Adje
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“HET LEUKSTE VAN KUNSTMENU
WAS NAAR HET MUSEUM GAAN!”
De tweede groep leerlingen bestond
uit Tijmen, Noud, Ilse, Hidde en
Sarah uit groep 7 van CBS Willem
Alexanderschool in Leeuwarden.
Op de vraag wie de cultuurcoach is,
roept iedereen: “Sabine!”
En wat heb je allemaal
geleerd van Sabine?
Tijmen: “Volgens mij hebben we
maar twee keer per jaar les van
Sabine. Nee, wacht, vijf of zes keer
ofzo. Dan gaan we lijmen, knippen,
plakken. Ik focus mij liever op rekenen en taal, dat vind ik leuker.”
Hidde: “We hebben geleerd om een
huisje te bouwen, door een huis te
knopen. Dat was echt heel lastig.
Sommige kinderen hadden het huisje
half af en toen gingen ze gelijk in de
prullenbak.”
Tijmen: “Oja, dat knopen.”
Ilse: “Ik kan wel knopen, want ik zit
op scouting. Ik ken de masterknoop,
de achtknoop en de platte knoop. Ik
weet ook nog wel dat we figuurtjes
moesten knippen. En dan silhouetten
maken met verf.”
Sarah: “Ja of we gingen dingen uit
kranten knippen en moesten dan een
collage maken. Of poppetjes.”
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Noud: “Met Kunstkade gingen we
ook een maand lang iedere week
naar het technieklokaal. Allemaal
dingen maken met hout.”
Sarah: “Ja, dat is ook zo. En we
hadden Adje. Toen konden we
allemaal dingen doen die we leuk
vonden. Ik ging turnen.”
Wat hebben jullie van al deze
activiteiten geleerd?
Sarah: “Nou, met Adje bijvoorbeeld
waren er ook kinderen die niet op
het podium durfden te staan. Je kon
dan ook meehelpen om het podium
op te bouwen.”
Noud: “We gingen een voorstelling
maken met Adje in het gymlokaal. Er
was ook een groep die ging muziek
maken.”
Ilse: “Ik wil graag leren dat ik voor
mezelf opkom. Daarom ben ik veel
aan het voorlezen. Maar ik durf nog
steeds niet alles.”
Noud: “Ik durf juist steeds meer!”
Hidde: “Laatst gingen we naar
een andere school: samen dingen
doen, knutselen. We hebben toen
een boomerang gemaakt en een
spiralenspel.

Ilse: “Ik vond het heel leuk toen we
een chip gingen maken door te
programmeren.”
Noud: “Ik vind het het leukste om
dingen te maken hier op school.”
Tijmen: “Die huisjes maken vond ik
leuk.”

We maakten shampoo en een
houten plankje met een 3D printer.”
Ilse: “En we moesten toen met
onze ogen dicht iemand naast ons
tekenen.”
Noud: “Dat was een tekenles van
juf Sabine over hoe je eruit ziet. Met
je ogen dicht tekenen en benoemen
hoe je er zelf uitzag en dat dit dan
van alles kon zijn.”
Tijmen: “We gingen ook een keer
de Mona Lisa maken. Mocht je
helemaal maken zoals jij dat wou.
Je kon er dus ook een Donald Duck
van maken.”

Wat vond je het stomste?
Sarah: “Programmeren vind ik niet
leuk. In dbieb zijn we wel een keer
ook met robotten bezig geweest. Daar
heb ik nog wel iets van geleerd.”
Hidde: “Dat met je ogen dicht
tekenen vond ik maar stom. Ik teken
liever met mijn ogen open.”
Ilse: “Ik vond die huisjes maken niet
zo leuk. Die van mij was gewoon
plat, ingestort door de wind.”
Noud: “Ik vind schilderen niet leuk.”
Tijmen: “Die poppetjes was stom. En
ze werden gewoon weggegooid in
de prullenbak!”

Dus jij had een Donald Duck
gemaakt van Mona Lisa?
Tijmen: “Haha nee, tenminste ik
weet het niet meer.”
Ilse: “Ik weet het nog wel, Ik maakte
een Mona Lisa in een doodskist.”

Wat vinden jullie leuke vakken op school?
Sarah: “Dat met Kunstkade vind ik
altijd wel heel leuk, maar rekenen
vind ik nog veel leuker. En gym.”
Hidde: “Ik ook hetzelfde als Sarah.”
Ilse: “Topografie.”
Noud: “Lezen en gym”
Tijmen: “Ik vind 14.00 uur het leukste! Jullie toch ook jongens?”

Wat vond je het allerleukste
om te doen?
Sarah: “Circus Adje.”
Hidde: “Ja, inderdaad. Circus
Adje.”

Wat vond je de leukste
activiteit van het Kunstmenu?
Sarah: “Naar het museum gaan! We
gingen naar de Princessehof. Daar
leerden we heel deftig thee drinken
met onze pink omhoog. Een museum
waar je zelf dingen kunt doen vinden
we allemaal wel leuk volgens mij.
Net zoals een schoolreisje. Maar een
museum waar je alleen maar moet
luisteren en kijken is niks aan.”
Tijmen maakt hier de opmerking dat
hij schoolreisjes helemaal niks aan
vindt. Voor je lol in zo’n achtbaan,
dat doe je toch niet? De anderen
kijken en reageren vol verbazing en
hopen dan maar dat Tijmen kamp in
groep 8 wel leuk gaat vinden. Dat is
meerdere dagen!

Zijn jullie ook zelf iets
creatiefs gaan doen?
Sarah: “Ik heb op tekenles gezeten.
Maar zit ook op twee andere sporten, dus dat mocht niet meer.”
Tijmen: “Nee, niet echt, lezen of
spelletjes spelen. Maar dat is niet
heel creatief. Ik doe nooit iets van
tekenen thuis. Wel programmeer ik,
bijvoorbeeld door zelf een game te
maken! Dat is wel cool.”
Hidde: “Ik hou eigenlijk nog steeds
wel veel van speelgoed. Ik heb thuis
heel veel Playmobil en daar maak
ik dan allemaal eigen dingen van.
Bijvoorbeeld een hele stad.”
Ilse: “Ik heb op meidenwerk gezeten, maar nu zit ik op scouting en ik
teken heel veel.”
Noud: “Ik heb sowieso gewoon een
hele grote fantasie.”
Tijmen: “Ik speel ook nog met Lego
en heb heel veel knuffels. Mijn bed
is helemaal bezaaid.”
Sarah: “Ik heb zo’n tekenkoffer met
heel veel stiften en potloden.”
Hidde: “Toen ik mijn oude bed nog
had, had ik ook heel veel knuffels.”

ENQUÊTE:
DIRECTIES EN LEERKRACHTEN
SCHOLEN

BENT U TEVREDEN
OVER DE PROJECTEN
VAN KUNSTKADE?
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Interview met Sarah, Ilse, Naud, Hidde en Tijmen
op de Willem Alexanderschool
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Cultuurcoach Bart geeft een teamtraining in Corona tijd

HET WERK:

WAT DOET EEN CULTUURCOACH?
In het begin is al kort iets gezegd
over het werk van de cultuurcoaches: zo mogelijk elke week in elke
school aanwezig zijn. Een cultuurcoach is een duizendpoot: moet de
teams en directies kennen van alle
scholen, wil door het jaar heen als
het even kan in alle groepen actief
zijn geweest, moet weten wat de
visie van de school is en aansluiten
bij het Kunstmenu. Soms heeft een
school nog het kunst- en cultuurportfolio, het techniekmenu en veel
specifieke activiteiten. Natuurlijk is
elke cultuurcoach niet alleen coach
maar heeft een eigen achtergrond in
een bepaalde kunstdiscipline.

Er zijn activiteiten vanuit Kunstkade: het boekje Sjors creatief/
Sjors sportief, het Centrum voor
Talentontwikkeling en de Vakantieschool. Kunstkade kent meer dan
200 aanbieders, die voor een deel
ook ingezet kunnen worden op de
scholen. Met dit alles is de cultuurcoach een vraagbaak voor alles op
het gebied van kunst en cultuur.
Daarnaast is er een groot verschil
in scholen: van speciaal onderwijs
tot Vrije school, van gereformeerde
school tot openbaar onderwijs, van
kleine dorpsschool in Baard waar
de coach ongeveer een dagdeel per
maand is tot een grote school waar
de coach 8 uur per week is.

Werken op maat en het kind centraal, dat is het uitgangspunt. Dat
geldt ook bij het Kunstmenu, dat als
een rode draad door het hele jaar
heen loopt. Ideaal zou zijn dat een
school een duidelijke visie op cultuureducatie heeft, een intern cultuur
coördinator of vaste contactpersoon
en een plan van wat men in een
jaar wil bereiken en hoe men de
cultuurcoach wil inzetten. In het plan
zijn het Kunstmenu en andere activiteiten opgenomen (bijvoorbeeld een
beeldende leerlijn, leren presenteren
in alle groepen, KunstmenuPLUS, de
dancebattle maar ook de Kinderboekenweek, het maken van een eigen

musical, vieringen, de projectweek).
De cultuurcoach kan dan per school,
samen met de leerkracht, bespreken
wat de bijdrage is.
Er is veel mogelijk: zo hebben twee
cultuurcoaches (theater en beeldend/muziek), de afgelopen jaren
samengewerkt in al hun scholen. Ze
deden vooral grote projecten, steeds
in nauw overleg met de school. Met
het project Adje hebben twee coaches per school samengewerkt met
de sportcoach. Het hele team heeft
workshops gegeven op teamdagen
van Proloog en het PCBO en veel
coaches geven teamtrainingen over
allerlei onderwerpen.

