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Inleiding
Ook dit jaar heeft in de provincie Drenthe de evaluatie en monitoring van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit plaatsgevonden. De regeling, in 2012 geïntroduceerd door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de kwaliteit van cultuureducatie in het
primair onderwijs te verbeteren, is in de provincie Drenthe opgepakt door de stichting Compenta,
bestaande uit de kunstinstellingen De Kunstbeweging, ICO, Centrum voor Kunst & Cultuur, Scala
Hoogeveen, Scala Meppel en K&C. In de opgestelde visienotitie Cultuureducatie met Kwaliteit
Drenthe zijn de doelstellingen van de regeling weergegeven en in 2015 is de eerste tranche van de
regeling – de periode van 2013 tot en met 2015 – afgerond. Compenta heeft de opbrengsten uit de
eerste tranche en een uitleg van de regeling weergegeven in het Compenta Journaal, te vinden op de
website www.compenta.nl.
Voor de tweede tranche van 2015-2017 hebben de scholen een nieuwe subsidieaanvraag bij
Compenta ingediend met daarin hun ambities voor deze periode. Compenta draagt zorg voor deze
ingediende subsidieaanvragen, zorgt voor het verstrekken van de subsidie en ondersteunt de
deelnemende scholen. Daarnaast voert zij, in samenwerking met de onderzoeksgroep Cultuur en
Cognitie van de Rijksuniversiteit Groningen, de verplichte evaluatie en beoordeling uit. Hiervoor is
een evaluatie-instrument ontwikkeld waarbij de scholen middels een vragenlijst hun eigen proces
evalueren.
In dit onderzoeksrapport worden de resultaten van de evaluatie van 2016 weergegeven. In
het eerste hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoeksrapport van 2015 weergegeven. Het
tweede en derde hoofdstuk geven het doel en de methode van het onderzoek weer, en in hoofdstuk
4 wordt de respons besproken. Welke respondenten zijn er en hoeveel scholen hebben het
evaluatie-instrument gebruikt? Hoofdstuk 5 laat de plannen van de deelnemende scholen zien en in
hoofdstuk 6 worden de eerste resultaten gepresenteerd waarbij het allereerst gaat om het
onderdeel ‘deskundigheid’. Hoe deskundig zijn de schoolmedewerkers op het gebied van
cultuuronderwijs en is deze deskundigheid gegroeid? Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 het onderdeel
‘visie’ besproken; in hoeverre hebben de scholen een visie op cultuuronderwijs? In hoofdstuk 8
wordt ingegaan op het hebben van een doorlopende leerlijn en wordt er gekeken of er sprake is van
samenhang. De rol van de school in het culturele netwerk wordt in hoofdstuk 9 besproken en in
hoofdstuk 10 blikken de scholen terug op het afgelopen jaar. Wat heeft de regeling hen gebracht?
Hoofdstuk 11 bevat de conclusies; zijn de doelen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
behaald? In hoofdstuk 12 worden de adviezen aan Compenta onder elkaar gezet en hoofdstuk 13
bevat de samenvatting van het onderzoek.
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1. Samenvatting evaluatieonderzoek 2015
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het monitoring- en evaluatieonderzoek uit
2015. Wat waren de resultaten? En wat is dus het startpunt van dit nieuwe onderzoek? Omdat het
gaat om een beknopte weergave van het onderzoek, worden er met name kwantitatieve gegevens
weergegeven. Voor een completer beeld verwijs ik dan ook naar het gehele rapport.1

In 2014 heeft er in de provincie Drenthe voor het eerst een monitoring- en evaluatieonderzoek
plaatsgevonden in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, in 2015 heeft het tweede
evaluatieonderzoek plaatsgevonden. De regeling is in 2012 door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen geïntroduceerd met als doel om cultuureducatie in het primair onderwijs
te verankeren, en is in de provincie Drenthe opgepakt door de stichting Compenta. In 2015 doen er
286 scholen mee aan de regeling en heeft er een opnieuw een evaluatie plaatsgevonden waarbij er is
gekeken of de scholen hun geambieerde scenario’s2 hebben behaald. Compenta wil graag weten
welke stappen de scholen hebben gezet, welke knelpunten er worden ervaren en in hoeverre de
scholen hun doelen hebben bereikt. In het onderzoeksrapport van 2015 worden de resultaten van de
tweede kwalitatieve evaluatie gepresenteerd en hiermee wordt de eerste tranche van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit afgesloten.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te evalueren in hoeverre de doelen, zoals gesteld in de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit, door de scholen in het tweede uitvoeringsjaar zijn behaald. Tevens
wordt er in het onderzoek van 2015 een vergelijking gemaakt met het eerste jaar en gekeken of er
sprake is van vooruitgang en of daarmee de regeling Cultuureducatie het beoogde effect heeft,
namelijk het borgen van cultuuronderwijs in het primair onderwijs.

Methode
Met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode worden de ervaringen van scholen op het
gebied van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in kaart gebracht. De gebruikte vragenlijst, Evi,
genereert data waarmee er naar de doelstellingen van deze regeling kan worden gekeken. Naar
aanleiding van het onderzoek uit 2014 is Evi aangepast om een nog sterker hulpmiddel te zijn voor
zowel scholen als de onderzoeker. Data worden door de onderzoeker gecodeerd, geanalyseerd en er
wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het eerste uitvoeringsjaar.

1
2

Het rapport is te vinden via http://www.compenta.nl/monitoring-en-evaluatie.
Compenta heeft vier scenario’s beschreven die terug te vinden zijn in de bijlage(14.1)
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Respons
Van de scholen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe heeft 93% de
vragenlijst ingevuld; een stijging ten opzichte van 2014. Deze respons is ruim voldoende om
generaliseerbare uitspraken te doen. Uiteindelijk is 88% van de data geschikt om kwalitatief te
verwerken. Voor kwantitatieve verwerking is 63% geschikt. De gewenste combinatie van invullers directeur en ICC-er - komt met 135 gevallen het vaakst voor.

Plannen van de scholen
De scholen hebben in Evi verschillende plannen aangegeven waaraan zij het budget van de regeling
willen besteden. Er kunnen in totaal zeventien soorten plannen worden onderscheiden. De scholen
lijken bewustere plannen te maken waarbij een combinatie te zien is van verschillende plannen.

Resultaten: deskundigheid
Van de 253 deelnemende scholen beschikt 67% over een ICC-er (169 scholen). De meerderheid van
deze scholen is tevreden over haar deskundigheid (65%). Scholen die ontevreden zijn (7%) zijn dit op
het gebied van de deskundigheid binnen het team. Bij scholen met een ICC-er is er met name
behoefte aan deskundigheid op (vak)inhoudelijk vlak.
In totaal hebben 32 scholen een ICC-er in opleiding (13%). De meeste scholen geven geen of
een neutrale beoordeling, gevolgd door ‘tevreden’ scholen. De meerderheid van de scholen (88%) wil
zich verder ontwikkelen op het vlak van visie en beleid.
Er zijn 52 scholen die niet beschikken over een ICC-er (20%). In de meeste gevallen wordt er
geen of een neutrale beoordeling gegeven over de aanwezige deskundigheid. De meerderheid van
deze scholen wil zich ontwikkelen en dan met name op het vlak van visie/beleid. In 19 gevallen geeft
men aan een ICC-er op te willen leiden. De scholen die geen ICC-er op willen leiden geven aan
tevreden te zijn over hun deskundigheid of geven geen prioriteit aan het bevorderen van de
deskundigheid.
In 2015 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2, waar de meerderheid zich in 2014
nog in het eerste scenario bevond. Er is dus sprake van groei. In 2014 was het gemiddelde 1.7 met
een score van 68,35. De gemiddelde piramide score van de provincie Drenthe in 2015 is 2 met een
score van 80.

Resultaten: visie
194 scholen (77%) hebben een visie op cultuuronderwijs onderschreven, waarbij de meerderheid van
de geformuleerde doelstellingen algemeen van aard is. De gewenste schoolspecifieke visie komt
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minder voor. De meeste scholen met een visie zijn tevreden over de stand van zaken (73%) en de
meerderheid wil zich dan ook niet verder ontwikkelen.
59 van alle deelnemende scholen hebben geen vastgelegde visie op cultuuronderwijs (23%);
deze groep is afgenomen ten opzichte van 2014. In de meeste gevallen hebben deze scholen geen
visie, omdat hier de prioriteit niet lag. 46 scholen (78%) willen zich verder ontwikkelen en richten zich
dan voornamelijk op het volgen van een ICC-cursus of het houden van overleg binnen het team.
Dertien scholen (22%) willen zich niet ontwikkelen, omdat zij cultuuronderwijs geen prioriteit geven.
In 2015 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2, waar de meerderheid zich in 2014
nog in het eerste scenario bevond. Er is dus sprake van groei. Ook is het aantal scholen in scenario 3
en 4 gestegen ten opzichte van 2014. De meeste scholen met een visie op cultuuronderwijs bevinden
zich in scenario 2 (36%). De stap van scenario 1 naar 2 is dit jaar door veel scholen gezet. De
gemiddelde piramide score van de provincie Drenthe is 2,2; dit betekent dat de Drentse basisscholen
gemiddeld scenario 2 bereikt hebben (score 89).

Resultaten: doorlopende leerlijn
De meerderheid van de deelnemende scholen geeft aan dat er sprake is van samenhang in het eigen
cultuurondewrijs, maar niet in de vorm van een doorlopende leerlijn. De samenhang in het
cultuuronderwijs wordt onder andere aangebracht door middel van methodes, thema’s en extern
georganiseerde programma’s. 9% van de deelnemende scholen heeft een doorlopende leerlijn, maar
ook hier zijn er verschillende manieren om samenhang te creëren. Er komt dus naar voren dat er
onduidelijkheid bestaat rondom het begrip ‘doorlopende leerlijn’. De meerderheid van de scholen
met een doorlopende leerlijn is tevreden over de stand van zaken (52%). 20 Scholen (87%) willen zich
nog verder ontwikkelen waarbij het duidelijk wordt dat deze scholen zich met name richten op het
samenwerken met andere scholen.
141 scholen (56%) geven aan dat er sprake is van samenhang, maar ze hebben geen
vastgelegde doorlopende leerlijn. Deze samenhang komt op uiteenlopende manieren tot stand en
laat veel combinaties zien. De meerderheid van deze scholen (83%) wil zich verder ontwikkelen en ze
weten allemaal hoe ze dit willen doen.
52 scholen geven aan niet of nauwelijks samenhangend cultuuronderwijs te hebben. Dit is
21% van de deelnemende scholen. De meerderheid van deze scholen is ontevreden (in 33 gevallen,
63%) en wil zich dan ook verder gaan ontwikkelen. Alle scholen weten hoe ze dit willen gaan doen.
Ten opzichte van 2014 is er weinig verschuiving te zien in de scenario’s. De meeste scholen
bevinden zich nog steeds in scenario 2. Het omzetten van een culturele ervaringslijn naar een
doorlopende leerlijn lijkt ook dit jaar een moeilijke stap te zijn geweest. De Drentse scholen bevinden
zich gemiddeld in scenario 1,9 met een score van 75.
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Resultaten: relatie met het netwerk
Net als in 2014 worden de relaties met de cultuuraanbieders het vaakst genoemd, wanneer het gaat
om het culturele netwerk rond de school. De meerderheid van de scholen (78%) geeft aan tevreden
te zijn over de eigen relaties. Scholen die ontevreden zijn (18%) geven aan graag betere en
duidelijkere relaties te willen hebben.
Net als in 2014 zijn de meeste scholen niet betrokken geweest bij productontwikkeling (68%).
De scholen hebben niet gedaan aan productontwikkeling vanwege verschillende redenen waarbij er
ins de meeste gevallen wordt gesproken over het hebben van andere prioriteiten. Ook het gebrek
aan tijd wordt genoemd evenals het er nog niet aan toe zijn. Negen scholen (4%) zijn van plan om
een product te ontwikkelen op het gebied van cultuuronderwijs en tien scholen geven aan niet op
de hoogte te zijn van de regeling omtrent productontwikkeling. 71 scholen(28%) zijn wel betrokken
geweest bij het ontwikkelen van een product en de meerderheid is hier tevreden over.
36 scholen zijn actief participerend in het netwerk (14%); dit is een stijging ten opzichte van
2014. De meeste scholen (58%) willen zich verder ontwikkelen en richten zich dan voornamelijk op
het verder uitbouwen van de relaties. De meerderheid van de scholen is tevreden over hun regie
(92%).
De meerderheid van de deelnemende scholen (77%) participeert niet of nauwelijks actief in
het netwerk. Hierover zijn ze echter in de meeste gevallen (62%) wel tevreden. Een groot aantal van
deze scholen, 62%, wil zich wel verder ontwikkelen en richt zich dan met name op het aanspreken
van het netwerk en het vervullen van een actievere rol binnen dit netwerk.
De meeste scholen bevinden zich in scenario 2 en dit aantal is duidelijk gegroeid ten opzichte
van 2014. Er bevinden zich minder scholen in scenario 1, en het aantal scholen in scenario 3 en 4 is
iets gestegen. Gemiddeld bevinden de deelnemende scholen zich in scenario 1.9. Dit is iets hoger dan
in 2014; het gemiddelde scenario was toen 1,7.

Terugblik van de scholen: opbrengsten
De vaakst genoemde opbrengst is net als in 2014 ‘extra activiteiten’; iets wat opvallend is, want hier
is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit niet direct voor bedoeld. De doelstellingen van de
regeling – deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en relatie met het netwerk – worden echter ook
genoemd. De meerderheid van de scholen (54%) is tevreden over de opbrengsten en wil een nieuwe
subsidieaanvraag indienen. Een klein percentage van de scholen, 7%, is ontevreden en wijt dat aan
de eigen inzet of aan de regeling. In dit laatste geval wordt er dan ook geen nieuwe subsidieaanvraag
ingediend.
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Conclusie
Er is een duidelijke groei te zien ten opzichte van 2014, maar de doelen vanuit de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe zijn niet behaald. In het rapport van dat jaar had Compenta
de verwachting dat de doelen ‘deskundigheid’, ‘visie’ en ‘doorlopende leerlijn’ behaald zouden zijn.
Dit is echter niet het geval. Er zijn vijf gemeenten die gemiddeld wel hun ambitiescenario hebben
gehaald en zeven gemeenten waarbij dit niet het geval is.
Het doel ‘visie’ is het vaakst behaald (in acht gemeenten) en de andere doelen zijn allemaal
in drie gemeenten behaald. Opvallend is dat het doel ‘deskundigheid’ in verhouding niet vaak
behaald is, terwijl men zou kunnen verwachten dat dit doel als eerste behaald zou worden. Er zou
eerst voldoende deskundigheid moeten zijn om aan de andere onderdelen te kunnen werken. Voor
het onderdeel ‘visie’ gaat dit niet op, maar wat betreft de ‘doorlopende leerlijn’ en het ‘netwerk’
moet er eerst wel degelijk voldoende deskundigheid aanwezig zijn alvorens de scholen de volgende
stap kunnen zetten.
Alleen de scholen in de gemeente Noordenveld heeft alle doelen behaald, maar de scholen in
de gemeenten De Wolden en Meppel liggen met hun gemiddelde scores boven het provinciale
gemiddelde en zijn dus ook goed op weg. De meeste groei is te zien bij het onderdeel ‘netwerk’ (10
gemeenten). Bij de ‘doorlopende leerlijn’ is er het minst sprake van groei. Dit onderdeel verdient dan
ook extra aandacht, net als in 2014.
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2. Doel van het onderzoek
2.1 Wat willen we weten?
Net als in de monitoring- en evaluatie onderzoeken van 2014 en 2015 willen we weten in hoeverre
de doelen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit door de scholen in Drenthe in het afgelopen
jaar (2015-2016) zijn behaald. Maar om welke doelen gaat het hier? In het schooljaar 2015-2016 zijn
er kleine aanpassingen gedaan aan de ambitiescenario’s die bij de doelen van de regeling horen3,
maar in hoofdlijnen zijn de doelen niet veranderd; vandaar dat dit hoofdstuk een herhaling is van
het tweede hoofdstuk uit het rapport van 2015.4

In het artikel Doelstellingen in Beeld (2014) gaat Zoë Zernitz in op de doelen binnen de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze spreekt over doelstellingen die op landelijk, provinciaal en lokaal
niveau anders worden verwoord, maar uiteindelijk in elkaars verlengde liggen. De regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit is opgezet om het cultuuronderwijs een duidelijke plek te geven in het
primair onderwijs en hiervoor zijn er door de overheid op landelijke niveau doelstellingen
geformuleerd:

1. Het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen;
2. Het ontwikkelen van een instrumentarium voor de beoordeling;
3. Het bevorderen van deskundigheid;
4. Het versterken van de relatie tussen de school en haar sociale en culturele omgeving.5

Compenta heeft op provinciaal niveau in haar visienotitie haar eigen doelstellingen opgesteld die
specifiek zijn voor de provincie Drenthe. De doelstellingen luiden als volgt:

1. Het centraal stellen van de vraag van de school (van aanbodgericht naar vraaggericht
werken);
2. Het (door) ontwikkelen van doorgaande leerlijnen;
3. Het bevorderen van deskundigheid;
4. Het gebruikmaken van netwerken.

3

De ambitiescenario’s worden bij de betreffende hoofdstukken toegelicht en zijn tevens te vinden in de bijlage.
Annouck van Zutphen. Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Onderzoeksrapport
2015. Groningen/Assen: Juli 2015. P.12.
5
Staatscourant (nr. 15826, 13 augustus 2012, p. 4)
http://www.cultuurparticipatie.nl/data/Deelregeling%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit%20stcrt-201215826.pdf
4

10

Vanuit de provinciale doelstellingen heeft Compenta ambitiescenario’s opgesteld die gezien kunnen
worden als doelstellingen op schoolniveau ofwel lokaal niveau. Deze zes doelstellingen zijn:

1. Het (door)ontwikkelen van doorlopende leerlijnen;
2. Het bevorderen van deskundigheid;
3. Het ontwikkelen van visie;
4. Het voeren van regie;
5. Het versterken en uitbreiden van relaties met culturele instellingen;
6. Het participeren in het cultuureducatieve netwerk van de gemeente.

Het schema van de doelstellingen op de verschillende niveaus ziet er als volgt uit:

Lokaal

Provinciaal

Landelijk

Doelstellingen Cultuureducatie met Kwaliteit

(1) Doorgaande leerlijn

(2) Beoordeling

(3) Deskundigheid

(1) Doorgaande leerlijnen

(2) Deskundigheid

(1) Doorgaande leerlijnen

(2) Deskundigheid

(4) Relatie school-omgeving

(3) Vraag en aanbod

(3) Visie

(4) Netwerken

(5) Relaties met c.i.

&

&

(4) Regie

(6) C.e. netwerk

In dit onderzoek wordt er gekeken in hoeverre de zes doelstellingen op schoolniveau in het
afgelopen jaar (2015-2016) zijn behaald; dit is namelijk hetgeen dat gemeten wordt in de vragenlijst.
Het algemene doel van de regeling is het borgen van cultuureducatie in het primair onderwijs en
de scholen krijgen de tijd om dit stap voor stap voor elkaar te krijgen. Na deze periode van evalueren
kan er een vergelijking worden gemaakt met de vorige periode, en wordt het duidelijk of er
vooruitgang te zien is. Heeft de school de gestelde doelstellingen behaald? Zijn er opvallende
verschuivingen te zien? In dit rapport wordt dus de huidige stand van zaken weergegeven waarbij er
ook wordt gekeken naar ontwikkeling en de opbrengsten van de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit in Drenthe.
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2.2 Wat is datgene wat we willen weten?
Zoals aangegeven wordt er in dit onderzoek gekeken in hoeverre de doelen van Cultuureducatie met
Kwaliteit door de scholen behaald zijn. Waar draait het hierbij nu eigenlijk om? In Doelstellingen in
Beeld is geanalyseerd wat de doelstellingen inhouden en hoe ze met elkaar samenhangen. Hieruit
volgde dat de doelstellingen voorwaardelijk voor elkaar zijn. Zo draagt deskundigheid bij aan het
ontwikkelen van een visie op het gebied van cultuuronderwijs. Een visie is op haar beurt weer handig
om tot een doorlopende leerlijn te komen. Al deze doelstellingen zijn nodig voor het borgen van
cultuureducatie en het verhogen van de kwaliteit. Deze samenhang en voorwaardelijkheid kan als
volgt worden weergegeven:6

Er is sprake van een cyclisch proces, door Zernitz uitgewerkt in het artikel Piramides in Drenthe
(2014) en door haar het proces van kwaliteitsverbetering van cultuuronderwijs genoemd. In de
vorige evaluatieronde (2014-2015) hebben de scholen hun eigen proces geëvalueerd en met dit
inzicht zijn ze dit schooljaar (2015-2016) het proces opnieuw gestart. Er is opnieuw aan
deskundigheid, visie, leerlijnen en het netwerk gewerkt. Via Evi, het evaluatie-instrument, kan de
school inzage krijgen in haar eigen proces en daarmee neemt de deskundigheid toe. Ook krijgt de
school zo meer grip op het cultuuronderwijs en wordt het duidelijk waar de school staat.

Samenvatting:
Het doel van het onderzoek is om te evalueren in hoeverre de doelen, zoals gesteld in de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit, door de scholen zijn behaald. Tevens wordt er in dit onderzoek een
6

‘Beoordeling’ is tussen haakjes gezet omdat Compenta deze doelstelling niet als aparte doelstelling heeft
overgenomen. ‘Evaluatie’ is onderstreept omdat dit geen doelstelling is, maar wel een noodzakelijk stap in dit
proces.
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vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2014 en 2015, en gekeken of er sprake is van vooruitgang
en of daarmee de regeling Cultuureducatie het beoogde effect heeft, namelijk het borgen van
cultuuronderwijs in het primair onderwijs.
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3. Methode
In dit hoofdstuk wordt de gebruikte methode beschreven. De respondenten worden beschreven
evenals de onderzoeksomstandigheden en de verwerking van data. We vergelijken de resultaten van
deze ronde met die van de eerdere evaluatieronde, vandaar dat ook de vergelijkingsmethode wordt
toegelicht. De methode is niet veranderd ten opzichte van het onderzoeksrapport uit 2015, vandaar
dat dit hoofdstuk een herhaling is van het derde hoofdstuk uit het eerdere rapport.7

3.1 De dataverzamelingsmethode
Om het eerder genoemde proces van kwaliteitsverbetering inzichtelijk te maken en te kijken of de
gestelde doelen worden behaald, is er een onderzoeksinstrument ontwikkeld; namelijk Evi.
Evi is een evaluatie-instrument in de vorm van een digitale vragenlijst. De vragen sluiten aan
bij de doelstellingen op schoolniveau en de stappen zoals beschreven in het cyclische proces. De
vragen zetten aan tot nadenken over het cultuuronderwijs op de school. Welke stappen zijn er
gezet? Hoe heeft de school het zetten van die stappen ervaren? Welke vervolgstappen kunnen er nu
worden gezet? Om dit te weten te komen zijn er drie type vragen terug te vinden in de vragenlijst:
beschrijven, beoordelen en verder kijken. Dit zijn veelal open vragen om zo de scholen de ruimte te
geven om hun unieke ervaringen op te schrijven. Naast deze open vragen is er een gesloten vraag,
ook wel de piramidevraag genoemd, waarbij de school moet aangeven in welke scenario zij zich
bevindt.8 Met deze vraag wordt het voor de school duidelijk welke stappen gezet zouden kunnen
worden om in het volgende scenario te komen. Uiteindelijk geeft Evi een gemiddeld scenario aan in
de vorm van de Evi-piramide. Hoe ver is de school gevorderd in het proces van kwaliteitsverbetering?
Evi is naast evaluatie-instrument dus ook een groeimodel. Elk jaar, na het invullen van Evi, wordt er
een nieuwe piramide berekend en deze constructie laat de groei van de school zien.
Naast deze vragen, die gericht zijn op de evaluatie van de scholen, is er voor de scholen ook
de mogelijkheid om eventuele hulp van Compenta in te schakelen. Er kan bij elk onderdeel
aangegeven worden of er hulp van Compenta gewenst is, en wat hierbij de hulpvraag is. Omdat Evi
een digitale vragenlijst is, wordt deze hulpvraag direct door gestuurd naar Compenta.

Nadat de school de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt zowel de school als de onderzoeker de
vragenlijst in een PDF-bestand. Door de bestanden te analyseren kan de onderzoeker bepalen in
hoeverre de doelen behaald zijn en dankzij de open antwoorden ontstaat er een gedetailleerd beeld
7

Annouck van Zutphen. Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe. Onderzoeksrapport
2015. Groningen/Assen: Juli 2015. P.15.
8
De piramides zijn te vinden in de bijlagen (14.2)
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van de ervaringen van de scholen. Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van zelfevaluatie; iets
wat voor- en nadelen heeft. Het voordeel is dat de scholen de ruimte krijgen om hun eigen
ervaringen op te schrijven en hierdoor direct nadenken over hun eigen handelen. Het nadeel is dat
een school de vragenlijst kan manipuleren. In Evi is geprobeerd dit probleem te ondervangen door
gebruik te maken van zowel open als gesloten vragen. De onderzoeker kan de open vragen gebruiken
om de score van de piramide te controleren. Ook is er een pop-upscherm in de vragenlijst geplaatst
waardoor de invuller extra geattendeerd wordt op het correct invullen van de vragenlijst.

3.2 De beoogde respondenten
De vragenlijst moet door twee medewerkers worden ingevuld waarbij de eerste invuller de vragen
invult en de tweede invuller de antwoorden controleert en waar nodig aanvult. In principe kan de
lijst door elke medewerker worden ingevuld, maar de voorkeur gaat uit naar een directeur en een
ICC-er. Hier wordt op aangestuurd omdat Evi gericht is op het evalueren van cultuuronderwijs op het
beleidsniveau. De ICC-er is in veel gevallen verantwoordelijk voor de organisatie van de
cultuurvakken; de directeur zal dit in het ideale geval ondersteunen en is verantwoordelijk voor de
randvoorwaarden. Zij zijn dus de aangewezen personen om Evi in te vullen.

3.3 De onderzoeksomstandigheden
Halverwege maart 2016 hebben alle deelnemende scholen hun inloggegevens in een brief
ontvangen. Vanaf 1 april tot en met 29 april 2016 konden de scholen de vragenlijst invullen. Evi is een
digitale vragenlijst en kon dus op elke plek op een computer worden ingevuld. Wanneer er zich
problemen voordeden, kon er contact worden gezocht met Compenta die ernaar streefde om de
problemen binnen een werkdag op te lossen.

