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1. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

Dirk Terryn, Coördinator CANON CC

08:50 12:00

12:30 17:50



Welke leerkracht inspireerde jou?

Vanwaar komt de term Cultureel Bewustzijn en Culturele Expressie?

1. Anne Bamford met rapport ‘Kwaliteit en Consistentie’

->  nood aan een kader

->  gebrek aan doorlopende leerlijnen

->  nood aan meer afstemming academies – scholen

->  nood aan centralisering

ONTSTAAN onderzoek Cultuur in de Spiegel in Nederland en later ook in Vlaanderen

ONTSTAAN van Cultuurkuur.be als centraal platform

https://www.vlaanderen.be/publicaties/kwaliteit-en-consistentie-kunst-en-cultuureducatie-in-vlaanderen


Wat is cultuur?
Wat is kunst?
En wat met cultuuronderwijs?







Het verschil tussen herinnering en hier-en-nu genereert de menselijke conditie:

- intentionaliteit

- besef van tijd (heden, verleden en toekomst)

- een zekere vrijheid (mogelijkheden)

- gevoelens van onzekerheid en angst

- en … zelfbewustzijn



https://www.youtube.com/watch?v=TS-9tup_vbE




2. van CIS naar cultural awareness and expression

Dirk Terryn, Coördinator CANON CC



2007/2008 Gedeeld/verbeeld -> commissie Cultuur en onderwijs

2010 SEOUL - agenda

2012-2015 Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen

2016 OMC rapport Cultural Awareness and expression

Onderzoeksrapporten

CULTUUR IN DE SPIEGEL – VLAANDEREN Verkenning van opvattingen over cultuureducatie 
op basis van de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel'
CULTURELE BASISVAARDIGHEDEN Een ontwikkelingslijn op basis van de cultuurtheorie 

‘Cultuur in de Spiegel’
CULTUUR OVER CULTUUR Cultuurreflectie in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het 

Vlaamse basis- en secundair onderwijs: een analyse op basis van de cultuurtheorie ‘Cultuur in 
de Spiegel’
HET BEELD IN BEELD De plaats van beeldgeletterdheid in de ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs
Aanvulling: Referentiekader Beeldgeletterdheid

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS IN DE SPIEGEL Exploratieve studie naar de artistiek-
pedagogische eigenschappen van het deeltijds kunstonderwijs op basis van de cultuurtheorie 
'Cultuur in de Spiegel' Cultuurexpresssss. Cultuur in elk leergebied en vak, een 

praktijkonderzoek binnen de lerarenopleiding.

http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_verkenning_cultuureducatie.pdf
http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_culturele_basisvaardigheden.pdf
http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_cultuur_over_cultuur.pdf
http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/het_beeld_in_beeld.pdf
http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_beeldgeletterdheid_referentiekader.pdf
http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_deeltijds_kunstonderwijs_in_de_spiegel.pdf


En zo daalt de term CB en CE verder in naar nieuwe decreten

- nieuwe onderwijsdoelen voor het leerplichtonderwijs 12/11/2018 en voor eerste graad 14/12/2018

- het gloednieuwe niveaudecreet voor het Deeltijds kunstonderwijs Decreet 9 maart 2018 en BVR 4 mei 2018

Nog nieuwe relevante decreten:

- nieuwe einddoelen voor het deeltijds kunstonderwijs 20/4/2018

- het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. 1/1/2019

https://onderwijsdoelen.be/filteren?open=vlaamse_sleutelcompetentie
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/default.aspx?r=402
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15225
https://cjsm.be/cultuur/themas/bovenlokaal-cultuurbeleid/decreet-bovenlokale-cultuurwerking


3. Waar we nu vandaag staan

Dirk Terryn, Coördinator CANON CC





Sleutelcompetenties -> bouwstenen-> eindtermen-> curriculumdossiers-> leerplannen

AHOVOKS-> ontwikkelcommissies-> VLAREG 

Sleutelcompetenties: voor alle leerplichtonderwijs

Bouwstenen: binnen elke sleutelcompetentie

Eindtermen: gedetailleerd

CURRICULUMDOSSIERS-> koepels samen

LEERPLANNEN-> per koepel

INSPECTIE: controleert of de eindtermen behaald worden







4 bouwstenen Cultureel bewustzijn en culturele expressie:

Uitingen van kunst en cultuur waarnemen en conceptualiseren

Uitingen van kunst en cultuur duiden in relatie tot de maatschappelijke, historische en 

geografische context waarin ze zich manifesteren.