In de afgelopen acht jaar is er een
duidelijke groei te zien: scholen
weten steeds beter hoe ze een
cultuurcoach kunnen inzetten en wat
ze willen bereiken met hun school.
Daarmee komt er meer professionalisering en beter cultuuronderwijs.

Boven: Druktechniek of lekker
verfrollen? Kleuters op de Aventurijn
krijgen druktechniekles.

schimmenspellen

Cultuurcoach Misja op de Sint Thomasschool
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Onder: Wascotekeningen
op oud papier, groep 5
Koningin Wilhelminaschool

Cultuurcoach Akkemei aan het werk
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DRIE CULTUURCOACHES

Natascha Vink

beeldend cultuurcoach:

“In mijn werk wil ik leerlingen meegeven dat ze met eenvoudige
materialen of alledaagse dingen zich creatief kunnen uiten.”
Kunstkade bestaat alweer acht
jaar. Dat betekent voor mij dat ik
driehonderdtwintig schoolweken
en op tien scholen met gemiddeld
honderdvijftig kinderen in de week
heb gewerkt. Dat waren vanaf 2012
ongeveer twaalfhonderd lessen …
dat zijn indrukwekkende hoeveelheden! Samen met mijn collega’s ben
ik in deze periode bezig geweest
met het ontwikkelen van het creatieve vermogen van kinderen. Er werd
gedanst, geacteerd, gezongen,
geschilderd en geknipt en geplakt
dat het een lieve lust was. Het Kunstmenu stond al die tijd centraal en de
wens en visie van de school voorop.
Dit levert mooie gesprekken op met
leerkrachten over de waarde van het
creatief bezig zijn en het kijken en
observeren van leerlingen.
In het begin was het nog zoeken
naar een plek binnen de school. We
moesten met elkaar ontdekken wat
de rol van de Cultuurcoach zou zijn.
Ik was daardoor vaak bezig met
lessen geven om mezelf te bewijzen
en reageerde vooral op de directe
vraag van de school of leerkracht,
waardoor een grote lijn ontbrak.
‘Inmiddels heb ik een vaste plek
gekregen op de scholen waar ik
werk.’ De leerkrachten weten mij te
vinden en willen met me overleggen

over het Kunstmenu en de daarbij
behorende lessen. Vaak worden er
afspraken gemaakt voor voorbereidende of verwerkingslessen. En wanneer er even niets ingeroosterd staat,
worden er andere dingen opgepakt.
Vaak ligt er al een plan voor een
doorgaande lijn of een projectweek.
Met een klein groepje worden dan
de lessen voorbereid en besproken,
zodat het in de school goed verloopt. Het is fijn samenwerken met
leerkrachten, soms is het een nauwe
samenwerking. De les wordt dan
echt samen gegeven of de leerkracht
werkt verder met de groep op een
ander moment, maar ik geef ook

vaak zelf de lessen. Dit gebeurt wanneer er met bepaalde technieken of
materialen wordt gewerkt waar de
leerkracht niet in thuis is.
Ieder jaar komt een aantal grote
projecten terug. De Kinderboekenweek is hier een voorbeeld van.
Op CBS De Sprankel in Stiens is
er gekozen om de kinderen van de
bovenbouw het thema: En toen…uit
te laten werken in een stop-motion
animatie. Er wordt gewerkt vanuit
het boek ‘Julia’s verdwijning’ van
Finn Zetterholm. Julia kan, door met
haar handen een schilderij aan te
raken, verdwijnen in het schilderij.

Op deze manier bezoekt zij diverse
kunstenaars door de eeuwen heen.
In de animatie verbeelden kinderen
hun eigen verdwijning naar het
verleden of de toekomst en zo kan
het gebeuren dat je op je gympen
in één keer in de Middeleeuwen verschijnt. Op de school zijn voldoende
iPad’s aanwezig om de animatie te
maken. In duo’s werken de kinderen
een kort verhaaltje uit en bedenken
figuurtjes. Er wordt driftig overlegd
en getekend. De leerkrachten vinden
het een fijne les en merken op dat
de leerlingen gegrepen worden door
het onderwerp. Er is genoeg ruimte
om er een geheel eigen draai aan
te geven.
Op OBS De Weide wordt de Kinderboekenweek ook op een creatieve
manier verwerkt. In de kleutergroepen zijn ze druk in de weer met dinosauriërs en fossielen. Samen halen
we een emmer zand uit de zandbak.
De kinderen maken hun eigen fossiel
door een gipsafdruk te maken van
schelpjes en andere voorwerpen die

ze in het zand hebben gedrukt. Met
grote verbazing graven ze daarna
hun eigen gemaakte fossiel op en
zijn ze helemaal vergeten dat ze dit
zelf kort geleden gemaakt hebben.
Een ware ontdekking!
Er wordt gewerkt met materialen
die gewoon op school aanwezig
zijn, met kosteloos materiaal of
wat thuis in de kast staat. Vaak
maak ik gebruik van circuits of
materiaal-ateliers. Dit is een systeem
om leerlingen materialen te laten
verkennen en hun eigen oplossingen
te laten bedenken voor een bepaald
probleem. Ze kunnen heerlijk
uitproberen en ‘prutsen’. Vaak wordt
deze fase van werken; uitproberen
en maar wat aanklooien overgeslagen en denkt men te sterk aan een
eindproduct.

“We gingen ook een keer de
Mona Lisa maken. Mocht je
helemaal maken zoals jij dat wou.
Je kon er dus ook een
Donald Duck van maken.”
Tijmen, groep 8

De Weide, groep 3, dinosaurussen kleien

Uitwisselen of een samenwerking
met een andere cultuurcoach is
ook een mogelijkheid. Uit deze
samenwerkingen ontstaan de
mooiste dingen. Zo heb ik vorig jaar
en dit jaar het TaalAtelier gedaan.
Dit is een combinatie van beeldend
werken (vanuit een materiaal-atelier)
en dansen.
Ik hoop in de toekomst dat deze
uitwisselingen kunnen uitbreiden en
misschien wel oppakken samen met
een school of een groepsleerkracht.
Dan ontstaat de situatie waarin je
samen creëert.

Cultuurcoach Janneke in een dramales

Cultuurcoach Erik geeft les in druktechnieken aan kleuters op de Aventurijn

“Inmiddels heb ik een vaste plek gekregen op de scholen waar ik werk.
De leerkrachten weten mij te vinden “

Natascha aan het
werk op de Sprankel
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Roos Heesterbeek

“Kunstkade zet zich volledig in en heeft de focus op de contacten met de scholen.
Wij vertrouwen dat ook helemaal toe aan Kunstkade.
Dit gaat hartstikke goed en is de afgelopen jaren ook verbeterd.”

cultuurcoach theater en dans:

“Je mag ook iets doen waar je gewoon lol in
hebt, zonder er geweldig goed in te zijn.”

Roos tijdens de
Kinderboekenweek 2020
in de Kinderkoepel

Ik ben cultuurcoach vanaf de start
van Kunstkade. Ik zag een vacature
in de krant staan en dacht: ‘ik weet
niet wat deze baan gaat inhouden,
maar alles wat hier staat beschrijft
precies wat ik kan en wil doen.’
In een leeg Schavernek met alleen
een tafel en tien stoelen gingen we
van start. Elkaar leren kennen en
bedenken hoe ons werk er uit zou
komen te zien. We bedachten toen
dat we ons zelf uiteindelijk misbaar
moesten maken. Dat de school het
dan zelf helemaal zou kunnen.
Kunst en cultuur zou dan ingebed
zijn en de leerkrachten konden alles
begeleiden. Maar zo bleek het niet
te werken. Kunstdocenten zoals
wij, zijn essentieel voor het in stand
houden, stimuleren en geven van
kunst en cultuur lessen op de school.
Een leerkracht zal nooit een volleerd
kunstdocent zijn. Simpelweg omdat
zijn of haar opleiding daar niet
voor was bedoeld. Natuurlijk zijn
er wel leerkrachten waarbij het veel
natuurlijker en makkelijker gaat. Die
hebben er feeling voor. Maar kunst
is niet ieders “pakkie an” en dat
mag ook zo zijn. Dit geldt ook voor
de kinderen. Als je ze dan zegt dat
je het ook stom mag vinden, is de
grootste barrière vaak al weg. Iets
doen waarbij je het eigenlijk nooit
fout kan doen is namelijk best wel
spannend in een samenleving waar
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Waar we in het begin de vreemdeling van buitenaf
waren, zijn we nu onderdeel van de scholen geworden.
Leerkrachten weten me te vinden. De één beter dan de
ander. Soms moet ik met een voorstel naar ze toe
komen. Zullen we samen een les bedenken? Wat wil
jij dit jaar nog in je klas zien? Door het gesprek aan te
gaan ontstaan de mooiste lessen. Zo kwam er een juf
bij me die hulp wilde bij een taalles. De woorden waren
zo moeilijk dat de klas ze maar niet kon begrijpen. Ik
ben met de woordenlijst aan de slag gegaan en heb er
twee theaterlessen aan gekoppeld. In die lessen beleefden de leerlingen de woorden en vervolgens wisten ze
precies wat het allemaal betekende want ze hadden het
meegemaakt.
je steeds ergens naar moet streven
of ergens de beste in zou moeten
zijn…. Wat natuurlijk helemaal niet
zo is. Je mag ook iets doen waar
je gewoon lol in hebt, zonder er
geweldig goed in te zijn.
In het begin van mijn bestaan
als cultuurcoach was het vooral
aftasten. Wat wil de school, wat wil
elke leerkracht, wat wil de cultuurcoach en waar hebben de kinderen
behoefte aan. Daar een balans in
vinden. Steeds weer opnieuw want,
leerkrachten wisselen.
Een dag in het leven van een
cultuurcoach is altijd weer anders.
Roos werkt op verschillende scholen
met verschillende achtergronden en
groepen. Het Kunstmenu is een rode
draad, die overal door heen loopt.