3.4 De dataverwerking
De vragenlijst bestaat voornamelijk uit open vragen en levert daardoor kwalitatieve data op. Er heeft
een kwalitatieve analyse plaatsgevonden waarbij alle antwoorden gelezen en gecodeerd zijn met
behulp van ATLAS.ti volgens een handleiding. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de uitspraken
die voorkomen (kwalitatief), hoe vaak zij voorkomen (kwantitatief) en in welk verband zij voorkomen
(relationeel). De Evi-piramides zorgen voor de kwantitatieve data. In de vragenlijst hebben de
invullers in vier piramidevragen9 aangegeven welke scenario op de situatie van hun school van

9

De piramidevraag volgt aan het einde van elk onderdeel. De onderdelen zijn: deskundigheid, visie,
doorlopende leerlijn en relatie met het netwerk.
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toepassing is. Vanuit deze antwoorden is er voor de school een gemiddeld scenario berekend en
vandaar uit zijn de gemeentelijke en provinciale scores berekend. De Evi-piramide heeft een
minimale score van 40 punten (scenario 1) en een maximale score van 160 (scenario 4). Het
scoresysteem ziet er als volgt uit:

Scenario 1: 40 punten; het rode vlak in de piramide;
Scenario 2: 41-80 pt (‘de eerste stappen’ in scenario 2 tot ‘bijna in scenario 3’); blauw;
Scenario 3: 81-120 pt (‘de eerste stappen’ in scenario 3 tot ‘bijna in scenario 4’); oranje;
Scenario 4: 121-160 pt (‘de eerste stappen’ in scenario 4 tot scenario 4 volledig behaald); groen.

Zoals eerder aangegeven wordt er ook een vergelijking gemaakt met het rapport uit 2015, waarbij
met name wordt gekeken naar de vooruitgang van de scholen. Is er sprake van meer deskundigheid?
Kunnen scholen met deze verkregen deskundigheid een visie opstellen? Wat voor effect heeft dit op
de doorlopende leerlijn? Hoe bewegen de scholen zich in hun netwerk met deze nieuwe kennis? Er
zal per onderdeel worden gekeken naar veranderingen en opvallende zaken. Tevens zal er aan het
eind van elk onderdeel, wanneer de Evi-piramide wordt weergegeven, een vergelijking gemaakt
worden met de resultaten van de provincie en gemeenten uit het rapport van 2015. Deze vergelijking
wordt weergegeven in verschillen diagrammen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de
(mogelijke) groei.
Er wordt dus een vergelijking gemaakt tussen de verschillende onderzoeken en door het
volgen van de opgestelde handleiding voor het coderen is er bij alle onderzoeken steeds op dezelfde
manier gecodeerd, waardoor er een betrouwbare vergelijking kan worden gemaakt.

Samenvatting:
Met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode worden de ervaringen van scholen op het
gebied van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in kaart gebracht. De gebruikte vragenlijst, Evi,
genereert data waarmee er naar de doelstellingen van deze regeling kan worden gekeken. Data
worden door de onderzoeker gecodeerd, geanalyseerd en er wordt een vergelijking gemaakt met de
eerdere resultaten van de evaluatie van deze regeling.
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4. Respons
Drentse

scholen

die

deelnemen

aan

Cultuureducatie

met

Kwaliteit

hebben

de

inspanningsverplichting om mee te doen aan het monitoring- en evaluatieonderzoek. Door middel
van dit onderzoek weet Compenta of de regeling werkt zoals deze bedoeld is. In dit hoofdstuk zal de
respons worden toegelicht.

4.1 Verwachte respons
De deelnemende scholen waren verplicht om tussen 1 april en 29 april 2016 de vragenlijst in te
vullen. De respons is tijdens de bovenstaande periode bijgehouden. Wanneer scholen Evi nog niet
hadden ingevuld, werd er contact met ze opgenomen. Aangezien de scholen verplicht zijn om de
vragenlijst in te vullen werd er een maximale respons van 100% verwacht, wat 272 scholen zouden
zijn. Een respons van 60% in elke gemeente is voor een kwalitatief onderzoek voldoende om
uitspraken te doen over de data, mits de respons representatief is.

4.2 Totale respons
In totaal is de vragenlijst door 267 van de 272 scholen ingevuld. Het responspercentage komt
daarmee op 98%. Dit is niet het verwachte percentage van 100% maar wel ruim voldoende voor het
onderzoek. Ook is het een hoger percentage dan in 2015; toen werd er een percentage van 93%
gehaald. Daarnaast is de respons representatief, want in alle gemeenten is er een responspercentage
gehaald van meer dan 60%. De vijf scholen die Evi niet hebben ingevuld hebben geen opvallende
overeenkomsten en dit zorgt er voor dat de respons representatief is voor de onderzoekspopulatie,
waarmee er dan ook betrouwbare en generaliseerbare uitspraken kunnen worden gedaan.

4.3 Respons per gemeente
In onderstaande tabel en staafdiagram worden de responspercentages per gemeente weergegeven.
Dit jaar zijn er negen gemeentes met een responspercentage van 100%; namelijk Assen, BorgerOdoorn, Coevorden, De Wolden, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.
Dit zijn er vier meer dan in 2015.
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Gemeente
Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Totalen

Aantal deelnemende
scholen
15
25
17
26
15
61
35
15
21
18
12
12
272

Aantal ontvangen Evi’s

Responspercentage

14
25
17
26
15
59
33
15
21
18
12
12
267

93,3%
100%
100%
100%
100%
96,7%
94,2%
100%
100%
100%
100%
100%
98,1%

Fig. 1: Tabel van responspercentage per gemeente.

4.4 Respons: vergelijking met 2015
In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt met de responspercentages per gemeente uit
2015:

Gemeente
Aa en Hunze
Assen
BorgerOdoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
MiddenDrenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Totalen

Deelnemende
scholen 2015
17
25
18

Ingevulde
Evi’s
15
23
18

Percentage

Ingevulde
Evi’s
14
25
17

Percentage

88,2%
92,0%
100%

Deelnemende
scholen 2016
15
25
17

28
15
62
36
16
20

25
15
57
36
14
20

89,2%
100%
91,6%
100%
87,5%
100%

26
15
61
35
15
21

26
15
59
33
15
21

100%
100%
96,7%
94,2%
100%
100%

18
18
13
286

18
14
12
267

100%
77,7%
92,3%
93,6%

18
12
12
272

18
12
12
267

100%
100%
100%
98,1%

93,3%
100%
100%

Fig. 2: Tabel waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de respons van 2015 en 2016.

De vergelijking ziet er in een staafdiagram als volgt uit:

18

Vergelijking responspercentages
2015-2016
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2015
2016

Fig. 3: Staafdiagram waarin de vergelijking van de respons van 2015 en 2016 is weergegeven.

Dit jaar hebben negen gemeenten een responspercentage van 100%; dat zijn er vier meer dan in
2015. Echter, in het onderzoeksrapport van dat jaar werd aangegeven dat dit aantal van vijf duidelijk
minder was dan het aantal van negen gemeenten met een responspercentage van 100% in 2014. Het
aantal gemeenten met een 100%-responspercentage is dit jaar dus terug op het niveau uit 2014. Alle
gemeenten, met uitzondering van Hoogeveen, hebben een hoger of gelijk responspercentage dan in
2015.

4.5 Geschikte respons
De vragenlijst Evi is zo geprogrammeerd dat non-respons niet mogelijk was – invullers waren
verplicht om alle antwoordvelden in te vullen. Een invuller kon deze verplichting ‘omzeilen’ door als
antwoord ‘geen’, ‘weet niet’, of dergelijke uitspraken in te vullen. Voor de betrouwbaarheid en de
validiteit van het onderzoek had dergelijke non-respons geen consequenties. De kwalitatieve
onderzoeks- en dataverwerkingsmethode stelt de onderzoeker in staat om te onderzoeken wat de
reden voor de partiële non-respons is. Juist die non-respons zou dan interessante gegevens kunnen
opleveren. Partiële non-respons maakte de data dus niet ongeschikt of ongeldig.10 Alle 266
vragenlijsten kunnen dus meegenomen worden voor de kwalitatieve verwerking.
Het verwerken van de data moet leiden tot kwantitatieve gegevens en hierbij kan ongeldige
respons een probleem opleveren. Wanneer een scenario onjuist is ingevuld, zal dit gecodeerd
worden als ongeldig. Daarmee is de score van de vragenlijst tevens ongeldig en kan deze data niet
gebruikt worden in het onderzoek. Door een extra pop-up scherm tijdens het invullen is er getracht
10

Tekst uit onderzoeksrapport van vorig jaar. Annouck van Zutphen. Monitoring en evaluatie Cultuureducatie
met Kwaliteit Drenthe. Onderzoeksrapport 2015. Groningen/Assen: Juli 2015. P.22.
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het onjuist invullen te voorkomen. Toch is de score van 68 scholen ongeldig bevonden; een aantal
dat lager ligt dan het aantal ongeldige scores van 86 scholen in 2015. Het invullen van Evi gaat dus al
beter, maar mogelijk kan Compenta hier toch nog aandacht aan besteden. Hierdoor ontstaat er niet
alleen meer data voor het onderzoeksrapport, maar hebben scholen een correct Evi-dossier met alle
juiste gegevens. Uiteindelijk is er een geschikte respons van 74% voor de kwantitatieve verwerking
van de data. De vuistregel is dat een respons tussen de 30% en 40% voldoende is voor kwantitatief
onderzoek (afhankelijk van de grootte van de steekproef). De geschikte respons is dus ruim
voldoende om algemene uitspraken te kunnen doen.
Kortom, voor de kwalitatieve verwerking is alle respons geschikt, voor de kwantitatieve
verwerking van de gegevens een geschikte respons: 74%.

4.6 Respondenten
Vanuit Compenta wordt aangeraden om de vragenlijst in te laten vullen door de directeur en de
aanwezige ICC-ers/cultuurcontactpersonen. De eerste invuller was bij voorkeur de ICC-er, die in de
meeste gevallen de taak heeft om de uitvoering van het cultuuronderwijs te organiseren. De tweede
invuller was bij voorkeur de directeur, die de koers van de school bewaakt en verantwoordelijk is
voor de randvoorwaarden (taakuren, middelen, etc.). Deze verdeling van invullers was geen
verplichting; scholen waren vrij om te bepalen wie de eerste en tweede invuller zou zijn. Er is wel een
duidelijk verschil tussen de eerste en tweede invuller. De eerste invuller geeft de antwoorden en de
tweede kijkt deze na en zorgt waar nodig voor aanvulling.11 In onderstaande diagrammen is
weergegeven wie de eerste en tweede invullers zijn geweest:

11

Tekst uit onderzoeksrapport 2015. Annouck van Zutphen. Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met
Kwaliteit Drenthe. Onderzoeksrapport 2015. Groningen/Assen: Juli 2015. P.23.
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Procentuele verderling eerste invullers
Invuller 1:
Leerkracht
10%

Invuller 1:
Directeur
37%
Invuller 1: ICC-er
53%

Invuller 1: Overige
functie
0%
Fig. 4: Cirkeldiagram waarin de procentuele verdeling van de eerste invullers is weergegeven.

Procentuele verdeling tweede invullers
Invuller 2:
Leerkracht
13%

Invuller 2 ontbreekt
5%

Invuller 2:
Leerlingbegeleider
1%
Invuller 2: ICC-er
27%

Invuller 2:
Directeur
53%

Invuller 2:
Overige functie
1%
Fig. 5: Cirkeldiagram waarin de procentuele verdeling van de tweede invullers is weergegeven.

De ICC-er wordt het meeste genoemd als eerste invuller en de functie van directeur wordt bij de
tweede invullers het vaakst aangegeven. De combinaties van de invullers is in onderstaande tabel te
vinden:
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Invuller 1: Directeur
Invuller 2: Directeur
Invuller 2: Overige
functie
Invuller 2: ICC-er
Invuller 2:
Leerlingbegeleider
Invuller 2: Leerkracht
Invuller 2 ontbreekt

4
1

Invuller 1:
Overige functie
0
0

Invuller 1:
ICC-er
118
0

Invuller 1:
Leerkracht
19
0

57
3

1
0

12
0

2
0

27
5

0
0

3
8

5
2

Fig. 6: Tabel waarin de combinaties van invullers wordt weergegeven.

Uit deze tabel komt duidelijk naar voren dat de gewenste combinatie van ICC-er als eerste invuller en
directeur als tweede invuller het meest voorkomt; in 118 gevallen. De combinatie van directeur als
eerste invuller en ICC-er als tweede invuller komt daarna – in 57 gevallen - het meest voor. In totaal
wordt de combinatie van ICC-er en directeur in 175 gevallen genoemd, waarmee 66% van de
vragenlijsten ingevuld is door deze twee invullers. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 toen er
sprake was van 53%. Dit kan verklaard worden doordat er ondertussen meer ICC-ers opgeleid zijn en
er tevens meer scholen zijn met twee ICC-ers.

4.7 Evaluatie van respons
Door de manier van responswerving is er dit jaar wederom sprake van een hoge respons. De
vragenlijst Evi is in eerste instantie een hulpmiddel voor de scholen en levert de school dan ook
duidelijke informatie op. Hierdoor wordt Evi aantrekkelijk om in te vullen. De hoge respons komt ook
niet als een verrassing, want scholen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld zijn gebeld met de
mededeling om Evi alsnog in te vullen. Ook is Evi niet meer nieuw voor de scholen en deze
bekendheid maakt de drempel van het invullen minder hoog.

Samenvatting: In totaal heeft 98% van de deelnemende scholen Evi ingevuld. Dit is een hogere
respons dan in 2015. Deze respons is ruim voldoende om generaliseerbare uitspraken te doen. Voor
de kwalitatieve verwerking is alle respons geldig, voor de kwantitatieve verwerking is 74% geschikt.
De gewenste combinatie van invullers – directeur en ICC-er – komt in de 175 gevallen voor. 66% van
de vragenlijsten is door deze combinatie ingevuld.
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5. Plannen van de scholen
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de plannen die door de scholen in de vragenlijst zijn
aangegeven. Waar willen zij hun budget aan besteden? Naast het onderscheiden van de
verschillende plannen van de scholen wordt er tevens een vergelijking gemaakt met de plannen uit
2015. Zijn er opvallende verschuivingen te zien?

5.1 Zeventien soorten plannen
De eerste vraag in Evi is een open vraag over de plannen van de scholen op het gebied van
cultuureducatie. Waar wil men het budget aan besteden? Er zijn zeventien verschillende plannen
genoemd; namelijk:

-

Activiteiten: hieronder vallen excursies en voorstellingen;

-

Kunstmenu/Cultuurmenu/Podiumplan/Culturele mobiliteit: een programma van cultureel
aanbod dat extern wordt georganiseerd en door scholen wordt afgenomen;

-

Externe deskundigheid: de school wil ondersteuning van een externe deskundige;

-

Deskundigheidsbevordering van de ICC-er: scholing, nascholing en bijscholing;

-

Deskundigheidsbevordering van het team;

-

Deskundigheid van de vakleerkracht (het inzetten van een vakleerkracht);

-

Deskundigheidsbevordering in het algemeen;

-

Het ontwerpen van een doorlopende leerlijn of het anderszins aanbrengen van samenhang
in het cultuuronderwijs;

-

De inrichting van een lokaal, plein of podium zodat de ruimte gebruikt kan worden voor
culturele activiteiten;

-

Lessen of workshops;

-

Materialen: bijvoorbeeld verkleedkleren, camera’s of muziekinstrumenten;

-

Een methode voor kunst-/cultuuronderwijs;

-

Het opzetten van naschoolse activiteiten;

-

Het ontwikkelen van de relaties met het netwerk;

-

Productontwikkeling: met culturele aanbieders een product van de school ontwikkelen;

-

Projecten of projectweken;

-

Het bedenken en/of uitwerken van een visie of een beleidsplan.
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In de onderstaande staafdiagram zijn de plannen weergegeven met de genoemde aantallen:
141
93
77

68
35

65

41
21

30

63
43

41

34
13

7

4

1

Fig. 7: Staafdiagram waarin de plannen van de scholen zijn weergegeven. ‘Culmo’ staat voor Culturele mobiliteit.

Na het afsluiten van de eerste tranche (de periode van 2013-2014 en 2014-2015) moesten de
scholen dit jaar een nieuwe aanvraag voor subsidie doen waarbij er ook (nieuwe) plannen
aangedragen werden. De meeste plannen zijn gericht op (extra) activiteiten. Daarnaast worden de
plannen voor lessen/workshops en deskundigheidsbevordering van het team dit jaar vaak genoemd.
De door Compenta opgestelde onderdelen (deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en
netwerk) zijn in bovenstaand diagram los van elkaar weergegeven. Wanneer de plannen per
onderdeel worden opgeteld ontstaat het volgende beeld12:

Plannen per onderdeel
204

84
34

13
Deskundigheid

Visie

Doorlopende leerlijn

Netwerk

Fig. 8: Staafdiagram waarin de plannen van de scholen per onderdeel worden weergegeven.

12

Voor het onderdeel ‘deskundigheid’ zijn deskundigheid extern, ICC-er, team, vakleerkracht en algemeen bij
elkaar opgeteld en bij het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ is doorgaande leerlijn/samenhang samengevoegd
met methode. De onderdelen ‘visie’ en ‘netwerk’ zijn gelijk gebleven.
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Door het samenvoegen van de verschillende plannen wordt het duidelijk dat de scholen tevens veel
plannen hebben op het gebied van de deskundigheid. Waar de plannen voor (extra) activiteiten
wellicht niet direct leiden tot de – door Compenta gewilde – structurele veranderingen omtrent het
cultuuronderwijs, wordt het budget vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe ook
besteed aan plannen om het cultuuronderwijs te borgen binnen de school.

5.2 Vakgebieden
In de vragenlijst was het tevens mogelijk om aan te geven aan welke vakgebieden de scholen hun
budget wilden besteden. Dit was niet verplicht, vandaar dat er slechts een schets kan worden
gegeven. In onderstaande staafdiagram is weergegeven hoe vaak de cultuureducatieve vakgebieden
genoemd worden in de plannen van de scholen:

Vakgebieden genoemd in plannen
114

43

38

35

26

26

22

Fig. 9: Staafdiagram waarin is weergegeven hoe vaak een bepaald vakgebied voorkomt in de plannen van de scholen.

Ook dit jaar is muziek het meest genoemde vakgebied, gevolgd door erfgoed en theater/drama.
Opvallend is dat veel plannen dit jaar concreter worden weergegeven dan voorgaande jaren:

Teamscholing om muziek onderwijs een verantwoorde plek te geven binnen onze school. We
willen een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs met name muziek. Literatuur meer aandacht
geven door intensief te werken met o.a. leesvirus groep 5, de kinderboekenweek, voorlezen in
de groepen. We willen een aanvulling van muziekmateriaal en oud wat weg doen. (P114,3)13

13

De bron van de citaten is als volgt aangeduid: (PX,Y), waarbij X staat voor het documentnummer in ATLAS.ti
en Y voor het paginanummer in dat document.
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Een verticale doorgaande lijn aangaande cultuureducatie groep 1 t/m 8, gekoppeld aan onze
geschiedenis Methode en geschiedenis van Drenthe. Aanbod op gebied van muziek, theater,
dans en beeldend gekoppeld aan onze jaarlijkse projectweken naar aanleiding van de
Kinderboekenweek. Theaterbezoeken groep 1 t/m 8. Filmbegeleiding / media groep 8
(afscheidsfilm). Een vraagstuk bij een aanbieder neerleggen zodat er passend, gevraagd
aanbod voor de Kinderboekenweek ontwikkeld zou worden. Ook wilden we met ingang van
dit jaar de focus verschuiven naar meer eigenaarschap naar ons als team. (P139,3)

Scholen lijken bewuster aan te kunnen geven welke plannen ze hebben en daarbij wordt er niet
alleen gesproken over ‘iets met muziek’, maar worden de plannen meer uitgewerkt.

Samenvatting: De scholen hebben zeventien verschillende soorten plannen genoemd om het budget
van de regeling aan te besteden. Hierbij is er een balans te zien tussen structurele en niet-structurele
plannen. Tevens geven scholen specifieker geformuleerde plannen weer.
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6. Deskundigheid
De vragenlijst begint met het onderdeel deskundigheid, tevens ook de eerste stap in het cyclische
proces van kwaliteitsverbetering. In dit hoofdstuk wordt er een beeld geschetst van de
deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs, aanwezig in de scholen. Ook worden de
resultaten in de Evi-piramide weergeven voor zowel de gemeenten als de provincie. Wanneer de
scholen knelpunten bij dit onderdeel hebben aangegeven zullen deze ook besproken worden om een
duidelijk beeld van de stand van zaken te krijgen. Vervolgens wordt bepaald of de uitvoering van het
programma door Compenta bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering. Bij elk onderdeel zal er
tevens een vergelijking worden gemaakt met de resultaten uit 2015.

6.1 Deskundigheid in beeld
In de ambitiescenario’s wordt ‘deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs’ als volgt
omschreven:14

1. Scenario 1: er is geen opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige met voldoende
taakuren en budget;
2. Scenario 2: er is een cultuuronderwijsdeskundige, zoals een opgeleide ICC-er, werkzaam in
het team met voldoende taakuren (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40 taakuren, minder
dan 80 leerlingen > minimaal 20 taakuren) en geoormerkt budget;
3. Scenario 3: de opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige speelt een centrale rol bij de
vormgeving van het cultuuronderwijs op de school. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op
de kwaliteiten van het team en er is minimaal

één teamoverleg per jaar over

cultuuronderwijs;
4. Scenario 4: de opgeleide ICC-er wordt bijgestaan door een expertteam, er is meerdere keren
per jaar teamoverleg over cultuuronderwijs en de ICC-er heeft een coördinerende en
inspirerende rol.

In Evi worden verschillende vragen gesteld om de deskundigheid van de deelnemende scholen in
kaart te brengen. Om in dit rapport een duidelijk overzicht te geven van de resultaten, worden er
drie modellen onderscheiden: model 1 staat voor de scholen waar een ICC-er aanwezig is (dit is het
geval in scenario 2,3 en 4); in model 2 is de ICC-er in opleiding (hier draait het om de stap van
scenario 1 naar scenario 2) en in model 3 is er op de school geen ICC-er aanwezig (scenario 1).

14

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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Model 1: er is een ICC-er op de school aanwezig (scenario 2,3 en 4)
Van de 266 deelnemende scholen geven 236
scholen aan dat ze een ICC-er hebben. Dit is
89% van alle scholen en een duidelijke groei

Tevredenheid over deskundigheid in model
1 (ICC-er aanwezig)
Ontevreden
7%

ten opzichte van 2015. Toen gaf 67% van de
deelnemende scholen aan over een ICC-er te

Neutraal
30%
Tevreden
63%

beschikken. De meeste van deze scholen zijn
tevreden over de aanwezige deskundigheid;
153 scholen (63%). Ze geven in de vragenlijst
het volgende aan:

Fig. 10: Cirkeldiagram waarin de tevredenheid over de deskundigheid is
weergegeven bij scholen die beschikken over een ICC-er.

Wij hebben voldoende deskundigheid. Wij zijn tevreden en vinden de extra inzet van onze
leerkracht die zangles geeft ook zeer waardevol. (P27,4)

Wij zijn over het algemeen tevreden. Door de deskundigheidsbevordering van twee
teamleden in de vorm van ICC'er maakt dat het cultuuraanbod meer gestructureerd gaat
lopen. We krijgen steeds meer inzicht en kunnen hierop ons beleid aanpassen. (P32,4)

Een kleine percentage van 7% van de scholen met een ICC-er - 17 scholen – is ontevreden over de
aanwezige deskundigheid waarbij met name het gebrek aan deskundigheid in het team wordt gezien
als een probleem:

Op dit moment is er een geschoolde ICC-er binnen de school. Dat is eigenlijk te weinig. Het
zou beter zijn als er meer leerkrachten op de hoogte zouden zijn van de gang van zaken mbt
cultuuronderwijs. (P188,4)

De meeste scholen die beschikken over een ICC-er zijn tevreden; een percentage dat vrijwel gelijk is
aan dat van 2015. De meerderheid van de scholen in model 1 wil zich verder ontwikkelen; namelijk
74%. In onderstaande diagram is weergegeven op welke vlakken deze 175 scholen zich willen
ontwikkelen:
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Aan welke deskundigheid hebben scholen met een ICC-er
behoefte?
82

29

23

18
7

5

4

5

13

19

12
2

Fig. 11: Staafdiagram waarin in aantallen is weergegeven het aantal keer aan welke vormen van deskundigheid scholen met
een ICC-er behoefte hebben.

De 175 scholen die beschikken over een ICC-er en zich wel verder willen ontwikkelen geven aan dat
er met name behoefte is om zich op het vlak van de disciplines en vakinhoudelijke kennis te
ontwikkelen. Hetzelfde werd ook in 2015 aangegeven. Alle scholen weten hoe ze deze ontwikkeling
willen aanpakken, maar 76 scholen hebben op dit vlak wel een hulpvraag voor Compenta. 61 scholen
willen zich niet ontwikkelen waarvan de meeste aangeven dat ze over voldoende deskundigheid
beschikken en zich hiermee kunnen redden.

Samenvattend: 89% van de deelnemende scholen beschikt over een ICC-er, wat een duidelijke groei
inhoudt. De meeste scholen zijn tevreden over hun deskundigheid. Bij de ontevreden scholen is men
met name ontevreden over de deskundigheid binnen het team. De meeste scholen uit dit model
willen zich verder ontwikkelen en dan met name op het vlak van de disciplines en vakinhoudelijke
kennis. 76 scholen hebben een hulpvraag voor Compenta.

Model 2: een medewerker van de school volgt de ICC-opleiding ( van scenario 1 naar 2)
Tien scholen geven aan een ICC-er in opleiding te hebben. Dit is 4% van de deelnemende scholen en
duidelijk minder dan in 2015; toen ging het om 13% van de deelnemende scholen die een ICC-er in
opleiding hadden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de meeste scholen ondertussen een ICC-er
hebben opgeleid. Van de scholen met een ICC-er in opleiding geven vier scholen een neutrale
beoordeling, en vier scholen geven aan tevreden te zijn over de aanwezige deskundigheid:
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De ICC-er heeft inmiddels een cursus gevolgd bij [naam culturele instelling]. Het beleidsplan
cultuureducatie is inmiddels geschreven. Er moeten nog twee modules worden gevolgd om
deze cursus succesvol af te sluiten. (P34,4)

Ik ben tevreden over de ICC'er. De cursus die ze volgt is heel praktisch en daardoor kan ze
meteen veel beleid in praktijk brengen.(P1,4)

Twee scholen geven aan ontevreden te zijn over de aanwezige deskundigheid:

Deskundigheid op dit moment nog bij te weinig personen. De prioriteit binnen het team ligt
op dit moment en het komende jaar niet direct bij cultuuronderwijs, maar op de invoering van
[naam methode]. (P216,4)

In onderstaande cirkeldiagram is de tevredenheid over de deskundigheid weergegeven:

Tevredenheid over deskundigheid in model 2 (ICC-er in
opleiding)

Ontevreden
20%

Tevreden
40%

Neutraal
40%

Fig. 12: Cirkeldiagram waarin de tevredenheid over de deskundigheid is weergegeven bij scholen
die een ICC-er in opleiding hebben.

Van de tien scholen met een ICC-er in opleiding geven acht scholen aan zich te willen ontwikkelen,
twee scholen willen dit niet. Op welke vlakken de scholen zich willen ontwikkelen is weergegeven in
de onderstaande staafdiagram:
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Aan welke deskundigheid hebben scholen met een ICC-er in
opleiding behoefte?
3
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Fig. 13: Staafdiagram waarin is weergegeven aan welke soorten deskundigheid scholen met een ICC-er in opleiding behoefte
hebben.