Uitingen van kunst en cultuur beleven en de waardering ervoor duiden

Verbeelding gericht inzetten bij het creëren van artistiek werk



Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs

Een school bepaalt zelf de inhoud van de lessen en de onderwijsmethode.

- Lichamelijke opvoeding
- Muzische vorming
- Nederlands
- Wetenschappen en techniek
- Mens en maatschappij
- Wiskundige initiatie (kleuteronderwijs) of wiskunde (lager onderwijs)
- Frans
+
ICT
Leren leren
Sociale vaardigheden
- Wiskundige initiatie (kleuteronderwijs) of wiskunde (lager onderwijs)



EN 
NU?

Noden zijn hoog:

- MUVO basisonderwijs cfr. Onderwijsspiegel 2015 en 2018
- Nieuwe term CB en CE 1ste graad 
- Basisonderwijs 2023: MUVO?

-> vragen / noden met de term CB en CE 
-> vragen / noden met de inhoud van CB en CE
-> vragen / noden met term en inhoud MUVO

- Link actief pluralisme, welzijn, burgerschap, …

-> Hoe pak je CB en CE transversaal en vakgebonden aan?



4. Vertaalslag 

Dirk Terryn, Coördinator CANON CC



 rigide schoolstructuren (lesuren van 50 minuten) laten niet altijd artistiek proces 
toe

 vele leerkrachten zien de meerwaarde van cultuur niet meer in: 
->  ze beschouwen het als een vrijetijdsbesteding gemaakt om te amuseren

 gebrek aan tijd en middelen van scholen



RELEVANTIE CIS -> cultuursector

Gemeenschappelijke taal cultuur en onderwijs

Zicht op inhoud en doelstelling van sleutelcompetentie CB en CE
-> bewust zijn van culturele vaardigheden, dragers en reflectie

CIS biedt handvaten voor de praktijk, reflectie en kwaliteit en ruimte om thema-overstijgend te werken

RELEVANTIE CIS -> onderwijsonderzoek
-> praktijk, beleid, maar ook specifiek voor onderzoek en monitoring







dynamoPROJECT op school

Gekoppeld aan inhoudelijke criteria

- Externe partner

- Lesgebeuren
- Op maat

Externe (culturele) partner brengt expertise binnen en wordt hiervoor vergoed

Beleid rond cultuuronderwijs integeren in samenwerkingen
- Good practices

- CIS

- Brochures en tools





5. Cultuurkuur

Inspireren, verbinden, faciliteren

Dirk Terryn, Coördinator CANON CC



https://www.cultuurkuur.be/


https://www.ketnet.be/karrewiet/18-september-2019-kinderen-geven-hun-mening-over-kunst-in-het-smak




https://www.ketnet.be/karrewiet/23-maart-2018-vraag-van-de-week-wereldpoeziedag


https://www.youtube.com/watch?v=Mc48Ll-xtx0


Aan de slag met beschikbare tools:

- Zie de kunstkuurbox: hoe kunnen jullie tijdens een gesprek zoveel mogelijk afstemming 

zoeken? Hoe kunnen jullie samen werken aan cultureel bewustzijn en expressie? 

- Zie www.mijncultuurspiegel.be: wat is jouw cultuurvisie? Welke culturele vaardigheden en 

cultuurdragers pas jij toe in je les?  

- Zie https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel voor een interactieve powerpoint

- Zie het oranje boekje (wordt uitgedeeld) en de vele ander brochures rond Cultureel 

bewustzijn en culturele expressie (zie uitgelegd materiaal).

https://www.cultuurkuur.be/succesvol-samen-op-weg-met-kunstkuur
http://www.mijncultuurspiegel.be/
https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel
https://www.vlaanderen.be/publicaties/cultuur-in-de-spiegel-in-het-kort


www.cultuurkuur.be
www.kunstkuur.be

www.cultuurindespiegel.be
www.cultuurenonderwijs.be
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