
Doorlopende leerlijnen voor Haagse basisscholen
in een digitale ladekast met 128 projecten

voor de groepen 1-8

Cultuuronderwijs
op zijn Haags

De Haagse Ladekast
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Cultuuronderwijs op zijn Haags 

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Het 
stimuleert de creatieve denkkracht en zorgt daarmee voor een leerling die 
nieuwsgierig en onderzoekend is en denkt in mogelijkheden. 

Cultuuronderwijs zorgt voor verwondering, overbrugt verschillen en opent 
deuren naar andere werelden. Het leert leerlingen andere identiteiten 
herkennen en waarderen, ontwikkelt talenten en zelfvertrouwen.
 
Met Cultuuronderwijs op zijn Haags stimuleert CultuurSchakel dat 
iedere Haagse basisschoolleerling gedurende zijn schoolcarrière met 
professionele kunst in aanraking komt, passend binnen de belevingswereld 
en ontwikkeling van de leerling.  

‘Ik zie het als mijn 
verantwoordelijkheid om mijn 
leerlingen de kans te geven 
met cultuuronderwijs in 
aanraking te komen!’
  Ellen-Marjon Scherf, 
        directeur Ds. W.E. den Hertogschool



De Haagse Ladekast
Cultuuronderwijs op zijn Haags omvat leerlijnen voor acht culturele 
disciplines. Deze leerlijnen komen samen in de Haagse Ladekast op de 
website van CultuurSchakel en zijn vrij te downloaden. De leerlijnen 
zijn ontwikkeld door Haagse culturele instellingen in samenwerking 
met leerkrachten van Haagse basisscholen en zijn zo geschreven dat de 
leerkracht zélf cultuuronderwijs kan geven. De leerlijnen zijn speciaal 
gemaakt voor de Haagse basisschoolleerling en de directe aansluiting met 
Haags cultureel aanbod - binnen én buiten de school – staat centraal. 
Echt op zijn Haags dus!

‘Tijdens het museumbezoek 
zag ik duidelijk het effect van 
de lessen in de klas.’
  Wim Hayes, 
  meester groep 6 RKBS Christoffel 



Elk project is gebaseerd op het creatief proces. De leerlingen leren 
hierdoor procesmatig denken en werken.

De opbouw van de Haagse 
Ladekast en de projecten
De acht leerlijnen zijn met elkaar verbonden doordat ze vanuit één visie 
zijn gekoppeld aan vier overkoepelende thema’s: Identiteit, Onze Stad, 
Utopie en Verhalen. De leerlijnen zijn uitgewerkt in 128 projecten voor vier 
leeftijdsgroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
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Culturele activiteiten en 
Kunstenaar in de klas
Om inspiratie en verdieping te versterken, biedt elk project in de Haagse 
Ladekast een overzicht van culturele activiteiten en het onderdeel 
Kunstenaar in de klas die aansluiten bij de projecten. Hierdoor ontstaat 
samenhang tussen culturele activiteiten en dat wat er gebeurt in de klas; 
een bezoek aan een museum of voorstelling is zo niet meer een losse 
activiteit maar onderdeel van een langer traject. 

Bij het onderdeel Kunstenaar in de klas komt een ‘maker’ eenmalig op 
bezoek om de leerlingen een kijkje in de keuken te geven van zijn beroep, 
aansluitend bij het thema en de discipline waar de kinderen mee bezig zijn.

‘Aan het eind van de les 
realiseerde ik me dat ieder 
kind een kunstenaar is.’ 
        Hans Eijkenboom, 
        Kunstenaar in de klas



Aan de slag op een manier 
die bij uw school past
Het materiaal van Cultuuronderwijs op zijn Haags is zo ontwikkeld dat het 
optimale flexibiliteit biedt. U kunt als school kiezen voor één of meerdere 
disciplines en u kunt een discipline schoolbreed benaderen of per klas. 
Hierdoor past het bij de praktijk van elk type school. Bovendien zorgt de 
opzet voor verankering van kwalitatief cultuuronderwijs in het curriculum 
van de basisschool.

Starten kan op de volgende manieren:

Benadering vanuit een culturele activiteit uit de Haagse Ladekast 
of de jaarlijkse schoolbrochure Vonk van CultuurSchakel

Benadering vanuit een thema dat aansluit bij de thema’s of 
doelen van uw school

Benadering vanuit een discipline of project omdat het goed past 
bij wat er in de klas of de school leeft

‘Het allerleukste was dat we 
door samenwerken zoiets 
moois konden maken!’ 
         Aylin,

         leerling groep 6 De Vlieger        



Wij helpen u starten
CultuurSchakel helpt u en uw team graag om een goede start te maken met 
Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH). Uw cultuurcoach kan adviseren bij 
de keuze van projecten en culturele activiteiten en ondersteunen bij het 
organiseren en plannen van onderdelen als Kunstenaar in de klas.

Daarnaast bieden wij kosteloos aan:

Workshop het creatief proces
Hoe begeleid ik als leerkracht de leerlingen in hun creatieve ontwikkeling?

Workshop het filosofisch gesprek
Hoe voer ik als leerkracht een filosofisch gesprek met mijn klas?

Workshops per leerlijn  
Een actieve workshop in één van de kunstvakken met veel tips om direct 
met uw klas te kunnen starten.

Begeleiding in de praktijk 
Directe begeleiding van een trainer, gericht op inhoudelijke en vakdidac-
tische ondersteuning bij het werken met Cultuuronderwijs op zijn Haags.

Startbijeenkomst Cultuuronderwijs op zijn Haags 
Een bijeenkomst voor uw team, waarin dieper op de inhoud en/of de 
discipline wordt ingegaan, afgestemd op de behoefte en op maat van 
de school.

Bovendien kan de school aanspraak maken op subsidie voor 40 of 80 
COH-uren voor de Interne Cultuur Coördinator of een ander teamlid om 
één of meer leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags in te voeren.

Meer weten? 
Kijk op www.cultuurschakel.nl of maak een afspraak met uw cultuurcoach.



Cultuuronderwijs op zijn Haags 

is een project van

www.cultuurschakel.nl

cultuuronderwijsopzijnhaags@cultuurschakel.nl
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