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Inleiding
Dit jaar vond voor de vijfde keer de evaluatie en monitoring van de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit plaats in de provincie Drenthe. Deze regeling is in 2012 geïntroduceerd door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het primair
onderwijs te verbeteren. In de provincie Drenthe is dit opgepakt door de stichting Compenta, een
samenwerking van vier Drentse kunstinstellingen: De Kunstbeweging (Emmen), ICO (Centrum voor
Kunst en Cultuur (Noordwest Drenthe), Scala Centrum voor de Kunsten (Zuidwest Drenthe) en Kunst
en Cultuur (hele provincie Drenthe). De visienotitie van stichting Compenta1 geeft de doelstellingen
van de regeling weer. In 2016 is de eerste periode van de regeling, 2013 tot en met 2016, afgerond.
Meer informatie hierover is te vinden op de website www.compenta.nl.
Momenteel bevindt de evaluatie en monitoring zich aan het einde van de tweede periode
2017-2020. In 2019 hebben scholen voor de tweede keer in deze periode nieuwe subsidieaanvragen
bij Compenta ingediend waarin zij hun ambities beschrijven voor de schooljaren 2019-2020 en 20212022. Compenta zorgt hierbij voor het verstrekken van de subsidie en ondersteunt de deelnemende
scholen met de ontwikkeling van hun cultuuronderwijs. Daarnaast voert Compenta in samenwerking
met de onderzoeksgroep Cultuur en Cognitie van de Rijksuniversiteit Groningen de evaluatie en de
beoordeling van de regeling uit. Hiervoor is het evaluatie-instrument EVI ontwikkeld. De scholen
vullen vragenlijsten in waarbij zij hun eigen proces evalueren. Deze vragenlijst wordt om het jaar
aangeboden aan de scholen. Dit betekent dat scholen in 2019 een nieuwe bijdrage voor
cultuuronderwijs hebben kunnen aanvragen en in april 2020 werd hen gevraagd EVI in te vullen.
Het is belangrijk om stil te staan bij de uitzonderlijke omstandigheden van 2020 betreffende
(de maatregelen omtrent) het coronavirus, waardoor basisscholen weken hun deuren moesten
sluiten. Dit virus en (de bijkomende maatregelen) heeft veel invloed gehad op het (cultuur)onderwijs,
wat te zien is aan het feit dat het virus in totaal 119 keer is genoemd als knelpunt - als een reden
waardoor bijvoorbeeld veel activiteiten niet konden doorgaan, waardoor bepaalde beleidsplannen
niet doorgevoerd konden worden of opleidingen niet werden afgerond. Echter, op bepaalde
onderdelen zoals visievorming, waar dit knelpunt ook vaak is genoemd , is dit knelpunt minder
logisch doordat de vragenlijst een periode van twee jaar dienen te beslaan en niet enkel horen te
gaan over de weken dat de school dicht is geweest door de crisis. Tevens zou Covid-19, waar een tijd
lang veel aandacht naar uitging, invloed kunnen hebben gehad op de manier waarop de vragenlijst is
ingevuld door de scholen. Over het virus en de gevolgen daarvan op zowel het cultuuronderwijs zelf
als de prioriteiten met betrekking tot het invullen van de EVI-vragenlijst zal verder in dit rapport meer
worden uitgeweid.

1

Stichting Compenta. 2012. Visienotitie CemK Drenthe. Assen.
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Een groot deel van de inleidende teksten en de structuur van dit onderzoeksrapport is
overgenomen van het onderzoeksrapport van Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe in 2018,
geschreven door Ilona Deuring, met uitzondering van enkele toevoegingen, aanpassingen en
uiteraard de specifieke resultaten van EVI in 2020. Dit zorgt voor consistentie in de structuur en de
interpretaties van de gegevens waardoor beide rapporten goed te vergelijken zijn.
Hoofdstuk 1 biedt een samenvatting van het huidige onderzoeksrapport. In het tweede en
derde hoofdstuk worden het doel en de methode van het onderzoek besproken en in hoofdstuk 4 de
respons van EVI. Hoofdstuk 5 beschrijft de plannen van de deelnemende scholen op het gebied van
cultuuronderwijs. Hoofdstuk 6 geeft een weergave van de resultaten van de ‘Deskundigheid’ van de
school, het eerste onderdeel uit het cyclische proces van de verbetering van cultuuronderwijs, waarin
– net als bij de andere onderdelen – ook wordt ingegaan op de tevredenheid van de scholen,
eventuele knelpunten en de daaraan gekoppelde adviezen aan Compenta. Hierin wordt beschreven
hoe deskundig de teamleden zijn op het gebied van cultuuronderwijs en of er sprake is van groei.
Hoofdstuk 7 gaat over het tweede onderdeel: ‘Visie’ en bespreekt in welke mate de scholen een visie
op cultuuronderwijs hebben. Hoofdstuk 8 bespreekt de mate van samenhang in het cultuuronderwijs
die wordt aangebracht en de eventuele doorlopende leerlijnen die hieruit voortkomen. Het laatste
deel van het cyclische proces van kwaliteitsverbetering in het cultuuronderwijs is ‘Relatie met het
netwerk’ en wordt besproken in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 biedt een samenvatting van de
genoemde opbrengsten van het cultuuronderwijs van het afgelopen jaar op de scholen. Hoofdstuk 11
biedt conclusies: zijn de doelen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bereikt?2 Tot slot
wordt in hoofdstuk 12 een overzicht van alle adviezen met betrekking tot de verschillende
onderdelen en de EVI-vragenlijst aan Compenta samengevat en worden algemene adviezen
geformuleerd.

2

Zowel in de hoofdstukken met betrekking tot de individuele onderdelen als in het hoofdstuk met de
conclusies wordt naast de weergave van de provinciale resultaten ook ingezoomd op gemeentelijk niveau. In
de interpretatie van deze gegevens is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies,
gezien het niet mogelijk is om in te zoomen op schoolniveau. Een (kleine) groei of daling kan door verschillende
oorzaken ontstaan: toevalsfactoren, nieuwe scholen die meedoen uit de gemeente of juist scholen die niet
langer meedoen aan de CMK-regeling.
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Samenvatting CMK Drenthe Onderzoeksrapport 2020
In 2020 deden 247 scholen mee aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en 98% van deze
scholen heeft de Evi-vragenlijst ingevuld. Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van de
ingevulde vragenlijsten te evalueren in hoeverre de doelen, zoals gesteld in de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit, door de scholen zijn behaald. De doelen zijn gekoppeld aan vier
aspecten van cultuuronderwijs, en ingebed in een cyclisch proces van ontwikkeling en verbetering van
het cultuuronderwijs. Het gaat om ‘Deskundigheid’, ‘Visie’, ‘Doorlopende leerlijn’ en ‘Relatie met het
cultuureducatieve netwerk’. De scholen geven per aspect aan wat zij hebben gedaan, of ze tevreden
zijn, en hoe ze met dit aspect verder willen. Daarnaast worden de uitkomsten van dit onderzoek
vergeleken met de resultaten van 2018 en wordt gekeken of er sprake is van vooruitgang, stilstand dan
wel achteruitgang, op provinciaal en op gemeentelijk niveau. Zo wordt duidelijk of de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit het beoogde effect heeft, namelijk het borgen van cultuuronderwijs in
het primair onderwijs enerzijds en anderzijds het vergroten van de deskundigheid met betrekking tot
cultuuronderwijs in de scholen.
Plannen van de scholen
Aan het begin van de vragenlijst geven de scholen aan wat hun plannen zijn voor het cultuuronderwijs.
De meeste scholen willen de deskundigheid van het team te verbeteren. Dit is in lijn met de CMKregeling die zicht richt op duurzaam en structureel cultuuronderwijs. Vervolgens worden plannen op
het gebied van activiteiten en het invullen van lessen of workshops het meest genoemd. Ook zijn de
scholen dit jaar duidelijker over de vakgebieden of disciplines waar zij zich specifiek op willen richten.
De meeste scholen houden hebben aandacht voor muziek, beeldend, erfgoed, taal en literatuur en
theater. Omdat de scholen weten op welke vakgebieden ze zich verder willen ontwikkelen, ontstaat er
een concreet en structureel plan voor cultuuronderwijs.
Resultaten: Deskundigheid
Maar liefst 86% van de scholen beschikt over een ICC-er (een interne cultuurcoördinator) of een
cultuuronderwijskundige. Dit is een lichte toename vergeleken met 2018, toen 84% van de scholen
een ICC-er had. Ondanks de aanwezige deskundigheid van de ICC-er wil 72% van de scholen met een
ICC-er zich verder ontwikkelen op het gebied van deskundigheid, met name met betrekking tot een
of meerdere disciplines en samenhang. Dit maakt duidelijk dat de scholen zich dit jaar meer willen,
en kunnen richten op de aspecten van cultuuronderwijs die zij belangrijk vinden en minder op het
versterken van deskundigheid in algemene zin; in 2018 was het vergroten van de deskundigheid van
het team belangrijker dan dit jaar.
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13% van de scholen geeft aan geen ICC-er te hebben. Veel van deze scholen benadrukken dat
zij in het verleden wel een ICC-er hebben gehad maar dat de deskundigheid door wisselingen in het
team is afgenomen. 37% van de scholen zonder ICC-er is ontevreden over de aanwezige
deskundigheid, 33% geeft een neutrale beoordeling en 30% is tevreden over de aanwezige
deskundigheid binnen de school. Tot slot zijn er drie scholen die aangeven dat zij op dit moment een
ICC-er laten opleiden.
Zoals te zien is in de onderstaande grafiek is er een toename van de scholen in scenario 3
(32% naar 34%) en in scenario 4 (van 6% naar 11%). Het gemiddelde scenario op het onderdeel
Deskundigheid is dan ook toegenomen van 2.4 in 2018 naar 2.5 in 2020. In alle gemeenten scoren de
scholen op dit onderdeel gemiddeld in scenario 2 of hoger.

Vergelijking Deskundigheid provinciaal
2018-2020
52% 48%
32% 34%
10% 7%
Scenario 1

6%
Scenario 2
2018

Scenario 3

11%

Scenario 4

2020

Resultaten: Visie
Dit jaar heeft 90% van de scholen een visie op cultuuronderwijs. Dit is een minimale daling in
vergelijking met 2018, toen 91% van de scholen een visie had. Deze daling is mogelijk te verklaren
doordat dit jaar enkele nieuwe scholen meedoen aan de regeling en enkele scholen zijn gefuseerd,
waardoor zij nog geen visie op cultuuronderwijs hebben geschreven en vastgelegd in een
beleidsplan. Er is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen algemene visies, die enkel het belang
van cultuuronderwijs in algemene zin omschrijven, en schoolspecifieke visies, die zijn aangepast aan
de specifieke leerlingpopulatie en cultuur van de school. De meeste scholen hebben een
schoolspecifieke visie (56%), wat een toename is vergeleken met 2018, toen 51% van de scholen een
schoolspecifieke visie had. 50% van de scholen met een visie wil zich verder ontwikkelen op dit
gebied, wat een vrij groot verschil is met 2018, toen 65% van de scholen zich wilde ontwikkelen op
het gebied van hun visie. 8% van de scholen heeft een visie die zij delen met een andere school of
andere scholen; dit is een toename vergeleken met 2018, toen 5% van de scholen een gedeelde visie
had.
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10% van de scholen heeft op dit moment geen visie op het gebied van cultuuronderwijs. Dit
is een lichte toename vergeleken met 2018, toen 9% geen visie had. Het grootste deel van de scholen
zonder visie op cultuuronderwijs geeft aan dat zij hiermee aan de slag willen gaan (86%) en op dit
moment is 27% van de scholen al bezig met het ontwikkelen van een visie. De meeste scholen zonder
visie zeggen dat zij van plan waren om het afgelopen jaar een visie te ontwikkelen maar dat zij door
omstandigheden (de coronacrisis, problemen in het team, fusie, vertrek ICC-er) hier niet aan toe zijn
gekomen.
De percentuele verdeling van de scholen per scenario is grotendeels gelijk gebleven in
vergelijking met 2018, zoals te zien is in de onderstaande grafiek. Naast een lichte toename in
scenario 1 (wat mogelijk te verklaren is door de deelname van nieuwe scholen en enkele gefuseerde
scholen) is er ook een toename te zien in scenario 4. Op het onderdeel ‘Visie’ scoren de scholen in de
provincie dit jaar, net als in 2018, gemiddeld 2.7.