‘Zo kom ik altijd in alle klassen.
Verder kijk ik waar de wensen
liggen. Zo ben ik met een aantal
scholen hun kunst- en cultuurbeleid
aan het uitwerken, met behulp van
onze toolkit die is ontwikkeld door
collega’s.’
Op een andere school werkt Roos
met hun muziekdocent samen aan
de opening van de Kinderboekenweek. ‘Ik lees voor en ‘speel’ het
verhaal en hij begeleidt het met
liedjes, geluiden en speelt mee. De
volgende dag ben ik dan weer met
kleuters door fictieve regenplassen
aan het springen, ontwikkel ik lessen
met collega’s of schrijf ik een musical
script met een groep 8.’ Alle coaches hebben een andere discipline
als basis en dat is een rijke vijver om
uit te vissen.

Één van de mooiste dingen vind ik de kleine successen.
Leerlingen die je een stap ziet maken. Die iets durven
of doen wat daar voor niet lukte. Of een leerkracht
een andere kant van een leerling laten zien…”he,
die doet anders nooit…”, “huh, zo heb ik hem nog
nooit gezien”, “wauw, wat is zij ineens betrokken”. In
kunstlessen krijgen leerlingen de kans om een andere
kant van zichzelf te laten zien. De één bloeit er van op,
de ander klapt er van dicht. Dat mag allemaal. Als ze
dan een drempel over durven te stappen ben ik zo trots
op ze!
Een vast aanspreekpunt binnen de school kan soms
een wereld van verschil maken. Dit kan een directeur
zijn maar ook een ICC‘er of een bevlogen leerkracht.
Als je krachten bundelt kom je tot nieuwe hoogten. Zo
ga ik komend schooljaar een serie kunst- en technieklessen geven samen met de leerkracht die daar techniek
begeleidt voor de hele school. We zaten samen een
broodje te eten en ineens kwam daar de vraag: “zouden we techniek en kunst kunnen combineren?”. Dat is
toch prachtig?

Dansen in de Kinderkoepel
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Om elk kind van 2 tot 16 jaar, staan veel partijen.
Samen werken zij aan goede cultuureducatie
in en om de school. In alle cultuurdisciplines en
via kennismaken en oriënteren, verdiepen en
talentontwikkeling. Iedereen in zijn eigen rol
en vaak in samenwerking.

“Grote bewondering
heb ik voor het onderwijs,
met al die parels
van juffen en meesters.”

cultuurcoach dans:

In die acht jaar Kunstkade heb ik me
kunnen ontwikkelen, niet alleen als
cultuurcoach maar ook als projectleider van bv mooie projecten als
Look at Me, Dance Battle, Friese
Dansdagen en sinds kort het Poëzie
Paleis.
Ook coördineer ik het CMK
(regeling Cultuur met kwaliteit), een
belangrijke ondersteuning voor bijna
alles wat we doen voor de scholen.
Terugkijkend naar 8 jaar Kunstkade ben ik trots, vooruitkijkend vol
vertrouwen!
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Onveranderd blijft dat het kind
altijd centraal staat. Eigenlijk zegt
iedereen dit. Door allerlei verschillende belangen sneeuwt dit uitgangspunt gemakkelijk onder. Ik wil me
de komende tijd dan ook inzetten
om nog meer tools en projecten te
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Een andere mooie samenwerking is
die met alle culturele instellingen van
Leeuwarden. Dit is en blijft uniek.
Een mooi voorbeeld is D’Experience
en de samenwerking met D’Drive
waar kinderen op bezoek komen
in Neushoorn en kennismaken met
alles rond popcultuur. Je ziet in
dit project niet alleen de kinderen
groeien maar ook de studenten van
D’Drive. Belangrijk want de scholen
zouden zo maar eens een nieuwe
werkplek kunnen worden voor de
studenten.

ontwikkelen waarbij de kinderen hun
talenten ten volle kunnen inzetten.

ER

Mijn achtergrond is dans. Dit is de
discipline waarin ik me het meest
thuis voel. Dan kan ik spelen en
volgen wat de school wil en wat de
kinderen kunnen. Ondertussen hebben ook film en taal mijn aandacht
en vind ik het heel belangrijk dat de
kinderen en leerkrachten zich leren
presenteren. Iedereen kan wel wat.
In mijn beleving is er niet veel nodig
om de talenten van een podium te
voorzien.

Jenny heeft intussen op veel scholen
gewerkt, elke school is anders en
verdient een aanpak op maat.
“Grote bewondering heb ik voor
het onderwijs, met al die parels van
juffen en meesters.”

“anders” leren

CVTO

O RI

“Cultuurcoachschap betekent voor
mij een venster naar buiten”. Deze
tekst sprak Jenny uit toen de eerste
cultuurcoaches in Leeuwarden een
feit waren (destijds ondergebracht
bij Kunstencentrum Parnas). Dit
uitgangspunt is onveranderd. “Ik
geniet het allermeest als de kinderen
genieten van wat ik/wij hun elke
keer weer bieden. Als ik ze zie
groeien en als ze zichzelf verbazen.
Wanneer dan de leerkrachten ook
de waarde zien en dan tenslotte de
directeur van de school de kunst en
cultuur een volwaardige plek geeft,
dan is het goed en is de cirkel rond.”

-K

“Ik geniet het allermeest als de kinderen genieten
van wat ik/wij hun elke keer weer bieden.
Als ik ze zie groeien en als ze zichzelf verbazen.

ED

Jenny Nijkamp

Zodat kinderen kunnen groeien, veel
DIEPEN - TALENTON
meemaken, hun talent kunnen
V ER
TW
IKK
N
E
ontwikkelen en misschien wel
EL
AK
beeldend kunstenaar
IN
M
worden of danser,
IS
G
JEUGDFONDS
N
acteur, filmmaker of
N
SPORT EN CULTUUR
E
musicus. Of gewoon
JUF/MEESTER
financieel mogelijk maken
heel veel genieten
observeren, doen
van alles wat er
SJORS CREATIEF
kennismaken
te beleven en te
VAKANTIESCHOOL
zien is!

EN NOG VEEL MEER MOGELIJKHEDEN

JTS Meeuw
Fries Jeugdorkest
Jeugd Dans Opleiding Fryslân

Jenny aan het werk
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Rijksmuseum, portretten als Rembrandt, Uniaskoalle
school roosteren.
Samen komt dat op 1445 activiteiten per schooljaar (Kunstmenu,
KunstmenuPLUS, Techniekmenu), dat
zijn 36 activiteiten per week op de
60 basisscholen (40 schoolweken).

“Dat ouders nu ook in
aanraking komen
met kunst en cultuur
is een mooie stap”
Johan Ploegstra directeur
Montessori Kindcentrum

Het Kunstmenu
De basis van de culturele activiteiten
in de school is het Kunstmenu. Dit is
in 2009 gestart vanuit het Kunstencentrum Parnas, met ongeveer 40
scholen. Vanaf 2012 is het gecoördineerd door Kunstkade, waarbij de
basis overgenomen is. Langzamerhand is het Kunstmenu vanaf 2012
uitgebreid. Er zijn meer scholen
mee gaan doen en de activiteiten
zijn uitgebreid met twee activiteiten
per kind per jaar. Verder is er een
structureel netwerk ontstaan van alle
deelnemende instellingen en alle informatie en de roosters zijn te vinden
op 1 plek: www.schoolkade.nl.
Elk jaar is dat een groot project:
voor de instellingen en voor de
back-office van Kunstkade. Aan het
einde van een kalenderjaar is in het
netwerkoverleg afgestemd welke
instelling wat gaat doen. Vervolgens
komt er informatie op de website,
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wordt er een boekje gemaakt en
wordt alles gepresenteerd op de
Kunstmenu en techniekmenu markt in
april. Hier kunnen scholen zich
oriënteren en kennismaken met de
nieuwe programma’s. Vervolgens
licht de cultuurcoach het nieuwe
Kunstmenu toe in de teams, waardoor de school een afgewogen
keuze kan maken.