De scholen met een ICC-er in opleiding hebben het meeste behoefte aan deskundigheid op het
gebied van inhoudelijke kennis. Dit vlak lijkt op deskundigheid op het gebied van
disciplines/vakinhoudelijke kennis , maar er is wel degelijk verschil te zien. De vakinhoudelijke kennis
gaat over bijvoorbeeld het vak muziek en heeft daarmee betrekking op een specifiek vak. De
inhoudelijke kennis gaat over het cultuuronderwijs en er wordt dan gezocht naar deskundigheid op
het gebied van kunst en cultuur in brede zin. In 2015 was er meer vraag naar deskundigheid op het
vlak van visie en beleid, iets wat dit jaar niet één keer wordt genoemd. Zeven scholen met een ICC-er
in opleiding geven aan een hulpvraag te hebben.

Samenvattend: 4% van alle deelnemende scholen laat op dit moment een ICC-er opleiden. De
meeste scholen geven aan tevreden te zijn of geven geen of een neutrale beoordeling. Acht scholen
willen zich ontwikkelen en hierbij ligt de focus met name op het vlak van de inhoudelijke kennis.
Zeven scholen hebben een hulpvraag.

Model 3: Er is geen ICC-er aanwezig op school.
In totaal geven 20 scholen aan niet over een ICC-er te beschikken. Dit is 7% van alle deelnemende
scholen. In 2015 had 21% van de deelnemende scholen geen ICC-er, wat 52 scholen waren. Er zijn dit
jaar dus duidelijk meer scholen met een ICC-er.15 Acht scholen geven aan ontevreden te zijn, dit is

15

Hierbij moet er rekening gehouden worden met de vragenlijsten die vorig jaar niet mee zijn genomen, en dit
jaar wel onderdeel uitmaken van de data waardoor er een vertekend beeld ontstaat.
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40% van de scholen zonder ICC-er. Hierbij is men vooral ontevreden over de deskundigheid omdat er
het afgelopen jaar problemen zijn ontstaan binnen het team:

Door vertrek van de ICC'er, is er momenteel onvoldoende deskundigheid t.a.v. het
cultuurbeleid op onze school. […](P223,4)

Op dit moment ben ik nog niet tevreden over de deskundigheid m.b.t. cultuuronderwijs omdat
de leerkracht die cultuurcoördinator was in oktober 2015 gestopt is met het onderwijs. Een
andere leerkracht zou de cursus gaan volgen maar is i.v.m. een zware operatie (onverwachts)
maandenlang uit de roulatie geweest. Overige leerkrachten hebben dit niet op kunnen
vangen omdat we in een team van 5 personen opeens 4 invalkrachten nodig waren. (P266,4)

Het valt op dat het hier gaat om
problemen omtrent de deskundigheid

Tevredenheid over deskundigheid in
model 3 (geen ICC-er)

die specifiek zijn voor de betreffende
scholen. In beide gevallen is er door het
vertrek/wegvallen van de ICC-er in één
klap

geen

deskundigheid

meer

aanwezig op school. Dit geeft aan dat
ondersteuning van het team en meer
deskundigheid in het team van belang is

Ontevreden
40%

Tevreden
25%

Neutraal
35%

voor het borgen van de deskundigheid
op het gebied van cultuuronderwijs, iets Fig. 14: Cirkeldiagram waarin de tevredenheid over de deskundigheid is
wat in onderstaand citaat (van een

weergegeven bij scholen die geen ICC-er hebben.

school uit model 1 (met ICC-er en deskundigheid in het team)) ook wordt aangegeven:

Een nieuwe leerkracht is gespecialiseerd in muziek, bespeelt zelf een instrument en heeft
cursussen gevolgd op muziekgebied. Zij is, naast de cultuurcoordinator, de inspirator voor ons
team voor muziek. De meeste collega’s zijn inmiddels gemotiveerd om met muzieklessen aan
de slag te gaan. […]. (P12,4)

Wanneer scholen niet beschikken over een ICC-er verwacht Compenta dat deze scholen zich willen
ontwikkelen door een ICC-er op te leiden. Vijftien scholen zonder ICC-er geven dan ook aan zich te
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willen ontwikkelen; dit is 75% van het totaal. Deze scholen weten allemaal hoe ze dat willen doen en
in onderstaande staafdiagram is te zien op welke vlakken ze zich willen ontwikkelen:

Aan welke deskundigheid hebben scholen zonder een ICC-er
behoefte?
10

1

2
0

0

0

0

0

0

1

0

0

Fig. 15: Staafdiagram waarin in aantallen is weergegeven aan welke soorten deskundigheid scholen zonder ICC-er behoefte
hebben.

De meeste scholen zonder ICC-er hebben behoefte aan ontwikkeling op het vlak van de ICC, iets wat
ook werd verwacht. Van de twintig scholen zonder ICC-er geven negen scholen expliciet aan dat ze
een ICC-er wensen (45%). Vijf scholen (25%) geven aan zich niet te willen ontwikkelen. Hiervan geven
twee scholen aan dat ze tevreden zijn, twee scholen kijken hoe het zich nu gaat ontwikkelen en
nemen dus een afwachtende houding aan. Eén school geeft aan dat de prioriteiten op dit moment
ergens anders liggen. Zes scholen zonder ICC-er hebben een hulpvraag.

Samenvattend: 20 van de 266 deelnemende scholen (7%) beschikken niet over een ICC-er. 40% van
de scholen zonder ICC-er is hierover ontevreden en de meerderheid van de scholen wil zich dan ook
ontwikkelen door een ICC-er op te leiden. Zes van deze scholen hebben een hulpvraag. Vijf scholen
willen zich niet ontwikkelen en voldoen daarmee niet aan de eis van de regeling van Cultuureducatie
met Kwaliteit Drenthe.
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De modellen naast elkaar
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Fig. 17: Cirkeldiagram waarin de percentages omtrent
deskundigheid uit 2016 zijn weergegeven.

Fig. 16: Cirkeldiagram waarin de percentages omtrent
deskundigheid uit 2015 zijn weergegeven.

Tevreden

Ontevreden

Neutraal

64%

40%

40%

40%
35%

29%

25%
20%
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ICC-er aanwezig

ICC-er in opleiding

ICC-er afwezig

Fig. 18: Staafdiagram waarin de mate van tevredenheid over de aanwezige deskundigheid is weergegeven.

6.2 Resultaten: deskundigheid in piramides
De scholen hebben in de vragenlijst aangegeven in welk scenario zij zich bevinden wat betreft
deskundigheid en dit is weergegeven in de Evi-piramide. In deze paragraaf worden de resultaten
daarvan gepresenteerd en wordt er een vergelijking gemaakt met het vorige jaar. Op het gebied van
de deskundigheid zijn er 16 vragenlijsten niet meegenomen in de berekeningen. In deze vragenlijsten
is er een piramide aangevinkt die niet overeenkwam met de antwoorden die op de open vragen
waren gegeven. In de meeste van deze vragenlijsten blijkt nergens uit de antwoorden dat er een ICCer aanwezig is, maar wordt er wel scenario 2 of hoger aangevinkt.
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Deskundigheid: de Evi-piramide voor Drenthe:

Deskundigheid: aantal scholen per scenario

Net als in 2015
bevinden
meeste

148

de
scholen

zich in scenario 2.
Het aantal scholen
in scenario 1 is
68

echter afgenomen
en in de scenario’s

18

16

3 en 4 is er sprake
van een toename.

scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Fig. 19: Staafdiagram waarin het aantal scholen per scenario is weergegeven. (n=255)

Er is dus een duidelijke groei te zien. De Drentse basisscholen hebben een gemiddeld scenario van
2.3 (score 93) bereikt. In 2015 was het gemiddeld scenario 2 met een score van 80. In de Evi-piramide
ziet dit er als volgt uit:

Fig. 20: Evi-piramide: resultaatscenario deskundigheid op Drentse scholen.

In onderstaande diagram wordt de vergelijking tussen 2015 en 2016 op het gebied van
deskundigheid weergegeven:
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Vergelijking deskundigheid scenario's provinciaal
2015

56%

2016

60%

27%

23%

20%
7%

6%

1%
scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Fig. 21: Staafdiagram met de vergelijking tussen 2015 en 2016 van de resultaten van deskundigheid op provinciaal
niveau.

Deskundigheid: Evi piramide per gemeente
Hieronder wordt weergegeven wat de scores per gemeente zijn met behulp van een staafdiagram en
de Evi-piramide. Tevens is er een vergelijking gemaakt met 2015.

Aa en Hunze: score 91, scenario 2.3 (n=11, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=13)

Aa en Hunze: deskundigheid
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Assen: score 96, scenario 2.4 (n=22, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=18)

Assen: deskundigheid
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Borger-Odoorn: score 88, scenario 2.2 (n=15, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=7)

Borger-Odoorn: deskundigheid
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Coevorden: score 78, scenario 1.9 (n=23, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=21)

Coevorden: deskundigheid
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De Wolden: score 91, scenario 2.3 (n=15, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=13)

De Wolden: deskundigheid
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Emmen: score 91, scenario 2.3 (n=56, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=51)

Emmen: deskundigheid
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Hoogeveen: score 85, scenario 2.1 (n=33, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=32)

Hoogeveen: deskundigheid
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Meppel: score 103, scenario 2.6 (n=14, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=13)

Meppel: deskundigheid
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Midden-Drenthe: score 128, scenario 3.2 (n=21, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=8)16

Midden-Drenthe: deskundigheid
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16

Dit jaar zijn 11 vragenlijsten goed bevonden die vorig jaar niet werden meegenomen in de resultaten van de
gemeente Midden-Drenthe. Dit zorgt voor een vertekend beeld.
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Noordenveld: score 90, scenario 2.3 (n=17, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=14)

Noordenveld: deskundigheid
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Tynaarlo: score 93, scenario 2.3 (n=12, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=11)

Tynaarlo: deskundigheid
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Westerveld: score 93, scenario 2.3 (n=12, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=12)

Westerveld: deskundigheid
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6.3 Knelpunten rond deskundigheidsbevordering
De deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs is nu in beeld gebracht. Om te bepalen hoe
Compenta de scholen kan ondersteunen in de ontwikkeling van hun deskundigheid is het belangrijk
om te weten waar scholen tegenaan lopen. In deze paragraaf worden de knelpunten beschreven.
In totaal wordt er 40 keer een knelpunt genoemd, waarbij er onderscheid gemaakt kan
worden tussen negen verschillende knelpunten. Om te kijken bij welke knelpunten Compenta
ondersteuning kan bieden is het van belang om een onderscheid te maken tussen specifieke en
aspecifieke knelpunten. Specifieke knelpunten hebben direct wat te maken met cultuuronderwijs en
kunnen door Compenta beïnvloed worden, bij aspecifieke knelpunten is dit niet het geval. De
specifieke knelpunten zijn:

1. Gebrek aan deskundigheid bij het team;
2. Geen prioriteit;
3. ICC-er is vertrokken;
4. Er zijn moeilijkheden met het inroosteren van cultuuronderwijs.
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De aspecifieke knelpunten zijn:

5. De school is klein en heeft weinig personeel;
6. Er zijn problemen in het team;
7. De school sluit of fuseert;
8. Tijdgebrek;
9. De school moet wennen aan de nieuwe situatie.

Deskundigheid: knelpunten
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Fig. 22: Staafdiagram waarin is weergegeven hoe vaak bepaalde knelpunten genoemd zijn.

Net als in 2015 is het meeste genoemde knelpunt ‘problemen in het team’, dit wordt tien keer
genoemd. Hierbij geven scholen aan dat er sprake is van ziekte binnen het team of dat het personeel
gewisseld is. Dit heeft, net als het knelpunt ‘kleine school’, niet direct met cultuuronderwijs te maken
en is daarmee niet specifiek. Echter, Compenta kan hier wellicht toch een rol spelen door aan de
scholen te laten zien dat met het uitbreiden van de deskundigheid over het gehele team deze
knelpunten voorkomen kunnen worden. Door meer mensen deskundig te maken – dit kan ook in een
klein team - wordt het cultuuronderwijs breder gedragen en kan er bij problemen ondersteuning
plaats vinden. Hierdoor blijft er deskundigheid in de school aanwezig wanneer er bijvoorbeeld sprake
is van ziekte bij de ICC-er.
Bovenstaand knelpunt wordt gevolgd door het knelpunt ‘ICC-er vetrokken’ dat zeven keer
wordt genoemd. De aspecifieke knelpunten worden vaker genoemd dan de specifieke knelpunten,
wat ook het geval was in 2015.
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6.4 Evaluatie en advies
Heeft Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe bijgedragen aan de deskundigheidsbevordering zoals
die in de voorgaande paragrafen is beschreven, en zo ja, hoe? En hoe zou Compenta de scholen
verder in dit proces kunnen ondersteunen? Deze vragen worden in deze laatste paragraaf
beantwoord. Compenta heeft met Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe op (ten minste) drie
manieren bijgedragen aan deskundigheidsbevordering op de Drentse basisscholen:

1.

Er is geld beschikbaar gesteld: door scholen subsidie te geven waarmee ze een medewerker
kunnen opleiden tot ICC-er, waarmee reeds aanwezige ICC-ers na- en bijscholingscursussen
kunnen volgen, of waarmee ze externe deskundigheid aan kunnen wenden;

2.

Er zijn mogelijkheden geboden om het geld aan deskundigheidsbevordering uit te geven: er
worden verspreid door de provincie cursussen en teamtraining aangeboden door de
instellingen van Compenta, overige culturele instellingen (bijv. bibliotheek Hoogeveen),
particuliere muziekscholen en kunstenaars. Ook is er een vernieuwde ICC-cursus, die
gevalideerd is door het Leraren-register;

3.

Scholen zijn gestimuleerd om het geld aan deskundigheidsbevordering uit te geven: door via
de gemeentelijke netwerken en regiobijeenkomsten (informatiebijeenkomsten) te wijzen op
het belang van deskundigheidsbevordering; door scholen te stimuleren om het budget te
gebruiken voor deskundigheidsbevordering.

Ten opzichte van 2015 is de deskundigheid van de Drentse scholen die deelnemen aan de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit gegroeid. Er bevinden zich minder scholen in scenario 1 en juist meer
in de scenario’s 2, 3 en 4. Ook is er gemiddeld een hoger scenario bereikt; van gemiddeld scenario 2
(met een score van 80) naar een gemiddeld scenario van 2.3 (met een score van 93).
De ruime meerderheid van de scholen heeft een ICC-er, en een klein deel is een ICC-er aan
het opleiden. De route naar de scholing van een ICC-er is dus gevonden, hetgeen bij punt 1 en 2
wordt genoemd. Wat betreft de behoefte van de scholen op het gebied van scholing wordt met
name het bevorderen van (vak)inhoudelijke kennis genoemd. De verschillende kunstinstellingen in
de provincie Drenthe bieden teamscholingen aan en in september wordt er een start gemaakt met
vakinhoudelijke ICC-modules. Op dit gebied is een ontwikkeling te zien en in een volgend evaluatie
rapport kan er gekeken worden naar de werking hiervan.
Het bevorderen van de deskundigheid is ook een speerpunt van Compenta en gezien de
behaalde resultaten lijkt deze bevordering te slagen. Er zijn nog 20 scholen zonder een ICC-er waarbij
een aantal al wel plannen hebben tot het opleiden van een ICC-er. Echter, niet alle scholen willen de
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deskundigheid, via het opleiden van een ICC-er, bevorderen en Compenta kan deze scholen extra
stimuleren door hen te wijzen op de scholing van een ICC-er of door samen met de school op zoek te
gaan naar andere vormen van deskundigheidsbevordering.
Compenta kan de scholen ook ondersteunen bij de eerder in dit hoofdstuk genoemde
knelpunten. Hierbij wordt er gekeken naar de specifieke knelpunten, want hier kan Compenta
mogelijk wat aan veranderen.

1. De knelpunten ‘gebrek aan deskundigheid bij het team’ en ‘ICC-er vertrokken’ vallen
onder gebrek aan deskundigheid. Compenta kan scholen ondersteunen door middel van
(ICC)cursussen, teamscholing en inspiratiesessies. Hierdoor wordt het voor de scholen
duidelijk welke deskundigheid er al binnen de school aanwezig is, waar het team elkaar
kan helpen en op welke punten er nog een ontwikkeling plaats moet vinden. Over deze
scholingsmogelijkheden kan Compenta de scholen beter informeren en bij
vervolgstappen op dit gebied kan Compenta ook zorgen voor ondersteuning.

2. Bij het knelpunt omtrent de roostering van cultuuronderwijs gaat het om een
schoolspecifiek probleem en dit kan door Compenta dan ook het beste per school
worden opgelost. Dit geldt ook voor andere problemen; Compenta kan zorgen voor
schoolspecifieke ondersteuning.

3. Wanneer de scholen spreken over het knelpunt ‘geen prioriteit’ kan dit over
verschillende zaken gaan. Het kan gaan over het missen van prioriteit op het gebied van
het bevorderen van deskundigheid, maar het kan ook zijn dat scholen niet inzien wat het
belang van cultuuronderwijs is en hier geen prioriteit aangeven. Compenta kan in beide
gevallen zorgen voor

meer informatie door middel van bijeenkomsten en

informatiebrieven. Echter, wanneer de scholen ook hierna geen prioriteit geven aan
cultuuronderwijs en toch subsidie aanvragen kan Compenta er voor kiezen om deze
scholen geen subsidie meer te geven. Hierbij geldt hetzelfde als in 2015: wanneer een
school cultuuronderwijs niet belangrijk vindt en niet werkt aan de doelstellingen van
Cultuureducatie met Kwaliteit, kan het beter zijn om deze school niet meer aan de
regeling deel te laten nemen.

Samenvatting:
Van de 266 deelnemende scholen beschikken 236 scholen over een ICC-er, dat is 89%. De meeste van
deze scholen - 63% - zijn tevreden over hun deskundigheid. Bij de ontevreden scholen (7%) is men
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met name ontevreden over de deskundigheid binnen het team. Bij de scholen met een ICC-er willen
de meeste zich verder ontwikkelen, en dan met name op het vlak van de disciplines en
vakinhoudelijke kennis. 76 scholen hebben een hulpvraag voor Compenta.
4% van alle deelnemende scholen laat op dit moment een ICC-er opleiden. De meeste
scholen geven aan tevreden te zijn of geven geen of een neutrale beoordeling. Acht scholen willen
zich ontwikkelen en hierbij ligt de focus met name op het vlak van de inhoudelijke kennis. Zeven
scholen hebben een hulpvraag.
Er zijn 20 van de 266 deelnemende scholen die niet beschikken over een ICC-er, dit is 8%.
40% van de scholen zonder ICC-er is hierover ontevreden en de meerderheid van de scholen wil zich
dan ook ontwikkelen door een ICC-er op te leiden. Zes van deze scholen hebben een hulpvraag. Vijf
scholen willen zich niet ontwikkelen en voldoen daarmee niet aan de voorwaarden van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe.
Net als in 2015 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2. Het aantal scholen in scenario
1 is afgenomen en in de scenario’s 2, 3 en 4 is er sprake van een toename. Er is dus een duidelijke
groei te zien. De Drentse basisscholen hebben een gemiddeld scenario van 2.3 (score 93). In 2015
was het gemiddelde 2 met een score van 80. In alle gemeenten, met uitzondering van Coevorden,
bevinden de scholen zich in scenario 2 of hoger. In de gemeente Midden-Drenthe bevinden de
deelnemende scholen zich gemiddeld zelfs al in scenario 3.
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7. Visie
Na het bevorderen van de deskundigheid is het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs de
volgende stap in het proces van kwaliteitsverbetering. In dit hoofdstuk zal er een beeld geschetst
worden van de huidige situatie, waarbij er ook een vergelijking gemaakt wordt met het voorgaande
jaar. Vervolgens worden de provinciale en gemeentelijke resultaten weergegeven. De knelpunten
worden ook benoemd waarmee er uiteindelijk een advies kan worden gegeven aan Compenta.

7.1 Visie in beeld
‘Visie’ is niet een van de vier hoofddoelstellingen van Compenta, maar wordt gezien als een
voorwaarde om vraaggericht te kunnen werken: wanneer scholen weten wat ze met
cultuuronderwijs willen bereiken, kunnen ze (gericht) met een vraag naar een culturele aanbieder
gaan. Ook voor het opzetten van een doorlopende leerlijn is het van belang dat de school weet wat
zij met het cultuuronderwijs wil bereiken. Compenta heeft de ‘subdoelstelling’ visie in de
ambitiescenario’s als volgt geoperationaliseerd:17

1. Scenario 1: de school heeft geen eigen visie op cultuuronderwijs;
2. Scenario 2: de school heeft een eigen visie die is vastgelegd in een beleidsstuk;
3. Scenario 3: de school heeft haar eigen vastgelegde, schoolspecifieke visie;
4. Scenario 4: de school heeft een eigen visie die is vastgelegd in een beleidsstuk, dat is
geïntegreerd in het schoolplan. Het budget is opgenomen in de meerjarenbegroting.

Door middel van Evi kan bepaald worden hoeveel scholen beschikken over een visie. In deze eerste
paragraaf wordt hier dan ook een beeld geschetst aan de hand van twee modellen. Scholen in het
eerste model hebben een visie op cultuuronderwijs omschreven, scholen in het tweede model (nog)
niet.

Model 1: de school heeft een visie op cultuuronderwijs omschreven (scenario 2, 3 en 4)
Van de 266 deelnemende scholen geven 236 scholen aan een visie op cultuuronderwijs te hebben.
Dit is een percentage van 88% en een groei ten opzichte van 2015. Toen had 77% van de
deelnemende scholen een visie omschreven. Bij een omschreven visie kan er onderscheid worden
gemaakt tussen algemene en schoolspecifieke doelstellingen. De meeste scholen hebben algemene
doelstellingen waarin wel het belang van cultuuronderwijs wordt benoemd:

17

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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Het onderwijs voor onze kinderen levendig, aanschouwelijk en concreet en dus inspirerend,
stimulerend en motiverend maken.
-

Ruimte geven aan creativiteit, zo ontwikkelen kinderen speelsheid, vindingrijkheid,
intuïtie.

-

Kinderen krijgen kennis van hun omgeving, leren om zich heen kijken, ontmoeten de
ander en ontwikkelen begrip en interesse voor andere culturen en waarden.

-

Kinderen hun eigen kunstzinnige talenten laten ontdekken en verder ontwikkelen. (P15,5)

Als school willen we iedereen in aanraking brengen met cultuur, in de breedste zin van het
woord. We willen onze leerlingen de mogelijkheid geven om hun veelkleurige talenten te
kunnen ontwikkelen. We hopen dat ze hier ook iets aan kunnen hebben bij de volgende
stappen in hun ontwikkeling. Dat ze geraakt worden door een ervaring en dat deze
onvergetelijk is! (Ons beleidsplan is nog steeds van kracht.)(P35,5)

De scholen geven met algemene doelstellingen wel het belang van cultuuronderwijs aan, maar niet
op een manier die specifiek is voor de school. De visie geeft dan ook geen ondersteuning bij het
maken van keuzes op het gebied van cultuur. Wanneer een school schoolspecifieke doelstellingen
omschrijft, kunnen er gerichte keuzes worden gemaakt die aansluiten bij de school. Het aantal
scholen met schoolspecifieke doelstellingen is gestegen van 43 in 2015 naar 87 scholen dit jaar
doordat Compenta daar actief op geadviseerd heeft, onder andere in de ICC-cursus.

Procentuele verdeling soorten doelstellingen

Schoolspecifieke
doelstellingen
37%
Algemene
doelstellingen
63%

Fig. 24: De procentuele verdeling van de soorten doelstellingen die door de scholen met een visie
worden genoemd.
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Tevredenheid over visie

176 scholen met een visie geven aan tevreden
te zijn over de visie, een percentage van 75%.

Ontevreden
5%

11 scholen zijn ontevreden (5%) en 48 scholen
geven geen of een neutrale beoordeling (20%).
Ten opzichte van 2015 zijn er iets meer scholen

Neutraal
20%

tevreden, ook iets meer scholen ontevreden en
minder scholen geven geen of een neutrale

Tevreden
75%

beoordeling.

De scholen met een visie die ontevreden zijn Fig. 25: Cirkeldiagram waarin de procentuele verdeling van de tevredenheid
geven over het algemeen aan dat er nog sprake over de visie is weergegeven.
is van een ontwikkeling, dat de visie niet duidelijk zichtbaar is en dat de visie te algemeen is:

Nog niet. Wij zijn nog steeds niet in staat geweest om onze visie in de praktijk uit te voeren.
De materie is problematischer dan verwacht. Dingen invoeren en uitvoeren zijn langdurige
trajecten. (P101,5)

We zijn nog niet tevreden. De visie is nog te algemeen en we willen hem schoolspecifieker
maken en verder uitwerken. (P41,5)

Uiteindelijk willen 128 scholen met een visie zich verder ontwikkelen en 107 scholen geven aan dit
niet te willen. De laatstgenoemde zijn tevreden met hun visie en hoeven deze niet verder te
ontwikkelen. Van de scholen die zich op dit vlak willen ontwikkelen geven allen aan dat ze weten hoe
ze dat gaan doen. In de meeste gevallen willen ze de geschreven visie evalueren en waar nodig
bijstellen:

De visie jaarlijks tegen het licht houden en kijken of het zo kan, of dat er nog aanpassingen
moeten plaatsvinden. (P4,5)

Jaarlijks worden het Cultuureducatieplan en de visie in het team besproken en waar nodig
bijgesteld. Dit plan is geformuleerd n.a.v. de ICC-cursus die onze 2 ICC-ers hebben gevolgd en
is door de cursusleiding, onze directie en het team en het schoolbestuur beoordeeld en goed
bevonden. Wij denken dat wij met onze visie en plannen een goede ontwikkeling van
het cultuuronderwijs op onze school voor ogen hebben. (P13,5)
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Een aantal scholen geeft aan de deskundigheid van de ICC-er te willen gebruiken bij het verder
ontwikkelen van de visie. Acht scholen (3%) geven expliciet aan dat er sprake is van een gedeelde
visie; zij delen een visie in een netwerk. 59 scholen hebben een hulpvraag, een percentage van 25%.

Samenvattend: De meerderheid van de deelnemende scholen (88%) heeft een visie op
cultuuronderwijs omschreven. De meeste doelstellingen zijn algemeen (63%), maar het aantal
scholen met schoolspecifieke doelstellingen is dit jaar gegroeid; van 27% in 2015 naar 37% dit jaar.
De meeste scholen met een visie zijn tevreden. Een kleine meerderheid van 128 scholen (54%) wil
zich ontwikkelen en doet dit voornamelijk via het evalueren van de visie. Acht scholen (3%) geven
expliciet aan dat er sprake is van een gedeelde visie; zij delen een visie in een netwerk. 59 scholen
hebben een hulpvraag, een percentage van 25%.