Vergelijking Visie provinciaal
2018-2020
51% 51%
30% 26%
6%

12% 15%

8%

Scenario 1

Scenario 2
2018

Scenario 3

Scenario 4

2020

Resultaten: Doorlopende leerlijn
De meeste scholen (92%) brengen bewust samenhang aan in hun cultuuronderwijs. 37% van de
scholen beschikt over een doorlopende leerlijn die verankerd is in het curriculum, cumulatief is
opgebouwd en aansluit bij de cultuur van de leerlingen van de school. Het merendeel van de scholen
met een leerlijn wil zich verder ontwikkelen op dit onderdeel (85%). Vergeleken met 2018 volgen
meer scholen met een doorlopende leerlijn op het gebied van cultuuronderwijs de ontwikkeling van
de leerlingen: dit is toegenomen van 47% van de scholen naar 62% van de scholen.
58% de scholen brengt enigszins samenhang aan in het cultuuronderwijs, maar heeft dit
(nog) niet geborgd in de vorm van een vastgelegde doorlopende leerlijn. De meeste scholen met
enige samenhang willen zich verder ontwikkelen op dit gebied: dit geldt voor 76% van de scholen.
34% van de scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs volgt op het gebied van
cultuuronderwijs de ontwikkeling van de leerlingen.
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Tot slot zijn er acht scholen die niet of nauwelijks samenhang aanbrengen in hun
cultuuronderwijs. Zeven van deze acht scholen willen zich verder ontwikkelen op dit gebied en de
achtste school heeft net veranderingen in gang gezet en wil daar verder mee gaan.
Zoals te zien in onderstaande grafiek is het percentage van de scholen in scenario 2
afgenomen in vergelijking met 2018 en is het aantal scholen in scenario’s 1, 3 en 4 toegenomen. De
gemiddelde ontwikkeling met betrekking tot de samenhang van het cultuuronderwijs is dit jaar
ongeveer gelijk gebleven met 2018: er is sprake van een kleine groei van 2.3 naar 2.4.

Vergelijking Doorlopende Leerlijn provinciaal
2018-2020
67%

58%
25% 30%

2%

6%

4%

Scenario 1

Scenario 2
2018

Scenario 3

7%

Scenario 4

2020

Resultaten: Relatie met het netwerk
Wanneer de scholen wordt gevraagd naar de instellingen waar zij relaties mee hebben gehad in de
afgelopen periode wordt de openbare bibliotheek het meest genoemd: 121 keer. Daarnaast worden
de verschillende Compenta-instellingen ook vaak genoemd: bij elkaar opgeteld 221 keer. De meeste
scholen geven aan dat zij tevreden zijn over de relaties met het cultuureducatieve netwerk (83%).
Bijna de helft van de scholen voert regie over haar eigen cultuuronderwijs (47%). Een van de
manieren om regie te voeren is het gebruik maken van productontwikkeling in samenwerking met
een culturele instelling of een kunstenaar: 29% van alle de scholen heeft hier gebruik van gemaakt en
dit percentage is gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. 57% van de scholen die al regie
uitoefenen geeft aan dat ze zich willen blijven ontwikkelen op het gebied van relaties met het
cultuureducatieve netwerk door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten bij te wonen en een actieve rol
te blijven spelen.
51% van de scholen neemt actief deel in het cultuureducatieve netwerk, maar voert (nog)
geen regie over het cultuuronderwijs. De meeste scholen (58%) willen zich blijven ontwikkelen op dit
gebied. Daarnaast geeft maar 2% van de scholen aan dat zij niet of nauwelijks actief participeren in
het cultuureducatieve netwerk. Drie van deze vier scholen willen dit ontwikkelen door het in kaart
brengen van het netwerk en het inschakelen van de ICC-er.
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Net als in 2018 bevinden de meeste scholen zich in scenario 2, zoals te zien is in de
onderstaande grafiek. Er is sprake van een verschuiving naar de hogere scenario’s vanwege een
toename van het percentage scholen in scenario 3 (+1%) en in scenario 4 (+2%). Het gemiddelde van
de Drentse scholen blijft net als 2018 staan op 2.5.

Vergelijking Relatie met het netwerk provinciaal
2018-2020
54% 51%
38% 39%

2%

6%

2%

Scenario 1

Scenario 2
2018

Scenario 3

8%

Scenario 4

2020

Opbrengsten
Niet één school geeft aan ontevreden te zijn over de opbrengsten van de CMK-regeling en 52% van
alle scholen geeft expliciet aan dat men tevreden is over de opbrengsten. In de onderstaande grafiek
is te zien dat de opbrengst ‘(extra) activiteiten’ het meest wordt genoemd net als het onderdeel
‘doorlopende leerlijn’.

Opbrengst CMK-regeling volgens scholen
61
45 43
41

38 38 36

31 31 31 30 29 29
23

19 17
15 13
11 10

9

8

5

Conclusies
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Dit jaar is het algemene gemiddelde scenario van de Drentse scholen 2.6. In 2018 was het
gemiddelde scenario 2.5. Ondanks de lichte stijging is er dus vooral sprake van een stabiel
basisniveau. Het gemiddelde scenario is gevisualiseerd in onderstaande Evi-piramide. Het
gemiddelde van 2.6 betekent dat het ambitiescenario van 2.4 dit jaar is bereikt en overtroffen. Dit
betekent ook dat het belangrijk is dat een groot deel van de scholen voor de komende periode een
hoger ambitiescenario kiest, om ervoor te zorgen dat ze actief bezig blijven met hun
cultuuronderwijs.

Vertekend beeld
Een belangrijke kanttekening bij de resultaten van dit jaar is dat een groot aantal scenario’s niet
correct is ingevuld: maar liefst 174 scenario’s van het totaal van 912 scenario’s konden niet
meegenomen worden in de uiteindelijke berekening van de gemiddelde scores. Deze scenario’s
waren ongeldig omdat de antwoorden op de open vragen niet overeenkwamen met het door de
school gekozen scenario. Met name op de onderdelen ‘Visie’ en ‘Doorlopende leerlijn’ waren veel
scenario’s niet correct ingevuld. Suggesties voor het voorkomen van dit probleem zijn opgenomen in
het onderzoeksrapport.

2. Doel van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt het doel van het onderzoek naar de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van de stukken uit de eerder verschenen rapporten van EVI
in Drenthe.

2.1 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. Deze doelen bestaan uit vier onderdelen
die uitmaken van het cyclische proces van de verbetering en ontwikkeling van het cultuuronderwijs,
namelijk deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en relatie met het cultuureducatieve netwerk.
Daarnaast wordt er in dit onderzoek een vergelijking gemaakt met de resultaten van 2018 en er
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wordt gekeken of er sprake is van vooruitgang, stagnatie en of teruggang op provinciaal en
gemeentelijk niveau. Hierdoor wordt gekeken of de regeling Cultuureducatie het beoogde effect
heeft, namelijk het borgen van cultuuronderwijs in het primair onderwijs. effect heeft, namelijk het
borgen van cultuuronderwijs in het primair onderwijs maar ook het vergroten van de deskundigheid
met betrekking tot cultuuronderwijs binnen de scholen.

2.2 Verschillende doelen onderzoek
Het algemene doel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is het borgen en bevorderen
van cultuureducatie in het onderwijs. In het artikel Doelstellingen in Beeld (2014) gaat Zoë Zernitz in
op de doelen binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in de provincie Drenthe. 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:
•

Het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen;

•

Het ontwikkelen van een instrumentarium voor de beoordeling;

•

Het bevorderen van deskundigheid;

•

Het versterken van de relatie tussen de school en haar sociale en culturele omgeving.3

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

Het centraal stellen van de vraag van de school (van aanbodgericht naar vraaggericht
werken);

•

Het (door) ontwikkelen van doorgaande leerlijnen;

•

Het bevorderen van deskundigheid;

•

Het gebruikmaken van netwerken.

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;

3

Staatscourant (nr. 15826, 13 augustus 2012, p. 4)
http://www.cultuurparticipatie.nl/data/Deelregeling%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit%20stcrt-201215826.pdf
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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:

(1) Doorgaande leerlijn

Lokaal

Provinciaal

Landelijk

Doelstellingen Cultuureducatie met Kwaliteit4

(2) Beoordeling (3) Deskundigheid

(4) Relatie school-omgeving

(1) Doorgaande leerlijnen

(2) Deskundigheid (3) Vraag en aanbod

(1) Doorgaande leerlijnen

(2) Deskundigheid

(3) Visie
&

(4) Regie

(4) Netwerken

(5) Relaties met c.i.
&
(6) C.e. netwerk

Het doel van dit onderzoek specifiek is, net als in 2018, tweeledig. Ten eerste krijgen de scholen bij het
invullen van EVI meer grip op de doelstellingen van CMK. In de vragenlijst worden de doelstellingen en
de stappen die gezet moeten expliciet behandeld. De scholen hebben daardoor met EVI een
instrument in handen waarmee ze hun cultuuronderwijs tegen het licht kunnen houden. Hierdoor
komt ook de groei en stagnatie van het cultuuronderwijs en de verschillende aspecten hiervan binnen
de school naar voren. De ingevulde EVI’s blijven eigendom van de scholen en worden niet openbaar
gemaakt. Ook in dit rapport zullen daarom geen individuele schoolresultaten zichtbaar zijn.
Ten tweede brengt dit rapport in kaart in hoeverre de beoogde resultaten zijn gerealiseerd en
het algemene doel van de CMK-regeling dus wordt bereikt. Vragen als wat de scholen het afgelopen
jaar wilden bereiken, in hoeverre dit gelukt is en hoe ze dit wel of niet hebben volbracht, worden hier
behandeld. Ook wordt er in dit rapport een vergelijking gemaakt met de behaalde resultaten van 2018.
Om het behalen van de resultaten beter in kaart te brengen, maakt Compenta gebruik van een
cyclus5 die de scholen meerdere keren kunnen en moeten doorlopen. De cyclus bestaat uit vijf
onderdelen: deskundigheid, visie, doorgaande leerlijn, relatie met het cultuureducatieve netwerk en

4

Zernitz, Zoë. 2014. Doelstellingen Cultuureducatie met Kwaliteit p.27. Uit Cultuureducatie met Kwaliteit:
Doelstellingen in Beeld. Compenta & Rijksuniversiteit Groningen (2014).
5
K&C. 2015. Het cyclische proces van kwaliteitsverbetering p.37 uit Boven Op De Toren. K&C (2015).
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de evaluatie van deze onderdelen, in de vorm van het toekennen van een van de vier scenario’s aan
de individuele onderdelen. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen en vormen zo een
continu proces waarbij een zekere volgorde aangehouden kan worden, zoals te zien aan het roer
onderaan deze pagina. Deskundigheid is de basis voor iedere ontwikkeling en is zo het vertrekpunt van
dit proces. De visie, die voortvloeit uit de specifieke leerlingpopulatie, de identiteit van de school en
het pedagogisch klimaat van de school, geeft vervolgens richting aan de ontwikkeling van het
cultuuronderwijs. Pas wanneer er voldoende deskundigheid in de school is en een visie door het team
wordt gedragen, kan een doorgaande leerlijn opgezet worden. Een doorgaande leerlijn zorgt voor
verticale (door de jaren heen) dan wel horizontale samenhang (tussen de verschillende leergebieden
en de belevingswereld van de leerlingen). Een goede relatie met het cultuureducatieve netwerk is niet
alleen handig, maar essentieel in al deze stappen en kan zo gedurende het proces worden opgebouwd
en ingezet. De vijfde en laatste stap is waar EVI bij komt kijken, de evaluatie van dit proces. Deze
evaluatie is een bewustwording van het proces en geeft inzicht in waar de school staat en wat er nog
bereikt kan worden. EVI zorgt op deze manier voor continuïteit en overzicht in de reis naar kwalitatief
cultuuronderwijs, waarbij de school zelf aan het roer staat.