2020) , door tien instellingen. Hier
ook twee activiteiten per kind. Daarna mogen de aanbieders en instellingen van het KunstmenuPLUS: dit zijn
ook gemiddeld zestien instellingen
die gezamenlijk twee activiteiten per

De scholen leveren aan hoeveel
groepen en leerlingen ze hebben in
het nieuwe schooljaar. Het rooster
wordt dan ingevuld op Schoolkade,
waarbij veertien culturele instellingen gaan roosteren voor ongeveer
10.00 kinderen en 400 groepen.
Met twee activiteiten per groep.
Kunstkade organiseert voor een deel
van de groepen in de buitendorpen
het vervoer.
Vervolgens wordt het Techniekmenu
geroosterd voor 8000 kinderen (in

Kunstmenu Fries Museum,
tentoonstelling Alma Tadema

Veertien organisaties/instellingen
verzorgen samen het Kunstmenu:
Fries Museum, Film in Friesland
(Slieker Film, Fries Filmfestival, Fries
Filmarchief), Fries Verzetsmuseum,
Historisch Centrum Leeuwarden,
Keramiekmuseum Princessehof,
Natuurmuseum Fryslân, Neushoorn,
Stadsschouwburg De Harmonie,
Tresoar, Tryater, Dbieb, Noord Nederlands Orkest en de Notenvloot.
Dans wordt georganiseerd door
wisselende instellingen. Museum
Hert fan Fryslân heeft programma’s
verzorgd voor de scholen in Grou
en omgeving.
Uitgangspunt is dat zij elk jaar een
programma maken voor dezelfde
groep. Elk kind gaat dan in de acht
jaar dat het op school zit, naar alle
instellingen (of de instelling komt
op school). Elk kind stapt over de
drempel van het theater, ziet een
expositie in het Fries museum, kijkt
naar een voorstelling (in het Fries)
van Tryater, maakt kennis met de
Friese stadhouder Willem Lodewijk
en mag op een viool spelen bij de
Notenvloot. Zo wordt een veelzijdig
programma van alle disciplines
aangeboden: dans, muziek, theater,
erfgoed, beeldend en media en taal.
Het programma van het Kunstmenu
wordt jaarlijks vastgesteld in overleg
met alle instellingen in het netwerk.
De inhoud wisselt, soms is er een
gezamenlijk thema. In 2013/2014
is dat de Gouden Eeuw geweest, in
2018 : “Kijk eens wat ik kan”. De
bedoeling is dat alle activiteiten en
speciale thema’s een plek krijgen in
het Kunstmenu of KunstmenuPLUS.
De scholen zijn inmiddels gewend

aan deze vaste structuur. Door
bijvoorbeeld alle programma’s van
Culturele Hoofdstad een plek te
geven in het Kunstmenu, is er duidelijkheid en niet te veel extra. Doordat
het rooster al voor de zomervakantie
op Schoolkade staat, kan een school
dit al in hun eigen jaarrooster een
plek geven.
Sommige instellingen plannen
vaak al jaren van tevoren wat het
programma voor het Kunstmenu zal
zijn. Het Fries museum heeft een
meerjarenplanning voor tentoonstellingen, Tryater moet al ruim
van tevoren weten of er een script
geschreven gaat worden, welke
acteurs gaan meedoen enzovoort.
Soms wordt een voorstelling in heel
Friesland op scholen gespeeld en is
een planning in tijd belangrijk.

maat gemaakt Kunstmenu, met een
aangepast programma, maar wel
in dezelfde culturele instellingen. De
cultuurcoach kijkt samen met de leerkracht welke programma’s het beste
aansluiten en wat er aangepast moet
worden.
De culturele instellingen investeren
zelf veel tijd in het maken van het
programma. Zalen, techniek en
voorbereiding zijn kosteloos. Daarmee kan het Kunstmenu financieel
aantrekkelijk aangeboden worden; €
a 9,– per leerling, per jaar.

Voor een aantal scholen voor
speciaal onderwijs is er een op
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Burgemeester Crone opent
exposite 70 jaar vrijheid

Een greep uit acht jaar Kunstmenu
In alle acht jaren zijn er heel veel
Kunstmenu programma’s geweest
en het is te veel om ze allemaal te
noemen. Daarom een greep:
Het Noordelijk Film Festival kiest elk
jaar een spiksplinternieuwe film uit,
de kinderen bezoeken dan meteen
een echt festival.
Het Fries Museum heeft spraakmakende exposities aangeboden, zoals
De Vikingen, Alma Tadema, Escher,
maar ook een breitentoonstelling.
Van tevoren hebben de kinderen op
school leren breien!
De Harmonie heeft elk jaar een
boeiende voorstelling, vaak gecombineerd met een “theatrale rondleiding” door studenten van de opleiding docent Theater van de NHL.
Het HCL heeft de laatste jaren
actieve rondleidingen door de stad,
waarbij de leerlingen historische
figuren ontmoeten. In 2013/2014 is
er een gezamenlijk programma rond
de Gouden eeuw, van HCL, Fries
Museum en Tresoar geweest.
Tryater heeft voorstellingen in
het Fries of met een Fries tintje.
“Ontsnapping naar de Oost”, is een
bijzondere voorstelling geweest, in
de Kanselarij.

De kleuters mogen elk jaar naar
Keramiekmuseum Princessehof, waar
ze thee drinken met prinses Marijke.
In 2015 is 70 jaar Vrijheid gevierd.
Samen met het Verzetsmuseum en de
cultuurcoaches hebben alle scholen
een eigen deur gemaakt met tekeningen en gedichten over vrijheid.
De deuren zijn tentoongesteld in
het museum en op het Zaailand op
5 mei.
In 2014/2015 heeft de Notenvloot
voor het eerst meegedaan. Alle
kinderen van groep 5/6 mogen zelf
muziekinstrumenten uitproberen en
krijgen een gratis proefles aangeboden.
Het Noord Nederlands Orkest komt
in de klas met een kleuterconcert, of
de kinderen van groep 7/8 gaan
naar de Pieter Roelf concerten in De
Harmonie.
Dbieb komt altijd met een krat met
boeken. Het thema wordt geïntroduceerd en de boeken blijven een paar
weken in de klas om te gebruiken.

Tresoar komt ook vaak in de klas,
met poëzie of een erfgoed thema.
Neushoorn/D’Drive is sinds
2019/2020 vast opgenomen in het
Kunstmenu. De leerlingen gaan naar
Neushoorn en mogen zelf aan de
slag met muziek, sounddesign, dans
en meer. Dat alles onder begeleiding van studenten van D’Drive.
In het Natuurmuseum ontdekken de
kinderen de Grutto ( 2018/2019),
horen ze welke geluiden dieren
maken en konden ze naar de
spectaculaire tentoonstelling “Animal
inside out”.
Dans is telkens wisselend en wordt
verzorgd door diverse dansaanbieders in de gemeente Leeuwarden.
In 2018/2019 hebben de projecten
van Culturele Hoofdstad centraal
gestaan: Circus Adje, “Kijk eens wat
ik kan”, Lân fan taal en het DNA
project.
Elke instelling in het Kunstmenu
zorgt voor een voorbereidende les
en een verwerkingsles. De cultuurcoach overlegt van tevoren met de
leerkrachten of de leerkracht die
lessen geeft, of dat de cultuurcoach
een bijdrage levert.
Elke cultuurcoach is contactpersoon
van een culturele instelling en is op
die manier het contact tussen scholen en instelling.

Kunstmenu 2.0
Sinds vier jaar is er een nieuwe opzet: Kunstmenu 2.0. Hierbij wordt,
zo mogelijk bij elk programma, een
werkgroep opgezet met de educatief
medewerker van de culturele
instelling, de cultuurcoach en twee
leerkrachten. Zij bekijken het nieuwe
programma voor het komende jaar
en doen voorstellen voor de lessen
om het programma heen. Zo zijn
leerkrachten direct betrokken en kunnen ze vanuit hun onderwijservaring
zinvolle bijdragen leveren.