Model 2: de school heeft (nog) geen visie op cultuuronderwijs omschreven (scenario 1)
In totaal hebben 31 scholen nog geen visie op cultuuronderwijs omschreven. Dit is 12% van alle
deelnemende scholen. Ten opzichte van 2015 is dit een duidelijke afname: toen werkte 36% van de
scholen nog zonder visie. Van deze 31 scholen geven 13 aan dat een visie in de maak is.
De meeste scholen hebben (nog) geen visie omdat dit nog op de planning staat voor de
komende periode of omdat men er al mee bezig is:

Hij is nog in ontwikkeling. Het nieuwe schoolplan is klaar en de visie is geschreven. Dit willen
we vertalen naar visie op cultuuronderwijs. Voor aankomend schooljaar willen we dat graag
klaar hebben. (P42,5)

Een aantal scholen spreekt over problemen waardoor de visie (nog) niet geschreven is. In veel
gevallen zijn deze probleem specifiek voor die scholen, zoals aangegeven wordt in onderstaand
citaat:

Omdat het beleidsplan nog niet af is. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft de ICC-er
in opleiding de ICC cursus tijdelijk moeten stoppen. De cursus wordt dit schooljaar wel weer
opgepakt, maar het beleidsplan is daarom nog niet klaar. (P118,5)

Hierbij komt de meerwaarde van een actief en deskundig team, zoals eerder genoemd in hoofdstuk
6, weer terug en wordt getoond dat deskundigheid van belang is bij het vormen van een visie. Van
de 31 scholen zonder visie willen 25 scholen (81%) zich ontwikkelen op dit gebied, en ze weten
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allemaal hoe ze dat willen doen. In de meeste gevallen gaat het dan om het overleggen binnen het
schoolteam, met andere scholen of met Compenta:

De discussie over de plek van cultuuronderwijs vervolgen in het team. En het beleidsstuk
afronden. (P252,5)

Intern overleg en samenwerking met partners. (P263,5)

Uitwisseling met andere scholen/ICCers. (P54,5)
In een aantal gevallen wil men eerst meer deskundigheid inwinnen om zo een visie te kunnen
ontwikkelen:

Door te informeren naar de opleiding tot ICC'er en hier dan een plan schrijven.(P14,5)

Zes scholen geven aan niet te willen ontwikkelen en in veel gevallen geven ze aan dat ze andere
prioriteiten hebben. Vier scholen geven aan een hulpvraag te hebben.

Samenvattend: 31 van alle deelnemende scholen hebben geen visie (12%); deze groep is afgenomen
ten opzichte van 2015. In de meeste gevallen hebben deze scholen (nog) geen visie omdat het
ontwikkelen hiervan op de planning staat of omdat men hier al mee bezig is. 25 scholen zonder visie
willen zich ontwikkelen (81%) en dit wil men met name doen door overleg te plegen. Zes scholen
(19%) willen zich niet ontwikkelen vanwege andere prioriteiten. Vier scholen hebben een hulpvraag.

De modellen naast elkaar
Onderstaande modellen geven bovenstaande gegevens in vergelijking weer.

2015

Visie
afwezig
12%

2016

Visie
afwezig
23%
Visie
aanwezig
77%

Fig. 26: Cirkeldiagram waarin procentueel is weergegeven
hoeveel scholen in 2015 wel of geen visie hadden.

Visie
aanwezig
88%

Fig. 27: Cirkeldiagram waarin procentueel is weergegeven
hoeveel scholen in 2016 wel of geen visie hebben. 51

wil ontwikkelen

wil niet ontwikkelen

128
107

25
6
visie aanwezig

visie afwezig

Fig. 28: Staafdiagram waarin wordt weergegeven hoe de verdeling is in beide modellen wat betreft het willen ontwikkelen.

7.2 De resultaten: visie in piramides
Hieronder worden de resultaten van het onderdeel visie weergegeven. Allereerst worden de scores
op provinciaal niveau weergegeven, gevolgd door de scores per gemeente. Er zal ook een vergelijking
worden gemaakt met de scores uit 2015. Twaalf vragenlijsten zijn niet meegenomen in de
berekeningen omdat de aangevinkte piramides niet overeenkomen met de antwoorden op de open
vragen.

Visie: de Evi-piramide voor Drenthe
Het aantal scholen per scenario is aangegeven in onderstaande staafdiagram:
Net als in 2015 bevinden ook

Visie: aantal scholen per scenario
102

dit jaar de meeste scholen
zich in scenario 2, gevolgd

98

door scenario 3. De scenario’s
liggen qua aantallen echter
dichter bij elkaar en ook het
28

26

aantal scholen in scenario 4 is
gestegen, waar het aantal in
scenario 1 is afgenomen. In

scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Fig. 29: Staafdiagram waarin het aantal scholen per scenario is weergegeven.
(n=254)

2015 was de gemiddelde
score

82

deelnemende

waarmee

de

scholen

gemiddeld in scenario 2.2 zaten. In 2016 is de gemiddelde score 100 en bevinden de Drentse
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basisscholen zich gemiddeld in scenario 2.5; een duidelijke groei dus. In een Evi-piramide ziet de
score er als volgt uit:

Fig. 30: Evi-piramide: resultaatscenario visie op Drentse scholen.

De resultaten omtrent de visie uit 2015 en 2016 zijn in onderstaande diagram naast elkaar gezet:

Vergelijking 2015-2016
2015

2016

44%
40%

39%
31%

19%
11%

10%
6%

scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Fig. 31: Staafdiagram waarin de resultaten van 2015 en 2016 met elkaar worden vergeleken.

Visie: de Evi-piramide per gemeente
Hieronder wordt weergegeven wat de scores per gemeente zijn, met behulp van een staafdiagram
en de Evi-piramide. Tevens zal er een vergelijking gemaakt worden met 2015.
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Aa en Hunze: score 98, scenario 2,4 (n=14, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=14)

Vergelijking 2015-2016

Aa en Hunze: visie

2015

5
4

5

5

4
2

2

2016

4

4

2

2
1

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 1

Scenario 4

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Assen: score 96, scenario 2,4 (n=25, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=23)

Assen: visie
10

Vergelijking 2015-2016

11

2015

2016

13
10

11

7
3
1
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

3

3
0

1

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
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Borger-Odoorn: score 85, scenario 2.1 (n=18, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=18)

Borger-Odoorn: visie

Vergelijking 2015-2016

9

2015
8

7
3

3

2016

9

3

3

1

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

2

1

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

1

Scenario 4

Coevorden: score 93, scenario 2.3 (n=24, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=24)

Coevorden: visie

Vergelijking 2015-2016

11

2015

2016

9
16
11

9

3
1
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

3

3

3

2

1

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
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De Wolden: score 99, scenario 2,4 (n=15, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=15)

De Wolden: visie

Vergelijking 2015-2016
2015

8
7
7

0
Scenario 1

1

0
Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

2016

8

7

7

0

Scenario 1

0
Scenario 2

Scenario 3

0

Scenario 4

Emmen: score 98, scenario 2,5 (n=57, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=53)

Emmen: visie

Vergelijking 2015-2016
2015

29

2016

24
27 29

24
19

2
Scenario 1

2
Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

5

2

2

2

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
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Hoogeveen: score 93, scenario 2.3 (n=31, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=31)

Hoogeveen: Visie

Vergelijking 2015-2016

13

2015

11

2016

13 13
11

10
7

5

5
2

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

1

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

2

Scenario 4

Meppel: score 114, scenario 2,8 (n=14, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=12)

Meppel: visie

Vergelijking 2015-2016
2015

6

2016
6

4

5
4

2

2

Scenario 1

Scenario 2

3
2

Scenario 3

Scenario 4

2

Scenario 1

2

2

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4
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Midden-Drenthe: score 116, scenario 2,9 (n=21, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=9)18

Midden-Drenthe: visie

Vergelijking 2015-2016
11

2015

2016
11

6
6
2

Scenario 1

2

Scenario 2

Scenario 3

2

Scenario 4

6

2

1

Scenario 1

Scenario 2

2
0

Scenario 3

Scenario 4

Noordenveld: score 107, scenario 2,6 (n=18, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=16)

Noordenveld: Visie

Vergelijking 2015-2016
2015

10

2016
9

4

4

2

Scenario 1

2

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

2

10

4

2

Scenario 1

2

1
Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

18

Dit jaar zijn 11 vragenlijsten goed bevonden die vorig jaar niet werden meegenomen in de resultaten van de
gemeente Midden-Drenthe. Dit zorgt voor een vertekend beeld.
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Tynaarlo: score 120, scenario 3 (n=11, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=13)

Tynaarlo: Visie
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Westerveld: score 89, scenario 2,2 (n=9, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=11)
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7.3 Knelpunten rond visievorming
De knelpunten rondom de visievorming worden in deze paragraaf weergegeven. Aan de hand van
deze knelpunten kan er worden gekeken op welk gebied Compenta zou kunnen zorgen voor
ondersteuning. In verhouding worden er maar weinig knelpunten aangegeven bij het onderdeel
‘visie’; in 266 ingevulde vragenlijsten is er 24 keer een knelpunt genoemd. Er kunnen hierbij negen
verschillende knelpunten onderscheiden worden:

1. Gebrek aan deskundigheid in het algemeen;
2. Gebrek aan deskundigheid bij het team;
3. Geen prioriteit op het gebied van visievorming;
4. ICC-er is vertrokken;
5. De school is klein en heeft weinig personeel;
6. Er zijn problemen in het team;
7. Het gaat om een school voor speciaal onderwijs;
8. Tijdgebrek;
9. De visie van de school is niet zichtbaar.

In onderstaande staafdiagram worden de knelpunten en de aantallen weergegeven:

Visie: knelpunten
8

3

3
2

2

2
1

1

1

Fig. 32: Staafdiagram waarin het aantal genoemde knelpunten is weergegeven.

Het meest genoemde knelpunt is ‘tijdgebrek’; een knelpunt dat in 2015 pas als vijfde aan bod kwam.
Met name scholen in scenario 2 noemen tijdgebrek als knelpunt. Deze scholen hebben al wel een
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visie ontwikkeld, maar hebben moeite om tijd te besteden aan het uitvoeren en bijstellen van de
visie:

Ook nu blijkt nog steeds, dat bij de ontwikkeling van een aangescherpte visie op
cultuuronderwijs tijd een factor is. Dit heeft te maken met de populatie van onze school. We
blijven het wel belangrijk vinden, dat de leerlingen op een aantal manieren met cultuur in
aanraking komen. Talenten van ieder kind moeten ontwikkeld worden, ook de creatieve.
(P257,5)

De visie van deze scholen staat nog niet sterk genoeg en is daardoor nog niet leidend.
De knelpunten ‘geen prioriteit’ en ‘problemen binnen het team’ worden daarna het meest
genoemd. Deze knelpunten worden beide alleen door scholen uit scenario 1 en 2 genoemd. De
scholen hebben of nog niet een visie en bovenstaande punten zorgen voor problemen of er is al wel
een visie maar de knelpunten belemmeren de scholen bij verdere ontwikkeling:

Onze prioriteit ligt op een ander terrein. We willen wel aandacht besteden aan creatieve
ontwikkelingen en onze leerlingen in aanraking brengen met kunst en cultuur. Dat doen we
ook. (P47,5)

Door (persoonlijke) omstandigheden [is er geen visie]. Het is een aandachtspunt en is door
ICC-er en directie ingepland in de agenda en het jaaroverzicht. (P54,5)

De meeste scholen die knelpunten noemen zijn zich wel bewust van het belang van cultuuronderwijs
maar door verschillende omstandigheden kan hier niet aan gewerkt worden.
Ook in dit hoofdstuk is het van belang om onderscheid te maken tussen specifieke en
aspecifieke knelpunten op het gebied van de visievorming. Hierdoor wordt het duidelijk op welke
punten Compenta kan zorgen voor extra ondersteuning. De specifieke knelpunten zijn:

1. Gebrek aan deskundigheid in het algemeen en binnen het team. Men beschikt niet over
voldoende deskundigheid om een visie op te stellen. Ook het knelpunt ‘ICC-er vertrokken’
valt hieronder;
2. Geen prioriteit op het gebied van visievorming;
3. De visie is niet zichtbaar. De visie is wel aanwezig op school, maar is onvoldoende zichtbaar
op de werkvloer.
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De andere knelpunten zijn aspecfiek, daardoor niet direct relevant voor Compenta en ze worden dan
ook niet meegenomen in het advies.

7.4 Evaluatie en advies
Heeft Cultuureducatie met Kwaliteit bijgedragen aan visievorming - aan de ontwikkeling die in de
voorgaande paragrafen beschreven is - en zo ja, hoe? Hoe zou Compenta de scholen verder kunnen
ondersteunen in dit proces? Deze vragen worden in deze paragraaf beantwoord. De regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit, zoals uitgevoerd door Compenta, heeft op de volgende manieren
bijgedragen aan visievorming:

1. Er is geld beschikbaar gesteld: scholen konden de subsidie gebruiken om de eigen
deskundigheid te vergroten, op basis waarvan ze hun visie (verder) konden ontwikkelen; of
om externe deskundigheid aan te wenden (hulp bij het ontwerpen van een visie,
bijvoorbeeld in een adviesgesprek).
2. Er zijn mogelijkheden geboden om het geld aan visievorming te besteden: in de ICCcursussen worden de deelnemers begeleid bij het schrijven van een visie. Daarnaast konden
de vijf instellingen van Compenta (en de daaraan verbonden cultuurcoaches) scholen
ondersteuning bieden.
3. Scholen zijn gestimuleerd om hun visie (verder) te ontwikkelen: de ambitiescenario’s sporen
de scholen aan om hun visie (verder) te ontwikkelen.

Het aantal scholen dat over een visie beschikt is duidelijk gestegen en er zijn ook stappen gezet
richting volgende scenario’s. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft dus bijgedragen aan het
vormen van een visie op het gebied van cultuuronderwijs; iets wat beoogd wordt in de eerste twee
punten. Echter, er is nog wel een aantal scholen dat spreekt over een gebrek aan deskundigheid in
het algemeen en/of binnen het team waardoor er niet optimaal aan de visie gewerkt kan worden,
maar dit aantal is vrijwel gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. Compenta biedt de scholen de
mogelijkheid om aan deskundigheid te werken. Zolang deze mogelijkheid er blijft, zullen scholen
mogelijk zelf de benodigde stappen zetten.
Bij punt 3 ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van de schoolvisies. Het afgelopen jaar is
bij de nieuwe aanvragen hier meer de nadruk opgelegd door de visies duidelijk naar voren te laten
komen in de ambitiescenario’s en door het organiseren van informatiebijeenkomsten door
Compenta. Wanneer er wordt gekeken naar de groei, en dan met name naar de groei van het aantal
schoolspecifieke doelstellingen, worden daar nu dan ook stappen gezet. Het blijft voor Compenta
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echter zaak om het belang van een schoolspecifieke visie naar voren te brengen. Hierbij kan het
tonen van voorbeelden van schoolspecifieke visies en de voordelen daarvan een grote rol spelen.
Voor scholen wordt het dan duidelijk waarin een visie hen kan helpen. Compenta kan hier ook zorgen
voor ondersteuning bij het ontwikkelen van deze schoolspecifieke visies. Hiermee wordt direct het
knelpunt ‘geen prioriteit’ aangepakt. Door scholen te laten zien wat het voordeel van een duidelijke
visie is, worden scholen zich wellicht bewust van het belang van cultuuronderwijs en zullen ze toch
prioriteit geven aan het ontwikkelen van een visie.

Samenvatting
De meerderheid van de deelnemende scholen (88%) heeft een visie op cultuuronderwijs
omschreven; dit zijn 235 scholen. De meeste doelstellingen zijn algemeen (63%), maar de scholen
met schoolspecifieke doelstellingen zijn dit jaar gegroeid. De meeste scholen met een visie zijn
tevreden, maar toch wil een kleine meerderheid (54%) zich ontwikkelen. 59 scholen hebben een
hulpvraag, een percentage van 25%.
31 van alle deelnemende scholen (12%) hebben geen visie op cultuuronderwijs. Deze groep is
afgenomen ten opzichte van 2015. In de meeste gevallen hebben deze scholen (nog) geen visie
omdat het ontwikkelen hiervan op de planning staat of dat men hier al mee bezig is. 25 scholen
zonder visie willen zich ontwikkelen (81%). Zes scholen (19%) willen zich niet ontwikkelen vanwege
andere prioriteiten. Vier scholen hebben een hulpvraag.
Net als in 2015 bevinden ook dit jaar de meeste scholen zich in scenario 2 gevolgd door
scenario 3. Het aantal scholen in scenario 4 is gestegen, waar het aantal in scenario 1 is afgenomen.
In 2016 is de gemiddelde score 100 en bevinden de Drentse basisscholen zich gemiddeld in scenario
2.5; er is dus sprake van groei. De deelnemende scholen in de gemeenten Midden-Drenthe en
Tynaarlo laten gemiddeld de grootste groei zien. Hier hebben veel scholen de stap van scenario 2
naar hoger gemaakt.
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8. Doorlopende leerlijn
Na de onderdelen ‘deskundigheid’ en ‘visie’ is de volgende logische stap het werken aan een
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Hierbij gaat het om het creëren van samenhang in het
cultuuronderwijs. In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken op dit gebied weergegeven. Hoeveel
scholen hebben een doorlopende leerlijn? Op welke manier brengen scholen samenhang in hun
cultuuronderwijs aan? Vervolgens worden de provinciale en gemeentelijke resultaten weergegeven.
Tenslotte wordt er een advies opgesteld voor Compenta.

8.1 De doorlopende leerlijn in beeld
Een doorlopende leerlijn draait om het aanbrengen van samenhang in het lesprogramma. De
samenhang kan niet of nauwelijks aanwezig zijn of juist sterk aanwezig in de vorm van een
uitgewerkte leerlijn. In de ambitiescenario’s ziet het er als volgt uit:19

1. Scenario 1: De school kiest uit een divers aanbod van verschillende cultuurinstellingen. De
projecten zijn kortdurend, wisselen elkaar steeds af waardoor er weinig samenhang is;
2. Scenario 2: De school biedt structureel verschillende culturele activiteiten, lessen en/of
workshops aan. Er is hierbij sprake van een beredeneerd, enigszins samenhangend aanbod;
3. Scenario 3: De school kiest culturele activiteiten vanuit de mogelijkheden die ze bieden om
een verticale leerlijn (vanaf groep 1 tot en met groep 8) en/of horizontale leerlijn (aansluiting
op andere vakken) te realiseren;
4. Scenario 4: De school geeft cultuuronderwijs vanuit een doorlopende leerlijn met verticale
samenhang (cumulatieve kennis en vaardigheden) en horizontale samenhang (met aan de
ene kant het cultureel zelfbewustzijn van het kind en aan de andere kant de relatie met de
overige vakken in het onderwijs).

In deze paragraaf wordt er allereerst gekeken naar de gebruikte onderwijsvormen. Vervolgens
worden aan de hand van drie modellen de resultaten weergegeven. Model 1 beschrijft de scholen
met een doorlopende leerlijn (scenario 3 en 4), model 2 geeft de scholen met enigszins
samenhangend cultuuronderwijs weer (scenario 2) waarbij er ook kan worden gesproken over een
culturele ervaringslijn. Er wordt hierbij wel nagedacht over de samenhang tussen de culturele
activiteiten. Model 3 beschrijft de resultaten van scholen met niet tot nauwelijks samenhangend
cultuuronderwijs.

19

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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Onderwijsvormen
In totaal werden twaalf typen onderwijsvormen genoemd:

1. Activiteiten: hieronder vallen activiteiten die buiten de school worden ondernomen, zoals
excursies, voorstellingen, museumbezoek, etc.;
2. Ateliers/keuzeklassen: de school biedt wekelijks 'keuzelessen' in cultuuronderwijs aan. De
leerling bepaalt zelf welk atelier hij volgt;
3. Creamiddag: de school besteedt een middag (per week) aan creatieve lessen;
4. Integraal: cultuuronderwijs zit verwerkt in (methodes van) andere vakken;
5. Lessen: de school geeft haar leerlingen (structureel) lessen in de cultuureducatieve vakken;
6. Naschoolse activiteiten: de school biedt naschools cultuuronderwijs aan;
7. Programma (extern): de school maakt gebruik van een programma dat extern wordt
georganiseerd. Bijvoorbeeld Cultuurmenu, Kunstmenu, Kleintje Kunst, Podiumplan of
Culturele Mobiliteit;
8. Project(en): de school geeft cultuuronderwijs in projecten of projectweken;
9. Schoolkoor-/orkest: de school heeft een schoolkoor- of orkest waarin leerlingen muziek
maken;
10. Vieringen: de school besteedt aandacht aan cultuur in vieringen, week- of maandsluitingen;
11. Workshops: de school geeft cultuuronderwijs door externen in te huren die workshops
('incidentele lessen') aan de leerlingen geven;
12. Methodes: de school geeft cultuuronderwijs door middel van een methode die
gecombineerd kan worden met bovenstaande onderwijsvormen.

In onderstaande staafdiagram is weergegeven hoe vaak een onderwijsvorm genoemd werd. De
staafdiagram daarna bevat de vergelijking tussen de jaren 2015 en 2016 wat betreft de genoemde
onderwijsvormen:
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Fig. 33: Staafdiagram met het aantal keren dat een onderwijsvorm is genoemd.
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Fig. 34: Staafdiagram waarin een vergelijking is gemaakt tussen de genoemde onderwijsvormen van 2015 en 2016.

De meest genoemde onderwijsvorm in 2016 is ‘activiteiten’; in totaal door 158 scholen. Deze
onderwijsvorm wordt gevolgd door ‘programma (extern)’ waarbij er in totaal door 149 scholen is
aangegeven dat men gebruik maakt van programma’s als Cultuurmenu of Kunstmenu. In 2015
werden deze onderwijsvormen ook het meest genoemd en betiteld als

incidentele

onderwijsvormen, toch is er dit jaar sprake van een verandering. Bij de ‘activiteiten’ is sprake van een
stijging, net als in 2015, maar de onderwijsvorm ‘programma (extern)’ wordt minder vaak genoemd.
Scholen nemen deze onderwijsvorm minder vaak af, want in plaats van een vooraf opgesteld
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programma maken scholen meer hun eigen keuzes. Daarbij moet ook gezegd worden dat er in de
programma’s als Cultuurmenu of Kunstmenu veranderingen zijn aangebracht waarbij er wordt
gestreefd naar een doorlopende leerlijn voor de leerlingen en de activiteiten niet losstaand zijn. Dit
betekent dat er door de scholen vaker gesproken wordt over structurele lessen en (terugkomende)
projecten. Ook zijn er meer methodes genoemd die worden gebruikt bij het aanbieden van
cultuuronderwijs. Daarnaast worden de niet-structurele onderwijsvormen vaak gecombineerd met
de structurele vormen. Het valt ook op dat het cultuuronderwijs vaker verwerkt wordt in andere
vakken en daarmee lijken kunst en cultuur een duidelijkere plek in te nemen.

Model 1: scholen met een doorlopende leerlijn (scenario 3 en 4)
In totaal geven 60 scholen aan dat ze beschikken over een doorlopende leerlijn, een percentage van
23%. Daarmee is er duidelijk sprake van groei.20 In 2015 waren er namelijk 23 scholen (9%) met een
doorlopende leerlijn.
Van de 60 scholen met een doorlopende leerlijn zijn 38 scholen tevreden over de samenhang, dit
is 64% en daarmee de meerderheid:

Heel tevreden, ik zou het aanbod als "voldoende" willen waarderen. Door het beschrijven van de
leerlijn in alle groepen kunnen we ons ervan verzekeren dat het aanbod in alle groepen,
aansluitend, aan de orde komt. Aansluitend op de visie van [naam school] is de werkwijze en het
aanbod voor Kunst en Cultuur "voldoende". (P77,7)

Goed. De thema's staan vast, de boeken/ materialen zijn aanwezig. De leerkracht weet wat er
van hem/ haar verwacht wordt. Er is een ICC-er die de doorgaande lijn bewaakt en regelmatig
thema/cultuur vergaderingen belegt. Er is een lijst aangelegd waarin is opgenomen welke groep
wanneer een bepaald uitstapje maakt, zodat uitstapjes niet dubbel hoeven plaats te vinden en er
zoveel mogelijk diversiteit is. Er is een dossier waarin mogelijke gasten binnen een thema kunnen
worden uitgenodigd. De leerkracht blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering
binnen zijn groep. (P108, 6)

20

Hierbij moet rekening gehouden worden met de score van de 11 vragenlijsten uit de gemeente MiddenDrenthe die dit jaar wel zijn meegenomen en vorig jaar niet; deze zorgen voor een groter verschil met de
resultaten van vorig jaar.
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20 scholen (33%) geven geen of een neutrale beoordeling. Ze zijn tevreden, maar zien nog veel
knelpunten die hen belemmeren bij de
uitvoering.

Slechts
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leerlijn heeft kunnen werken.

Van de 60 scholen met een doorlopende

Fig. 35: Cirkeldiagram waarin is weergegeven hoeveel scholen met een
doorlopende leerlijn tevreden, neutraal of ontevreden zijn.

leerlijn willen 54 scholen zich verder ontwikkelen. Dit is 90% van de scholen. Ze weten allemaal hoe
ze dit willen doen. Het verder ontwikkelen, bewaken en verbeteren van de leerlijn wordt hier
genoemd, waarbij het voeren van overleg binnen de school en met de externe deskundigen vaak
wordt aangegeven. 27 scholen hebben een hulpvraag. Zes scholen willen zich niet verder
ontwikkelen. Zij geven aan dat ze tevreden zijn, dat de leerlijn aanwezig is en de prioriteiten daarom
nu ergens anders liggen.

Samenvattend: 60 scholen geven aan een doorlopende leerlijn te hebben; dit is 23% van de
deelnemende scholen. Een meerderheid van de 38 scholen is tevreden over de eigen leerlijnen
(64%). 54 scholen willen zich verder ontwikkelen en hierbij is men met name gericht op het verder
ontwikkelen en bewaken van de bestaande leerlijn, waarbij men gebruik wil maken van externe
deskundigheid. 27 scholen hebben een hulpvraag.