3. Methode
In dit hoofdstuk wordt de gebruikte methode beschreven. De verzameling van de data, de
onderzoeksomstandigheden en de verwerking van de data worden hier besproken. Daarnaast wordt
er ook een vergelijkingsmethode toegelicht, aangezien de resultaten van dit jaar worden vergeleken
met die van het rapport van 2018.

3.1 Samenvatting
Met behulp van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek worden de ervaringen van scholen op het
gebied van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe in kaart gebracht. De vragenlijst, EVI,
genereert data waarmee de doelstellingen van de regeling geëvalueerd kunnen worden. De
onderzoeker codeert en analyseert de data waaruit de resultaten voortkomen. Daarnaast vormt de
onderzoeker op basis van deze resultaten adviezen voor de scholen en Compenta.
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3.2 De dataverzamelingsmethode
Het evaluatie-instrument EVI is ontwikkeld om het proces van kwaliteitsverbetering van de
cultuureducatie in het primair onderwijs inzichtelijk te maken. Met behulp van de digitale vragenlijst
wordt nagegaan of de beoogde doelen zijn gerealiseerd. De vragen sluiten aan bij de CMKdoelstellingen op schoolniveau en bij de vijf onderdelen van de cyclus van verbetering van
cultuureducatie zoals beschreven staat in hoofdstuk 2. EVI is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
deskundigheid, visie, doorgaande leerlijn en relatie met het netwerk. De vragen zetten aan tot
nadenken en vragen de scholen steeds te beschrijven, beoordelen en om verder te kijken. Het zijn
veelal open vragen die gesteld worden om de scholen de ruimte te geven vanuit hun eigen ervaring te
spreken en ze zo geen woorden in de mond te leggen. Bij elk onderdeel is er echter een gesloten vraag
waarbij de school aan kan geven op welk niveau zij denkt te zitten met haar cultuuronderwijs. De keuze
bestaat telkens uit vier scenario’s. Hierbij kan de school zien welke stappen er nog gezet kunnen
worden om in het volgende scenario te komen en waar zij zich bevinden in de EVI-piramide. Aan het
einde van de vragenlijst toont EVI een gemiddelde score in de vorm van de EVI-piramide, die de school
kan vergelijken met de piramide van twee jaar daarvoor. Dit zorgt ervoor dat EVI naast een evaluatieinstrument ook een groeimodel is.
EVI biedt ook de mogelijkheid tot het inschakelen van hulp. Bij elk onderdeel wordt de vraag gesteld
of de school behoefte heeft aan ondersteuning op dit vlak van Compenta. Wanneer de school hier ‘ja’
invult, wordt de hulpvraag direct naar Compenta doorgestuurd.
Nadat alle EVI’s zijn ingevuld, ontvangt de onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen alle
vragenlijsten als Pdf-bestand en kunnen deze bestanden geanalyseerd worden. Hierbij houdt de
onderzoeker in haar achterhoofd dat EVI aan de hand van zelfevaluatie is ingevuld. Dit heeft namelijk
voor- en nadelen. Een voordeel is dat de scholen de ruimte krijgen hun eigen ervaringen te noteren en
zo aangezet worden tot zelfreflectie. Een nadeel is dat een school de vragenlijst kan manipuleren. Dit
probleem is geprobeerd op te vangen door gebruik te maken van zowel open als gesloten vragen.
Hierdoor kan de onderzoeker de open vragen gebruiken om de scores van de piramides te controleren.
Ook verschijnt er een pop-upscherm in de vragenlijst om de invuller erop te attenderen de vragen
correct in te vullen. Hiernaast wordt de vragenlijst ingevuld door twee invullers, wat een onjuiste
invulling van de vragenlijst dient te voorkomen.

3.3 De onderzoeksomstandigheden
In mei, juni en juli 2020 konden de deelnemende scholen de digitale vragenlijst invullen. Dit jaar was
de periode waarin de scholen de vragenlijsten konden invullen verlengd in verband met een
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onverwachte sluiting van de scholen als gevolg van de coronacrisis. Per mail ontvingen zij hiervoor de
inloggegevens en zo kon EVI op een gewenst moment en op een gewenste locatie via een computer
worden ingevuld. Voor vragen en bij problemen was Compenta beschikbaar voor contact en streefde
ernaar de problemen binnen een werkdag op te lossen.

3.4 De dataverwerking
De vragenlijst bestaat uit een samenstelling van open en een aantal gesloten vragen en levert daarom
zowel kwantitatieve als kwalitatieve data op. Alle antwoorden van alle vragenlijsten zijn nauwkeurig
gelezen en gecodeerd. Dit is gedaan met behulp van het codeerprogramma ATLAS.ti en uitgaande van
een handleiding, opgesteld aan de hand van de voorgaande onderzoeken. Dankzij het volgen van deze
handleiding blijft het onderzoek steeds een betrouwbare vergelijking met het vorige onderzoek en de
onderzoeken die nog zullen volgen. Zo ontstaat er inzicht in de aard van de uitspraken (kwalitatief),
het aantal keren dat een uitspraak voorkomt (kwantitatief) en in welk verband de uitspraken worden
gedaan (relationeel). Ieder jaar vinden echter nuanceverschillen plaats in de rapporten: de (nieuwe)
onderzoeker heeft gesprekken met professor Barend van Heusden en binnen deze gesprekken wordt
soms geconcludeerd dat bepaalde onderdelen net iets anders benaderd dienen te worden. Dit wordt
vervolgens meegenomen in de handleiding voor de onderzoeker die het eerstvolgende onderzoek zal
uitvoeren.
De EVI-piramides verschaffen hierbij kwantitatieve data. Aan het eind van elk onderdeel wordt in de
vragenlijst steeds de piramidevraag gesteld, waarbij de school zelf aangeeft in welk scenario zij denkt
te zitten. Op basis van deze antwoorden wordt er voor de school een gemiddeld scenario berekend.
Deze worden gebruikt om de gemiddelde scores op gemeentelijk en provinciaal te berekenen. Het
scoresysteem ziet er als volgt uit:
Scenario 1: 40 punten, het rode vlak in de piramide;
Scenario 2: 41-80 punten (‘de eerste stappen’ in scenario 2 tot ‘bijna in scenario 3’), blauw;
Scenario 3: 81-120 punten (‘de eerste stappen’ in scenario 3 tot ‘bijna in scenario 4’), oranje;
Scenario 4: 121-160 punten (‘de eerste stappen’ in scenario 4 tot scenario 4 volledig gerealiseerd),
groen.

Zoals eerder aangegeven wordt er ook een vergelijking gemaakt met het rapport uit 2018, waarbij met
name wordt gekeken naar de vooruitgang van de scholen op de vier onderdelen van het proces van
kwaliteitsverbetering van cultuuronderwijs. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van meer
deskundigheid en of de scholen vervolgens met deze verkregen deskundigheid een visie kunnen
opstellen. Vervolgens wordt er gekeken wat dit voor effect heeft op de samenhang van het
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cultuuronderwijs en of dit effect heeft op een eventuele doorlopende leerlijn. Als laatste wordt er ook
gekeken hoe de scholen zich bewegen in hun netwerk met deze nieuwe en bestaande kennis. Per
onderdeel wordt gekeken naar veranderingen en opvallende zaken. Aan het eind van elk onderdeel
zijn de EVI-piramides weergegeven en is er een vergelijking te zien met de resultaten van de provincie
en gemeenten uit het rapport van 2018. Deze vergelijking is weergegeven in verschillen diagrammen
om zo een duidelijk beeld te krijgen van de eventuele groei en stagnatie.
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4. Respons
De scholen in Drenthe die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit zijn verplicht mee
te doen aan het jaarlijkse monitoring- en evaluatieonderzoek. Door middel van dit onderzoek weet
Compenta of de regeling de beoogde doelen behaald heeft. Daarnaast krijgen scholen door het
onderzoek inzicht in hun eigen ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs. Bovendien is het
voor de scholen zelf bruikbaar om inzicht te verkrijgen in eigen vorderingen.

4.1 Samenvatting
98% van alle deelnemende scholen heeft de EVI-vragenlijst ingevuld. De respons is ongeveer gelijk
aan de respons in 2018, toen 99% van de scholen de vragenlijst invulde. Dit jaar zijn er veertien
vragenlijsten ongeldig verklaard doordat deze scholen niet hebben voldaan aan de vereiste om de
vragenlijst door een tweede invuller te laten invullen. Dit is een lichte toename in vergelijking met
2018, toen elf vragenlijsten ongeldig waren verklaard. Deze vragenlijsten worden niet meegenomen
in de analyse. Ondanks deze onjuiste vragenlijsten is er nog steeds een representatieve respons van
94%, wat betekent dat het onderzoek representatief genoeg is om generaliserende uitspraken te
doen. Hiernaast zijn nog 174 onjuiste scenario’s gecodeerd: de gegevens van deze onderdelen in de
vragenlijsten worden niet meegenomen in het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek en ook niet
in enkele delen van het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek. In totaal is nog 81% van de
kwantitatieve data bruikbaar voor het onderzoek en dit is voldoende om generaliserende uitspraken
te doen. De gewenste combinatie van invullers, ICC-er en directeur, komt in 67% van de vragenlijsten
voor.

4.2 Verwachte respons
Aangezien de scholen verplicht zijn de vragenlijst in te vullen werd een respons van 100% (247 scholen)
verwacht. Compenta bood tijdens de invulperiode ondersteuning en nam contact op met de scholen
die EVI op een gegeven moment nog niet hadden ingevuld. Bovendien heeft Compenta de scholen
weten te stimuleren door te benadrukken dat het een hulpmiddel is voor de scholen waarin zij hun
ontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs kunnen bijhouden. Voor een representatief
onderzoek is een respons van 60% al voldoende om uitspraken over de data te kunnen doen indien de
data representatief is voor de gemeenten.

4.3 Totale respons
Van de 247 scholen hebben 242 scholen de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is 98%, wat
een lichte afname is vergeleken met 2018, toen het responspercentage 99% was. Desalniettemin is het
een hoog en goed responspercentage en zit dit percentage ver boven de benodigde 60% respons van
een

kwalitatief

onderzoek,

waardoor

dit

onderzoek

dus

als

representatief

voor

de
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onderzoekspopulatie gezien kan worden en er valide uitspraken gedaan kunnen worden over de
ontvangen data.