Writersblock KunstmenuPlus Graffiti-les
door L.J. van Tuinen op de Twamester

KunstmenuPLUS
Om nog meer te verdiepen en op
maat te kunnen aanbieden is er
KunstmenuPLUS. Dit aanbod komt
bovenop het bestaande aanbod van
Kunstmenu. Elke school mag twee
activiteiten kiezen, die passen bij de
school. Het aanbod is veelal actief,
kinderen kunnen zelf aan de slag.
Het programma wisselt regelmatig,
om ook nieuwe aanbieders een
kans te geven en om de scholen
kennis te laten maken met de rijke
culturele omgeving van Leeuwarden
en daarbuiten. In KunstmenuPLUS
kunnen we ook experimenteren met
nieuwe disciplines zoals ‘urban’.
Veel gekozen zijn de bezoeken aan
de ateliers, naar het Rijksmuseum,
maar ook de Dancebattle. In elke
discipline is er een keuze.
Een greep uit het programma:
Tien scholen per jaar mogen naar
het Rijksmuseum. Veel scholen
maakten naar aanleiding daarvan
prachtige “Rembrandt portretten “.
Heel veel groepen gingen naar
het Jopie Huisman museum, het
Scheepvaartmuseum in Sneek of
het Planetarium in Franeker. Of
bezochten Uniastate of Dekemastate.
Een aantal scholen heeft meegedaan
aan het project Hoofdstad van de
Smaak of dansten de chachacha
bij Saco Velt. Bij de kleuters is een
bezoek aan een echte kunstenaar in
een atelier favoriet.
In 2019 hebben groepen van de
bovenbouw de geschiedenis
ontdekt vanaf het water, met de
Praamvaarders van Leeuwarden.

Roy Schreuder gaf lessen graffiti of
schilderen met licht. De kinderen
zijn op bezoek geweest bij Omrop
Fryslân, naar het Media Art festival
of hebben gefilosofeerd in de klas.
Ook konden ze weer kiezen voor
het Adje project of fotograferen bij
het fotografie project Noorderlicht.
Pop in de klas is een intensief maar
populair programma van de studenten muziek van D’Drive.
Nieuw is nu het Poëziepaleis, gecombineerd met graffiti door Writer’s
Block. Wie wordt de kinderdichter
van Leeuwarden in 2020? Nieuw
zijn ook Pleed, de Junior Art
Academy en Koning en Koning.

Nieuwe activiteit in 2019: Praamvaren door Leeuwarden
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Kunstmenu Breien met het Fries museum
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In het eerste stuk is al gemeld dat de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) deel uitmaakt
van de drie pijlers in de scholen: Cultuurcoach, Kunstmenu en CmK. Door deze regeling kunnen
we een extra, ‘verdiepend’, programma aanbieden waar scholen zelf een keus in kunnen maken.
Het keuzeprogramma KunstmenuPLUS hoort daar bij, maar ook de Dance Battle, het peuterpakhuis,
het portfolio, de beeldende en andere leerlijnen en het techniekmenu èn natuurlijk de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en educatief medewerkers. Door deze regeling is bijvoorbeeld
de ICC cursus (Intern cultuur coördinator) heel laagdrempelig geprijsd en kunnen teamtrainingen
ook aantrekkelijk aangeboden worden. Scholen kunnen zelf kiezen wat bij hun visie past en waar
ze aan mee willen doen.

Teamtraining op de Albertine Agnesschool

De regeling loopt vanaf 2012, in 2021 gaat de nieuwe periode in.
Hieronder worden de grootste projecten van het
CmK programma beschreven.

Programma
Cultuureducatie
met Kwaliteit
“We worden niet gezien als
externen, maar maken deel uit
van het schoolteam”
Dancebattle PO
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De Dance Battle
Alweer 7 jaar bestaat de succesvolle, jaarlijkse Dance Battle, bijna
net zolang als Kunstkade bestaat.
De battle hoort in het programma
KunstmenuPLUS. Het format van de
Dance Battle is simpel:
Startbijeenkomst op school voor de
hele groep 7
Selectie van acht kinderen
Drie vervolgbijeenkomsten op school
om de choreografie in te studeren
Voorstelling stadsschouwburg De
Harmonie
Vervolglessen buiten schooltijd
Optredens festivals en belangrijke
evenementen Leeuwarden
Kortom: oriënteren, kennismaken,
verdiepen, talentontwikkeling
Groep 7 krijgt één les van dansdocenten uit Leeuwarden die tevens
aanbieder zijn bij Kunstkade. Al
jaren werken we samen met studenten van de opleiding artiest Dans
van D’Drive. Zij worden gekoppeld
aan de docenten. Talentontwikkeling
dus niet alleen bij de kinderen maar
ook voor de studenten en docenten.
Na de eerste les gaat een kleiner
groepje door met drie lessen van de
dansdocent. De kinderen leren een
speciaal ontworpen choreografie
en oefenen voor het optreden. Dan
is het zo ver: ongeveer 20 scholen
gaan jaarlijks naar De Harmonie
voor de grote Dance Battle.
Ze treden op, op het grote podium
en worden beoordeeld door een
vakjury en een kinderjury (bestaand

uit de winnaars van het voorgaande
jaar). Er zijn optredens van andere
talentgroepen zoals de Jeugddansopleiding of Dance Company 058,
maar ook van talentvolle kinderen.
Uiteindelijk ontstaat er een mooi
geheel op het podium voor een
bomvolle zaal met ouders en klasgenootjes.
Het niveau van de prestaties van de
kinderen wordt steeds hoger. Doordat de Dance Battle al een aantal
jaren bestaat, heeft het project zich
goed door kunnen ontwikkelen.
Het thema speelt daarin een rol,
net als de keuze van docenten en
studenten, maar ook dat kinderen
zich na bijna acht jaar Kunstkade
beter durven te uiten in dans op het
grote podium. De prijzen zijn extra
lessen of samen een dansvoorstelling
bezoeken. De winnende groep mag
ook optreden bij bijvoorbeeld een
festival.

Dansdocenten uit Leeuwarden en studenten worden nauw betrokken bij
het project. De studenten krijgen extra lessen over vakdidactiek en hoe
te werken met een thema. Sommige
docenten zijn eerst student geweest,
zijn daardoor al vroeg betrokken bij
de Dance Battle en zijn nu docent/
choreograaf met een grote passie
voor het werken met kinderen.
De docenten vormen intussen een
stevig netwerk. Een basis om dans
voor kinderen in Leeuwarden verder
te ontwikkelen.
Voor Kunstkade is de Dance Battle
een jaarlijks feest. Alle cultuurcoaches worden betrokken evenals het
Centrum voor Talentontwikkeling,
Sjors Creatief en het Jeugdfonds
Sport en Cultuur.

Cultuurcoach
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Presentatie Toolkit

Portfolio-les cultuurcoach Sabine

Gemaakt in het klei atelier
Willem Alexanderschool

“Als kinderen
dezelfde kip
moeten knippen
kunnen ze
hun ei niet kwijt”
Marcel van Herpen

Toolkit Kunst&Cultuur
Het is belangrijk dat scholen een
visie hebben op cultuuronderwijs
op hun school. Waar wil men aan
werken? Wat moeten de leerlingen
ervaren en doen? Waar ligt het
accent op? Kunstkade heeft voor de
ontwikkeling van die visie een methode gemaakt. Het team ontwikkelt
een beleidsplan Kunst&Cultuur, op
een speelse en creatieve manier, met
o.a. een “vissenspel”. De toolkit is in
2018-2019 ontwikkeld in samenwerking met pilotscholen en een
klankbordgroep en inmiddels op een
vijftal scholen uitgevoerd.

Deze quote popte de afgelopen
jaren steeds meer op binnen de
basisscholen van gemeente Leeuwarden. Zo ook bij OBS Eestroom.
Samen met cultuurcoaches Heleen van den Broek en Sabine de
Jong van Kunstkade ontwikkelden
zij ‘Werken in ateliervorm’. Een
beeldende leerlijn waarin acht
technieken voor beeldende vorming
zijn verwerkt. Er is gekeken naar de
technieken die zijn samengesteld
door het SLO (Stichting Leerplan
Ontwikkeling). Scholen willen graag
werken met een kwalitatief goede
leerlijn die ze jarenlang kunnen
gebruiken, waar meer aandacht
is voor beeldende vorming en die
voldoet aan de kerndoelen uit het
primair onderwijs. Een uitdaging
waar deze twee cultuurcoaches van
Kunstkade hard aan gewerkt hebben
en waar nog steeds aan gewerkt
wordt met de scholen en inmiddels
meerdere cultuurcoaches.

Portfolio
In 2014 is het
Leeuwarder Kunsten cultuurportfolio
ontwikkeld door
Kunstkade, in samenwerking met
scholen en culturele instellingen.
Het doel was om de culturele
ontwikkeling van het individuele
kind vast te leggen in een digitaal
portfolio. De leerkracht en het kind
konden terugzien wat het kind had
meegemaakt, gezien en gedaan
en vervolgens hierop reflecteren. In
het begin was er veel enthousiasme onder de Leeuwarder scholen.
Langzamerhand is het aantal
scholen dat het gebruikt afgenomen,
al zijn de scholen die nog meedoen
positief over het portfolio. Landelijk
wordt het door enkele tientallen
scholen gebruikt. Inmiddels is er ook
een rapport vervangend portfolio
ontwikkeld.
Samen terug kijken in de tijd aan de hand van het
portfolio
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in Leeuwarden. Per bouw werken
ze aan een techniek en wordt er
bijvoorbeeld een kleiatelier ingericht. Kinderen komen het lokaal
binnen en gaan op onderzoek uit.
Wat kun je allemaal met klei? Welke
gereedschappen gebruik je? Hoe
werkt klei? Als de kinderen klaar zijn
met hun onderzoek wordt alle klei
weer tot een blok gevormd zodat de
volgende groep aan de slag kan.
Waarom werkt het werken
in ateliervorm?
Kinderen mogen spelen!
De kinderen komen op een ontdekkende manier in aanraking met
materiaal waar ze normaliter niet
snel mee werken. Een van de beste
manieren om nieuwe vaardigheden
te leren.