Model 2: scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs (scenario 2)
152 scholen geven aan dat er sprake is van samenhang, maar niet van een vastgelegde doorlopende
leerlijn. Dit is een percentage van 57% van alle deelnemende scholen; in 2015 waren dit 141 scholen
(58%). De scholen in dit model hebben verschillende manieren om samenhang aan te brengen:

Door te werken aan de hand van een thema. (P1,6)
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We maken beredeneerde keuzes in ons cultuuraanbod en nemen soms delen van een menu
af, wanneer het aansluit bij onze visie op cultuuronderwijs. Ook laten we cultuuronderwijs
wanneer het mogelijk is aansluiten bij andere vakken. (P110,6)

Door het werken met projecten/ thema's. Door een beredeneerde keuze te maken uit het
cultuuraanbod. Door het cultuuraanbod aan te laten sluiten bij onze wensen. (P76,7)

Er zijn overeenkomsten te zien in de manieren van het aanbrengen van samenhang tussen scholen
uit dit model en model 1. Het verschil is echter dat de scholen in model 1 aangeven een vastgelegde
samenhang hebben. Bij de scholen in model 2 zijn er dertien die spreken over een doorlopende
leerlijn maar aangeven dat deze niet vastgelegd is. Er is nog onduidelijkheid omtrent het begrip
‘vastgelegde leerlijn’. Wanneer is een leerlijn vastgelegd? En kan een leerlijn ook in een methode
zitten of moet er sprake zijn van een schoolspecifieke leerlijn? Deze vragen kwamen in 2015 ook naar
voren en Compenta zou hier wellicht voor meer duidelijkheid kunnen zorgen.
Van de scholen in model 2 zijn 84 scholen tevreden over de samenhang in hun
cultuuronderwijs (55%); een percentage dat duidelijk hoger ligt dan in 2015. Toen was 40% van de
scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs tevreden. De scholen schrijven hierover het
volgende:

We hebben hier een start mee gemaakt. Dit is nog in een opbouwende fase. (P53,6)

Tevreden over het feit dat leerkrachten durven experimenteren en hun eigenheid in het
onderwijs leggen, gekeken naar de behoeften van de leerlingen. Samenhang moet nog verder
ontwikkeld worden. (P120,6)

Uit de bovenstaande citaten komt naar voren dat de scholen tevreden zijn, maar men geeft aan dat
er ontwikkeling plaatsvindt of nog gaat komen. Ook van de 27 scholen (18%) uit dit model die
ontevreden zijn over de samenhang geeft de meerderheid aan dat er een ontwikkeling in gang is
gezet:

Een aandachtspunt voor het komende jaar is het in kaart brengen van activiteiten/ excursies
waarvan het team vindt dat de leerlingen deze moeten hebben gezien/ gedaan. Deze
activiteiten/ excursies zijn inmiddels in kaart gebracht maar zijn niet uitgezet in de tijd. De
lessen beeldende vorming en muziek zijn nu vaak losse lessen. Er is geen doorgaande leerlijn
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voor de verschillende groepen. De doorgaande lijn voor de verschillende disciplines is een
aandachtspunt voor het komende schooljaar. (P76,7)

De samenhang in ons cultuuronderwijs moet beter vorm gaan krijgen na het definitief maken
van onze nieuwe plannen: eigenaarschap aan kinderen geven en doorgaande lijnen. Pas dan
kunnen we de accenten verwerken in het nieuwe kunst- en cultuurplan. Deze accenten (bv wel
of niet [naam methode] in de bovenbouw voeren) maken een groot verschil. ook voor de
samenhang. Aan het eind van dit schooljaar, als er meer duidelijkheid en richting is, zal
e.e.a. in het nieuwe plan verwerkt gaan worden. (P139,8)

In onderstaande cirkeldiagram is de tevredenheid over de samenhang van de scholen uit model 2
weergegeven:

Tevredenheid over samenhang bij scholen in model 2

Ontevreden
18%

Neutraal
27%

Tevreden
55%

Fig. 36: Cirkeldiagram waarin is weergegeven hoeveel procent van de scholen uit model 2 zich tevreden, neutraal of
ontevreden uitlaat over de samenhang.

Van de 152 scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs geven 124 scholen aan zich te
willen ontwikkelen; een percentage van 82%. Dit percentage komt overeen met het percentage uit
2015 (83%). Deze scholen weten allemaal hoe ze zich willen ontwikkelen en geven daarbij vooral aan
dat er meer overleg plaats moet vinden. Dit kan overleg binnen de school zijn, maar
overleg/samenwerking met andere scholen en externe deskundigen wordt ook vaak genoemd.
Daarnaast wil men doorlopende leerlijnen ontwikkelen, methodes aanschaffen of een duidelijk
beleidsplan maken waarin de samenhang van de cultuurvakken wordt beschreven. 51 scholen geven
aan een hulpvraag te hebben en 29 scholen geven expliciet aan een doorlopende leerlijn te
ontwikkelen (19%). 28 van de scholen uit dit model (18%)willen zich niet ontwikkelen en in de
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meeste gevallen is dit omdat men tevreden is over de huidige situatie. Een aantal scholen geven aan
hun prioriteiten elders te hebben en zich daarom niet te gaan ontwikkelen op het gebied van cultuur.

Samenvattend: 152 scholen (57%) geven aan dat er sprake is van samenhang in het eigen
cultuuronderwijs, maar hebben geen vastgelegde doorlopende leerlijn. Deze samenhang komt op
uiteenlopende manieren tot stand. De meerderheid van de scholen (82%) wil zich ontwikkelen en ze
weten allemaal hoe ze dat willen doen. 51 scholen geven aan een hulpvraag te hebben.

Model 3: scholen met niet/nauwelijks samenhangend cultuuronderwijs (scenario 1)
27 scholen geven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in het cultuuronderwijs. Dit is
10% van alle deelnemende scholen. In 2015 was dit een percentage van 21%, dus is er duidelijk
sprake van een afname. Er zijn verschillende redenen waarom deze scholen geen samenhang
aanbrengen:

Dit is wel de ambitie voor de komende vier jaren, maar zoals reeds staat beschreven heeft de
school in het schooljaar 2014-2015 eerst moeten starten met de basale voorwaarden voor
goed onderwijs, om deze in een korte periode weer op orde te krijgen. (P41,6)

Het zijn incidentiele activiteiten die op zichzelf staan. Zoals al eerder aangegeven heeft het
momenteel nog niet onze prioriteit. (P173,6)

In totaal zijn 13 scholen zonder samenhang ontevreden (48%); iets wat niet onverwacht is. Echter, 11
scholen geven aan tevreden te zijn, dit is een percentage van 41% en ligt niet ver achter bij de
ontevreden

scholen.

De

scholen zijn tevreden omdat
ze stappen hebben gezet op

Tevredenheid over samenhang bij scholen in
model 3

het gebied van het creëren
van

samenhang.

wordt

Hiermee

het

beeld

genuanceerder, want deze
scholen hebben wellicht nog
niet

de

Compenta

samenhang

die

verwacht,

ze

hebben wel stappen gezet en

Ontevreden
48%

Tevreden
41%

Neutraal
11%
Fig. 37: Cirkeldiagram waarin is weergegeven hoeveel procent van de scholen uit model 3 zich
tevreden, neutraal of ontevreden uitlaat over de samenhang.
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dat is zeker iets waar men tevreden over mag zijn.

Van de 27 scholen met niet of nauwelijks samenhang in het eigen cultuuronderwijs geven 25 scholen
(93%) aan zich te willen ontwikkelen; ze weten allemaal hoe ze dat willen doen. De meeste scholen
willen hun beleidsplan verbeteren en hier de samenhang in aangeven. Hierbij moet er overleg
plaatsvinden binnen de school en/of met externe deskundigen. In sommige gevallen moet hiervoor
scholing plaatsvinden. Drie scholen geven aan een methode aan te willen schaffen om samenhang te
creëren. 11 scholen geven aan een hulpvraag te hebben.
Wat opvalt is dat er in dit model 13 scholen zitten die aangeven dat ze wel samenhang
aanbrengen, maar ze plaatsen zichzelf wel in scenario 1. Net als in 2015 geven de scholen hiermee
aan dat ze niet veel vertrouwen hebben in hun aangebrachte samenhang. Compenta zou deze
scholen kunnen ondersteunen en helpen bij het verder ontwikkelen van hun samenhang.

Samenvattend: 27 scholen geven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in hun
cultuuronderwijs. Dit is 10% van alle deelnemende scholen. Ten opzichte van 2015 is dit een afname,
want toen had 21% van de scholen geen samenhangend cultuuronderwijs. De meeste scholen zijn
ontevreden over hun samenhang (in 13 gevallen, 48%). Het is dan ook niet opmerkelijk dat de
meeste scholen zich verder willen ontwikkelen (93%). Alle scholen weten hoe ze dit willen doen en
11 hiervan geven aan een hulpvraag te hebben.

De modellen naast elkaar
In onderstaande diagrammen wordt er een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2015 en
2016, wat betreft de samenhang in het eigen cultuuronderwijs en worden de drie modellen van 2016
naast elkaar gezet:
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2015

Scholen met een
doorlopende leerlijn
9%

Onbekend
15%
Niet/nauwelijks
samenhang
20%

Scholen met
een culturele
ervaringslijn
56%

Fig. 38: Cirkeldiagram met de procentuele verdeling in 2015.

2016
Scholen met een
doorlopende leerlijn
23%

Onbekend
10%
Niet/nauwelijks
samenhang
10%

Scholen met een
culturele ervaringslijn
57%

Fig. 39: Cirkeldiagram met de procentuele verdeling in 2016.

Tevreden

Ontevreden

Neutraal

64%
55%
48%
41%
33%
27%
18%
11%

9%

Scholen met een doorlopende
leerlijn

Scholen met een culturele
ervaringslijn

Niet/nauwelijks samenhang

Fig. 40: Staafdiagram waarin de mate van tevredenheid over de samenhang per model is weergegeven.
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8.2 Resultaten: doorlopende leerlijn in piramides
Ook bij dit onderdeel hebben de scholen aangegeven in welke piramide zij zich bevinden. In deze
paragraaf worden de resultaten weergegeven. 27 scholen zijn niet meegenomen in de berekeningen,
want hun antwoord op de piramidevraag kwam niet overeen met de antwoorden op de open vragen
waardoor de vragenlijst onjuist is bevonden. De scholen hebben een hoger scenario aangevinkt dan
de antwoorden op de open vragen laten zien. De vragenlijsten waarin de scholen een lager scenario
hebben aangegeven zijn niet als onrealistisch beschouwd, want dit kan niet gecontroleerd worden
door de onderzoeker.

Doorlopende leerlijn: de Evi-piramide voor Drenthe
De staafdiagram laat zien hoe de scholen verdeeld zijn over de scenario’s:
In 2016 bevinden de meeste scholen

Doorlopende leerlijn: aantal scholen
per scenario
152

zich in scenario 2 wat betreft het
onderdeel doorlopende leerlijn. Dit
was ook het geval in 2015. Echter, er
bevinden zich dit jaar meer scholen
in scenario 3 en 4 terwijl het aantal
scholen in scenario 1 is afgenomen.
Er is duidelijk groei te zien; iets wat

47

ook terug te zien is in de gemiddelde

27
13
scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Fig. 41: Staafdiagram waarin het aantal scholen per scenario is
weergegeven. (n=239)

score. De Drentse scholen bevinden
zich gemiddeld in scenario 2.2 met
een score van 88. In 2015 was er een
score van 75 en bevonden de scholen

zich gemiddeld in scenario 1.9. In de Evi-piramide ziet de score van 2016 er als volgt uit:

Fig. 42: Evi-piramide: resultaatscenario doorlopende leerlijn op Drentse scholen.
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De resultaten omtrent de doorlopende leerlijn uit 2015 en 2016 zijn in onderstaande staafdiagram
naast elkaar gezet:

Vergelijking 2015-2016
2015
65%

2016

64%

24%

20%
11%

10%

5%

1%
scenario 1

scenario 2

scenario 3

scenario 4

Fig. 43: Staafdiagram waarin de vergelijking tussen 2015 en 2016 wat betreft de doorlopende leerlijn op provinciaal niveau
is gemaakt.

Doorlopende leerlijn: de Evi-piramide per gemeente
Hieronder wordt weergegeven wat de scores per gemeente zijn met behulp van een staafdiagram en
de Evi-piramide. Tevens zal er een vergelijking gemaakt worden met 2015.

Aa en Hunze: score 97, scenario 2.4 (n=13, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=11)
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Assen: score 84, scenario 2.1 (n=21, 4 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=22)

Assen: doorlopende leerlijn
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Borger-Odoorn: score 61, scenario 1.5 (n=15, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=15)
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Coevorden: score 78, scenario 1.9 (n=22, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=22)

Coevorden: doorlopende leerlijn
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De Wolden: score 85, scenario 2.1 (n=15, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=12)

De Wolden: doorlopende leerlijn
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Emmen: score 80, scenario 2 (n=53, 6 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=46)

Emmen: doorlopende leerlijn
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Hoogeveen: score 87, scenario 2.2 (n=29, 4 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=30)
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Meppel: score 93, scenario 2.3 (n=14, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=13)
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Midden-Drenthe: score 134, scenario 3.3 (n=18, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=5)21

Vergelijking 2015-2016
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Dit jaar zijn 11 vragenlijsten goed bevonden die vorig jaar niet werden meegenomen in de resultaten van de
gemeente Midden-Drenthe. Dit zorgt voor een vertekend beeld.
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Noordenveld: score 100, scenario 2.5 (n=18, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=17)
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Tynaarlo: score 80, scenario 2 (n=11, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=12)

Tynaarlo: doorlopende leerlijn
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Westerveld: score 113, scenario 2.8 (n=11, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=11)

Westerveld: doorlopende
leerlijn
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8.3 Knelpunten rond het ontwerpen van een doorlopende leerlijn
De knelpunten rondom de doorlopende leerlijn worden in deze paragraaf besproken. Waar lopen de
scholen tegenaan bij het aanbrengen van samenhang in hun cultuuronderwijs, of bij het ontwerpen
van een doorlopende leerlijn? In totaal is er omtrent de doorlopende leerlijn 27 keer een knelpunt
genoemd, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen 12 verschillende knelpunten:

1. Gebrek aan financiële middelen;
2. Gebrek aan deskundigheid in het algemeen;
3. Gebrek aan deskundigheid bij het team;
4. Geen prioriteit;
5. De school is klein en heeft weinig personeel;
6. De school is er nog niet aan toe;
7. Er zijn problemen in het team;
8. Er zijn moeilijkheden met het inroosteren van cultuuronderwijs;
9. De school sluit of fuseert;
10. Het is een school voor speciaal onderwijs;
11. Tijdgebrek;
12. De school wordt gezien als een zwakke school.
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In onderstaande diagram worden de genoemde knelpunten met aantallen weergegeven:

Doorlopende leerlijn: knelpunten
8
7

3

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

Fig. 44: Staafdiagram waarin is weergegeven hoe vaak bepaalde knelpunten genoemd zijn.

Het knelpunt ‘tijdgebrek’ wordt het meest genoemd, gevolgd door het knelpunt ‘geen prioriteit’.
Deze knelpunten hangen met elkaar samen, want in beide gevallen geeft de school voorrang aan
andere zaken. Er is echter wel sprake van een verschil, want uit de vragenlijsten blijkt dat scholen die
aangeven geen tijd te hebben wel spreken over een aanwezige doorlopende leerlijn, maar dat ze
geen tijd hebben om deze verder te ontwikkelen of verbeteren. Bij ‘geen prioriteit’ wordt er in veel
gevallen aangegeven dat er geen leerlijn is omdat men andere zaken ‘belangrijker’ vindt. Ook het
knelpunt ‘nog niet aan toe’ wordt meerdere keren genoemd en hangt samen met bovengenoemde
knelpunten. Toch lijkt dit knelpunt positiever omdat men aangeeft er nog niet aan toe te zijn, maar
een doorlopende leerlijn in de toekomst wel te willen ontwikkelen.
Ook bij deze knelpunten kan er onderscheid gemaakt worden tussen specifieke en aspecfieke
knelpunten, waarbij Compenta bij de specifieke knelpunten mogelijk kan zorgen voor ondersteuning.
De specifieke knelpunten zijn:

1. Het is een school voor speciaal onderwijs;
2. Gebrek aan deskundigheid in het algemeen en bij het team;
3. Gebrek aan financiële middelen;
4. Geen prioriteit, wat samenhangt met ‘de school is er nog niet aan toe’;
5. Er zijn moeilijkheden met het inroosteren van cultuuronderwijs.
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8.4 Evaluatie en advies
Heeft Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe bijgedragen aan het aanbrengen van samenhang of het
ontwerpen van doorgaande leerlijnen, en zo ja, hoe? Hoe kan Compenta de scholen op dit vlak
verder ondersteunen? In deze laatste paragraaf staan deze twee vragen centraal. Compenta heeft
op de volgende manieren bijgedragen aan het aanbrengen van samenhang in het
cultuuronderwijsprogramma of het ontwerpen van een doorgaande leerlijn:
1.

Er is geld beschikbaar gesteld: scholen konden de subsidie gebruiken om de eigen
deskundigheid te vergroten, op basis waarvan ze de samenhang/doorgaande leerlijn
(verder) konden ontwikkelen; of om externe deskundigheid aan te wenden (hulp bij het
ontwerpen van een doorgaande leerlijn, bijvoorbeeld in een adviesgesprek). Ook konden
ze de subsidie gebruiken om een methode (waarin een doorgaande leerlijn zit) aan te
schaffen.

2. Er zijn mogelijkheden geboden om het geld te besteden aan de ontwikkeling van een
doorgaande leerlijn. De instellingen van Compenta hebben workshops en cursussen over
het ontwerpen van doorgaande leerlijnen aangeboden en er is een stappenplan
ontwikkeld dat wordt aangeboden via de website van Compenta. Daarnaast konden de
vijf instellingen van Compenta (en de daaraan verbonden cultuurcoaches) scholen
individueel ondersteuning bieden bij het ontwerpen van een doorgaande leerlijn.
3. Scholen zijn gestimuleerd om hun doorgaande leerlijn (verder) te ontwikkelen: de
ambitiescenario’s sporen de scholen aan om hun doorgaande leerlijn (verder) te
ontwikkelen.

De score op het gebied van de doorlopende leerlijn is hoger dan die van 2015; er is dus duidelijk
vooruitgang te zien. In het rapport van 2015 werd gesproken over een advies wat betreft de
ambitiescenario’s van de scholen om er voor te zorgen dat de scholen zich meer zouden gaan
focussen op het ontwikkelen van een leerlijn. Dit jaar zijn er duidelijk meer scholen met een
doorlopende leerlijn en lijkt er dus sprake te zijn van een omslag op dit gebied. Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat de scholen eerst de onderdelen ‘deskundigheid’ en ‘visie’ hebben
moeten ontwikkelen om de volgende stap – het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn – te
kunnen zetten. Toch wordt als knelpunt nog wel aangegeven dat de scholen geen prioriteit geven
aan het ontwikkelen van een leerlijn of dat hier geen tijd voor is. Dit kan nog wel samenhangen met
de ambitiescenario’s, want wanneer de ambitie er niet is kan de prioriteit en tijd makkelijker aan
andere zaken worden gegeven. Het kan voor Compenta goed zijn om hier toch nog extra aandacht
aan te besteden.
83

De onduidelijkheid omtrent het begrip ‘doorlopende leerlijn’ is deels weggenomen, maar
toch hanteren scholen het begrip nog erg verschillend. Compenta doet er goed aan om duidelijke
voorbeelden van doorlopende leerlijnen te bieden, zodat scholen weten welke verschillende
mogelijkheden er zijn om een leerlijn te ontwikkelen. De onduidelijkheid zorgt er samen met de
knelpunten voor dat de doorlopende leerlijn door scholen wordt gezien als een obstakel. Het lijkt wel
of de leerlijn losstaat van het proces van kwaliteitsverbetering, terwijl het na het ontwikkelen van
deskundigheid en een visie een logische stap zou moeten zijn.
Ook het aantal onjuist ingevulde vragenlijsten past in dit plaatje. Een aantal scholen geeft aan
zich in een hoger scenario te bevinden dan uit de vragen kan worden afgeleid. Echter, er zijn ook
scholen die zichzelf in een lager scenario plaatsen dan de antwoorden op de vragen doen
vermoeden. Deze vragenlijsten laten wel zien dat het vertrouwen omtrent de samenhang er nog niet
voldoende is.

Samenvatting:
De meerderheid van de scholen geeft aan dat er sprake is van samenhang, die veelal wordt
aangebracht middels extern georganiseerde programma’s, methodes en structurele lessen. Het valt
ook op dat het cultuuronderwijs vaker verwerkt wordt in andere vakken en daarmee lijken kunst en
cultuur een duidelijkere plek in te nemen in het curriculum van de scholen.
60 scholen (23%) geven aan een doorlopende leerlijn te hebben. De meerderheid van deze
scholen is tevreden over het eigen cultuuronderwijs (64%). 54 scholen met een doorlopende leerlijn
willen zich verder ontwikkelen en 27 scholen hebben een hulpvraag.
152 scholen (57%) geven aan dat er sprake is van samenhang, maar hebben geen vastgelegde
doorlopende leerlijn. De meerderheid van de scholen (82%) wil zich ontwikkelen en ze weten
allemaal hoe ze dat willen doen. 51 scholen geven aan een hulpvraag te hebben.
27 scholen geven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs.
Dit is 10% van alle deelnemende scholen; ten opzichte van 2015 is dit een afname, want toen had
21% van de scholen geen samenhangend cultureel prorgamma. De meeste scholen zijn ontevreden
(48%) en willen zich verder ontwikkelen (93%). 11 van deze scholen geven aan een hulpvraag te
hebben.
In 2016 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2 wat betreft het onderdeel
doorlopende leerlijn. Er bevinden zich dit jaar meer scholen in scenario 3 en 4, terwijl het aantal
scholen in scenario 1 is afgenomen. Er is duidelijk groei te zien; iets wat ook terug te zien is in de
gemiddelde score. De Drentse scholen bevinden zich gemiddeld in scenario 2.2 met een score van
88. In 2015 was er een score van 75 en bevonden de scholen zich gemiddeld in scenario 1.9. De
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gemeentes Aa en Hunze en Midden-Drenthe laten gemiddeld de grootste groei zien en de
gemeentes Coevorden en Tynaarlo blijven gemiddeld op dezelfde score.
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9. Relatie met netwerk
Het vierde onderdeel in de vragenlijst is ‘relatie met het netwerk’. Het netwerk is de omgeving
waarin de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Relaties maken deskundigheidbevordering,
visievorming en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn mogelijk. Daarnaast vraagt Compenta
scholen ook om te participeren binnen een netwerk, om regie te nemen en met vragen naar
culturele aanbieders te gaan. In dit hoofdstuk wordt er eerst gekeken naar de relaties van de scholen.
Welke relaties gaan ze aan en hoe beoordelen ze deze? Ook wordt er gekeken of de deelnemende
scholen aan productontwikkeling doen. Uiteindelijk worden de provinciale en gemeentelijke
resultaten weergegeven, de knelpunten besproken en wordt er advies gegeven aan Compenta.

9.1 De relaties in beeld
De relaties met het netwerk worden in de scenario’s als volgt omschreven:22

1. Scenario 1: De school is niet verbonden met of participeert niet actief in het
cultuureducatieve netwerk van de gemeente. Ontmoetingen met culturele instellingen zijn
tijdelijk en kortdurend, ad hoc. De school kiest uit het cultuuraanbod, maar neemt niet de
regie;
2. Scenario 2: De school bepaalt zijn vraag vanuit zijn eigen, schoolspecifieke visie op
cultuuronderwijs en legt die voor aan de cultuurinstellingen, die op basis daarvan hun
aanbod ontwikkelen. Ze voert regie over het cultuuraanbod;
3. Scenario 3: De school beoogt vanuit haar vastgelegde, schoolspecifieke cultuurbeleid in
samenwerking en nauwe afstemming met haar directe (culturele) omgeving een rijke
culturele ontwikkeling van haar kinderen. Onder regie van de school wordt het
cultuuraanbod samengesteld, rekening houdend met de expertise van het eigen team en de
omgeving;
4. Scenario 4: De school voert haar eigen cultuuronderwijs uit en gebruikt aanbod van culturele
instellingen om eigen doelen te bereiken. De school voert zelf regie over het cultuuraanbod
en het netwerk.

In deze paragraaf zal eerst worden weergegeven welke relaties de scholen hebben en of ze bij
productontwikkeling betrokken zijn. Vervolgens worden de scholen in twee modellen besproken:

22

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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scholen die actief participeren in het netwerk en de regie voeren (model 1) en scholen die dat in
mindere mate of niet doen (model 2).

Relaties
Welke relaties noemen de scholen? In onderstaande diagram zijn de verschillende relaties
weergegeven:

Relaties
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Fig. 45: Staafdiagram waarin wordt weergegeven hoe vaak een bepaalde relatie genoemd is.

De meeste relaties die genoemd worden zijn die met een cultuuraanbieder, net als in 2015. De
bibliotheek wordt – met 139 gevallen (13%) - als relatie het vaakst genoemd, gevolgd door de
kenniscentra (met 9%). De relaties met de Compenta-instellingen wordt – opgeteld – 285 keer
genoemd. De relatie met de bovenschoolse organisatie wordt maar 1 keer genoemd. Dit is opvallend
te noemen, want in het netwerk kan de bovenschoolse stichting op het gebied van (het borgen) van
cultuuronderwijs op school toch wel een belangrijke rol spelen. Doordat de scholen in de vragenlijst
hun relaties algemeen kunnen aangeven – er wordt bijvoorbeeld niet specifiek gevraagd naar de
relatie met de bovenschoolse stichting – kan hier slechts over worden gespeculeerd.
Net als in 2015 is nu ook de meerderheid van de scholen (87%) tevreden over de relaties. De
231 tevreden scholen hebben goede contacten en ervaren voldoende ondersteuning. Ze geven ook
aan dat ze weten wie ze kunnen benaderen en spreken over goede communicatie. 24 scholen (9%)
87
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geven geen of een neutrale beoordeling en 11 scholen geven aan ontevreden te zijn; dit is een
percentage van 4%. In onderstaande cirkeldiagram is de tevredenheid van de scholen over hun
relaties weergegeven:

Tevredenheid over de relaties
Tevreden

Neutraal

Ontevreden

4%
9%

87%

Fig.46: Cirkeldiagram waarin de tevredenheid over de relaties is weergegeven.