4.4 Respons per gemeente
Het responspercentage per gemeente wordt in de onderstaande tabel weergegeven. De meeste
gemeenten hebben een responspercentage van 100%. Enkele gemeenten hebben een
responspercentage onder 100%, wat betekent dat niet alle deelnemende scholen in deze gemeenten
EVI hebben ingevuld, bijvoorbeeld doordat zij pas in de laatste ronde van het jaar subsidie hadden
aangevraagd en daardoor dus geen tijd hebben gehad om te reflecteren op het cultuuronderwijs
binnen de school of door een andere reden. Het coronavirus kan ook een oorzaak zijn voor de lichte
afname van ingevulde EVI’s: veel scholen gaven aan dat zij moeite hadden met het (op tijd) invullen
van EVI doordat hun prioriteit uitging naar het op afstand door laten gaan van de lessen. Daarnaast
zijn er ook scholen die EVI wel hebben ingevuld en opgestuurd, zonder dat zij dit jaar hebben
meegedaan aan de CMK-regeling. Hierdoor heeft de gemeente Hoogeveen bijvoorbeeld ook een
responspercentage boven de 100%. Tot slot zijn er scholen die EVI te laat hebben ingevuld waardoor
deze niet meegenomen konden worden in de analyse.
Gemeente

Aantal deelnemende

Aantal ontvangen Evi’s

Responspercentage

scholen
Aa en Hunze

9

9

100%

Assen

29

29

100%

Borger-Odoorn

15

15

100%

Coevorden

20

19

95%

De Wolden

13

13

100%

Emmen

57

54

95%

Hoogeveen

29

30

103%

Meppel

13

11

85%

Midden-Drenthe

18

18

100%

Noordenveld

16

16

100%

Tynaarlo

16

16

100%

Westerveld

12

12

100%

Totalen

247

242

98%

Figuur 1: Tabel van responspercentage per gemeente.
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4.5 Respons: vergelijking met 2018
Dit jaar hebben negen van de twaalf gemeenten een responspercentage van 100% behaald. In 2018
hadden tien van de twaalf gemeenten een responspercentage van 100%. Er is dus een kleine daling
zichtbaar in het aantal respondenten en dit uit zich ook in de daling van de totale respons van 99% in
2018 naar 98% in 2020.

Gemeente

Deelnemende Ingevulde
scholen 2018

Evi’s

Percentage

Deelnemende Ingevulde
scholen 2020

Evi’s

Percentage

Aa en Hunze

11

11

100%

9

9

100%

Assen

28

28

100%

29

29

100%

15

15

100%

15

15

100%

Coevorden

21

21

100%

20

19

95%

De Wolden

13

13

100%

13

13

100%

Emmen

55

54

98%

57

54

95%

Hoogeveen

27

27

100%

29

30

103%

Meppel

14

14

100%

13

11

85%

19

19

100%

18

18

100%

Noordenveld

17

16

94%

16

16

100%

Tynaarlo

14

14

100%

16

16

100%

Westerveld

12

12

100%

12

12

100%

246

244

99%

247

242

99%

BorgerOdoorn

MiddenDrenthe

Totalen

Figuur 2: Tabel vergelijking respons 2018 en 2020.

4.6 Geschikte respons
Bij het invullen van de vragenlijst zijn de invullers verplicht alle vragen in te vullen. Doordat scholen bij
elke vraag een antwoord moeten geven, is non-respons niet mogelijk. De vragenlijst kan echter niet
voorkomen dat een invuller bij een vraag ‘geen’, ‘weet niet’, of andere vergelijkbare antwoorden
invult. Doordat de onderzoeker de vragenlijsten met een kwalitatieve methode benadert, kan deze
gedeeltelijke non-respons verklaard worden. Dit betekent dus dat de non-respons geen invloed heeft
op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.
Ongeschikte respons is in dit onderzoek mogelijk door twee verschillende factoren:
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1. Er is geen tweede invuller; de school heeft maar één persoon de vragenlijst laten invullen en
EVI stelt de vereiste dat twee verschillende invullers, het liefste een ICC-er en een directeur,
de vragenlijst invullen. Als dit niet het geval is, is de vragenlijst ongeschikt voor het onderzoek.
2. De vragenlijst is onvolledig ingevuld; een vragenlijst is voor een groot deel onvolledig ingevuld
wat ervoor zorgt dat de vragenlijst ongeschikt is voor het onderzoek.
In dit onderzoek zijn veertien van de 242 ingevulde vragenlijsten onjuist verklaard door de
eerstgenoemde reden. Dit betekent dat de data van dit onderzoek gebaseerd is op de 228 geschikte
vragenlijsten. Van de 242 deelnemende scholen is dit 94% van de deelnemers wat ervoor zorgt dat het
onderzoek nog steeds representatief is. De volgende scholen hebben EVI ingeleverd zonder een
tweede invuller: CBS Willem Alexander in Erica, CBS De Slagkrooie in Schoonoord, CBS De Hoeksteen
in Nieuwelande, Het Koraal in Hoogeveen, GBS De Cirkel in Assen, OBS Buitenvree in Coevorden, OBS
De Barg in Emmen, OBS De Hekakker in Norg, OBS de Esdoorn in Emmen, OBS De Elsakker in
Westervelde, RK/PC Jenaplan basisschool Kristalla in Emmen, OBS Sprinkels in Meppel, OBS Het Palet
in Roderwolde en OBS De Vlinderhof in Noord-Sleen.
Naast de ongeschikte respons is het ook mogelijk dat er sprake is van een ongeldige respons.
Dit betekent dat een school een scenario onjuist heeft ingevuld. Deze scenario’s worden niet
meegenomen in de kwantitatieve verwerking van het onderzoek, maar in een groot deel van het
kwalitatieve deel wel. In totaal zijn er dit jaar 174 onjuiste scenario’s gecodeerd van de 912 scenario’s
(228 vragenlijsten keer vier onderdelen). Dit zijn er meer dan in 2018, toen 158 onjuiste scenario’s
bevonden waren. Dit kan komen doordat er dit jaar nog meer gelet is op de voorwaardes van de
verschillende scenario’s, maar ook doordat scholen de vragenlijst bijvoorbeeld onvolledig hebben
ingevuld of zichzelf verkeerd hebben ingeschat.
In totaal zijn er van de 912 (228 deelnemende scholen vermenigvuldigd met 4 scenario’s per
school) scenario’s 174 ongeldig en dat betekent dat nog 81% van de kwantitatieve data bruikbaar is
voor het onderzoek. Dit is voldoende om generaliserende uitspraken te doen. Tegelijkertijd is het van
belang om ervoor te zorgen dat het aantal onjuiste scenario’s niet blijft toenemen.
In figuur 3 en 4 wordt de verdeling van de onjuiste scenario’s per onderdeel weergegeven. Het
grootste deel van de onjuiste scenario’s zitten in het onderdeel Visie (68 scholen), gevolgd door
Doorlopende leerlijn (50 scholen), Deskundigheid (35 scholen) en tot slot Relatie met het netwerk (21
scholen). Dit is een groot verschil met 2018, toen het onderdeel Visie het minst voorkwam en maar
tien onjuiste scenario’s kende. Doorlopende leerlijn kent ongeveer evenveel scenario’s als in 2018,
toen 47 scholen dit onjuist hadden ingeschat. Scholen vullen hun scenario’s binnen de onderdelen
Deskundigheid en Relatie met het netwerk aanzienlijk beter in: in 2018 vulden nog 59 scholen hun
Deskundigheid verkeerd in en 42 scholen hun scenario op het onderdeel Relatie met het netwerk.
Uit bovenstaande informatie blijkt dat Compenta vooral moet werken aan de
kennisverschaffing over het onderdeel Visie en de Doorlopende leerlijn. Echter, zoals later in dit
rapport ook besproken wordt, kennisverschaffing is hoogstwaarschijnlijk niet de enige oorzaak voor
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het grote aantal onjuiste scenario’s, maar heeft het ook te maken met het onvolledig of onjuist invullen
van de vragenlijst.
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Figuur 3: Onjuiste scenario’s per onderdeel 2018.

Figuur 4: Onjuiste scenario’s per onderdeel 2020.

4.7 Respondenten
De stichting Compenta raadt aan de EVI-vragenlijst te laten invullen door een Interne Cultuur
Coördinator (ICC)/cultuurcontactpersoon en de directeur/teamleider. De vragenlijst dient in ieder
geval ingevuld te worden door twee verschillende personen de school. De eerste invuller is bij voorkeur
de ICC-er/cultuurcontactpersoon, omdat deze persoon meestal verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het cultuuronderwijs. Daarnaast is de voorkeur dat de directeur/teamleider de tweede persoon is
die de vragenlijst invult. De directeur/teamleider is namelijk degene die de richting van de school
bewaakt en verantwoordelijk is voor de randvoorwaarden (taakuren, middelen, etc.). Deze voorkeuren
zijn echter niet verplicht, de school mag zelf beslissen welke personen de vragenlijst invullen. De eerste
invuller vult de vragenlijst in en de tweede invuller controleert de antwoorden en brengt aanvulling
aan indien nodig.
Uit figuur 5 en 6 blijkt dat de eerste invuller bij 55% van de scholen de ICCer/cultuurcontactpersoon is. Daarna is de eerste invuller bij 30% van de scholen de
directeur/teamleider. 14% van de eerste invullers zijn leerkrachten en de overgebleven 1% geeft een
overige functie op.

Bij de tweede invullers is 58% de directeur/teamleider van de school. 30% van de tweede invullers is
ICC-er. Bij de tweede invullers is 7% leerkracht. Daarnaast heeft nog 4% een overige functie en is 1%
van de invullers een intern begeleider.
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Figuur 5: Procentuele verdeling eerste invullers.
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Figuur 6: Procentuele verdeling tweede invullers.

In figuur 7 wordt weergegeven hoe vaak bepaalde combinaties van eerste en tweede invullers
voorkomen. 101 scholen hebben de gewenste combinatie van de ICC-er als eerste invuller en de
directeur/teamleider als tweede invuller gevolgd. De eerstvolgende meest voorkomende combinatie
is een eerste invuller directeur/teamleider en een tweede invuller ICC-er: 51 scholen hebben gebruik
gemaakt van deze volgorde. In totaal komt de combinatie van een ICC-er en directeur/teamleider als
invullers van de vragenlijst 152 keer voor, dit is 67% van de 228 ingevulde vragenlijsten. Dit percentage
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is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2018, toen kwam deze combinatie bij 68% van de
geschikte vragenlijsten voor.
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Figuur 7: Combinaties eerste en tweede invullers

