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http://www.cultuurstemmen.nl/


Wat is

CultuurStemmen is een interactieve tool voor docenten en leerlingen van leerjaar 1 en 2 

in het Voortgezet Onderwijs om met elkaar in dialoog te gaan. 

Het doel is om in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en elkaars gedachten en mening 

te respecteren. Het resultaat van de dialoog is een bewuste en weloverwogen keuze uit 

het cultureel aanbod van Den Haag voor het Voortgezet Onderwijs, dat is gebundeld in de 

brochure Expeditie C. 



Waarom

In deze tijd hechten we veel belang aan democratie, participatie en 

identiteit - de pijlers van burgerschapsvorming. Op basis van je identiteit 

en in dialoog met je omgeving bewuste keuzes maken zijn vaardigheden 

die je kunt leren en waarop bij CultuurStemmen een beroep wordt 

gedaan.



In de klas met

Je kan CultuurStemmen naar eigen inzicht inzetten met een groep leerlingen. Voor het 

beste resultaat ga je het gesprek aan met minimaal 3 en maximaal 40 leerlingen. Je kan 

hiervoor een hele klas gebruiken maar denk ook aan een groep klassenvertegenwoordigers 

van een heel leerjaar of een samengestelde adviescommissie van leerlingen uit 

verschillende klassen. Je hebt zelf de regie over hoe je CultuurStemmen wilt inzetten.



Hoe gebruik je

CultuurStemmen is een tool in een website. Het aanbod uit Expeditie C is hieraan 

gekoppeld. Zo maakt de dialoog over thema’s en disciplines automatisch een koppeling 

met het aanbod. Uiteindelijk kan je het aanbod boeken via www.cultuurschakel.nl

Het beste gebruik je CultuurStemmen via de link www.cultuurstemmen.nl op een 

smartboard met geluid. 

http://www.cultuurschakel.nl/
http://www.cultuurstemmen.nl/


Homepage

Klik op het logo om verder te 
gaan.

Zet het geluid aan voor het 
beste effect.



LET OP

Boekingen lopen via het 
boekingssysteem Planned
Culture. Kijk daar of een 
activiteit nog beschikbaar is. 
Neem bij vragen contact op 
met je cultuurcoach via: 
cultuurstemmen@cultuursch
akel.nl

mailto:cultuurstemmen@cultuurschakel.nl


Registratie
Vul de velden in voor optimaal 
gebruik van de tool.

De keuze voor periode 
beïnvloedt de output van de 
tool. 

Het aantal leerlingen geeft aan 
hoeveel antwoorden er gegeven 
moeten worden in de 
stemrondes. 



Opening van 
het gesprek.

Bespreek met de klas welke 
keuzes ze vandaag allemaal al 
hebben gemaakt. 



Onderzoek 
thema’s
Deze thema’s zitten er in de 
culturele activiteiten in 
Expeditie C. Samen met de klas 
verkent de docent deze thema’s 
door middel van dialoog. Door 
op een thema te klikken krijgt 
de klas een vraag te horen en te 
zien. Elk thema heeft meerdere 
vragen.



Op basis van de vragen voeren 
leerlingen, gemodereerd door 
de docent, een gesprek.



Stemmen!
Na de verkenning kunnen de 
leerlingen stemmen door een 
thema aan te klikken. 
Elke leerling mag zijn eigen stem 
uitbrengen. Er zijn zoveel 
stemmen nodig als er leerlingen 
zijn aangemaakt in het 
registratieveld. 



Reflectie
Het thema dat het vaakst is 
aangeklikt is het grootste. Maar 
is iedereen het eens met 
resultaten?

Reflecteer met de klas op de 
uitkomst van het stemmen. Er 
zijn verschillende 
reflectievragen die je met de 
klas kan beantwoorden.



Na het onderzoeken van de 
eerste resultaten maken de 
leerlingen een definitieve keuze.



Onderzoek 
disciplines

Na het onderzoeken van de 
thema’s, worden door middel 
van vragen ook de disciplines 
onderzocht. 



Bij elke discipline zijn er vragen 
die de leerlingen kunnen 
bespreken. Klik op de discipline 
voor de volgende vraag. 



Stemmen
Een eerste stemronde op 
discipline, op dezelfde wijze als 
bij de thema’s. 



Reflectie
De vaakst gekozen discipline is 
het grootste. Waarom en op 
basis van welke argumenten 
hebben de leerlingen die keuze 
gemaakt?



Definitieve stemronde voor de 
discipline die de leerlingen 
graag willen bezoeken. 



Uitkomsten
Op basis van de definitieve 
keuzes worden de culturele 
activiteiten uit Expeditie C 
zichtbaar die het beste passen 
bij de keuzes van de leerlingen.



Hoe kies je?
Maar hoe maak je nu een keuze 
uit deze activiteiten? Waar 
letten de leerlingen op?

Welke activiteit zouden ze 
kiezen op basis van de foto? 
Bespreek dit met de klas.



En welke activiteit zouden ze 
kiezen op basis van de titel of de 
beschrijving? Bespreek dit met 
de klas.



Als de keuze beredeneerd en 
gemaakt is, kan de docent 
besluiten deze activiteit (met 
subsidie) te boeken. Boeken 
gaat altijd via het 
boekingssysteem Planned 
Culture op de website van 
www.cultuurschakel.nl

Check ook de beschikbaarheid 
van de activiteiten via het 
boekingssysteem.

Neem bij vragen contact op met 
je cultuurcoach via: 
cultuurstemmen@cultuurschak
el.nl



Vragen over

Bij vragen over het 

gebruik van 

CultuurStemmen of de 

wens om aanvullende 

training op het gebruik 

hiervan, neem contact 

op met:

nellekedouw@cultuurschakel.nl

ykevanderknaap@cultuurschakel.nl

margavanravels@cultuurschakel.nl

cultuurstemmen@cultuurschakel.nl