De scholen die ontevreden zijn hebben hier verschillende redenen voor. Drie scholen geven aan nog
teveel uit te gaan van het aanbod uit externe programma’s zoals bijvoorbeeld het cultuurmenu:

Op dit moment is onze school vrij passief in de relaties met culturele instellingen. Het meeste
wordt geregeld vanuit het cultuurmenu. Op dit moment zijn we niet helemaal tevreden over
de relaties die er nu zijn. We willen dit komend schooljaar uitbreiden. (P253,7)

Twee scholen spreken over onduidelijkheid op het gebied van geld en het aanbod waarbij ook
samenwerking naar voren komt. Het aspect van een samenwerking die nog beter kan, wordt ook
door twee andere scholen genoemd:

Als school wil ik m.n. voor de regionale culturele vorming meer samenwerken met de
basisscholen in onze buurt (brede school) waardoor we samen kunnen optrekken in de
regionale culturele trots en vorming. (P117,7)

Ook wordt er door vier scholen gesproken over het missen van contact met de relaties.
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Productontwikkeling
Productontwikkeling wil zeggen dat een school met een vraag naar een culturele aanbieder gaat, en
dat zij vervolgens in samenwerking met de culturele aanbieder een passend cultuureducatief product
ontwikkelt dat aan die vraag beantwoordt. Culturele aanbieders kunnen voor dit project subsidie
aanvragen (vanuit de gelden van Cultuureducatie met Kwaliteit). Deelname aan productontwikkeling
is tevens een eis voor scenario 3 en 4. In de vragenlijst werd gevraagd of de school betrokken is
geweest bij productontwikkeling, en zo ja, wat haar vraag aan de culturele aanbieder was, tot welk
product deze vraag heeft geleid, en hoe de samenwerking is verlopen.
Dit jaar zijn 70 scholen betrokken geweest bij het ontwikkelen van een product; dit is een
percentage van 26% en verschilt niet veel van de voorgaande jaren. Echter, er zijn dit jaar meer
scholen die van plan zijn om een product te ontwikkelen en ze treffen hier dan ook voorbereidingen
voor. Dit percentage is gestegen van 4% naar 14%. Uiteindelijk is de meerderheid van de scholen
niet betrokken geweest bij het ontwikkelen van een product; 158 scholen (60%). De meeste scholen
geven als reden dat ze hier (nog) niet aan toe zijn. Ook het hebben van andere prioriteiten en gebrek
aan tijd worden als redenen genoemd. Sommige scholen zonder ontwikkelde producten geven aan
dat ze voldoende hebben aan hetgeen dat nu aangeboden wordt. Bij zes scholen die niet aan
productontwikkeling hebben gedaan was de regeling niet bekend. 38 scholen (14%) geven aan dat er
een product wordt ontwikkeld of dat men hiervoor voorbereidingen treft. Dat de meerderheid van
de scholen nog niet aan productontwikkeling toe is, hangt ook samen met het gemiddelde
ambitiescenario van de scholen; dit is scenario 2.5 en productontwikkeling is pas een eis bij scenario
3 en 4.
De 70 scholen die wel een product hebben ontwikkeld vertellen hierover het volgende:

Kunstproject, schoolbreed. Kunstenaar uit omgeving heeft in alle groepen workshops gegeven
over een door de groep uitgekozen schilder. Iedere leerling had als eindresultaat een
schilderij. Deze en alle andere producten van het project zijn opgehangen in school.
Eindresultaat voor ouders: Kunstmarkt en museum. […](P79,8)

Er zijn op ons verzoek workshops 'beeldend' (passend bij onze project/Kinderboekenweek)
voor alle groepen ontworpen door een gediplomeerd kunstzinnige aanbieder. Dit is in overleg
gegaan. (P139,8)

Van de scholen met productontwikkeling is de meerderheid tevreden (80%). Ten opzichte van vorig
jaar is dit percentage duidelijk hoger; er zijn meer scholen tevreden over hun product. In
onderstaande citaten zijn een aantal van de reacties weergegeven die deze tevredenheid uitdrukken:
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De leerlingen waren enthousiast en kwamen in aanraking met materialen die niet of
nauwelijks gebruikt werden. De groepsleerkrachten werden enthousiast en kregen zelf ook
meer deskundigheid over bepaalde materialen en technieken. Ook volgend jaar willen wij
hiermee verder gaan, maar dan op het gebied van drama / dans en muziek. (P23,9)

Zeer tevreden, grote opkomst van ouders bij de afsluiting. (P103,7)

Er is intensief en met veel plezier gewerkt aan prachtige 'kunstwerken' binnen onze
projectweek. We waren erg tevreden! (P139,10)

Slechts 1 van de scholen die betrokken waren bij productontwikkeling is ontevreden. De school geeft
aan dat er onder de leerlingen weinig belangstelling was voor het ontwikkelde product. De rest van
de scholen met een ontwikkeld product (19%) geeft geen of een neutrale beoordeling.

Model 1: scholen die actief participeren in het netwerk (scenario 3 en 4)
Van de deelnemende scholen behoren 72 scholen tot dit model (27%) en dit aantal is duidelijk
gegroeid ten opzichte van 2015. Toen bevonden 36 scholen (14%) zich in dit model. Van deze 72
scholen willen 51 scholen (71%) zich verder ontwikkelen en ze weten allemaal hoe ze dit gaan doen.
Wel geven 26 scholen aan een hulpvraag voor Compenta te hebben. 21 scholen (29%) willen zich niet
ontwikkelen in het lokale netwerk. De scholen die zich wel willen ontwikkelen richten zich met name
op het ontwikkelen van een intensievere samenwerking, een actievere rol en het gebruiken van de
aanwezige deskundigheid omtrent dit onderwerp:

We spelen al een actievere rol. Dat kan nog meer uitgebuit worden door een belangrijke rol te
spelen in het netwerk. Onze ICC-er gaat deel uitmaken van het besturennetwerk kunst en
cultuur. (P28,7)

Meer samenwerking met andere scholen binnen de gemeente. (P70,8)

Actieve rol te (blijven) spelen. Regiobijeenkomsten/ netwerkbijeenkomsten blijven bezoeken.
Er mag ook initiatief vanuit culturele aanbieders (blijven) komen. (P108,7)

De meerderheid van de scholen uit dit model is tevreden over haar regie (89%). Zes scholen (8%)
geven geen of een neutrale beoordeling en slechts twee scholen (3%) zijn ontevreden:
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Nu zijn de leerkrachten nog teveel bezig met de uitvoering en te weinig inhoudelijk op basis
van de visie. Dit heeft zeker ook te maken met de waan van alle dag. (P56,7)

Het regie-voeren kost momenteel te veel tijd en energie. Graag zou ik een "draaiboek" voor
verschillende thema's willen ontwikkelen, aansluitend op onze leerlijn waar een vastgesteld
aanbod bij past. (P117,7)

Samenvattend: 72 scholen zijn actief participerend in het netwerk (27%) en dit is een stijging ten
opzichte van 2015. De meeste scholen willen zich verder ontwikkelen (71%) en ze weten allemaal
hoe ze dit gaan doen. 64 scholen uit dit model (89%) zijn tevreden over hun regie. 26 scholen geven
aan een hulpvraag te hebben.

Model 2: scholen die niet of nauwelijks actief participeren in het netwerk (scenario 1 en 2)
167 scholen (63%) geven aan niet of nauwelijks actief te zijn in het netwerk:

Er zijn op dit moment geen relaties met partners uit een cultuureducatief netwerk. (P88,7)

Op dit moment laten wij ons vooral leiden door het aanbod vanuit het cultuurmenu. Als
school schrijven wij ons zelf in voor de culturele mobiliteit. […] (P5,7)

Er bevinden zich dit jaar minder scholen in dit model; van 196 scholen naar 167. Hoewel deze scholen
niet of nauwelijks participeren in het culturele netwerk is toch ook dit jaar de meerderheid van de
scholen tevreden over de gevoerde regie (63%):

We zijn steeds meer tevreden, omdat wij een steeds duidelijker beeld hebben van de
mogelijkheden en structuren. (P2,7)

Doordat ik dit jaar een ICC-cursus heb gevolgd weet ik beter wat het cultuuronderwijs inhoudt
en welke gelden we te besteden hebben. Het komende schooljaar gaan we als school de regie
meer in eigen handen houden. (P59,7)

Ja, er wordt een mooi programma aangeboden en uitgevoerd ieder jaar in het kader van het
cultuurmenu. Daarnaast zijn wij volop in ontwikkeling en proberen hierin lijn aan te brengen.

91

We nemen als het ware steeds meer de regie in handen zoals we vorig jaar ook al hadden
aangegeven te willen gaan doen. (P3,8)

In bovenstaande citaten wordt het beeld van niet participerende maar toch tevreden scholen
genuanceerd. De scholen zijn tevreden met de gezette stappen, maar weten dat er nu nog meer
stappen gezet kunnen worden.
31 scholen (19%) geven geen of een neutrale beoordeling en 30 scholen (18%) geven aan
ontevreden te zijn:

Nog niet tevreden. We mogen de regie verder doorvoeren. Meer naar buiten treden met onze
vraag en actievere houding aannemen wat betreft het in huis halen van culturele activiteiten.
Ook het samenwerken met andere scholen mag nog verder ontwikkeld worden. (P116,10)

Nee, ik ben niet geheel tevreden. Op dit moment is het cultuuronderwijs geen prioriteit.
Hierdoor wordt er weinig regie gevoerd. Er is in het dagelijks schoolleven weinig van terug te
zien. (P148,7)

Onvoldoende regie. We laten het nog steeds over ons heen komen en willen liever actief
deelnemen aan de groepen die er al zijn zodat we invloed hebben op het aanbod van
cultuurmenu binnen onze school en eigen leerlijnen opzetten omdat deze nog onvoldoende
aanwezig zijn binnen de school. (P209,8)

Van de 167 scholen in dit model willen 101 scholen (60%) zich ontwikkelen en ze weten allemaal hoe
ze dat willen gaan doen. Hierbij geven de scholen aan dat ze netwerkbijeenkomsten willen bezoeken,
externe en interne deskundigheid willen aanspreken om een netwerk op te bouwen en hier duidelijk
de regie over willen voeren. 66 scholen (40%) willen zich niet ontwikkelen en in de meeste gevallen
zijn deze scholen tevreden. Ze geven aan op de goede weg te zijn, duidelijk te weten waar ze terecht
kunnen of dat er op dit moment andere prioriteiten zijn:

We zijn tevreden met de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen. (P4,7)

We zijn tevreden met de huidige situatie. En omdat we de aandacht moeten verdelen over
meer vakgebieden. (P26,8)
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Samenvattend: De meerderheid van de deelnemende scholen (63%) participeert niet of nauwelijks
actief in het netwerk. Hierover zijn ze in de meeste gevallen (63%) wel tevreden. 101 scholen (60%)
willen zich ontwikkelen en ze weten allemaal hoe ze dit willen gaan doen. Wel hebben 43 scholen
een hulpvraag.

9.2 De resultaten: relatie met het netwerk in piramides
De scholen hebben in de piramidevraag aangegeven in welk scenario zij zich denken te bevinden wat
betreft ‘relatie met het netwerk’. In deze paragraaf worden de resultaten daarvan weergegeven.
Wederom wordt eerst het provinciale resultaat gepresenteerd, gevolgd door de gemeentelijke
resultaten. Er zijn 27 scholen die niet mee zijn genomen in de berekening vanwege het aanvinken van
een piramide die niet overeenkwam met de antwoorden op de open vragen.

Relaties met het netwerk: de Evi-piramide voor Drenthe
In onderstaande staafdiagram is aangegeven hoe de scholen over de verschillende scenario’s
verdeeld zijn:

Netwerk: aantal scholen per scenario

Net als in 2015 bevinden ook dit
jaar de meeste scholen zich in

143

scenario 2. Echter, er bevinden
zich minder scholen in scenario 1
52

24
Scenario 1

en juist meer in scenario’s 3 en 4.
20

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Fig. 47: Staafdiagram waarin het aantal scholen per scenario is weergegeven.
(n=239)

Gemiddeld bevinden de Drentse
scholen zich in scenario 2.3 met
een score van 91. Er is sprake van
groei, want vorig jaar werd er een

score behaald van 79 en het gemiddelde scenario 1.9 behaald. In de Evi-piramide ziet de gemiddelde
score er als volgt uit:

Fig. 48: Evi-piramide resultaatscenario: relatie met netwerk op Drentse scholen.
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Een vergelijking tussen de resultaten van 2015 en 2016 is in onderstaande staafdiagram
weergegeven:

Vergelijking 2015-2016
2015
64%

2016

60%

22%

21%

13%

10%

8%

2%
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Fig. 49: Staafdiagram waarin de vergelijking tussen 2015 en 2016 van de resultaten van ‘relatie met
netwerk’ op provinciaal niveau wordt gemaakt.

Relatie met het netwerk: de Evi-piramide per gemeente
In de volgende diagrammen en Evi-piramides wordt weergegeven wat de scores per gemeente zijn.
Aa en Hunze: score 83, scenario 2.1 (n=12, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=13)

Aa en Hunze: netwerk
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94

Assen: score 86, scenario 2.2 (n=25, 5 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=22)

Assen: netwerk
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Borger-Odoorn: score 80, scenario 2 (n=15, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=16)

Borger-Odoorn: netwerk
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Coevorden: score 87, scenario 2.2 (n=23, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=25)

Coevorden: netwerk
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De Wolden: score 87, scenario 2.2 (n=12, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=15)

De Wolden: netwerk
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Emmen: score 83, scenario 2.1 (n=54, 5 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=51)

Emmen: netwerk
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Hoogeveen: score 82, scenario 2.1 (n=30, 3 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=30)

Hoogeveen: netwerk
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Meppel: score 98, scenario 2.5 (n=13, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=11)

Meppel: netwerk
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Midden-Drenthe: score 123, scenario 3.1 (n=21, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=9)23

Midden-Drenthe: netwerk

Vergelijking 2015-2016
11

2015

2016
11

5

6
3

2

1
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

5

2

Scenario 1

2

3
0

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

23

Dit jaar zijn 11 vragenlijsten goed bevonden die vorig jaar niet werden meegenomen in de resultaten van de
gemeente Midden-Drenthe. Dit zorgt voor een vertekend beeld.
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Noordenveld: score 102, scenario 2.5 (n=18, alle Evi’s zijn geschikt. In 2015 n=16)

Noordenveld: netwerk
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Tynaarlo: score 95, scenario 2.4 (n=12, 1 Evi is ongeschikt. In 2015 n=11)
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Westerveld: score 112, scenario 2.8 (n=10, 2 Evi’s zijn ongeschikt. In 2015 n=10)

Westerveld: netwerk
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9.3 Knelpunten rond de relatie met het netwerk
Wat zijn de knelpunten die door de scholen worden aangegeven in Evi? Waar lopen ze tegenaan?
Om te bepalen hoe Compenta de scholen op dit vlak verder kan ondersteunen, is het belangrijk om
de knelpunten in kaart te brengen. Er wordt 84 keer een knelpunt genoemd waarbij er onderscheid
gemaakt kan worden tussen 11 verschillende knelpunten:

1. Azc-school;
2. Gebrek aan financiële middelen;
3. Geen belangstelling of behoefte bij het team;
4. Geen prioriteit;
5. De ICC-er is vertrokken;
6. De school is er nog niet aan toe;
7. Tijdgebrek;
8. Het is een kleine school en er is weinig personeel;
9. De school sluit of fuseert;
10. Er zijn problemen binnen het team;
11. Het is een school voor speciaal onderwijs.
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In onderstaande staafdiagram zijn de knelpunten met de genoemde aantallen weergegeven:

Knelpunten
30
22
18

3

3

2

2

1

1

1

1

Fig. 49: Staafdiagram waarin is weergegeven hoe vaak bepaalde knelpunten genoemd zijn.

Het meest genoemde knelpunt is ‘geen prioriteit’ en dit wordt het meest genoemd door scholen die
zich in scenario 2 bevinden. Ze noemen dit knelpunt in de vragen over productontwikkeling en geven
aan dit niet gedaan te hebben omdat er andere prioriteiten waren. De knelpunten ‘nog niet aan toe’
en ‘tijdgebrek’ worden ook vaak genoemd en dit wordt wederom het meest gedaan door scholen uit
scenario 2. De knelpunten worden met name genoemd in combinatie met het ontwikkelen van een
product:

Andere zaken hebben voorrang en dan blijft er geen tijd over om zelf producten te
ontwikkelen. We maken liever gebruik van wat er aangeboden wordt. (P119,7)

We hebben daar nog niet de gelegenheid toe gehad. (P168,8)

Tijdgebrek is een aspecifiek knelpunt en dat kan door Compenta niet beïnvloed worden. De
specifieke knelpunten, waarbij Compenta wel kan zorgen voor ondersteuning, zijn:

1. Azc-school/speciaal onderwijs;
2. Gebrek aan financiële middelen;
3. Geen belangstelling of behoefte bij het team;
4. Geen prioriteit;
5. De ICC-er is vertrokken;
6. De school is er nog niet aan toe.
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De specifieke knelpunten ‘nog niet aan toe’ en ‘geen prioriteit’ lijken op elkaar en worden het meest
genoemd door scholen in scenario 2. Echter, bij ‘er nog niet aan toe zijn’ wordt aangegeven dat de
stap nu nog niet gezet is, maar dat men wel de intentie heeft om deze stap te zetten. In dat opzicht is
dit knelpunt positiever dan het ‘geen prioriteit’ geven aan het ontwikkelen van een product.

9.4 Evaluatie en advies
Hoe heeft Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe bijgedragen aan de ontwikkeling van de relatie
tussen de school en haar netwerk? Wat zou Compenta kunnen doen om scholen verder te
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun relaties? In deze paragraaf worden die vragen
beantwoord.
Compenta heeft op de volgende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van de relatie tussen de
school en het cultuureducatieve netwerk:

1. Er is geld beschikbaar gesteld: scholen konden de subsidie gebruiken om de eigen
deskundigheid te vergroten, op basis waarvan ze hun relaties met het netwerk (verder)
konden ontwikkelen. Tevens is deskundigheidsbevordering een manier om relaties op te
doen (bijvoorbeeld tijdens een ICC-cursus). Er is ook geld beschikbaar gesteld voor
productontwikkeling.
2. Er zijn mogelijkheden geboden om het geld te besteden aan de ontwikkeling van relaties met
het netwerk. De instellingen van Compenta hebben cursussen aangeboden waarin de
ontwikkeling van relaties centraal stond. Daarnaast zijn er nieuwe netwerken gevormd en
heeft Compenta hier ondersteuning gegeven.
3. Scholen zijn gestimuleerd om hun relaties (verder) te ontwikkelen, actiever in het netwerk te
participeren: de ambitiescenario’s sporen de scholen aan om hun relaties met het netwerk
(verder) te ontwikkelen. Daarnaast konden scholen en ondersteunende instellingen elkaar
ontmoeten tijdens de door Compenta georganiseerde regiobijeenkomsten. Compenta bracht
de scholen dus met elkaar en met culturele instellingen in contact.

Het ontwikkelen van een product wordt ook dit jaar weinig gedaan. Compenta heeft hiervoor wel
geld beschikbaar gesteld, maar de meerderheid van de scholen geeft aan nog niet toe te zijn aan
deze stap. Omdat productontwikkeling een eis is voor scenario 3 en 4, en het gemiddelde
ambitiescenario van de scholen 2.5 is, lijkt het niet heel onverwacht dat de meerderheid van de
scholen niet aan productontwikkeling doet. Wellicht kan Compenta deze scholen wel alvast
voorbereiden op deze vervolgstap door middel van informatie over productontwikkeling. Hierbij
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moet met name duidelijk worden dat het ontwikkelen van een product een duidelijk voordeel heeft
voor de school. Er kan iets gemaakt worden wat aansluit bij de leerlingen en de visie van de school en
is daarmee duidelijk niet iets op zichzelf staand. Door duidelijkheid over de (mogelijkheid tot)
productontwikkeling te scheppen, kunnen wellicht ook de knelpunten ‘geen behoefte’ en ‘geen
prioriteit’ weggenomen worden. Ook kan Compenta ervoor zorgen dat de productontwikkeling meer
gestimuleerd wordt door er meer geld voor beschikbaar te stellen, en deze regeling aantrekkelijker te
maken door te zorgen voor de juiste ondersteuning. Dit levert tijdwinst op voor de scholen.
Daarnaast is het uitwisselen van ideeën en mooie resultaten omtrent producten van belang, want
hierdoor wordt het voor de scholen duidelijk wat deze regeling kan bieden. Er bevinden zich dit jaar
al wel meer scholen in de hoogste scenario’s waarmee getoond wordt dat Compenta en de scholen
op de goede weg zijn en er mogelijkheden zijn om de relaties in het netwerk en aanverwante zaken
verder te ontwikkelen.
Wanneer een school knelpunten noemt als ‘AZC-school’ of ‘speciaal onderwijs’ zou
Compenta kunnen zorgen voor ondersteuning, specifiek gericht op deze scholen.

Samenvatting
De meeste relaties die genoemd worden zijn die met een cultuuraanbieder, net als in 2015. De
bibliotheek wordt – met 139 gevallen (13%) - als relatie het vaakst genoemd, gevolgd door de
kenniscentra (met 9%). De relaties met de Compenta-instellingen wordt – opgeteld – 285 keer
genoemd. Ook nu is de meerderheid van de scholen (87%) tevreden over de eigen relaties.
Dit jaar zijn 70 scholen betrokken geweest bij het ontwikkelen van een product; dit is een
percentage van 26% en hiermee verschilt deze betrokkenheid niet veel van de voorgaande jaren. Van
de scholen met productontwikkeling is de meerderheid tevreden (80%). 38 scholen (14%) geven aan
dat er een product wordt ontwikkeld of dat men hiervoor voorbereidingen treft; een percentage dat
hoger ligt dan in 2015. Toch is ook dit jaar de meerderheid van de scholen niet betrokken geweest bij
het ontwikkelen van een product; 158 scholen (60%). De meeste scholen geven als reden dat ze hier
(nog) niet aan toe zijn. Ook het hebben van andere prioriteiten en gebrek aan tijd worden als reden
genoemd. Sommige scholen zonder ontwikkelde producten geven aan dat ze voldoende hebben aan
hetgeen nu aangeboden wordt. Bij zes scholen die niet aan productontwikkeling hebben gedaan was
de regeling niet bekend.
72 scholen zijn actief participerend in het netwerk (27%) en dit is een stijging ten opzichte
van 2015. De meeste scholen willen zich verder ontwikkelen (71%) en ze weten allemaal hoe ze dit
gaan doen. 64 scholen uit dit model (89%) zijn tevreden over hun regie. 26 scholen geven aan een
hulpvraag te hebben. 63% van de deelnemende scholen participeert niet of nauwelijks actief in het
netwerk. Hierover zijn ze in de meeste gevallen (63%) wel tevreden. 101 scholen (60%) willen zich
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ontwikkelen en ze weten allemaal hoe ze dit willen gaan doen. Wel hebben 43 scholen een
hulpvraag.
Net als in 2015 bevinden ook dit jaar de meeste scholen zich in scenario 2. Echter, er
bevinden zich minder scholen in scenario 1 en juist meer in scenario’s 3 en 4. Gemiddeld bevinden de
Drentse scholen zich in scenario 2.3 met een score van 91. Er is sprake van groei, want vorig jaar
werd er een score behaald van 79 en het gemiddelde scenario 1.9 behaald. De scholen in de
gemeente Midden-Drenthe hebben gemiddeld de meeste groei doorgemaakt op het gebied van
relaties met het netwerk, gevolgd door de gemeentes Westerveld, Tynaarlo en Borger-Odoorn.
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10. Terugblik van de scholen
Aan het einde van de Evi-vragenlijst vindt het terugblikken op het afgelopen jaar plaats. Wat heeft de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit de scholen opgeleverd?

10.1 Opbrengsten
In totaal is er door de scholen 719 keer een opbrengst genoemd waarbij er 24 verschillende
opbrengsten kunnen worden onderscheiden:

Opbrengsten Cultuureducatie met Kwaliteit (volgens de scholen)
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Fig. 50: Staafdiagram waarin het aantal keren dat een bepaalde opbrengst werd genoemd is weergegeven.

Als opbrengst wordt ‘(extra) activiteiten’ het meest genoemd, iets wat ook het geval was in 2015.
Wanneer de meest genoemde opbrengst wordt vergeleken met de meeste genoemde plannen –
activiteiten – komt dit niet als een verrassing.
Opvallend is dat dit jaar als opbrengst ‘relaties/netwerk’ daarna de meest genoemde
opbrengst is. Scholen zijn dit jaar duidelijk meer relaties aangegaan en hebben een netwerk
opgebouwd:

De tweede ICC-er is in opleiding gegaan. De samenwerking tussen [namen culturele
instellingen], en [naam school] is gecontinueerd. Met deze instellingen komen we tot ideeën
en uitwerkingen die we als [naam school] alleen niet hadden kunnen bedenken. De leerlingen
komen hierdoor meer in aanraking met de cultuurvakken. De gastdocenten en korte
trainingen motiveren de leerkrachten. We zijn tevreden met het resultaat. (P21,9)
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23

Er is een samenwerking tot stand gekomen met diverse cultuuraanbieders/organisaties.
Samenwerking met scholen uit de directe omgeving. (P41,9)

Daarna komt de bewustwording/inzicht; een opbrengst die vorig jaar ook vaak genoemd werd:

Door bewustwording hebben we een steeds beter beeld van (on)mogelijkheden en leerlijnen.
Het team raakt enthousiast, heeft ook zin in de afgesproken teambijeenkomsten rondom de
leerlijn beeldend, die we samen met een andere school gaan volgen. (P2,8)

Bewustwording van de noodzaak van een visie en doorgaande lijn op gebied van cultuur én
werken in thema's. Meer focus op deskundigheidsbevordering. (P61,9)

Wanneer er wordt gekeken naar de doelstellingen van Cultuureducatie met Kwaliteit is in
onderstaande staafdiagram te zien hoe vaak deze genoemd worden:
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Fig. 51: Staafdiagram waarin aantal genoemde opbrengsten per doelstelling
is weergegeven.
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daarmee geven de scholen aan dat de regeling meer opbrengt. Door de opbrengst per doelstelling te
laten zien ontstaat er een genuanceerder beeld. Wanneer de verschillende onderdelen van
‘deskundigheid’ bij elkaar worden opgeteld, wordt de deskundigheid als opbrengst uiteindelijk vaker
genoemd dan ‘(extra) activiteiten’; iets wat ook geldt voor ‘relatie met het netwerk’. De scholen zijn
duidelijk bezig met het verankeren van het cultuuronderwijs. In onderstaande citaten worden de
genoemde doelstellingen vetgedrukt weergegeven:
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Het afgelopen jaar is veel gedaan aan cultuur. Het kunstmenu voldeed aan onze
verwachtingen. De ICC'er is opgeleid en heeft zich actief met het cultuuronderwijs bemoeid.
Daardoor heeft het een plek op de vergadering gekregen en is er veel in gang gezet. Dit leidt
tot een positieve ontwikkeling van het cultuuronderwijs op [naam school]. (P1,8)

De regeling CeMK heeft ons opgeleverd dat er meer aandacht is voor het cultuuronderwijs
binnen onze organisatie. Er worden nog steeds en ook in de toekomst ICC'ers opgeleid. Er
worden doorgaande leerlijnen ontwikkeld. Er is een visie op cultuuronderwijs geformuleerd
en het team raakt steeds meer betrokken binnen het cultuuronderwijs. Er is meer planmatige
aandacht voor cultuuronderwijs. (P30,9)

De onderdelen van cultuurmenu en de culturele mobiliteit zijn vaste onderdelen geworden in
ons cultuuraanbod. De relaties met het netwerk zijn voldoende. Er is een doorgaande lijn
ontwikkeld voor de inzet van drama t.b.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling. Pilots zijn
gedraaid. Vanaf volgend schooljaar zal deze lijn verder ingevoerd worden. (P5,8)

Wij zijn actief bezig met kunst, cultuur en cultureel erfgoed. We maken ons eigen
programma en vragen verschillende aanbieders mee te helpen in de uitvoering. Onze ICC-er
is bezig met een opleiding waardoor wij meer deskundigheid in huis krijgen om lijnen uit te
zetten. Een beleidsplan is in ontwikkeling. (P190,9)

In bovenstaande citaten is ook duidelijk te zien dat er door de scholen aan meerdere doelstellingen
tegelijk gewerkt wordt en dat dit zijn vruchten afwerpt. Toch zijn dit jaar vier scholen die aangeven
dat er geen opbrengst is:

We hebben ons georiënteerd op audio-apparatuur. We zijn echter nog niet overgegaan op
aanschaf. De leerlijn is er nog niet. (P266,8)

Onze gestelde plannen (leerlijn muziek en cursus leerkrachten) zijn ongewijzigd. Ze zijn echter
nog niet tot uitvoering gebracht. (P39,10)

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de plannen geen opbrengst kennen. Gelukkig geeft de
meerderheid van de scholen wel een opbrengst aan. Hoe worden deze opbrengst beoordeeld door
de scholen? De meerderheid van de scholen is tevreden over de opbrengst (78%), 17% van de
scholen geeft geen of een neutrale beoordeling en 13 scholen (5%) zijn ontevreden. Ten opzichte van
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vorig jaar zijn er duidelijk meer scholen tevreden over het eigen cultuuronderwijs (van 54% naar
78%) en geven minder scholen geen, een neutrale of een negatieve beoordeling. In onderstaande
diagram is de procentuele verdeling weergegeven:

Tevredenheid over de opbrengst
Ontevreden
5%
Neutraal
17%

Tevreden
78%

Fig. 52: Cirkeldiagram waarin de mate waarin scholen tevreden zijn over de opbrengsten van de regeling is weergegeven.