4.8 Evaluatie van respons
De scholen die deelnemen aan de CMK-regeling in Drenthe zijn verplicht om jaarlijks de EVI-vragenlijst
in te vullen. Door deze manier van responswerving is er dit jaar weer een hoge respons. De vragenlijst
is geschikt voor twee verschillende doelen:
1. Zodat de school inzicht krijgt in haar eigen cultuuronderwijs en door de jaren heen kan zien
wat de ontwikkeling is.
2. Data voor het tweejaarlijks onderzoek voor Compenta zodat zij inzicht krijgen van de
effectiviteit van de CMK-regeling
Daarnaast vullen de meeste scholen de EVI-vragenlijst al een aantal jaren in en de drempel om het
opnieuw in te vullen verlaagt hierdoor steeds meer. Tegelijkertijd kan dit er ook voor zorgen dat
scholen hun vragenlijsten wat minder precies invullen, waardoor het aantal onjuiste scenario’s kan
toenemen.
Net als in 2018 is het aantal onjuiste scenario’s gestegen. Dit kan aan verschillende zaken
liggen. Het kan bijvoorbeeld liggen aan de onderzoeker, die wellicht nog preciezer heeft gekeken naar
de vereisten voor elk scenario. Echter, het kan ook liggen aan het invullen van de vragenlijst. Het is
mogelijk dat scholen de verschillende scenario’s niet goed kunnen onderscheiden. Hier zou Compenta
op in kunnen spelen door de scenario’s nogmaals te bespreken met de betrokken scholen. Scholen
krijgen bijvoorbeeld niet te horen wanneer zij een onjuist scenario hebben aangevinkt, waardoor er
een grote kans is dat ze de vragenlijst twee jaar daarna op eenzelfde manier invullen. Een andere
mogelijkheid is dat de scholen de vragenlijst niet precies genoeg invullen, waardoor deze scholen
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wellicht wel in een bepaald scenario horen, maar dit niet blijkt uit de ingevulde antwoorden. In dit
geval is het zaak dat Compenta de scholen stimuleert om de vragenlijst zo goed en waarheidsgetrouw
mogelijk in te vullen. Het incompleet invullen van de vragenlijst was ook een probleem in 2018, toen
de onderzoeker schreef dat vragen vaak niet goed of te snel gelezen worden waardoor de antwoorden
niet volledig zijn of niet passen bij de vraag. Het is belangrijk dat de twee invullers van de vragenlijst
de tijd nemen om EVI in te vullen. Het is begrijpelijk dat een school soms andere prioriteiten heeft,
waaronder het onderwijs draaiende houden ten tijden van een pandemie. Echter, cultuuronderwijs is
op de lange termijn ook erg belangrijk en zou beter in beeld gebracht kunnen worden wanneer scholen
net iets langer zouden besteden aan het evalueren van hun cultuuronderwijs.
Wederom is het aantal scholen met de gewenste combinatie ICC-er/cultuurcoördinator en
directeur/teamleider als invullers ongeveer gelijk gebleven vergeleken met de vorige analyse. De
meerderheid van deze scholen maakt zelfs gebruik van de gewenste volgorde, waarbij de ICC-er de
vragenlijst eerst invult en de directeur de tweede invuller is. De aanbeveling van Compenta werkt dus,
alleen passen nog niet alle scholen dit doe. Daarom blijft het belangrijk om te benadrukken dat het
gewenst is om deze specifieke combinatie en volgorde aan te houden.
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5. Plannen van de scholen
De plannen van de scholen op het gebied van cultuuronderwijs worden in dit hoofdstuk beschreven.
Dit hoofdstuk omvat de verschillende soorten plannen die de scholen hebben om hun
cultuuronderwijsbudget aan te besteden. Daarnaast worden er verschillende vergelijkingen gemaakt
met de plannen in 2018. Hierbij wordt gekeken of er veranderingen zijn en wat er gelijk gebleven is.

5.1 Samenvatting
Het grootste deel van de scholen heeft plannen om de deskundigheid van het team te verbeteren.
Daarna maken de meeste scholen plannen op het gebied van activiteiten en het invullen van lessen
of workshops. In het onderdeel plannen zijn er verschillende codes voor deskundigheid en door deze
samen te voegen blijkt dat scholen 234 keer noemen zich te willen verbeteren op het gebied van
deskundigheid. Dit is in lijn met de bedoeling van de CMK-regeling die zicht richt op duurzaam en
structureel onderwijs.
Dit jaar worden de genoemde vakgebieden door de scholen door de hele vragenlijst heen
geteld om op deze manier een nog completer beeld te krijgen van de vakgebieden waar scholen hun
aandacht en tijd aan (willen) besteden, wat zich uit in een toename van het aantal genoemde
vakgebieden. De meeste scholen houden zich bezig met de vakgebieden muziek, beeldend, erfgoed,
taal en literatuur en theater. Doordat de scholen weten op welke vakgebieden ze zich willen
ontwikkelen, ontstaat er een concreter en structureler plan voor cultuuronderwijs.

5.2 Zeventien soorten plannen
De eerste vraag van de vragenlijst luidt als volgt: “Kunt u kort beschrijven waar u het extra budget het
afgelopen jaar voor in wilde zetten?” In de antwoorden op deze open vraag beschrijft de school de
plannen zij heeft gemaakt voor het schooljaar 2019/2020. Vervolgens kunnen de invullers kiezen uit
zeventien verschillende soorten plannen, namelijk:

1. Activiteiten: hieronder vallen excursies en voorstellingen;
2. Kunstmenu/Cultuurmenu/Podiumplan/Culturele mobiliteit: een programma van cultureel
aanbod dat extern wordt georganiseerd en door scholen wordt afgenomen;
3. Externe deskundigheid: de school wenst ondersteuning van een externe deskundige;
4. Deskundigheidsbevordering van de ICC-er: scholing, nascholing en bijscholing;
5. Deskundigheidsbevordering van het team;
6. Deskundigheid van de vakleerkracht: het inzetten van een vakleerkracht;
7. Deskundigheidsbevordering in het algemeen;
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8. Het ontwerpen van een doorlopende leerlijn of op een andere manier samenhang aanbrengen
in het cultuuronderwijs;
9. De inrichting van een lokaal, plein of podium zodat de ruimte gebruikt kan worden voor
culturele activiteiten;
10. Lessen of workshops;
11. Materialen: voor het gebruik bij culturele activiteiten;
12. Een methode voor kunst-/cultuuronderwijs;
13. Het opzetten van naschoolse activiteiten;
14. Het ontwikkelen van de relaties met het netwerk;
15. Productontwikkeling: met culturele aanbieders een product van de school ontwikkelen;
16. Projecten of projectweken;
17. Talentontwikkeling;
18. Het bedenken en/of uitwerken van een visie of een beleidsplan.

In figuur 8 wordt het aantal resultaten per plan weergegeven. Opvallend is dat de meeste scholen, net
als in 2018, het plan om de deskundigheid van het team te vergroten hebben ingevuld, ditmaal door
105 scholen. Hierna zijn de meeste plannen gemaakt op het gebied van activiteiten, gevolgd door
lessen en workshops, het aanschaffen of toepassen van een methode, project(en) en het aanschaffen
van materialen. Het grote verschil tussen de plannen om de deskundigheid van het team te bevorderen
en de eerstvolgende genoemde plannen illustreert dat de scholen de regeling over het algemeen goed
inzetten waarvoor het bedoeld is, namelijk om een duurzame en structurele impuls te geven aan het
cultuuronderwijs. Wanneer een team deskundiger wordt gemaakt is dit een duurzamere oplossing dan
wanneer veel externe deskundigheid wordt ingezet of dat veel losse activiteiten of lessen worden
gegeven.
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Figuur 8: Plannen scholen cultuuronderwijs 2019/2020.

De EVI-vragenlijst bestaat vier verschillende onderdelen zoals besproken in hoofdstuk 2. In de plannen
komen deze onderdelen ook terug. Deskundigheid is opgebouwd uit de volgende plannen:
Deskundigheid extern, Deskundigheid ICC-er, Deskundigheid team, Deskundigheid vakleerkracht en
Deskundigheid algemeen. De andere drie onderdelen zijn los te vinden in de plannen. Figuur 9 laat zien
hoe vaak scholen plannen maakten op het gebied van deze vier onderdelen. Het samenvoegen van de
plannen op het gebied van Deskundigheid laat zien dat de meeste scholen plannen hebben om het
budget voor cultuuronderwijs hieraan te besteden.

Plannen per onderdeel
234

49
7
Deskundigheid

Visie/beleid

2
Doorlopende
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Figuur 9: Plannen per onderdeel.
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5.3 Vakgebieden
Naast de zeventien verschillende plannen van de plannen op de vier onderdelen, was het ook
mogelijk voor de scholen om aan te geven aan welke vakgebieden zij haar budget wilden besteden.
In figuur 10 wordt weergegeven hoe vaak verschillende cultuureducatieve vakgebieden voorkomen
in de vragenlijsten van de scholen. Anders dan in 2018, geeft figuur 10 niet alleen de vakgebieden
weer die de scholen hebben genoemd als antwoord op de vraag waar zij hun budget aan wilden
besteden, maar een algemene weergave van de vakgebieden die de scholen door de gehele
vragenlijst noemen, zodat Compenta een completer idee kan krijgen van de onderdelen waaraan de
scholen hun aandacht aan (willen) besteden. In totaal hebben scholen 1083 keer een vakgebied
genoemd. Net zoals de voorgaande jaren, is muziek het meest genoemde vakgebied. Beeldend,
erfgoed, taal en literatuur en erfgoed zijn daarna het meest genoemd. Doordat er nu meer
vakgebieden meegenomen worden in de analyse zijn er grote verschillen in de aantallen wanneer dit
vergeleken wordt met de afgelopen jaren. Zo werd in 2018 maar drie keer het vakgebied ‘Taal en
literatuur’ genoemd, terwijl dat dit jaar 148 keer is. De reden hiervoor ligt in het feit dat ‘Taal en
literatuur’ niet als meerkeuzeoptie wordt aangeboden in de vraag over de plannen van de school
omtrent naar welke vakgebieden het budget zou gaan, maar wel erg vaak wordt genoemd in
bijvoorbeeld het onderdeel ‘Doorgaande leerlijn’ en Relatie met het netwerk’ (bijvoorbeeld doordat
de school aangeeft een vaste relatie met de bibliotheek of met een organisatie als Huus van de Taol
te onderhouden).
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Figuur 10: Vakgebieden genoemd door scholen in het onderdeel Plannen.
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6. Deskundigheid
Deskundigheid is het eerste onderdeel in het cyclische proces van kwaliteitsverbetering zoals genoemd
in hoofdstuk 3. In de vragenlijst beantwoorden scholen vragen over dit onderdeel om een beeld te
schetsen van de aanwezige deskundigheid in de scholen. Door middel van de EVI-piramides worden de
resultaten gepresenteerd voor de gehele provincie en per gemeente. Wanneer scholen een knelpunt
benoemen op het gebied van deskundigheid zal deze later in dit hoofdstuk besproken worden om een
beeld te geven van de zaken waar scholen tegen aan lopen en ik welke mate deze knelpunten
voorkomen. Voor elk onderdeel zal er een vergelijking gemaakt worden met het rapport uit 2018 om
te kijken of de CMK-regeling bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering op scholen.

6.1 Samenvatting
195 van de 228 scholen beschikt over een ICC-er of cultuuronderwijskundige. In totaal is dit 86% van
de scholen. Dit is een lichte toename vergeleken met 2018, toen 84% van de scholen een ICC-er had.
61% van deze scholen is tevreden over de aanwezige deskundigheid en 72% van de scholen wil zich
ontwikkelen op het gebied van deskundigheid, met name op het gebied van een of meerdere
disciplines en op de samenhang binnen het onderwijs. Dit jaar hebben 57 scholen een hulpvraag voor
Compenta.
1% van de 228 scholen laat op dit moment een ICC-er opleiden: dit zijn drie scholen. Twee
van de drie geven een positieve beoordeling van de tevredenheid van de aanwezige deskundigheid.
De overige school is ontevreden over de deskundigheid. Van de drie scholen wil één school zich
verder ontwikkelen op het gebied van deskundigheid en twee scholen willen dit niet. De school die
zich wil ontwikkelen wil dit vooral op het vlak van een of meerdere disciplines. Geen van deze drie
scholen heeft een hulpvraag voor Compenta.
13% van de geschikte vragenlijsten (30 scholen) heeft geen ICC-er. Veel van deze scholen
geven aan dat zij in het verleden wel een ICC-er hebben gehad maar dat de deskundigheid door
wisselingen in het team is afgenomen. 37% van deze scholen is ontevreden over de aanwezige
deskundigheid, 33% geeft een neutrale beoordeling en 30% is tevreden over de aanwezige
deskundigheid binnen de school. Negen scholen hebben een hulpvraag aan Compenta op het gebied
van deskundigheid en 83% van de scholen geeft aan zich te willen ontwikkelen op het gebied van
deskundigheid, wederom met name op het gebied van een of meerdere disciplines.
Doordat er zowel dit jaar als in 2018 veel onjuiste scenario’s (in 2018 59 en in 2020 35) zijn op het
onderdeel Deskundigheid, kan de vergelijking met de resultaten in 2018 leiden tot een vertekend
beeld. Net zoals in 2018, bevinden zich de meeste scholen in scenario 2 (48%). Opvallend is dat dit
jaar een toename is in de scholen in scenario 3 (van 32% naar 34%) en 4 (van 6% naar 11%). Het
gemiddelde scenario op het onderdeel Deskundigheid is dit jaar 2.5 (score 100), in 2018 was dit 2.4
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(score 94) en is dus licht toegenomen. De scholen in alle gemeenten hebben op het onderdeel
deskundigheid gemiddeld scenario 2 of hoger behaald. De scholen in zeven van de twaalf gemeenten
zijn vooruitgegaan wat betreft het gemiddelde scenario van het onderdeel deskundigheid, twee
gemeenten zijn achteruit gegaan en drie gemeenten zijn gelijk gebleven vergeleken met 2018.