Kaart klei atelier

Beeldende leerlijn

Hoe ziet dat werken in ateliervorm er in de praktijk uit?
Per kaart is er een techniek die
wordt verdeeld over vier of vijf
hoeken waarin het ontdekken en
oriënteren centraal staat.
Er zijn inmiddels zo’n tien basisscholen die werken met deze kaarten.
Zo ook de Willem Alexanderschool
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CULTURELE
HOOFDSTAD
2018
Toen in 2013 bekend
werd dat Leeuwarden de
Culturele Hoofdstad van
Europa zou zijn in 2018,
is al heel snel met de
voorbereidingen gestart.
Door de organisatie van
LF2018 (Leeuwarden
Fryslân2018) is aan
Kunstkade gevraagd om
de coördinatie van het
educatieprogramma in
Leeuwarden op zich te
nemen. Specifiek voor
het basis- en voortgezet
onderwijs.

Kunstkade heeft zelf twee grote projecten georganiseerd en daarnaast
bijgedragen aan de coördinatie van
de andere educatieve projecten.
Verder is Kunstkade betrokken bij de
producers overleggen en de educatie overleggen.
Voor een goede aansluiting bij het
onderwijs is er een platform basisonderwijs opgericht. Dit platform,
bestaande uit vertegenwoordigers
van de basisscholen en culturele
instellingen, dacht mee over de invulling van de projecten. Het voortgezet onderwijs is ook diverse malen
bij elkaar geweest en er waren
nieuwsbrieven voor PO en VO.
Eerst is er een inventarisatie gemaakt
van welke projecten van LF2018
geschikt waren voor het onderwijs.

Andersom konden scholen met
vragen of wensen over LF2018
terecht bij Kunstkade. Er was een
aantal projecten waar scholen aan
mee konden doen, hetgeen zoveel
mogelijk werd ingekaderd in het
Kunstmenu of KunstmenuPLUS, een
al bestaand programma voor het
basisonderwijs. Zo konden scholen
meedoen aan Lân fan Taal, Achtste
dag, B-Rapsodie, Media Art Festival
en de Elfwegentocht. Daarnaast hebben alle scholen meegedaan aan
het project DNA van Leeuwarden.
Cultuurcoaches introduceerden het
project en duizenden kinderen en
jongeren hebben een eigen buisje
met hun verhaal ingeleverd. Bij Lân
fan taal zijn scholen op bezoek
geweest in de Prinsentuin en hebben
ze met taal en verhalen gewerkt.

Projecten Kunstkade
De twee projecten van
Kunstkade waren
Circus Adje en Look@me

Circus Adje:
Dit is een groot project uit het
bidbook van de LF2018. Alle 50
basisscholen in Leeuwarden hebben
meegedaan aan het project, dat liep
van januari tot en met juni 2018. De
stad, de dorpen, alle scholen voor
speciaal onderwijs deden allemaal
op hun eigen manier mee. Dit betekende maatwerk op elke school.
De focus lag op groep 5/6: 2500
kinderen uit 100 groepen 5/6
maakten een voorstelling, film, of
presentatie. Tien scholen hebben
met de gehele school meegedaan
aan het project. In elke school stond
het kind centraal. Aan elk kind
is gevraagd wat hij of zij wilde leren
en laten zien. Centraal thema van
het gehele project was: “Kijk eens
wat ik kan”

In tien wijken en dorpen zijn ook
jongeren met het thema “Kijk eens
wat ik kan” aan de slag gegaan. In
2017 zijn alle voorbereidingen samen met heel veel partners gestart,
zodat in 2018 het project daadwerkelijk kon beginnen.
Dankzij gulle bijdragen van de
gemeente Leeuwarden en Het Nieuwe Stads Weeshuis Fonds kon het
project ook gefinancierd worden.
Bij de opening van Culturele Hoofdstad op 27 januari 2018 deden veel
scholen mee aan een flashmob en
een presentatie in het Stadhuis, beide georganiseerd door Kunstkade.
Het waren de cultuurcoaches van
Kunstkade en de BV Sport coaches
die Circus Adje in de klas en naar
de scholen brachten. Omdat de
sportcoaches expert zijn in beweging konden zij dit onderdeel
in ‘circus’ versterken. Per school
waren er teams van drie personen:
twee cultuurcoaches van twee
verschillende kunstdisciplines en
één sportcoach. Met elkaar vormden
ze een diverse combinatie en
werkten ze voor de eerste keer zo
intensief samen. Elke school kreeg
een aantal inspiratieworkshops, een
prachtige voorstelling, een toolkit en
wekenlang een team van coaches.

Er is intensief samengewerkt met
Jeugdcircus Saranti, met veel aanbieders van Kunstkade en professionals
op het gebied van circus.
Naast de eigen voorstelling op de
school zijn er twee eindfestivals
georganiseerd om het project
feestelijk te kunnen afsluiten: in het
Cambuurstadion en in Winkelpark
De Centrale.
Hier trad ook het Adje orkest op, dat
speciaal voor het project is opgericht. Verder was er een Meesterklas,
waarin kinderen die meer wilden
leren, een speciale voorstelling
hebben gemaakt. Meesterklas en
Adje Orkest hebben veel opgetreden
in Leeuwarden.

De meesterklas treedt op bij het Straatfestival

Circusvoorstelling tijdens festival in De Centrale

2017: bekendmaking van het
programma. “Meneer Adje” is ook
aanwezig
Adje orkest in het Cambuur stadion
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Look@me sterren worden opgehaald in stijl

filmstil Felicia look@me

Look@me
Look@me was een project uit het
bidbook van Culturele Hoofdstad
en Kunstkade. Een stem en een
podium voor kinderen en jongeren
uit Leeuwarden via zelfgemaakte
documentaires. Krachtige verhalen
van mondige en moedige kinderen.
Een veelgelaagd project:
Kinderen maken kennis met film,
maken hun eigen verhaal, leren
reflecteren op de wereld om hen
heen en zien zichzelf uiteindelijk
levensgroot terug op het podium
tijdens het Noordelijk Filmfestival.

Look@me bestaat uit twee delen. Het
eerste deel bestaat uit een lesprogramma op school waarbij de hele
klas kennismaakt met film. Tijdens
het lesprogramma wordt een film
gemaakt van het proces in de vorm
van een making-off. Deze wordt aansluitend vertoond aan ouders en de
school op de school zelf. Het tweede
deel bestaat uit het maken van de
documentaires van de kinderen die
tijdens het lesprogramma geselecteerd zijn.
Studenten van de afdeling Film en
Media van D’Drive doen veel ervaring op in het werken met kinderen
en jongeren in de klas, scherpen hun
interviewtechnieken aan, leren zich
beter te presenteren en geven vooral
veel positieve energie in de scholen.
Een aantal talentvolle studenten

stroomden, mede dankzij Look@me,
door naar HBO-filmacademies en
gelden nu al als “jong talent”.
Filmmakers sluiten aan om het
concept van Look@me verder te
professionaliseren.
Het Noordelijk filmfestival als podium en een volwaardige plek voor
Look@me in de programmering.
Samenwerking met filmmakers,
cultuurcoaches, opleidingen en
Eye Amsterdam. In 2016 gestart in
alleen het PO, in 2017 PO en VO,
in 2018 PO, VO met een uitwisselingsprogramma met de kinderen uit
Malta, in 2019 een samenwerking
met EYE Amsterdam met het MBO.
Uiteindelijk zijn er twintig films
gemaakt van kinderen uit groep 7
filmstil Romy Look@me

van het basisonderwijs en jongeren
uit de onderbouw van het Voortgezet onderwijs. Voor het project was
veel publieke belangstelling. Niet
alleen in het culturele domein maar
juist in het sociale domein. Want,
het allerbelangrijkste was om de kinderen/jongeren een groot podium
te bieden voor wat zij te vertellen
hadden en dan kunnen de volwassenen alleen maar luisteren. Dat bracht
veel ontroering bij de kinderen zelf
maar ook bij hun familie en vrienden
tijdens de premiere’s. Iedereen die
meegedaan heeft aan Look@me
heeft een superervaring gehad!
Look@me x mbo
Look@me x mbo bouwde voort op
het gelijknamige filmproject dat voor
LF2018 werd uitgevoerd door Kunstkade. In 2019 was er een landelijke
samenwerking: Filmmuseum Eye
Amsterdam was zo enthousiast over
het programma dat ze het landelijk
willen uitzetten. In samenwerking
met studenten D’Drive, professionele filmmakers, Moviezone (Eye
Filmmuseum) en het Noordelijk Film
Festival startte er een pilot met twee
mbo-scholen: D’Drive in Leeuwarden
en het Media College in Amsterdam.
De samenwerking richtte zich specifiek op jongeren van het mbo met
studierichting Film en Media.