De scholen die tevreden zijn zeggen hierover het volgende:

We hebben een nieuwe muziekmethode aangeschaft. Daar zijn we erg blij mee. Inmiddels
hebben we ook blokfluiten aangeschaft, zodat kinderen ook een muziekinstrument leren
bespelen. Door het budget konden we dit ook daadwerkelijk aanschaffen. De leerlingen zijn
erg enthousiast bezig. (P250,9)

De regeling CEMK heeft een stimulerende, motiverende en inspirerende werking:
bewustwording van het belang van Cultuuronderwijs; samenhang van cultuur menu
onderdelen; [naam netwerkgroep]; nieuw erfgoedproduct; andere rol van de school, van
vragend naar regisserend; samenhang tussen lessen cultuuronderwijs en andere
leergebieden. Dit resultaat voldoet aan onze verwachtingen. (P221,10)

Van de ‘ontevreden’ scholen zijn tien scholen ontevreden over hun eigen inzet, en drie scholen geven
aan ontevreden te zijn over de regeling. In onderstaande citaten zijn een aantal uitingen
weergegeven:

We moeten nog hard aan de bak volgend jaar om vanuit de leerlijnen doelgerichter
cultuuronderwijs te geven vanuit eigen visie en in eigen regie. (P67,8)
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Dit jaar zijn we niet veel verder gekomen dan vorig jaar. We hadden gehoopt en verwacht
actiever met partners in het netwerk te kunnen samen werken. Er is wel aanbod wat past qua
budget maar dat is "hap snap" en dat is niet wat we zoeken. We zijn op zoek naar betaalbare
culturele activiteiten die passen bij onze school en onze thema's. Verder hoopten en
verwachten we meer tijd te kunnen vinden voor het maken van leerlijnen en deze toe te
passen binnen onze ateliers. Tijdgebrek is hier mede een oorzaak van, ook is cultuur als
gevolg van de beoordeling door de onderwijsinspectie geen prioriteit op dit moment.
(P124,10)

We hebben een sterke visie en uitvoerend beleid ontwikkeld. Toch blijven we opmerken als in
april 2014: Het geld gaat tot nu toe op aan cultuurmenu en deels aan culturele mobiliteit. De
rest betalen we uit eigen middelen (nascholing, materialen etc). CemK is wel stimulerend voor
(het voortzetten van) een actief beleid culturele en kunstzinnige vorming, maar biedt
onvoldoende extra mogelijkheden om het programma of de deskundigheid te vergroten.
Daarvoor is het budget te klein. (P186,11)

Samenvatting: Ook dit jaar wordt ‘deskundigheid’ als opbrengst het vaakst genoemd door de
scholen, gevolgd door ‘relaties/netwerk’. Dit is ook waar de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
voor bedoeld is. De meerderheid van de scholen (78%) is tevreden over de opbrengsten. Slechts een
klein percentage (5%) is ontevreden.
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11. Conclusies
Nu de verschillende onderdelen – deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en relatie met netwerk –
behandeld zijn, kan de centrale vraag van dit onderzoek beantwoord worden. In hoeverre zijn de
doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe in het afgelopen jaar behaald? En is er sprake van
vooruitgang ten opzichte van vorige jaren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, worden de
antwoorden uit de voorgaande hoofdstukken naast het kwantitatieve criterium gelegd. De scholen
hebben zelf namelijk aangegeven naar welk ambitiescenario zij streefden in deze tweede tranche; de
schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 vallen hieronder. Omdat deze tranche nog niet afgelopen is,
wordt er hier nu gekeken in hoeverre de scholen op de goede weg zijn.
In dit hoofdstuk wordt eerst de conclusie op provinciaal niveau weergegeven, gevolgd door
de resultaten van de twaalf gemeenten.

11.1Provinciaal24
In 2016 streven de Drentse scholen ernaar om gemiddeld scenario 2.5 te bereiken. De meerderheid
van de scholen streeft naar scenario 2; 110 scholen. 78 scholen streven naar scenario 3, en dit jaar
zijn er 15 scholen die streven naar scenario 4. Er zijn dit jaar minder scholen die naar scenario 2
streven, en meer scholen die voor scenario 3 en 4 gaan.

Resultaat: gemiddeld hebben de Drentse scholen dit jaar scenario 2.3 bereikt. Ten opzichte van
vorig jaar is er sprake van groei; van gemiddeld scenario 2 naar 2.3. Het gemiddelde geambieerde
scenario is daarmee nog niet bereikt, maar men is wel op de goede weg. Het resultaat ziet er als volgt
uit:

Fig. 53: Evi-piramide: resultaatscenario van de Drentse scholen. (provinciale score: 93, scenario 2.3)

24

In deze berekening zijn 63 scholen niet meegenomen, omdat hun resultaatscore niet klopte.
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De totale score is opgemaakt uit scores op de verschillende onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.3

Visie: scenario 2.5

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2

Netwerk: scenario 2.3

Op alle onderdelen is er groei te zien ten opzichte van vorig jaar. De ‘deskundigheid’ is van scenario 2
naar 2.3 gegroeid, ‘visie’ van 2.2 naar 2.5, ‘doorlopende leerlijn’ van 1.9 naar 2.2 en het onderdeel
‘relatie met het netwerk’ is van 1.9 naar scenario 2.3 gegroeid. Bij de vergelijking van de gemiddeld
behaalde scenario’s met die van vorig jaar moet er rekening worden gehouden met het feit dat er in
de gemeenten Borger-Odoorn en Midden-Drenthe vorig jaar veel vragenlijsten ongeschikt voor
onderzoek bleken. Dit jaar is dit niet het geval en dit kan effect hebben op de scores van dit jaar; met
name omdat de gemeente Midden-Drenthe nu zo hoog scoort.
De scholen hebben gemiddeld hun geambieerde scenario nog niet behaald; iets wat niet gek
is zo aan het begin van een nieuwe periode. De scholen hebben gemiddeld wel een hogere score
behaald in vergelijking met de vorige jaren, daarmee is er dus wel sprake van groei en blijkt dat de
regeling effect heeft.

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt er per gemeente gekeken in hoeverre de doelen
behaald zijn. Ook hier wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten uit 2015.
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11.2 Aa en Hunze
De scholen in de gemeente Aa en Hunze streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3 Zij hebben na
dit jaar gemiddeld scenario 2.3 bereikt (score 92).

Fig. 54: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Aa en Hunze. (score 92, scenario 2.3)

Per onderdeel zijn de scores van gemeente Aa en Hunze als volgt:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 91)

Visie: scenario 2.4 (score 98)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.4 (score 97)

Netwerk: scenario 2.1 (score 83)

In 2015 was het gemiddelde scenario 2.1 (score 84). Er is dus een duidelijke groei te zien en het
(totale) ambitiescenario is in 2016 behaald. De gemeente heeft dus het geambieerde scenario
gemiddeld behaald.25 De gemiddelde scores op de onderdelen ‘visie’ en ‘doorlopende leerlijn’
komen ook boven dit geambieerde scenario uit. De gemeentelijke score wijkt niet veel af van het
provinciale gemiddelde. Wat betreft het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ komen de scholen uit de
gemeente Aa en Hunze boven de provinciale score.

25

In deze resultaten zijn de scores van de scholen per gemeente gemiddelden. Dat wil zeggen dat deze uitslag
niet letterlijk voor alle scholen in een bepaalde gemeente geldt: sommige scholen in de gemeente hebben hun
doelen misschien wel volledig behaald, andere niet. Het gaat hier om een indicatie. De school vindt haar eigen,
individuele score in het eigen Evi-dossier.
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11.3 Assen
De scholen in de gemeente Assen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.7. Zij hebben na dit jaar
gemiddeld scenario 2.3 behaald (score 90).

Fig. 55: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Assen. (score 90, scenario 2.3)

De totale score is opgemaakt uit de volgende scores per onderdeel:
Deskundigheid: scenario 2.4 (score 96)

Visie: scenario 2.4 (scoren 96)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1 (score 84)

Netwerk: scenario 2.2 (score 86)

Op alle onderdelen is er vooruitgang te zien ten opzichte van 2015, waarbij de grootste groei te
zien is bij het onderdeel ‘netwerk’. Dit onderdeel is gemiddeld van scenario 1.9 naar 2.2 gegaan. Het
gemiddelde geambieerde scenario is nog niet behaald, maar er is wel duidelijk sprake van groei en de
scholen zijn dus op de goede weg. De gemeente Assen ligt met de behaalde scores dichtbij de
provinciale gemiddelden.
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11.4 Borger-Odoorn26
De scholen in de gemeente Borger-Odoorn streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.1. Zij hebben
dit jaar uiteindelijk gemiddeld scenario 1.9 bereikt. (score 79).

Fig.56: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Borger-Odoorn. (score 79, scenario 1.9)

De totale score is opgemaakt uit de volgende scores per onderdeel:
Deskundigheid: scenario 2.2 (score 88)

Visie: scenario 2.1 (score 85)

Doorlopende leerlijn: scenario 1.5 (score 61)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

Op de onderdelen ‘deskundigheid’ en ‘visie’ is door de scholen in de gemeente Borger-Odoorn
gemiddeld het ambitiescenario behaald. Alle onderdelen laten een ontwikkeling zien ten opzichte
van het vorige jaar. In vergelijking met het provinciale gemiddelde loopt de gemeente Borger-Odoorn
op alle onderdelen nog wat achter.

26

In 2015 waren er in de gemeente Borger-Odoorn veel Evi’s ongeschikt bevonden voor het onderzoek en dus
niet meegenomen in de score. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de vergelijking van de
gemiddelde scores ten opzichte van vorig jaar.
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11.5 Coevorden
De scholen in de gemeente Coevorden streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.1. Aan het eind
van 2016 is gemiddeld scenario 2.1 bereikt. (score 84)

Fig. 57: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Coevorden. (score 84, scenario 2.1)

Per onderdeel zijn de scores van gemeente Coevorden als volgt:
Deskundigheid: scenario 1.9 (score 78)

Visie: scenario 2.3 (score 93)

Doorlopende leerlijn: scenario 1.9 (score 78)

Netwerk: scenario 2.2 (score 87)

In de totaalscore wordt door de scholen in de gemeente Coevorden het gemiddelde
ambitiescenario behaald. Wanneer er naar de onderdelen gekeken wordt, wordt het
ambitiescenario gemiddeld behaald op de onderdelen ‘visie’ en ‘netwerk’. Wat betreft de totale
score en de score op de onderdelen ‘visie’ en ‘netwerk’ is er een groei te zien, de scores op de
andere twee onderdelen (‘deskundigheid’ en ‘doorlopende leerlijn’) zijn gelijk gebleven. In
vergelijking met de provinciale score liggen de gemiddelde scores van de gemeente Coevorden iets
lager.
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11.6 De Wolden
De scholen in de gemeente De Wolden streven gemiddeld naar scenario 2.1. Zij hebben dit jaar
gemiddeld scenario 2.3 bereikt (score 91).

Fig. 58: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in De Wolden. (score 91, scenario 2.3)

Per onderdeel zien de scores voor de gemeente De Wolden er als volgt uit:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 91)

Visie: scenario 2.4 (score 99)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1 (score 85)

Netwerk: scenario 2.2 (score 87)

De scholen in de gemeente De Wolden hebben gemiddeld hun geambieerde scenario behaald en er
is tevens sprake van vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. De onderdelen ‘deskundigheid’ en
‘doorlopende leerlijn’ laten een ontwikkeling zien ten opzichte van vorig jaar, maar bij de onderdelen
‘visie’ en ‘netwerk’ is de score gelijk aan die van vorig jaar. Bij alle onderdelen liggen de gemiddelde
scores van de scholen in de gemeente De Wolden rond de provinciale score.
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11.7 Emmen
De scholen in de gemeente Emmen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.5. Zij hebben dit jaar
gemiddeld scenario 2.2 behaald (score 88).

Fig. 59: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Emmen. (score 88, scenario 2.2)

De totale score is opgemaakt uit de volgende scores per onderdeel:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 91)

Visie: scenario 2.5 (score 98)

Doorlopende leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 2.1 (score 83)

De scholen in de gemeente Emmen hebben gemiddeld hun ambitiescenario nog niet behaald, maar
er is bij alle onderdelen wel een duidelijke groei te zien ten opzichte van vorig jaar. Het gemiddelde
ambitiescenario wordt bij het onderdeel ‘visie’ wel behaald. Wanneer de resultaten naast het
provinciale gemiddelde worden gelegd, valt het op dat de score bij het onderdeel ‘visie’ gelijk ligt aan
het gemiddelde provinciale score op dit onderdeel. De andere onderdelen scoren net iets lager dan
de provinciale score.
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11.8 Hoogeveen
De scholen in de gemeente Hoogeveen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.4. Zij hebben dit
jaar gemiddeld scenario 2.2 bereikt (score 88).

Fig. 60: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Hoogeveen. (score 88, scenario 88)

Per onderdeel zien de scores in gemeente Hoogeveen er als volgt uit:
Deskundigheid: scenario 2.1 (score 85)

Visie: scenario 2.3 (score 93)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (score 87)

Netwerk: scenario 2 (score 82)

Gemiddeld is er op alle onderdelen sprake van groei ten opzichte van 2015. Het geambieerde
scenario is nog niet behaald. In vergelijking met het provinciale gemiddelde lopen de scholen in deze
gemeente achter met uitzondering van de ‘doorlopende leerlijn’; op dit onderdeel is de score gelijk
aan de gemiddelde provinciale ontwikkeling.
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11.9 Meppel
De scholen in de gemeente Meppel streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.8. Zij hebben na dit
jaar gemiddeld scenario 2.6 bereikt (score 102).

Fig. 61: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Meppel. (score 102, scenario 2.6)

De totale score is opgemaakt uit de volgende scores per onderdeel:
Deskundigheid: scenario 2.6 (score 103)

Visie: scenario 2.8 (score 114)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 93)

Netwerk: scenario 2.5 (score 98)

Het ambitiescenario is alleen op het onderdeel ‘visie’ behaald, maar ook bij de andere onderdelen
is er wel sprake van groei. De onderdelen ‘deskundigheid’, ‘doorlopende leerlijn’ en ‘netwerk’
scoren hoger dan vorig jaar en het onderdeel ‘visie’ is gelijk gebleven. Wanneer deze resultaten naast
het provinciale gemiddelde worden gelegd, valt het op dat de gemiddelde scores van de scholen uit
de gemeente Meppel duidelijk hoger zijn. De scores van de verschillende onderdelen liggen dan ook
ruim boven het provinciale gemiddelde.
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11.10 Midden-Drenthe
De scholen in de gemeente Midden-Drenthe streven gemiddeld naar ambitiescenario 3.4. Zij hebben
na het afgelopen jaar scenario 3.2 bereikt (score 127).

Fig. 62: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Midden-Drenthe. (score 127, scenario 3.2)

Per onderdeel zien de scores in gemeente Midden-Drenthe er als volgt uit:
Deskundigheid: scenario 3.2 (score 128)

Visie: scenario 2.9 (score 116)

Doorlopende leerlijn: scenario 3.3 (score 134)

Netwerk: scenario 3.1 (score 123)

Gemiddeld laten de scholen in de gemeente Midden-Drenthe een duidelijke groei zien. Het hoge
geambieerde scenario is nog niet behaald, maar de scholen in deze gemeente scoren wel het
hoogste in de provincie. Ten opzichte van 2015 is er grote vooruitgang geboekt, de gemiddelde score
van de scholen in de gemeente Midden-Drenthe ligt ver boven het provinciale gemiddelde.27

27

Wanneer de gemiddelde scores van de scholen uit de gemeente Midden-Drenthe worden vergeleken met de
gemeentelijke scores van vorig jaar moet er rekening worden gehouden met het feit dat er in het onderzoek
van vorig jaar in de gemeente Midden-Drenthe elf vragenlijsten voor analyse ongeschikt bevonden zijn. Dit jaar
zijn deze vragenlijsten wel geschikt bevonden en dit zorgt een vertekend beeld wanneer er wordt gekeken naar
de vergelijking met de scores van vorig jaar.
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11.11 Noordenveld
De scholen in de gemeente Noordenveld streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.7. Zij hebben na
het afgelopen jaar scenario 2.5 bereikt (score 100).

Fig. 63: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Noordenveld. (score 100, scenario 2.5)

De totale score is opgemaakt uit de volgende scores per onderdeel:
Deskundigheid: scenario 2.2 (score 90)

Visie: scenario 2.7 (score 107)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.5 (score 100)

Netwerk: scenario 2.5 (score 100)

Op het onderdeel ‘visie’ wordt door de scholen gemiddeld het geambieerde scenario behaald. De
andere onderdelen halen dit scenario nog niet, maar is er wel sprake van groei in vergelijking met de
scores uit 2015. Wanneer deze resultaten naast het provinciale gemiddelde worden gelegd, valt het
op dat de gemiddelde scores van de scholen uit de gemeente Noordenveld duidelijk hoger zijn, met
uitzondering van het onderdeel ‘deskundigheid’. Op dit onderdeel wordt er gemiddeld lager
gescoord ten opzichte van de provinciale gemiddelden.
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11.12 Tynaarlo
De scholen in de gemeente Tynaarlo streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.8. Zij bereiken na
afgelopen jaar gemiddeld scenario 2.4 (score 97).

Fig.64: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Tynaarlo. (score 97, scenario 2.4)

Per onderdeel ziet de score van de scholen in gemeente Tynaarlo er als volgt uit:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 93)

Visie: scenario 3 (score 120)

Doorlopende leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 2.4 (score 95)

Het gemiddelde ambitiescenario is door de scholen bereikt op het onderdeel ‘visie’. Wanneer er
naar de andere onderdelen wordt gekeken zijn de onderdelen ‘visie’ en ‘netwerk’ ten opzichte van
2015 gegroeid, het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ is stabiel gebleven en de score bij het onderdeel
‘deskundigheid’ is lager dan in 2015. De scholen uit de gemeente Tynaarlo scoren gemiddeld hoger
dan het provinciale gemiddelde, met uitzondering van het onderdeel ‘doorlopende leerlijn; deze
scoort lager.
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11.13 Westerveld
De scholen in de gemeente Westerveld streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.5. Zij hebben dit
jaar gemiddeld scenario 2.6 bereikt (score 104).

Fig. 65: Evi-piramide: resultaatpiramide van scholen in Westerveld. (score 104, scenario 2.6)

De totale score is opgemaakt uit de volgende scores per onderdeel:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 93)

Visie: scenario 2.2 (score 89)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.8 (score 113)

Netwerk: scenario 2.8 (score 112)

Gemiddeld hebben de scholen in de gemeente Westerveld het ambitiescenario behaald. Bij de
afzonderlijke onderdelen is op zowel het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ als ‘netwerk’ het
geambieerde scenario behaald. Het onderdeel ‘deskundigheid’ heeft tevens groei doorgemaakt, en
het onderdeel ‘visie’ blijft gelijk. Wanneer deze resultaten naast het provinciale gemiddelde worden
gelegd, valt het op dat de scores op de onderdelen ‘doorlopende leerlijn’ en ‘netwerk’ duidelijk hoger
zijn dan het provinciale gemiddelde, maar dat de ‘deskundigheid’ en de ‘visie’ wat achter blijven.
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11.14 Evaluatie van de conclusies
Er is duidelijk sprake van groei op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, maar het gemiddelde
ambitiescenario is op provinciaal niveau nog niet behaald. De deelnemende scholen staan aan het
begin van de tweede tranche en het is dan ook goed om te zien dat de scholen uit de provincie
Drenthe gemiddeld op alle onderdelen groei laten zien ten opzichte van 2015. Dit biedt perspectief
voor de toekomst, want ze laten hiermee zien dat ze goed op weg zijn. Er zijn vier gemeenten die
gemiddeld hun ambitiescenario behaald hebben; dit is er een minder dan vorig jaar. Allereerst heeft
dit te maken met het begin van deze nieuwe ronde, die uit twee schooljaren bestaat (2015-2016 en
2016-2017). Scholen hebben in hun subsidieaanvraag aangegeven voor welk ambitiescenario ze gaan
en dit rapport laat de resultaten zien na het eerste schooljaar. De scholen hebben dus nog een jaar
om hun geambieerde scenario te halen. Daarnaast is in de meeste gemeenten bij deze tweede ronde
van subsidieaanvraag het ambitiescenario gemiddeld omhoog is gegaan. Daardoor ligt de lat hoger
en dit maakt het moeilijker om aan de eigen ambities te voldoen.
Net als in 2015 is het doel ‘visie’ het vaakst behaald; dit is het geval in acht gemeenten. De
doelen ‘deskundigheid’ en ‘netwerk’ zijn beiden drie keer, en het doel ‘netwerk’ door twee
gemeenten behaald. Ook nu is het opvallend dat het doel ‘deskundigheid’ in verhouding niet vaak
behaald is, terwijl dit wel de verwachting was. Deskundigheid is logischerwijs de eerste stap in het
proces van kwaliteitsverbetering en moet dus voldoende aanwezig zijn voor er aan de andere doelen
gewerkt kan worden. Er zijn echter meerdere gemeenten die laten zien dat de volgende stappen
gezet kunnen worden zonder hun doelen op het gebied van ‘deskundigheid’ te behalen. Wellicht
hebben de scholen in deze gemeenten genoeg aan de deskundigheid die er nu aanwezig is en/of kan
dit opgevangen worden door de sterke netwerken waarin culturele deskundigheid gedeeld wordt.
De scholen in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, De Wolden en Westerveld hebben
hun gemiddelde ambitiescenario’s bereikt. In geen enkele gemeente zijn alle doelen behaald, maar
de scholen in de gemeente Aa en Hunze komen gemiddeld wel in de buurt met het behalen van de
doelen ‘deskundigheid’, ‘visie’ en ‘doorlopende leerlijn’.
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12. Adviezen
In dit hoofdstuk is een overzicht te zien van de adviezen aan Compenta die besproken zijn in de
hoofdstukken 6 tot en met 9. Daarnaast worden er ook nog algemene adviezen genoemd.

Adviezen voor het bevorderen van deskundigheid:
1. Wat betreft de behoefte van de scholen op het gebied van scholing omtrent deskundigheid
wordt met name het bevorderen van (vak)inhoudelijke kennis genoemd. Compenta biedt
hiervoor al cursussen en bijeenkomsten aan, maar kan wellicht hieraan meer bekendheid geven
zodat de scholen weten waar ze deze deskundigheid op kunnen doen.
2. In het verlengde van het bevorderen van de deskundigheid kan Compenta de scholen die
aangeven gebrek aan deskundigheid te ervaren – al dan niet binnen het team of door het
vertrekken van een ICC-er – ondersteunen door middel van teamscholing, inspiratiesessies en\of
schoolspecifieke steun voor de desbetreffende school.
3. Er zijn nog 20 scholen zonder een ICC-er waarbij een aantal al wel plannen heeft tot het opleiden
van een ICC-er. Echter, niet alle scholen willen de deskundigheid, via het opleiden van een ICCer, bevorderen en Compenta kan deze scholen extra stimuleren door hen te wijzen op de
scholing van een ICC-er of door samen met de school op zoek te gaan naar andere
mogelijkheden van deskundigheidsbevordering.
4. Compenta moet het belang van deskundigheid in cultuureducatie blijven benadrukken.
Compenta kan zorgen voor meer informatie over dit belang door middel van bijeenkomsten,
informatiebrieven en de door Compenta gemaakte film over de regeling. Echter, wanneer de
scholen ook hierna geen prioriteit geven aan cultuuronderwijs kan Compenta er voor kiezen om
deze scholen geen subsidie meer te geven.

Adviezen voor het bevorderen van visievorming:
1. Het blijft voor Compenta zaak om het belang van een schoolspecifieke visie naar voren te
brengen; iets wat gedaan kan worden door middel van informatiebijeenkomsten en scholing.
Hierbij kan het tonen van voorbeelden van schoolspecifieke visies en de voordelen daarvan
een grote rol spelen. Voor scholen wordt het dan duidelijk waar de begrippen voor staan en
hoe deze hen tot dienst kunnen zijn. Compenta kan hier ook zorgen voor ondersteuning bij
het ontwikkelen van deze schoolspecifieke visies.
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Adviezen voor het bevorderen van de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn:
1. Om het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn te bevorderen is het voor Compenta
belangrijk om te kijken naar de ambitiescenario’s van de scholen. De stap van enige
samenhang in het culturele programma naar een doorlopende leerlijn heeft te maken met de
ambitie van de school. Compenta kan scholen vragen naar hun ambities, en ondersteuning
bieden bij het ontwikkelen van ambitie. Wanneer de scholen dan nog steeds de prioriteit bij
andere zaken leggen, dan kan Compenta ervoor kiezen om deze scholen geen subsidie meer
te verstrekken.
2. Compenta doet er goed aan om duidelijke voorbeelden van doorlopende leerlijnen weer te
geven zodat scholen weten welke verschillende mogelijkheden er zijn om een leerlijn te
ontwikkelen. Dit neemt mogelijk de onduidelijkheid omtrent het begrip ‘doorlopende
leerlijn’ weg. Hierbij is het tevens van belang dat de scholen inzien dat een doorlopende
leerlijn niet een losstaand aspect van cultuuronderwijs is. Het is een volgende stap in het
proces van kwaliteitsverbetering waarbij de school in lijn van de aanwezige deskundigheid en
schoolspecifieke visie een – voor de school passende – doorlopende leerlijn kan ontwikkelen.
Compenta kan dit proces, en het belang hiervan voor de school, meer benadrukken door
middel van informatiebijeenkomsten, informatie op de site, adviesgesprekken en de eerder
genoemde film.