6.2 Deskundigheid in beeld
In de ambitiescenario’s wordt ‘deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs’ als volgt
omschreven:6

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.

Naast deze scenario’s zijn er ook drie verschillende modellen te onderscheiden om structuur te geven
aan de resultaten uit de vragenlijst. 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).

6.2.1 Model 1: ICC-er/cultuuronderwijskundige aanwezig (scenario 2,3 en 4)
195 van de 228 scholen beschikt over een ICC-er of cultuuronderwijskundige. In totaal is dit 86% van
de scholen. Dit betekent dat er dit jaar relatief meer scholen een ICC-er of onderwijskundige hebben;
in 2018 was er op 84% van de scholen een ICC-er of onderwijskundige aanwezig. Waar in 2018
meerdere scholen kampten met ICC-ers of onderwijskundigen die waren uitgevallen of vertrokken (te
zien aan de daling van het percentage van 89% in 2016) lijkt dit probleem nu minder aanwezig te zijn.

6

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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Tevredenheid Deskundigheid model 1 (ICC-er aanwezig)
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Figuur 11: Procentuele verdeing tevredenheid over Deskundigheid in model 1 (ICC-er aanwezig)

De meeste scholen zijn tevreden over hun deskundigheid, namelijk 60% van de scholen. Deze scholen
geven vaak aan dat ze erg tevrden zijn met de ICC-er en de bevordering van de deskundigheid die
diegene mede veroorzaakt:

“De ICC-er heeft een goed netwerk om zich heen gebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van
elkaars expertise.” (D5, 4)7

“De deskundigheid is dit jaar wederom verder toegenomen, geïnitieerd door de cultuur
coördinator. Het cultuuronderwijs wordt steeds beter vormgegeven en uitgevoerd.” (D102, 4)

Desalniettemin is het percentage aantal scholen dat tevreden is over de deskundigheid afgenomen in
vergelijking met 2018, toen 71% van de scholen tevreden was. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
een groot aantal scholen niet expliciet heeft aangegeven of zij tevreden of ontevreden is maar enkel
heeft opgeschreven wat de deskundigheid op de school inhoudt, waardoor de onderzoeker
genoodzaakt was om de code ‘neutraal’ toe te kennen aan het antwoord. 34% van de scholen is
neutraal wat betreft de deskundigheid op de school, wat naast een onbeoordeelde tevredenheid kan
betekenen dat de school een evenredige verdeling van positieve en negatieve aspecten in haar
waardering op het gebied van deskundigheid geeft:

7

Met (D5, 4) wordt verwezen naar vierde pagina van de vijfde ingevulde vragenlijst. De lijst met de nummers
van de vragenlijsten en de corresponderende scholen wordt enkel met Compenta gedeeld zodat anonimiteit
van de scholen verzekerd is.

33

“Door wisselingen in het team zijn er weer nieuwe mensen met andere capaciteiten, hierdoor
wordt er ook weer met een frisse blik gekeken naar mogelijkheden voor het cultuuronderwijs.
Helaas zijn de personeelsleden met de gitaar juist naar andere functies gegaan, deze input zijn
we dus kwijt.” (208, 4)

Tot slot geeft 6% van de scholen aan ontevreden te zijn over de aanwezige deskundigheid op hun
school, wat een toename is ten opzichte van 2018 toen 4% van de scholen aangaf ontevreden te zijn
over de deskundigheid. Deze scholen geven met name aan dat de deskundigheid in het team
onvoldoende is of bijvoorbeeld dat de ICC-er door ziekte relatief veel afwezig is geweest. Ook zijn er
scholen die aangeven dat directiewisselingen een belangrijke oorzaak voor onrust is waardoor de
deskundigheid niet geheel tot zijn recht komt. Een van de scholen geeft in het antwoord een duidelijke
samenhang weer tussen de verschillende doelstellingen:

“Er ontbreekt een duidelijk overzicht welke doelen er behaald zouden moeten worden in het
cultuuronderwijs. We willen graag vanuit de CEN groep op visieontwikkeling inzetten.” (D27, 4)

De meeste scholen met een ICC-er willen ontwikkelen op het gebied van deskundigheid, namelijk 141
scholen van de 195 (72%). Dit is een grote afname vergeleken met 2018, toen 91% van de scholen zich
wilde ontwikkelen op dit onderdeel. Deze afname is te verklaren doordat de meeste scholen
hoogstwaarschijnlijk veel aandacht hebben besteed aan het verbeteren van hun deskundigheid en
minder behoefte hebben om dit verder te ontwikkelen. Van deze 141 scholen weet het grootste deel
hoe ze willen ontwikkelen, namelijk 99%. Figuur 12 laat zien op welk gebied van deskundigheid deze
scholen zich willen ontwikkelen. De meeste scholen willen groeien in de deskundigheid van één of
meerdere disciplines (84 scholen). Daarna is de samenhang met andere vakken of een doorlopende
leerlijn het meest genoemd als een van de belangrijkste ontwikkelpunten met betrekking tot de
deskundigheid van de school (31 scholen). 131 van de scholen geeft aan dat ze het budget van CMK
hebben gebruikt om een of meerdere van hun ICC-ers of onderwijsdeskundigen een opleiding te laten
volgen. Negentien scholen geven aan dat zij een extra ICC-er wensen omdat de aanwezige ICC-er(s)
niet langer toereikend zijn. Twaalf scholen geven aan dat deskundigheid niet voldoende verankerd is
in het team, waar 26 scholen expliciet aangeven dat deskundigheid verankerd is binnen hun team.
Daarnaast geven acht scholen aan dat zij hun ICC-er of onderwijskundige delen met andere scholen uit
de bovenschoolse organisatie. 56 scholen hebben een hulpvraag voor Compenta, wat ongeveer gelijk
is gebleven ten opzichte van 2018 toen zestig scholen een hulpvraag hadden.
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Behoefte Deskundigheid scholen met ICC-er
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Figuur 12: De verschillende soorten behoeftes aan deskundigheid van scholen met een ICC-er.

6.2.2 Model 2: een medewerker van de school volgt de ICC-opleiding (van scenario 1 naar 2)
Drie scholen geven aan dat zij een ICC-er in opleiding hebben. In totaal is dit 1% van de geschikte
vragenlijsten en dit is een krimp ten opzichte van 2018, toen 3% van de scholen hadden aangegeven
een ICC-er in opleiding te hebben. Twee van deze scholen geven aan dat zij tevreden zijn over de
aanwezige deskundigheid op hun school en één school geeft aan dat zij niet tevreden zijn over de
aanwezige deskundigheid.

Tevredenheid Deskundigheid model 2 (ICC-er in opleiding)

Ontevreden
33%

Tevreden
67%

Figuur 13: Procentuele verdeing tevredenheid over Deskundigheid in model 1 (ICC-er aanwezig)8

8

Deze grafiek is gebaseerd op een klein aantal scholen en dient in dit verband van relatieve relevantie
geïnterpreteerd te worden.
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De twee scholen die tevreden zijn over de aanweizge deskundigheid zeggen het volgende:

“Wij zijn tevreden over de aanwezige deskundigheid. De ICC'er werkt op de [naam locatie],
maar op cultuurgebied werkt zij overkoepelend voor beide scholen.” (D128, 4)

“Wij zijn tevreden over de aanwezige deskundigheid. De ICC-er is voldoende deskundig om het
cultuuronderwijs mede vorm te geven en ervoor te zorgen dat gemaakte plannen geborgd
kunnen worden.” (D196, 4)

Uit beide antwoorden blijkt dus dat de ICC-er, hoewel nog in opleiding, al een positieve bijdrage levert
aan de deskundigheid op de school. De school die niet tevreden is over de deskundigheid zegt
hetvolgende:

“De deskundigheid is nog onvolledig en we missen nog deskundigheid. Door veel wisselingen in
het team was veiligheid en welbevinden en goed pedagogisch klimaat voorliggend en is
cultuureducatie mn verweven in het thematisch werken.” (D108, 4)

Van de drie scholen wil één school zich verder ontwikkelen op het gebied van deskundigheid en twee
scholen willen dit niet. De school die zich wil ontwikkelen, wil zich ontwikkelen op het gebied van
verschillende disciplines. Alle drie de scholen geven aan dat ze het budget van CMK inzetten om de
opleiding van hun ICC-er te betalen. Geen van de drie scholen heeft een hulpvraag voor Compenta.

Behoefte Deskundigheid scholen met ICC-er in opleiding
1

Discipline(s)
Figuur 14: De verschillende soorten behoeftes aan deskundigheid van scholen met een ICC-er in opleiding.
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6.2.3 Model 3: Er is geen ICC-er aanwezig op school.
30 scholen geven aan dat zij geen ICC-er op school hebben. In totaal is dit 13% van alle geschikte
vragenlijsten. Dit percentage is iets lager dan in 2018, toen 14% geen ICC-er had. Veel scholen geven
aan dat zij in het verleden wel meer aandacht hadden besteed aan cultuuronderwijs en meer
deskundigheid in huis hadden, maar dat er door personeelswisselingen problemen zijn ontstaan
omtrent de aanwezige deskundigheid.
“Het afgelopen jaar zijn er een aantal personeelswisselingen geweest en er is nog geen
vervangende cultuurcoördinator aangesteld.” (D115, 4)

“Door een aantal wijzigingen in de teamsamenstelling en de leiding, heeft het cultuuronderwijs
onvoldoende aandacht gekregen.” (D192, 4)

Elf van de dertig scholen zijn ontevreden, wat 37% van de scholen zonder ICC-er is. Vergeleken met
2018 is dit een sterke toename, toen was 22% van de scholen zonder ICC-er ontevreden. Dit valt
mogelijk te verklaren doordat scholen door de jaren heen meer inzicht hebben gekregen in hun eigen
deskundigheid omtrent cultuuronderwijs en het belang van een ICC-er of cultuuronderwijskundige bij
de verbetering van deze deskundigheid. De scholen die ontevreden zijn over de aanwezige
deskundigheid koppelen dit vaak aan de afwezigheid van een ICC-er, maar ook door andere redenen
zoals dat de deskundigheid geen prioriteit was en dat bijvoorbeeld er eerst een visie geschreven
moest worden:
“Op dit moment is er onvoldoende deskundigheid aanwezig. Wij zouden hierin nog kunnen
groeien. Maar alles op zijn tijd. Wij hebben ons de afgelopen (twee) jaren vooral gericht op
onze visie als school. Daarin zijn we enorm gegroeid. Nu dit helder is kunnen we onze visie
doorvoeren in ons cultuuronderwijs en de deskundigheid vergroten.” (D75, 4)