Project Look@me geeft jongeren de
mogelijkheid om hun eigen, unieke
verhaal te vertellen. Uiteindelijk
werden de acht sterkste verhalen
vertoond tijdens de première van
het Noordelijk Film Festival op 8
november.
Beide projecten, ‘Adje’ en ‘Look@
me’, waren zeer succesvol door
de medewerking van de scholen,
de vele partners, sportcoaches en
cultuurcoaches en daarbij niet in de
laatste plaats vanwege de (financiële) ondersteuning van o.a. de
gemeente Leeuwarden, het Nieuwe
Stads Weeshuis Fonds en LF 2018.
Met name Adje krijgt een vervolg in
de komende jaren.

Boven: Cultuurcoach Ana geeft les in de klas
Onder: Mbo studenten filmen
en monteren

Ik vind het het leukste om dingen te maken hier op school.”
Noud, groep 8
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Techniekmenu: werken met licht
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen
van de laatste jaren beschreven. Zoals al in
de inleiding gemeld, heeft de gemeente aan
Kunstkade gevraagd om het Centrum voor
Talentontwikkeling en de Zomerschool/
Vakantieschool bij Kunstkade
onder te brengen. Vanuit de IKC
ontwikkelingen en passend
bij het CmK plan is het
Peuterpakhuis gestart.

Ontwikkelingen
in Kunstkade
Sjors creatief/Sportief past goed
bij buitenschools activiteiten en bij
talentontwikkeling. Het techniekmenu
is tot stand gekomen op vraag vanuit
het onderwijs. Het voortgezet onderwijs tenslotte sluit aan bij alles wat
er in het basisonderwijs gebeurt.
Al deze ontwikkelingen zijn een
logisch gevolg van wat Kunstkade al
doet. Soms op vraag van de scholen
of partners en soms op vraag van de
gemeente, maar altijd aansluitend
bij de doelen van Kunstkade.
Zo ontwikkelen we 1 lijn van 2
jaar tot ongeveer 16 jaar met goed
cultuuronderwijs voor kinderen en
jongeren.

Peuterpakhuis
In januari 2018 is het Peuterpakhuis
gestart. Met het Peuterpakhuis wil
Kunstkade in samenwerking met
Sinne Kinderopvang, Stichting Kinderopvang Friesland en gemeente

Leeuwarden werken aan de brede
ontwikkeling van peuters door middel van kunst & cultuur. Naast het
programma voor het basisonderwijs,
willen we zo ook het programma
uitbreiden naar de 2-4 jarigen.
Dit past ook goed in de IKC (Integrale Kind Centra) ontwikkeling,
waarbij men werkt voor de leeftijd
van 2-12 jaar.

kinderen van cultuureducatie waarin
ze plezier hebben en belangrijke
vaardigheden leren. Spelen is leren!

Na onderzoek in theorie en praktijk
is het idee ontstaan om te starten bij
de pedagogisch medewerkers.

Na elk schooljaar is er geëvalueerd
en aangepast om het zo steeds beter
aan te laten sluiten op de groepen.
We zijn gestart met 4 speelleergroepen en dit is uitgegroeid tot 20
groepen.

De pedagogisch medewerkers krijgen aan het begin van elke periode
(drie maal per jaar) een inspiratie
avond. Tijdens deze avond wordt
er een kunstwerk geïntroduceerd,
samen met een voorproefje van een
les in elke discipline (dans, theater,
muziek, beeldend) door kunstvakdocenten. Twee van deze lessen
worden daarna op de peutergroep
gegeven. Zo is er gewerkt vanuit ‘Het geheim van de zee’ van
Othilia Verdurmen en ‘Carnaval
des Animaux’ van Saint-Seans. Met
het Peuterpakhuis profiteren jonge

Op elke groep staat er een fysiek
pakhuis. Bij ieder kunstwerk komt
daar ander materiaal in waar de
kinderen naar kunnen kijken, aan
kunnen voelen of mee kunnen experimenteren.

De inspiratie avonden vinden steeds
op een andere groep plaats, zo kan
er ook bij elkaar gekeken worden.
Het zijn mooie ontmoetingen tussen
de pedagogisch medewerkers,
kunstdocenten en cultuurcoaches. Ze
inspireren elkaar, leren van elkaar
en helpen elkaar.
Sinds het tweede schooljaar van
het Peuterpakhuis maken de peuters
ook kennis met een klein Kunstmenu. In het eerste jaar was dat een
voorstelling van ‘Ut Kindertejater’
van Marjolein Ley. In 2020 krijgen
de peuters een voorstelling van het
Noord Nederlands Fluit Collectief.
Zo krijgen ze naast de actieve
beleving ook de receptieve beleving
van kunst mee.
Het is prachtig om te zien hoe pedagogisch medewerkers de inspiratie
soms zelf op de volgende dag direct
in kunnen zetten. Zo kwam er de
dag na de eerste inspiratie avond,
die gekoppeld was aan de amandelbloesem van van Gogh, een foto
binnen met een muur vol eigen van
Gogh werken van de kinderen.
Het Techniekmenu
Ruim drie jaar geleden
waren er twee
leerkrachten met
een droom:
kwalitatief goede technieklessen
beschikbaar voor alle kinderen!
Kunstkade houdt van dromen die de
ontwikkeling van kinderen stimuleren. De organisatie besloot dan ook
hier handen en voeten aan te geven.
Er werd een werkgroep opgericht
en onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden.

leek het de werkgroep een goed
idee om het Techniekmenu in hetzelfde jasje te gieten.
De inhoud
Het Techniekmenu stimuleert de
natuurlijke nieuwsgierigheid van
kinderen en doet een sterk beroep
op de 21ste -eeuwse vaardigheden
zoals: samenwerken, creativiteit,
communiceren, probleemoplossend
denken, zelfstandig werken en kritisch zijn. Binnen het Techniek Menu
onderscheiden we drie werelden te
weten: de makers-wereld, de digitale
wereld en de onderzoekswereld.
Iedere groep krijgt twee activiteiten
aangeboden; in en buiten de school.
Één binnen de digitale wereld en
één binnen de makers-wereld.
De activiteiten worden verzorgd
door diverse aanbieders zoals
Dbieb, musea (Landbouwmuseum),
bedrijven (Mear Media, Vliegbasis)
en middelbare scholen (Comenius).
Zo doen alle kinderen van groep 1
t/m 8 mee aan het Techniekmenu.
In 2019 deden 23 scholen mee, in
2020 doen er 27 basisscholen mee.
Om aan alle kerndoelen te voldoen
is er een gratis leerlijn bij het
Techniekmenu met aandacht voor
de ‘onderzoekswereld’. Voor iedere
(combi)groep is er een overzicht
beschikbaar van geschikte lessen
binnen de drie werelden, zodat de
leerkracht naar eigen inzicht verder
kan gaan met het vak Wetenschap &
Technologie.

Kunst & Techniek
Daar waar het mogelijk is worden
er verbanden gelegd tussen kunst
en techniek. De link tussen Techniek en kunst & cultuur is namelijk
niet ver weg. Het is bewezen dat
het beoefenen van verschillende
kunstdisciplines ook de ontwikkeling
van de 21ste -eeuwse vaardigheden
bevordert. Daarnaast is voor het
maken van kunst vaak techniek
nodig. Van licht en geluid bij een
dansvoorstelling tot timmeren en
solderen om tot een prachtig beeld
te komen. Het werken met een
‘green screen’ of het maken van een
‘stop-motion’ filmpje zijn uitstekende voorbeelden waarin kunst en
techniek samenkomen. Op diverse
scholen werken de cultuurcoaches al
aan deze verbinding.
Techniekmenu in dbieb

Bij navraag aan de 60 basisscholen
in de gemeente Leeuwarden, bleek
dat er veel interesse was in een
Techniekmenu, vooral ook omdat het
vak ‘techniek’ vanaf 2020 verplicht
is opgenomen in het curriculum.
Omdat het stramien van het Kunstmenu zijn waarde bewezen heeft,

Start peuterpakhuis door wethouder Hilde Tjeerdema
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Vakantieschool

Vakantieschool
Vanaf 2018 hoort de Zomerschool
onder Kunstkade. Tot en met 2019
was Koos Pot coördinator en drijvende kracht, daarna is dit overgenomen door medewerkers van Kunstkade. Doel van de Zomerschool is
om gedurende twee weken in de
zomervakantie extra onderwijstijd
te geven, gericht op de cognitieve
vakken. Daarmee wordt hopelijk
voorkomen dat leerlingen in de loop
van de vakantie achteruitgaan.
Een tweede doel is om leerlingen
een nuttige invulling van hun
(zomer)vakantie aan te bieden. Veel
kinderen die in aanmerking komen
voor deelname, komen zelf in hun
vakantie maar heel weinig buiten
de eigen wijk. Daarom wordt naast
de kernvakken ook veel aandacht
besteed aan andere activiteiten, die

educatief zijn en die aansluiten bij
de belevingswereld van de leerlingen en de doelen. Bijvoorbeeld taal
en dans, taal en theater, de dag
beginnen met bewegen.
Elk kind stelt zijn eigen leerdoel
vast, soms samen met de leerkracht.
In de Zomerschool wordt dan hard
gewerkt aan die leerdoelen.
De Zomerschool is in 2019 uitgebreid naar Vakantieschool Leeuwarden. Dit betekent dat er in 2019
ook in de kerstvakantie extra lessen
worden gegeven in rekenen en taal.
Natuurlijk op een specifieke eigen
manier, namelijk klassen met maximaal 18 leerlingen, een leerkracht
en minimaal één onderwijsassistent
per klas, twee remedial teachers en
een speciaal lesaanbod met veel
spelletjes, sport, spel en theater.
Aan de Vakantieschool kunnen zo’n
90 kinderen meedoen.

