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Onderzoek: Cultuureducatie in het MBO:
Van visie tot praktijk in de provincie Gelderland

Aanleiding voor het onderzoek:
- Nieuw onderzoeksgebied en netwerk aanboren
- MBO scholen in Gelderland en cultuuronderwijs op de kaart zetten
- Op zoek naar inspirende Gelderse voorbeelden

Onderzoeksvaag:
Welke kansen en beperkingen zien mbo-professionals in de provincie 
Gelderland op micro, meso en macro niveau voor het ontwikkelen van 
cultuureducatie voor mbo-studenten, binnen het vak burgerschapsonderwijs?

Opzet van het onderzoek:
Wie hebben we geinterviewd en waarom? 



Resultaten en conclusie

Beperkingen: 
- Geld en tijd
- Docenten gespecialiseerd in maar één of twee dimensies van 

burgerschapsonderwijs
- Kunst- en cultuuronderwijs gericht op beroepsopleidingen en niet op 

persoonsvorming of socialisatie
- Geen doorgaande leerlijn cultuuronderwijs
- Ontbreken van een visie: Weinig duurzaamheid en borging
- Weinig steun vanuit het bestuur of directie

Kansen: 
- Visievorming op burgerschap en cultuuronderwijs (samen met studenten) 
- Inspelen op de belevingswereld van de studenten
- Kennisdeling en uitwisseling met andere mbo-scholen
- Duurzame samenwerkingen met culturele instellingen



Droomvraag: Hoe ziet cultuuronderwijs er over vijf jaar uit op jullie school?

“Dan zou ik een soort van inschrijfprogramma willen hebben waarin 
studenten helemaal hun eigen programma gaan samenstellen op het gebied 
van burgerschap en dat daar dan ook elementen van kunst en cultuur 
inzitten. Dat die daarin verankerd zijn en dat ze daarmee veel meer kunnen 
inspringen op hun eigen talentontwikkeling en interesse”. 

“Iedereen heeft gewoon het recht om kennis te maken met kunst en cultuur. Ik 
zou het het mooiste vinden als we het met elkaar niet eens meer over 
burgerschap hebben. Dat het gewoon geïntegreerd is in alles”. 

“Ik zou heel graag willen dat studenten en opleidingen de MBO Card meer in 
beeld hebben en ik zou het heel tof vinden als die doorgaandeleerlijn culturele 
vorming wel tot stand komt. Dat docenten ook het belang zien van 
cultuuronderwijs en dat ze dit kunnen combineren met het vak burgerschap”. 



Gelderse inspiratievoorbeelden

- Museum Arnhem
- Theater AanZ



Museum Arnhem ontwikkelde in co-creatie met 
verschillende clusters van MBO Rijn Ijssel een
vernieuwend edcuatieprogramma. 

• Zorg & Welzijn
Het bespreken van de kunstwerken gebundeld
in thema’s in samenwerking met bewoners van 
zorginstelling Pleyade en Stichting Welzijn
Ouderen Arnhem. 

“Na de lessen waren alle studenten er unaniem over eens dat het 
bespreken van thema’s aan de hand van kunstwerken uit de 
collectie van Museum Arnhem ontzettend goed werkte als middel
om het gesprek met een ander tot stand te brengen.”
- Docent Rijn Ijssel/student Art en Educatie ArtEZ



De werken die leerlingen kozen
sloten aan bij de thema’s identiteit
en de subthema’s levensfasen, 
maakbaarheid, gender en 
culturele identiteit. 

Leerlingen maken ook zelf werk
dat geexposeerd wordt samen met 
de kunstwerken uit de collectie.



Maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar op het mbo. Het podium voor 
Theater AanZ zijn de scholen en de wijken waar mensen leven, leren en 
werken. Dichtbij de mensen die niet of nauwelijks naar het theater gaan. De 
voorstellingen zijn interactief. Het publiek wordt altijd mede-eigenaar van 
het verhaal. 



Impressie LEEF! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hSAz1jadEIQ


Landelijke inspiratievoorbeelden

- ROC Mondriaan
- ROC Friese Poort



Burgerschapsopdracht

Economisch Soc. 
Maatsch.

Vitaal

Kunst en 
Cultuur

Politiek 
Juridisch





Mentimeter
Via mentimeter volgen er nu een aantal stellingen.

Pak je device erbij en doe mee!

• Ga naar www.menti.com 
• Voer de code in die in de chat staat



Nabespreking en rondvraag



Meer informatie ontvangen over het adviesrapport? 
Of in contact komen met Cultuur Oost? 

Ireneflapper@cultuuroost.nl



Het punt 
van kunst 
en cultuur.
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