Van de dertig scholen geven tien scholen een neutrale beoordeling op het onderdeel deskundigheid.
Daarnaast geven negen scholen aan dat zij tevreden zijn over de aanwezige deskundigheid op hun
school, ondanks dat zij geen ICC-er hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleine teams of voor scholen
die veel deskundigheid in huis hebben (doordat de leerkrachten gespecialiseerd zijn in verschillende
kunstdisciplines) en korte lijntjes met Compenta hebben, zonder dat zij een ICC-er binnen de school
hebben:

“Onze deskundigheid is goed. Wij zijn een heel klein team en bepalen altijd gezamenlijk wat we
gaan doen. Elk jaar proberen wij zoveel mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden voor
de kinderen.” (D204, 4)
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“Heel tevreden, als we een vraag hebben, kunnen we die stellen en krijgen we zo snel mogelijk
antwoord.” (D170, 4)

Tevredenheid Deskundigheid model 3 (geen ICC-er)

Tevreden
30%

Ontevreden
37%

Neutraal
33%

Figuur 15: Procentuele verdeing tevredenheid over Deskundigheid in model 1 (ICC-er aanwezig)

Van de dertig scholen zonder ICC-er willen 25 scholen zich ontwikkelen op het gebied van
deskundigheid en al deze scholen weten hoe ze dit willen doen. Negen scholen hebben een
hulpvraag voor Compenta. In figuur 16 wordt weergegeven op welke onderdelen van deskundigheid
de scholen zich willen ontwikkelen. Compenta verwacht van de scholen zonder ICC-er dat zij zich
willen ontwikkelen op het gebied van deskundigheid en dan vooral op het gebied van ICC. De vijf
scholen die zich niet willen ontwikkelen op het gebied van deskundigheid voldoen hierbij niet aan
deze verwachting. Twee van deze scholen geven aan dat zij verwachten het komende jaar een ICC-er
te krijgen en dat de deskundigheid dan voldoende is waardoor het niet verder ontwikkeld hoeft te
worden. Een andere school geeft aan de expertise van de ICC-er van een andere school regelmatig te
kunnen gebruiken, wat zorgt voor voldoende deskundigheid binnen de desbetreffende school. De
overige twee scholen geven aan tevreden te zijn met de deskundigheid zoals deze zich op dit
moment op de school bevindt door hun eigen schoolspecifieke kenmerken. Een van deze scholen
geeft aan dat ze een klein team hebben en dat de deskundigheid binnen dit team voldoende is, de
andere school geeft aan dat de deskundigheid weinig prioriteit heeft omdat ze van plan zijn een
cultuurmenu te volgen in de komende jaren.

Van de scholen die zich wel willen ontwikkelen op het gebied van deskundigheid ligt bij de meeste de
behoefte bij de bevordering van deskundigheid omtrent specifieke disciplines. Hoewel maar twee
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scholen specifiek aangeven dat ze zich willen ontwikkelen op het gebied van ICC, zijn er acht scholen
zonder ICC-er die specifiek aangeven dat zij een ICC-er wensen. Dit is 27% van de scholen zonder ICCer. Dit is een groot verschil met 2018, toen 41% van de scholen zonder ICC-er zich wilde ontwikkelen
op dit gebied.

Behoefte Deskundigheid scholen zonder ICC-er
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Figuur 16: De verschillende soorten behoeftes aan deskundigheid van scholen zonder ICC-er.

6.2.4 Vergelijking 2018 en 2020 modellen
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Figuur 17: Procentuele verdeling deskundigheid 2018.
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Figuur 18: Procentuele verdeling deskundigheid 2020.
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Tevredenheid Deskundigheid model 1, 2 en 3
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Figuur 19: Procentuele verdeling over de mate van tevredenheid over deskundigheid van model 1 ICC-er aanwezig (n=195),2
ICC-er in opleiding (n=3) en 3 ICC-er afwezig (n=30).

6.3 Resultaten: Deskundigheid in de EVI-piramides
Aan het einde van het onderdeel Deskundigheid wordt de scholen gevraagd in welk scenario zij zich
bevinden wat wordt weergegeven in de EVI-piramide. Dit deelhoofdstuk laat de resultaten zien van
deze piramides en er wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van 2018. De resultaten zijn
weergegeven op provinciaal en gemeentelijk niveau.
In dit onderdeel zijn 35 scholen niet meegenomen in de eindberekening van Deskundigheid.
Dit is het geval doordat zij een piramide hebben gekozen die niet overeenkwam met de antwoorden
op de open vragen. Dit is een verschil met 2018, toen 59 scholen niet meegenomen konden worden.
De twee genoemde redenen in 2018 zijn nog steeds relevant: ongeveer de helft van de scholen met
een onjuist scenario (19) plaatst zichzelf in scenario 2 of hoger terwijl zij (tijdelijk) geen ICC-er hebben
en de andere helft van de scholen met een onjuist scenario (16) plaatst zichzelf in scenario 3 of 4 terwijl
er geen blijk was van inzicht in de talenten van het team.
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6.3.1 Provinciale resultaten Deskundigheid

Deskundigheid: aantal
scholen per scenario 2020

Deskundigheid: aantal
scholen per scenario 2018
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Figuur 20: Aantal scholen per scenario 2018 (n=174).

Figuur 21: Aantal scholen per scenario 2020 (n=193)

Net zoals in 2018, bevinden de meeste scholen zich in scenario 2 (48%). Opvallend is dat dit jaar een
toename is van de scholen in scenario 3 (van 32% naar 34%) en 4 (van 6% naar 11%) en een afname
van het aantal scholen in scenario 1 (van 10% naar 7%), zie figuur 22.

Vergelijking Deskundigheid provinciaal
2018-2020
52% 48%
32% 34%
10% 7%
Scenario 1
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11%
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Figuur 22: Vergelijking verschillende scenario’s Deskundigheid provinciaal 2018 en 2020.
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De gemiddelde score op het onderdeel Deskundigheid is dit jaar 2.5 (score 100). In 2018 was het
gemiddelde 2.4 (score 94). Dit betekent dat de EVI piramide een score vooruit is gegaan.

Figuur 23: EVI Piramide gemiddelde score Deskundigheid van de Drentse scholen 2020.

6.3.2 Gemeentelijke resultaten Deskundigheid
In deze paragraaf worden de resultaten per gemeente weergegeven op het onderdeel Deskundigheid.
Ook wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van dit jaar en die van 2018.

Aa en Hunze: score: 87, scenario 2.2 (in 2018 2.2). (n=6. In 2018 n=9)9
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In 2020 doen negen scholen mee met de CMK-regeling en in 2018 waren dit er elf. Daarnaast zijn er dit jaar
drie scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking met 2018.
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Assen: score 105, scenario 2.6 (in 2018 2.7) (n=22, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=23)10
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Borger-Odoorn: score 105 scenario 2.6 (in 2018 2.3) (n=13. In 2018 n=14)11
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In de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 29 scholen die mee doen aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit
er 28. Eén vragenlijst is onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft laten
invullen. Daarnaast zijn er dit jaar zes scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de
vergelijking met 2018.
11
In de gemeente Borger-Odoorn zijn in totaal vijftien scholen die meedoen aan de CMK-regeling, hetzelfde
aantal als in 2018. Dit jaar zijn er twee scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in
de vergelijking met 2018.
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Coevorden: score 75, scenario 1.9 (in 2018 2) (n=15, drie EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=20)12
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De Wolden: score 109, scenario 2.7 (in 2018 2.4) (n=11. In 2018 n=9)13
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In totaal doen dit jaar negentien scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2018
waren dit er 21 scholen. Drie vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede
invuller heeft laten invullen. Daarnaast is er dit jaar één scenario onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een
vertekend beeld in de vergelijking met 2018.
13
Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook
dertien scholen. Dit jaar zijn er twee onjuiste scenario’s aanwezig in dit onderdeel. In de vergelijking met 2018
kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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Emmen: score 98, scenario 2.4 (in 2018 2.3) (n=45, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=34)14
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Hoogeveen: score 80, scenario 2 (in 2018 2) (n=20, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=17)15
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In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook 54
scholen. Vier vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft
laten invullen. Daarnaast zijn er dit jaar vijf scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld
in de vergelijking met 2018.
15
Dit jaar nemen dertig scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit 27
scholen. Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft
laten invullen. Daarnaast zijn er dit jaar acht scenario’s onjuist bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit
leiden tot een vertekend beeld.
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Meppel: score 107, scenario 2.7 (in 2018 2.6) (n=9, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=8)16
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Midden-Drenthe: score 133, scenario 3.3 (in 2018 2.9) (n=18. In 2018 n=15) 17
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In de gemeente Meppel doen dit jaar elf scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit nog veertien.
Eén vragenlijst is onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft laten invullen.
Daarnaast is er dit jaar één scenario onjuist bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit leiden tot een
vertekend beeld.
17
In de gemeente Midden-Drenthe doen dit jaar achttien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit
er negentien. In 2018 waren er voor de gemeente Midden-Drenthe drie ongeschikte vragenlijsten die niet zijn
meegenomen in het onderzoek en was er één onjuist scenario. Hierdoor kan de vergelijking tussen 2018 en
2020 mogelijk leiden tot een vertekend beeld.
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Noordenveld: score 100, scenario 2.5 (in 2018 2.1) (n=10, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=12)18
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Tynaarlo: score 93, scenario 2.3 (in 2018 2.2) (n=15. In 2018 n=9)19
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Dit jaar doen in de gemeente Noordenveld zestien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook
zestien scholen. Drie vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller
heeft laten invullen. Daarnaast zijn er dit jaar drie scenario’s onjuist bevonden. In de vergelijking met 2018 kan
dit leiden tot een vertekend beeld.
19
Dit jaar doen in de gemeente Tynaarlo zestien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit veertien
scholen. Er is dit jaar één scenario onjuist bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit leiden tot een
vertekend beeld.
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Westerveld: score 107, scenario 2.7 (in 2018 2.5) (n=9. In 2018 n=4) 20
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6.4 Knelpunten deskundigheidsbevordering
In dit deelhoofdstuk worden de knelpunten van het onderdeel deskundigheidsbevordering besproken.
Dit wordt gedaan zodat de stichting Compenta een beeld krijgt van de punten waarin zij scholen
kunnen ondersteunen op het gebied van deskundigheidsbevordering in het cultuuronderwijs.
Bij het onderdeel Deskundigheid wordt 97 keer een knelpunt genoemd door de invullers. Deze
knelpunten zijn weer te onderscheiden in vijftien verschillende knelpunten die weer worden gegeven
in figuur 23. Binnen deze knelpunten wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke en aspecifieke
knelpunten. Specifieke knelpunten hebben een directe link met het cultuuronderwijs en kunnen door
Compenta beïnvloed worden, in dit geval zijn dit de volgende knelpunten:
•

ICC-er is vertrokken;

•

Geen prioriteit;

•

Gebrek deskundigheid algemeen;

•

Gebrek deskundigheid team;

•

Roostering;

•

Financieel.

Bij aspecifieke knelpunten is er geen sprake van een directe link met het cultuuronderwijs, maar is het
van toepassing op het gehele onderwijs en de organisatie van de school. De volgende knelpunten zijn
aspecifiek:
•

Problemen in het team;

•

Tijdgebrek;

20

Dit jaar doen in de gemeente Westerveld twaalf scholen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit ook
twaalf scholen. In 2018 waren acht vragenlijsten onjuist bevonden. Daarnaast is er dit jaar één onjuist scenario
bevonden. In de vergelijking tussen 2018 en 2020 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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•

Werkdruk;

•

Kleine school;

•

Zwakke school;

•

Speciaal onderwijs;

•

Directeur gewisseld/afwezig;

•

School sluit/fuseert;

•

Coronacrisis.