Sjors Sportief en
Sjors Creatief
Kinderen verbinden aan sport en
cultuur is een van de speerpunten
van het gemeentelijk sport- en
cultuurbeleid. Sjors Sportief & Sjors
Creatief zorgt voor een verbinding
van binnen schoolse en buitenschoolse activiteiten. Het is een samenwerking van Kunstkade en
de bvSPORT.
Alle ruim 10.000 kinderen uit het
basisonderwijs in de gemeente
Leeuwarden ontvangen sinds 2018
jaarlijks het Sjors Sportief/Creatief
boekje. Een regelrecht succes onder
de basisschooljeugd: ruim 25% van
de kinderen schrijft zich in voor een
activiteit. De cultuurcoaches en
sportcoaches zorgen ervoor dat
Sjors optimaal onder de aandacht
van de basisscholen wordt gebracht.

In 2020 was er een dubbele Vakantieschool in de zomer; twee maal
twee weken. Er is intensief samengewerkt met de scholenkoepels, die
ook per koepel een aanbod hadden
voor de jongere groepen. De kinderopvang had een Vakantieschool
voor de peuters.
Vakantieschool
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Kinderen uit de gemeente Leeuwarden kunnen kennismaken met meer
dan 180 activiteiten zoals atletiek,
badminton, dansen, kaatsen, wielrennen, turnen, scouting en tennis.
Creatief aanbod is bijvoorbeeld
timmeren, muziek maken, tekenen
en schilderen, pottenbakken en theaterlessen nemen. Kinderen mogen
zich gedurende het hele schooljaar
voor zoveel activiteiten inschrijven
als zij zelf willen. Dat kan op de
website www.sjorsleeuwarden.nl.
Als een workshop of les goed
bevalt kan het kind naar een sportvereniging of cursus. Het jeugdfonds
Sport en Cultuur kan zorgen voor
financiele ondersteuning.

Centrum voor
Talentontwikkeling
“Ieder kind verdient
het om het eigen
talent te ontdekken
en te ontwikkelen.”

biedt persoonlijke trajecten, aanvullend op de doorgaande lijn in het
onderwijs. In onze visie verdient
ieder kind het om zijn talent maximaal te ontwikkelen. Sommige
kinderen en/of gezinnen hebben
daarbij een steuntje in de rug nodig.
Voor ieder persoonlijk traject van
een kind is er jaarlijks financiële
ondersteuning . Eerst wordt samen
met de ouders gekeken naar wat
hun financiële bijdrage kan zijn.
Tevens werkt het CvTO nauw samen
met het Jeugdfonds Sport en Cultuur
voor mogelijke bijdragen.
Op dit moment heeft het CvTO rond
de 50 deelnemers die ondersteund
worden door maar liefst 22 aanbieders in diverse disciplines, variërend
van dans tot schaken.

Het Centrum voor Talentontwikkeling( CvTO) is een initiatief van
de gemeente om talentontwikkeling
te stimuleren en is gestart in november 2016 onder leiding van een
coördinator. Per januari 2018 is het
CvTO ondergebracht bij Kunstkade
om zo optimaal gebruik te kunnen
maken van de verbindingen met de
cultuurcoaches en de aanbieders.
Het CvTO is op zoek naar kinderen
of jongeren met een bijzonder talent.
Aanbieders, scholen, sportclubs,
cultuurcoaches en sportcoaches zien
kinderen die opvallen met een talent
of een passie en brengen het kind in
contact met het CvTO.
Binnen het CvTO worden kinderen
en jongeren uitgedaagd om dat talent verder te ontwikkelen. Het CvTO
heeft de ambitie om talenten van
kinderen tijdig te onderkennen,
langdurig te ondersteunen en tot
bloei te laten komen. Het CvTO

Activiteiten Centrum voor Talentontwikkeling

Start van Sjors in 2019 op IKC Franciscus met voetballers van Cambuur.
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Strategiebijeenkomst VO
Voortgezet onderwijs
In opdracht van de gemeente
Leeuwarden werkt Kunstkade
vanaf 2015/2016 voor en met het
voortgezet onderwijs. De gemeente
en ook Kunstkade wilde graag een
doorontwikkeling van het primair
onderwijs naar het voortgezet
onderwijs. Dat betekende in eerste
instantie investeren in de relatie mét
het onderwijs: contacten leggen,
verbinding maken tussen scholen
en de culturele infrastructuur, kennis
delen, informatie verstrekken o.a.
via de website Schoolkade VO en
het jaarlijkse programma magazine
VO. Tevens worden er jaarlijkse netwerkbijeenkomsten georganiseerd;
zo ligt er inmiddels een netwerk van
alle culturele organisaties én een netwerk van docenten in de creatieve
vakken. Van hieruit zijn we aan de
slag gegaan. Leeuwarden Culturele
Hoofdstad was in 2018 een mooie
katalysator om in 2018 tot werkelijke projecten te komen. Vanaf 2017
heeft de gemeente structureel middelen voor activiteiten in het voortgezet
onderwijs beschikbaar gesteld.

Projecten
Allereerst de Dance Battle XL. Tijdens
een spetterend dansweekend gaan
ruim 80 leerlingen aan de slag met
de dansstijl ‘urban’. Aan het einde
van de zaterdag battelen de groepen tegen elkaar in de foyer van De
Harmonie. De energie en het plezier
spat er vanaf!
Proeftuinen zijn een samenwerking
tussen een school en twee culturele
instellingen. De vraag komt van de
school en gezamenlijk wordt in de
proeftuin gewerkt aan een project
voor én met de leerlingen. De proeftuinen leveren nieuwe en inspirerende samenwerkingsverbanden op.
Cultuurmenu voor leerjaar één en
twee is een soort van Kunstmenu.
Leerlingen uit de leerjaren één en
twee krijgen twee of drie culturele
activiteiten aangeboden. Scholen
ontvangen per leerling een subsidie
vanuit Kunstkade. Steeds meer
scholen willen aan het Cultuurmenu
deelnemen.

Workshop Dancebattle VO
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Vanuit het docentennetwerk
Cultuur Community Leeuwarden
worden inspiratiesessies en een
jaarlijkse studiedag voor docenten
in het voortgezet onderwijs en
educatiemedewerkers georganiseerd.
Docenten zijn enthousiast over de
samenwerking met Kunstkade: de
lijnen zijn kort en er is heel veel
mogelijk. Kortom het voortgezet
onderwijs bruist!
Proeftuin in het Fries Museum, samen met
Jeugdtheaterschool Meeuw

Toekomst
De verwachting is dat Kunstkade met dezelfde doelen en uitgangspunten
verder gaat als in de afgelopen jaren. De lijn van 2-16 jaar wordt
verder ontwikkeld. Hopelijk kan hierbij de ambitie in de cultuurvisie van
de gemeente gerealiseerd worden, zodat er ook meer middelen voor het
voortgezet onderwijs beschikbaar zijn.

Kunstkade wil het ‘Expertiseburo’ voor cultuureducatie zijn. Meer ondersteuning en dienstverlening voor het onderwijs, aansluiten bij buitenschoolse activiteiten, het netwerk in stand houden en waar dat kan uitbreiden. Een groot thema is het armoedebeleid. Veel kinderen en jongeren
in Leeuwarden groeien op in armoede. Kunst & cultuur kan helpen om
de wereld groter te maken, talenten te ontdekken en het zelfvertrouwen
te vergroten. Dat helpt om te kunnen functioneren in de maatschappij.
Kunstkade wil daar graag aan bijdragen, met projecten als Adje, de
Vakantieschool en mogelijk meer.
Wanneer er kansen zijn om te groeien, worden die kansen zeker gegrepen, echter altijd volgens de uitgangspunten die er zijn. Met steeds
in het achterhoofd: “wat heeft het kind of de jongere in Leeuwarden hier
aan?’’ En natuurlijk altijd in samenwerking met anderen!

Aftrap Arttrip 2019

De Art Trip voor vierde- en vijfdejaars CKV leerlingen van Havo en
VWO bestaat al zo’n 20 jaar. In
2019 is hieraan een nieuwe editie
toegevoegd; derdejaars leerlingen
CKV VSO/VMBO. Leerlingen
bezoeken in kleine groepen drie
workshops en sluiten af met een
voorstelling in De Harmonie.
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