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Voorbeelden uit de praktijk
•  Een school werkt samen met een 

culturele instelling binnen een lange 
leerlijn theater, docenten en makers 
werken met de leerlingen gericht 
op persoonlijke ontwikkeling en 
makerschap. 

•   Een school nodigt docenten van een 
hiphop centrum uit als bijdrage aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. Hiphop gaat over respect 
en tolerantie, over gelijkwaardigheid en 
luisteren naar elkaar.  

•  Een culturele instelling verrijkt het 
lesprogramma met lessenseries 
spoken word en rap ter versterking van 
identiteitsvorming en taalontwikkeling.

CULTUUREDUCATIE BINNEN HET 
NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs 
tijdens en na corona. 
Op de menukaart van het NPO staat dat kunst- en cultuuronderwijs een positief effect heeft op 
de brede sociaal-emotionele en de fysieke ontwikkeling (motoriek) van leerlingen. Daarnaast hebben 
de kunstvakken zeker ook effect op hun welbevinden. 
Maar hoe pak je dat zo snel aan? CultuurSchakel kan je hierin adviseren en begeleiden. 
We zetten graag verschillende mogelijkheden op een rij waarmee je NPO-middelen kunt inzetten 
voor jullie cultuuronderwijs:

  Samenwerking met een culturele instelling 

In Den Haag zijn heel veel verschillende culturele instellingen die werken met kunstvakdocenten of kunstenaars-
docenten. Deze kunnen voor een langere periode aan je school verbonden zijn of bieden projecten en lessenseries. 
Elke instelling heeft specifieke kennis en ervaring, over bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling en 
zelfvertrouwen, burgerschap, maakonderwijs of taalontwikkeling. Onze cultuurcoaches kunnen je adviseren in de 
keuze voor een culturele instelling die bij jullie past.

  Kunstvakdocenten in school

Een culturele instelling op school of met kunstenaars of vakdocenten in de klas kan effectief worden ingezet zodat 
uw eigen docenten worden ontlast. Een instelling of kunstvakdocent kan ook een deel van de klas begeleiden wat 
ruimte biedt aan de eigen docent om les te geven aan een kleinere groep leerlingen. 

  Boek extra voorstellingen of museumbezoek 

Het bezoek van leerlingen aan een voorstelling of een museum draagt bij aan 
hun welbevinden. Het vergroot hun wereld, hun verbeeldingskracht en hun 
cultureel kapitaal.  Maak je keuze uit het Haagse culturele aanbod in onze 
brochure Expeditie C. 

  De cultuurcoaches van Cultuurschakel

Heb je behoefte aan (kosteloos) advies en ondersteuning op maat bij 
invulling van cultuuronderwijs bij jou op school met NPO-middelen? 
Neem dan contact op met jouw cultuurcoach van CultuurSchakel. 
Onze cultuurcoaches:
•  kennen het hele Haage culturele veld en adviseren je graag welke culturele 

instellingen het beste aansluiten bij jullie vraag en leerling populatie.
•  ondersteunen je bij het maken van keuzes die aansluiten bij jullie 

curriculum en bijdragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs.
•  verbinden zich voor langere tijd aan jullie school, ook als het NPO is 

afgelopen. De cultuurcoach werkt met de cultuurcoördinatoren op de 
verschillende vestingen

  Contact

Cultuurcoach voorgezet onderwijs: Noël Sies  noelsies@cultuurschakel.nl 
Bekijk ons volledige aanbod voor het onderwijs op cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs.
Meld je aan voor onze e-mailnieuwsbrief voor scholen op cultuurschakel.nl/nieuwsbrief.
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