Adviezen voor het ondersteunen van relaties met het netwerk:
1. Compenta kan de scholen meer attenderen op de regeling productontwikkeling. Dit hangt
samen met de ambities van de scholen, dus hierbij is ook van belang om de ambities van de
scholen te kennen en ze te stimuleren ambities te vormen.
2. Compenta kan scholen die nog niet aan productontwikkeling toe zijn alvast voorbereiden op
deze vervolgstap door middel van informatie over productontwikkeling. Hierbij moet met
name duidelijk worden dat het ontwikkelen van een product een duidelijk voordeel heeft
voor de school, en dat dit een vervolgstap is in het proces. Compenta kan door goed
ontwikkelde producten te laten zien zorgen voor belangstelling bij scholen en tevens
onduidelijkheid omtrent de (mogelijkheden van) productontwikkeling weghalen. Ook kan
Compenta ervoor zorgen dat de productontwikkeling meer gestimuleerd wordt door er meer
geld voor beschikbaar te stellen en het daarnaast aantrekkelijker te maken door te zorgen
voor de juiste ondersteuning, waardoor de scholen minder tijd kwijt zijn aan
productontwikkeling.
3. Compenta kan als ondersteunende organisatie zorgen voor netwerkbijeenkomsten waarbij
de scholen ervaringen kunnen uitwisselen en het belang van een netwerk duidelijk wordt.
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Algemene adviezen:
1. Het aantal onjuist ingevulde vragenlijsten is gedaald, maar het kan voor Compenta nuttig zijn
om scholen uitleg te geven over het invullen van Evi. Dit kan gedaan worden tijdens
individuele adviesgesprekken, netwerkbijeenkomsten, bijscholingen en/of informatiebrieven.
2. Compenta kan de scholen ondersteunen via georganiseerde informatiemomenten. Echter,
het knelpunt ‘tijdgebrek’ wordt ook dit jaar vaak genoemd en het is dan ook van belang om
hier rekening mee te houden. Compenta kan ervoor zorgen dat bepaalde informatie al via
adviesgesprekken en informatiebrieven bij de scholen terecht komt en er kunnen
informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij er verschillende onderwerpen aan
bod komen.
3. Net als de voorgaande jaren geldt ook dit jaar het volgende advies: wanneer scholen
cultuureducatie niet belangrijk vinden en zich niet verder willen ontwikkelen, zou Compenta
ervoor kunnen kiezen om deze scholen niet meer te laten deelnemen aan de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Compenta kan zo tijd en geld aan enthousiaste scholen
besteden.

127

13. Samenvatting
Ook dit jaar heeft in de provincie Drenthe de evaluatie en monitoring van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit plaatsgevonden. De regeling, in 2012 geïntroduceerd door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de kwaliteit van cultuureducatie in het
primair onderwijs te verbeteren, is in de provincie Drenthe opgepakt door de stichting Compenta,
bestaande uit de kunstinstellingen De Kunstbeweging, ICO, Scala Hoogeveen, Scala Meppel en K&C.
In 2016 doen 272 scholen mee aan de regeling en heeft er opnieuw een evaluatie
plaatsgevonden waarbij er is gekeken of de scholen hun geambieerde scenario’s28 hebben behaald.
Compenta wil graag weten welke stappen de scholen hebben gezet, welke knelpunten er worden
ervaren en in hoeverre de scholen hun doelen hebben bereikt. In dit rapport worden de resultaten
van deze evaluatie gepresenteerd.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om te evalueren in hoeverre de doelen, zoals gesteld in de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit, door de scholen zijn behaald. Tevens wordt er in dit onderzoek een
vergelijking gemaakt met de resultaten uit voorgaande jaren en gekeken of er sprake is van
vooruitgang en of daarmee de regeling Cultuureducatie het beoogde effect heeft, namelijk het
borgen van cultuuronderwijs in het primair onderwijs.

Methode
Met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode worden de ervaringen van scholen op het
gebied van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in kaart gebracht. De gebruikte vragenlijst, Evi,
genereert data waarmee er naar de doelstellingen van deze regeling kan worden gekeken. Data
worden door de onderzoeker gecodeerd, geanalyseerd en er wordt een vergelijking gemaakt met de
eerdere resultaten van de evaluatie van deze regeling.

Respons
In totaal heeft 98% van de deelnemende scholen Evi ingevuld. Dit is een hogere respons dan in 2015.
Deze respons is ruim voldoende om generaliseerbare uitspraken te doen. Voor de kwalitatieve
verwerking is alle respons geldig, voor de kwantitatieve verwerking is 74% geschikt. De gewenste
combinatie van invullers – directeur en ICC-er – komt in 175 gevallen voor; dat is 66% van alle
ingevulde vragenlijsten.

28

Compenta heeft vier scenario’s beschreven die terug te vinden zijn in de bijlage(14.1)
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Plannen van de scholen
De scholen hebben zeventien verschillende plannen genoemd om het budget van de regeling aan te
besteden. Hierbij is er een balans tussen structurele en niet-structurele plannen te zien. Tevens
geven scholen specifieker geformuleerde plannen weer.

Resultaten: deskundigheid
Van de 266 deelnemende scholen beschikken 236 scholen over een ICC-er, dat is 89%. De meeste van
deze scholen - 63% - zijn tevreden over hun deskundigheid. Bij de ontevreden scholen (7%) is men
met name ontevreden over de deskundigheid binnen het team. Bij de scholen met een ICC-er willen
de meeste zich verder ontwikkelen en dan met name op het vlak van de disciplines en
vakinhoudelijke kennis. 76 scholen hebben een hulpvraag voor Compenta.
4% van alle deelnemende scholen laat op dit moment een ICC-er opleiden. De meeste
scholen geven aan tevreden te zijn of geven geen of een neutrale beoordeling. Acht scholen willen
zich ontwikkelen en hierbij ligt de focus met name op het vlak van de inhoudelijke kennis. Zeven
scholen hebben een hulpvraag.
Er zijn 20 van de 266 deelnemende scholen die niet beschikken over een ICC-er, dit is 8%.
40% van de scholen zonder ICC-er is hierover ontevreden en de meerderheid van de scholen wil zich
dan ook ontwikkelen door een ICC-er op te leiden. Zes van deze scholen hebben een hulpvraag. Vijf
scholen willen zich niet ontwikkelen en voldoen daarmee niet aan de voorwaarden van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe.
Net als in 2015 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2. Het aantal scholen in scenario
1 is echter afgenomen en in de scenario’s 2, 3 en 4 is er sprake van een toename. Er is dus een
duidelijke groei te zien. De Drentse basisscholen hebben een gemiddeld scenario van 2.3 (score 93).
In 2015 was het gemiddelde 2 met een score van 80.

Resultaten: visie
De meerderheid van de deelnemende scholen (88%) heeft een visie op cultuuronderwijs
omschreven; dit zijn 235 scholen. De meeste doelstellingen zijn algemeen (63%), maar de scholen
met schoolspecifieke doelstellingen zijn dit jaar gegroeid. De meeste scholen met een visie zijn
tevreden, maar toch wil een kleine meerderheid (54%) zich ontwikkelen. 59 scholen hebben een
hulpvraag, een percentage van 25%.
31 van alle deelnemende scholen hebben geen visie (12%); deze groep is afgenomen ten
opzichte van 2015. In de meeste gevallen hebben deze scholen (nog) geen visie omdat het
ontwikkelen hiervan op de planning staat of omdat men hier al mee bezig is. 25 scholen zonder visie
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willen zich ontwikkelen (81%). Zes scholen (19%) willen zich niet ontwikkelen vanwege andere
prioriteiten. Vier scholen hebben een hulpvraag.
Net als in 2015 bevinden ook dit jaar de meeste scholen zich in scenario 2, gevolgd door
scenario 3. De scenario’s liggen qua aantallen echter dichter bij elkaar en ook het aantal scholen in
scenario 4 is gestegen, waar het aantal in scenario 1 is afgenomen. In 2016 is de gemiddelde score
100 en bevinden de Drentse basisscholen zich gemiddeld in scenario 2.5; er is dus sprake van groei.

Resultaten: doorlopende leerlijn
De meerderheid van de scholen geeft aan dat er sprake is van samenhang, die veelal wordt
aangebracht middels extern georganiseerde programma’s, methodes en structurele lessen. Het valt
ook op dat het cultuuronderwijs vaker verwerkt wordt in andere vakken en daarmee lijken kunst en
cultuur een duidelijkere plek in te nemen in het curriculum van de scholen.
60 scholen (23%) geven aan een doorlopende leerlijn te hebben. De meerderheid van deze
scholen is tevreden (64%). 54 scholen met een doorlopende leerlijn willen zich verder ontwikkelen
en 27 scholen hebben een hulpvraag.
152 scholen (57%) geven aan dat er sprake is van samenhang, maar hebben geen vastgelegde
doorlopende leerlijn. De meerderheid van de scholen (82%) wil zich ontwikkelen en ze weten
allemaal hoe ze dat willen doen. 51 scholen geven aan een hulpvraag te hebben.
27 scholen geven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs.
Dit is 10% van alle deelnemende scholen; ten opzichte van 2015 is dit een afname, want toen had
21% van de scholen geen samenhang. De meeste scholen zijn ontevreden (48%) en willen zich verder
ontwikkelen (93%). 11 van deze scholen geven aan een hulpvraag te hebben.
In 2016 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2 wat betreft het onderdeel
doorlopende leerlijn. Er bevinden zich dit jaar meer scholen in scenario 3 en 4, terwijl het aantal
scholen in scenario 1 is afgenomen. Er is duidelijk groei te zien; iets wat ook terug te zien is in de
gemiddelde score. De Drentse scholen bevinden zich gemiddeld in scenario 2.2 met een score van
88. In 2015 was er een score van 75 en bevonden de scholen zich gemiddeld in scenario 1.9.

Resultaten: relatie met het netwerk
De meeste relaties die genoemd worden zijn die met een cultuuraanbieder, net als in 2015. De
bibliotheek wordt – met 139 gevallen (13%) - als relatie het vaakst genoemd, gevolgd door de
kenniscentra (met 9%). De relaties met de Compenta-instellingen worden – opgeteld – 285 keer
genoemd. Ook nu is de meerderheid van de scholen (87%) tevreden over de relaties.
Dit jaar zijn 70 scholen betrokken geweest bij het ontwikkelen van een product; dit is een
percentage van 26% en hiermee verschilt het niet veel van de voorgaande jaren. Van de scholen met
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productontwikkeling is de meerderheid tevreden (80%). 38 scholen (14%) geven aan dat er een
product wordt ontwikkeld of dat men hiervoor voorbereidingen treft; een percentage dat hoger ligt
dan in 2015. Toch is ook dit jaar de meerderheid van de scholen niet betrokken geweest bij het
ontwikkelen van een product; 158 scholen (60%). De meeste scholen geven als reden dat ze hier
(nog) niet aan toe zijn. Ook het hebben van andere prioriteiten en gebrek aan tijd worden als reden
genoemd. Sommige scholen zonder ontwikkelde producten geven aan dat ze voldoende hebben aan
hetgeen nu aangeboden wordt. Bij zes scholen die niet aan productontwikkeling hebben gedaan was
de regeling niet bekend.
72 scholen zijn actief participerend in het netwerk (27%) en dit is een stijging ten opzichte
van 2015. De meeste scholen willen zich verder ontwikkelen (71%) en ze weten allemaal hoe ze dit
gaan doen. 64 scholen uit dit model (89%) zijn tevreden over hun regie. 26 scholen geven aan een
hulpvraag te hebben. 63% van de deelnemende scholen participeert niet of nauwelijks actief in het
netwerk. Hierover zijn ze in de meeste gevallen (63%) wel tevreden. 101 scholen (60%) willen zich
ontwikkelen en ze weten allemaal hoe ze dit willen gaan doen. Wel hebben 43 scholen een
hulpvraag.
Net als in 2015 bevinden ook dit jaar de meeste scholen zich in scenario 2. Echter, er
bevinden zich minder scholen in scenario 1 en juist meer in scenario’s 3 en 4. Gemiddeld bevinden de
Drentse scholen zich in scenario 2.3 met een score van 91. Er is sprake van groei, want vorig jaar
werd er een score behaald van 79 en het gemiddelde scenario 1.9 behaald.

Terugblik van de scholen: opbrengsten
Ook dit jaar wordt ‘deskundigheid’ als opbrengst het vaakst genoemd door de scholen, gevolgd door
‘relaties/netwerk’. Dit is ook waar de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor bedoeld is. De
meerderheid van de scholen (78%) is tevreden over de opbrengsten. Slechts een klein percentage
(5%) is ontevreden.

Conclusie
Er is duidelijk sprake van groei op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, maar het gemiddelde
ambitiescenario is op provinciaal niveau nog niet behaald. Gemiddeld laten de scholen uit de
provincie Drenthe op alle onderdelen groei zien ten opzichte van 2015. Er zijn vier gemeenten die
gemiddeld hun ambitiescenario behaald hebben; dit is er een minder dan vorig jaar.
Net als in 2015 is het doel ‘visie’ het vaakst behaald; dit is het geval in acht gemeenten. De
doelen ‘deskundigheid’ en ‘netwerk’ zijn beiden drie keer behaald en het doel ‘netwerk’ is door twee
gemeenten behaald. Ook nu is het opvallend te noemen dat het doel ‘deskundigheid’ in verhouding
niet vaak behaald is, terwijl dit wel de verwachting was. Deskundigheid wordt gezien als eerste stap
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in het proces van kwaliteitsverbetering en moet dus voldoende aanwezig zijn voor er aan de andere
doelen gewerkt kan worden. Er zijn echter meerdere gemeenten die laten zien dat de volgende
stappen gezet kunnen worden zonder het doel ‘deskundigheid’ te behalen. Wellicht hebben de
scholen in deze gemeenten genoeg aan de deskundigheid die er nu aanwezig is en/of kan dit
opgevangen worden door de sterke netwerken waarin de deskundigheid gedeeld wordt.
De scholen in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, De Wolden en Westerveld hebben
hun gemiddelde ambitiescenario’s bereikt. In geen enkele gemeente zijn alle doelen behaald, maar
de scholen in de gemeente Aa en Hunze komen gemiddeld wel in de buurt, met het behalen van de
doelen ‘deskundigheid’, ‘visie’ en ‘doorlopende leerlijn’.
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14.1 Scenario’s
Scenario 1: Komen en gaan
De school kiest uit een divers aanbod van verschillende cultuurinstellingen. Projecten zijn kortdurend, wisselen
elkaar steeds af. De school heeft geen eigen visie op cultuuronderwijs, maar biedt wel verschillende culturele
activiteiten aan. Er is geen opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige met voldoende taakuren en
budget.
In scenario 1 staat het aanbod centraal.
Voordeel: enthousiasme en activiteit.
Nadeel: weinig samenhang, ad-hoc, activiteiten beklijven niet.
Scenario 2: Vragen en aanbieden
De school bepaalt zijn vraag vanuit zijn eigen, schoolspecifieke visie op cultuuronderwijs en legt die voor aan
de cultuurinstellingen, die op basis daarvan hun aanbod ontwikkelen. De school biedt structureel verschillende
culturele activiteiten, lessen en/of workshops aan (bijvoorbeeld in de vorm van een menu). Er is hierbij sprake
van een beredeneerd, enigszins samenhangend aanbod. Er is een cultuuronderwijsdeskundige, zoals een
opgeleide ICC-er, werkzaam in het team met voldoende taakuren (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40
taakuren, minder dan 80 leerlingen > minimaal 20 taakuren) en geoormerkt budget (minimaal het budget uit
de prestatiebox: € 11,27 per leerling, aangevuld door de CemK subsidie). Het cultuur(beleids)plan en de
evaluatie ervan worden jaarlijks in een teamoverleg besproken.
In scenario 2 staat de vraag centraal.
Voordeel: school ontwikkelt vanuit eigen visie het cultuuronderwijs.
Nadeel: continuïteit is afhankelijk van extra budget en er is geen samenhang tussen het culturele aanbod en
het overige onderwijs.
Scenario 3: Leren en regisseren
De school beoogt vanuit haar vastgelegde, schoolspecifieke cultuurbeleid in samenwerking en nauwe
afstemming met haar directe (culturele) omgeving een rijke culturele ontwikkeling van haar kinderen. Onder
regie van de school wordt het cultuuraanbod samengesteld, rekening houdend met de expertise van het eigen
team en de omgeving. Culturele activiteiten worden gekozen vanuit de mogelijkheden die ze bieden om een
verticale leerlijn (vanaf groep 1 tot en met groep 8) of horizontale leerlijn (aansluiting op andere vakken) te
realiseren. De ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het
cultuuronderwijs op de school. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de kwaliteiten van het team.
Minimaal één teamoverleg per jaar gaat puur over cultuuronderwijs.
In scenario 3 staat samenwerking centraal.
Voordeel: rijke realistische leeromgeving, eendrachtige samenwerking met andere organisaties.
Nadeel: verdeling verantwoordelijkheden is onduidelijk, doet een zwaar beroep op organisatorische en sociale
vermogens van de betrokken partijen
Scenario 4: Eigenaarschap en integratie
De school geeft cultuuronderwijs vanuit een doorlopende leerlijn met verticale samenhang (cumulatieve
kennis en vaardigheden) en horizontale samenhang (met aan de ene kant het cultureel zelfbewustzijn van het
kind en aan de andere kant de relatie met de overige vakken in het onderwijs). De school voert haar eigen
cultuuronderwijs uit en gebruikt aanbod van culturele instellingen om eigen doelen te bereiken.
Cultuuronderwijs wordt ingezet om de ontwikkeling van de zogenaamde ‘21ste eeuwse vaardigheden’ te
bevorderen. De school monitort deze vaardigheden bijvoorbeeld met behulp van een (digitaal) cultuurportfolio
van leerlingen.
In scenario 4 staat het curriculum centraal.
Voordeel: eigenaarschap cultuuronderwijs ligt bij alle leerkrachten, cultuuronderwijs is geïntegreerd in het
schoolplan, culturele infrastructuur staat in dienst van de school.
Nadeel: doet voortdurend beroep op innovatieve en organisatorische vermogens van het schoolteam.

(bron: http://www.compenta.nl/scenarios)
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14.2 De piramides
Deskundigheid

Fig. 66: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘deskundigheid’ is weergegeven.
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Visie

+ schoolplan
en meerjaren
begroting

+budget
geoormerkt
Visie vastgelegd in
een beleidsstuk
Geen visie
Fig.67: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘visie’ is weergegeven.
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Doorlopende leerlijn

+ horizontale en verticale
samenhang

+horizontale of verticale samenhang

Structureel programma met activiteiten die enigszins
samenhangen (ervaring, thema)

Geen samenhang tussen culturele activiteiten

Fig.68: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ is weergegeven.
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Relatie met het netwerk

+ trekkende rol
+ actieve participatie
en afstemming
+ regie en
samenwerking
Verbonden met het netwerk

Niet verbonden met het netwerk

Fig. 69: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘relatie met het netwerk’ is weergegeven.
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14.3 Opmerkingen over Evi en regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit
Opmerkingen EVI 2016
P13: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (13:47-13:3004) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Evi is naar onze mening een prima instrument, waardoor wij tot nadenken komen over - en plannen maken voor de groei in ons aanbod aan cultuuractiviteiten voor de leerlingen. CemK stelt ons daar ,door het verstrekken van
subsidie, toe in staat. Het is een veelomvattend geheel dat door het werken met Evi wat overzichtelijker wordt.
Zouden de antwoordvensters in EVI misschien ook wat groter gemaakt kunnen kunnen worden, zodat er meer van
het ingevulde antwoord te zien is?
P33: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1439) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Het afgelopen jaar is er weer een sprong voorwaarts gemaakt met betrekking tot cultuureducatie in het algemeen
en met muziek in het bijzonder. EVI is een goed, gebruikersvriendelijk instrument om je eigen voortgang in de
peiling te houden.
P51: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (12:47-12:682) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

We hopen op een positieve reactie en feedback.
P68: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (8:47-8:494) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Het is wel weer een lange vragenlijst van EVI. Kan dat niet korter?
P76: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:1156) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

EVI: een duidelijke vragenlijst die goed aangeeft waar de school nu staat en waar je als school naar toe wilt
groeien.
P84: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (12:47-12:1138) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Onze waardering hierbij uitgesproken voor jullie organisatie. Evi blijft een prettig middel om mee te werken.
P96: Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (8:47-8:611) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Vragenlijst is duidelijk en scherpt je weer aan voor volgend jaar.
P101: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1050) (Super)
Codes: terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

De regeling CEMK is een uitstekende regeling. Het biedt extra mogelijkheden.De vragen van EVI zijn duidelijk en
verhelderend voor interne analyse.
P116: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (12:47-12:1481) (Super)
Codes:[terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Evi is fijn om te gebruiken en inzicht te creëren. We zien in dat we op de goede weg zijn, maar dat we nog wel aan
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de weg moeten timmeren. Cultuuronderwijs in de maak!
P175: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:986) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

We vinden EVI een goed hulpmiddel bij het evalueren en ook voor de verdere ontwikkeling is de regeling
cultuureducatie zeer stimulerend.
P207: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:703) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Mogelijk kan de vragenlijst wat compacter, omdat ik hier en daar wat overlap ervaar.
P213: OBS de Vlinderhof.pdf - 213:7 [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:2069) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Het invullen kost onevenredig veel tijd/geld van directie en contactpersoon/[naam netwerk]-lid. We zijn er met
zijn 3-en ruim 1,5 uur mee bezig geweest. Als we dit afzetten tegen het nog te besteden vrije bedrag voor CE
beleid leerlingen ( € 7,- x 60 lln) dan is het geld opgegaan aan administratieve rompslomp. We willen graag goed
cultuuronderwijs geven. Natuurlijk begrijpen we dat het geld verantwoord moet worden, maar vragen ons af dat
dit niet efficiënter kan. omdat het invullen van EVI per school op deze manier voor ons geen toegevoegde waarde
heeft.
P221: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1013) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Het instrument EVI wordt door ons als prettig en nuttig ervaren. Een prachtig instrument om bewust en
doelgericht beleid met betrekking tot cultuureducatie te ontwikkelen, te volgen en (tussentijds) te evalueren, op
school en binnen de regio.
P247: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:717) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

EVI is een goed hulpmiddel om ambities te bepalen.
P264: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:827) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Fijn dat jullie vinger aan de pols houden. De enquête houdt mij scherp!
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P 4: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:787) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Op onze school ben ik de enige, die op deze vragen de antwoorden kon geven, vandaar, dat ik mezelf zowel als
leerkracht en als directeur heb neergezet. Voor een wat kleinere school zijn het aantal taken aanzienlijk moeilijker
weg te zetten.
P 8: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:506) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Fijn, dat hier financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.
P13: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (13:47-13:3004) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Evi is naar onze mening een prima instrument, waardoor wij tot nadenken komen over - en plannen maken voor de groei in ons aanbod aan cultuuractiviteiten voor de leerlingen. CemK stelt ons daar ,door het verstrekken van
subsidie, toe in staat. Het is een veelomvattend geheel dat door het werken met Evi wat overzichtelijker wordt.
Zouden de antwoordvensters in EVI misschien ook wat groter gemaakt kunnen worden, zodat er meer van het
ingevulde antwoord te zien is?
P15: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:785) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We vinden het super dat er zo'n regeling bestaat. Het komt ten goede van de kinderen. Wat weer ten goede komt
van het onderwijs. We hebben meer mogelijkheden om ons aanbod te variëren en rijker te maken.
P18: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1172) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Fijn dat jullie er zijn. Echt.
P21: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:812) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We zijn blij met de subsidie.
P23: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:797) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Hoe verder na de subsidie?
P33: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1439) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_EVI - Family: Terugblik]

Het afgelopen jaar is er weer een sprong voorwaarts gemaakt met betrekking tot cultuureducatie in het algemeen
en met muziek in het bijzonder. EVI is een goed, gebruikersvriendelijk instrument om je eigen voortgang in de
peiling te houden.

P35: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:1590) (Super)
Codes:[terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We zijn erg blij dat we met deze regeling de leerlingen een gevarieerd programma aan kunnen bieden in het
kader van kunst en cultuur. Ook is het fijn dat we zelf kunnen kiezen welke activiteiten aansluiten per bouw.
P57: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:982) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]
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Wij vinden het een goede regeling met een breed aanbod voor alle groepen.
P61: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:646) (Super)
Codes:] [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Landelijk zou er voor scholen meer geld beschikbaar moeten komen om cultuuronderwijs op een hoger plan te
krijgen.
P76: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:1156) (Super)
Codes: [terugblik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Cultuureducatie met Kwaliteit: voor kleine scholen is dit een mooie regeling waardoor er meer mogelijkheden
ontstaan om kinderen in aanraking te laten komen met de verschillende disciplines.
P101: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1050) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

De regeling CEMK is een uitstekende regeling. Het biedt extra mogelijkheden.De vragen van EVI zijn duidelijk en
verhelderend voor interne analyse.
P132: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:756) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Cemk heeft ons al veel gebracht wat kwaliteit en kennis en meer inkomsten door een prettige regeling.
P141: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:953) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Wij zijn bijzonder blij met deze regeling: het is voor ons een middel om onze cultuureducatie en ontwikkeling
beter in beeld te krijgen, te verdiepen vanuit onze visie en geeft meer mogelijkheden om deze visie uit te dragen.
P143: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:757) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Een goed system om de vinger aan de pols te houden ivm het aanbod Cultuureducatie
P149: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (8:47-8:864) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Ik vind het super dat deze initiatieven bestaan. Meer cultuureducatie in de school is geen overbodige luxe.
P155: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (8:47-8:697) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

De kinderen hebben veel profijt van deze regeling.
P166: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:797) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We zijn blij met deze regeling. Alle kinderen profiteren hiervan. Je kunt extra activiteiten mogelijk maken.
P170: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (8:47-8:965) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Nu we voor het derde jaar zo intensief ook een kunst en cultuur aanbod hebben ervaren kinderen dat het 'erbij'
hoort. We maken kinderen ‘cultuurvaardig'.
P172: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:568) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Het vraagt allemaal veel tijd.
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P175: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:986) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We vinden EVI een goed hulpmiddel bij het evalueren en ook voor de verdere ontwikkeling is de regeling
cultuureducatie zeer stimulerend.

P185: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:737) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Ik vind het erg belangrijk voor het onderwijs dat er extra geld wordt ingezet voor het cultuuronderwijs.
P189: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (11:47-11:1455) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We hopen Cultuureducatie optimaal te kunnen benutten en zijn heel blij met deze tegemoetkoming.
P193: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:678) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen
P210: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:1104) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Een positieve ontwikkeling, ga zo door
P229: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:659) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

de regeling wordt als zeer waardevol ervaren op de school.
P230: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (13:47-13:1936) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

We kunnen in herhaling vallen. Het is echt erg fijn dat we middelen tot onze beschikking hebben waardoor meer
plannen verwezenlijkt kunnen worden. De extra ondersteuning heeft ons als het ware de weg gewezen en de
ogen geopend, nieuwe initiatieven doen ontstaan.
P247: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (10:47-10:717) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

De regeling CeMK stuurt aan om plannen te ontwikkelen om cultuuronderwijs te borgen.
P264: [Vraag 24 Beschrijf, tot slot, ..] (9:47-9:827) (Super)
Codes: [terublik_opmerking_regeling - Family: Terugblik]

Fijn dat jullie vinger aan de pols houden. De enquête houdt mij scherp!
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