Net als in 2018, is het meest voorkomende knelpunt ‘Problemen in het team’, dit werd achttien keer
genoemd door de invullers. Dit knelpunt wordt genoemd als er sprake is van ziekte in het team of dat
er een personeelswisseling geweest is, vaak genoemd in combinatie met een ander knelpunt.

“Het afgelopen jaar zijn er een aantal personeelswisselingen geweest en er is nog geen
vervangende cultuurcoördinator aangesteld.” (D115, 4)

“De deskundigheid is (blijft) kwetsbaar met het vertrekken van collega's.” (D160, 4)

Het knelpunt ‘Problemen in het team’ is net zoals veelvoorkomende knelpunten ‘Coronacrisis’ (vijftien
keer genoemd) ‘Kleine school’ (negen keer genoemd), ‘Directeur gewisseld/ afwezig’ (acht keer
genoemd) niet direct gelinkt aan cultuuronderwijs en dus niet een specifiek knelpunt.
Een specifiek knelpunt dat veel voorkomt is ‘Gebrek deskundigheid algemeen’, dit knelpunt
komt tien keer voor. Daarnaast komen de specifieke knelpunten ‘Gebrek deskundigheid team’ (negen
keer genoemd) en ‘ICC-er vertrokken’ (acht keer genoemd) relatief vaak voor. Op deze knelpunten kan
Compenta direct invloed uitoefenen omdat deze direct verbonden zijn met het cultuuronderwijs.
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Figuur 24: Verschillende knelpunten van het onderdeel Deskundigheid.

6.5 Evaluatie en advies
In dit deelhoofdstuk wordt gekeken hoe de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft bijgedragen
aan de deskundigheidsbevordering zoals beschreven in de voorgaande deelhoofdstukken. Daarnaast
wordt er een advies gegeven over hoe Compenta ondersteuning kan bieden bij bepaalde onderdelen
van deskundigheidsbevordering. Compenta heeft met Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe op (ten
minste) twee manieren bijgedragen aan deskundigheidsbevordering op de Drentse basisscholen:

1.

Een financiële bijdrage beschikbaar stellen met de mogelijkheid voor de scholen om dit aan
deskundigheidsbevordering uit te geven: Door scholen financieel te ondersteunen 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. Verspreid door de provincie worden er cursussen en teamtraining aangeboden door
de instellingen van Compenta, overige culturele instellingen (bijv. bibliotheek Hoogeveen),
particuliere muziekscholen en kunstenaars en de ICC-cursus die gevalideerd is door het
Leraren-register;

2.

Scholen stimuleren om de financiële bijdrage aan deskundigheidsbevordering uit te geven:
door het belang van deskundigheidsbevordering te benadrukken en te adviseren via de
gemeentelijke netwerken en regiobijeenkomsten (informatiebijeenkomsten).

In de vergelijking met 2018 wordt duidelijk dat de deskundigheid van de Drentse scholen licht is
toegenomen: het gemiddelde scenario ging van 2.4 (score 94) naar 2.5 (score 100), wat betekent dat
de piramide een score vooruit mocht (van 95 naar 100). Relatief minder scholen bevinden zich in
scenario 1 of 2 en meer scholen in scenario 3 of 4. Net als in 2018 heeft het grootste deel van de
scholen een ICC-er – wederom met een lichte toename van 84% in 2018 naar 86% in 2020. 1% van de
scholen laat een ICC-er opleiden en dit is een minder dan in 2018, toen 3% van de scholen dit deed.
Tot slot heeft 13% van de scholen geen ICC-er, wat in 2018 nog 14% van de scholen was. In 2018 wilden
de meeste scholen zich met name ontwikkelen op het gebied van deskundigheid van het team. Dit is
dit jaar anders: de overgrote meerderheid van de scholen geeft aan zich te willen ontwikkelen op het
gebied van een of meerdere disciplines. Dit kan nog steeds betekenen dat deze gewenste
deskundigheid op het gebied van disciplines een deskundiger team impliceert. Het maakt vooral
duidelijk dat de scholen een beter beeld hebben van de gebieden waarop zij hun deskundigheid willen
verbeteren, in plaats van de algemene verbetering van de deskundigheid binnen het team.
Hoewel er nog steeds veel onjuiste scenario’s zijn gevonden (35) is dit sterk afgenomen
vergeleken met 2018, toen 59 scenario’s op dit onderdeel onjuist zijn bevonden. Dit betekent dat
scholen een beter beeld hebben gekregen van de benodigde deskundigheid per scenario, maar nog
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niet genoeg om een laag aantal onjuiste scenario’s te garanderen. Ongeveer de helft van de scholen
met een onjuist scenario (19 scholen) plaatst zichzelf in scenario 2 of hoger terwijl zij (tijdelijk) geen
ICC-er hebben en de andere helft van de scholen met een onjuist scenario (16 scholen) plaatst zichzelf
in scenario 3 of 4 terwijl er geen blijk was van inzicht in de talenten van het team. Mogelijk is dat de
laatstgenoemde scholen wel degelijk inzicht hebben in de talenten van hun team, maar dit niet
invullen. Incomplete invulling van de vragen is vaker voorgekomen binnen dit onderdeel. Wanneer de
scholen wordt gevraagd naar hun tevredenheid omtrent de aanwezige deskundigheid vullen weinig
scholen een oordeel in (tevreden, ontevreden) maar leggen veel scholen uit wat voor deskundigheid
zij in huis hebben. Een mogelijke optie voor laatstgenoemde probleem is het verdelen van vragen in
meerkeuzevragen en open vragen waarin scholen een ja/nee, tevreden/ontevreden antwoord kunnen
geven en vervolgens een toelichting moeten geven. Een mogelijke oplossing in het algemeen is dat
scholen niet langer zelf hun scenario’s invullen maar dat de onderzoeker dit doet. Op die manier moet
de school de vragenlijst zo compleet mogelijk invullen. Ook kan het mogelijk zijn dat scholen het gevoel
hebben dat ze vooruitgang moeten hebben geboekt en een onrealistisch, ideaal beeld van de
werkelijkheid geven, terwijl EVI nadrukkelijk bedoeld is als een spiegel en niet als een beoordeling.
Enkele scholen gaven bijvoorbeeld in de vragenlijst aan dat zij hopen dat zij volgend jaar weer subsidie
mogen ontvangen. Compenta kan hierop inspelen door scholen (extra) duidelijk te maken waar EVI
voor bedoeld is en dat het van belang is dat EVI naar waarheid wordt ingevuld.
Compenta kan de scholen ook ondersteunen bij de eerder in dit hoofdstuk genoemde
knelpunten. Dit jaar bestaat het grootste deel van de knelpunten uit aspecifieke knelpunten en dit zijn
knelpunten die van toepassing zijn op het gehele onderwijs en de organisatie van de school en minder
op cultuuronderwijs in het bijzonder, waardoor Compenta hier niet bij kan helpen. De specifieke
knelpunten ‘Gebrek deskundigheid algemeen’, ‘Gebrek deskundigheid team’ en ‘ICC-er vertrokken’
hebben te maken met het gebrek aan deskundigheid en hier kan Compenta de scholen bij
ondersteunen door bijvoorbeeld (ICC)cursussen aan te bieden en teamscholingen te geven (met name
‘coaching on the job’ is een veelgenoemde en methode). Er zijn bijvoorbeeld in totaal 27 scholen die
aangeven dat zij een (extra) ICC-er nodig hebben op hun school omdat zij verwachten dat dit een
belangrijke bijdrage zal leveren aan de deskundigheid op de school.
Dat het aanbieden van cursussen en verschaffen van informatie werkt blijkt uit het feit dat dit
jaar het knelpunt ‘geen prioriteit’ nog maar twee keer werd genoemd, waar dit knelpunt samen met
‘geen behoefte/belangstelling team’ (dit jaar niet genoemd in dit onderdeel) in 2018 vaak genoeg
werden genoemd om er een advies over uit te schrijven. In het rapport van 2018 werd genoemd dat
het belangrijk was om de scholen die deze knelpunten aangeven te benaderen door middel van
informatiebrieven en bijeenkomsten waardoor scholen het belang van cultuuronderwijs en
deskundigheid zouden gaan inzien. Dit jaar is dit minder relevant: scholen lijken het belang van
cultuuronderwijs en deskundigheid in te zien.
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7. Visie
Na het bevorderen van de deskundigheid, is de volgende stap in het proces van kwaliteitsverbetering
van het cultuuronderwijs voor een school het ontwikkelen van een visie op haar cultuuronderwijs. Dit
hoofdstuk laat de resultaten van dit jaar zien op dit gebied en maakt een vergelijking met de resultaten
van 2018. De knelpunten die scholen tegen komen op het onderdeel Visie worden ook besproken. Als
laatste volgt een evaluatie en advies over de beschreven resultaten.

7.1 Samenvatting
Dit jaar heeft 90% van de scholen een visie op cultuuronderwijs. In 2018 was dit 91% van de scholen.
De meeste scholen hebben een schoolspecifieke visie (56%), wat een toename is vergeleken met
2018, toen 51% van de scholen een schoolspecifieke visie had. Net als in 2018 zijn de meeste scholen
tevreden over hun visie op onderwijs (69%). 50% van de scholen met een visie wil zich verder
ontwikkelen op dit gebied, wat een vrij groot verschil is met 2018, toen 65% van de scholen zich
wilde ontwikkelen op het gebied van hun visie. 8% van de scholen heeft visie die zij delen met een
andere school of andere scholen, wat een toename is vergeleken met 2018, toen 5% van de scholen
een gedeelde visie had. 8% van de scholen met een visie heeft een hulpvraag voor Compenta op dit
gebied.
10% van de scholen (22 scholen) heeft op dit moment geen visie op het gebied van
cultuuronderwijs. Dit is een lichte toename vergeleken met 2018, toen 9% (21 scholen) geen visie
had. 27% van deze scholen geven aan dat zij op dit moment een visie aan het maken zijn. Negentien
scholen willen zich verder ontwikkelen op dit onderdeel (86%) en al deze scholen weten hoe ze dit
willen aanpakken. De meeste scholen zonder visie zeggen dat zij van plan waren om het afgelopen
jaar een visie te ontwikkelen maar dat zij door omstandigheden (de coronacrisis, problemen in het
team, fusie, vertrek ICC-er) hier niet aan toe zijn gekomen. Zeven scholen hebben een hulpvraag voor
Compenta.
De percentuele verdeling van aantal scholen per scenario’s is grotendeels gelijk gebleven in
vergelijking met 2018. Het grootste deel van de scholen (51%) zit nog steeds in scenario 3, daarna in
scenario 2 (26%), gevolgd door scenario 4 (15%) en scenario 1 (8%). Er is een verschuiving richting
scenario 4 te zien in deze vergelijking. In totaal zijn er 68 onjuiste scenario’s bevonden op dit
onderdeel, wat een grote toename is vergeleken met 2018, toen maar tien scenario’s onjuist waren
bevonden. Hierdoor kan de vergelijking met 2018 leiden tot een vertekend beeld. Het onderdeel
Visie heeft een gemiddeld scenario van 2.7 (score 110). Dit is gelijk aan 2018, toen dit onderdeel ook
gemiddeld 2.7 scoorde. De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld
zijn vooruitgegaan op dit onderdeel. De gemeenten Emmen en Hoogeveen scoren hetzelfde als in
2018. De gemeenten die minder scoren dan in 2018 zijn Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden,
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Noordenveld en Tynaarlo.

7.2 Visie in beeld
Het onderdeel ‘Visie’ is niet een van de vier hoofddoelstellingen van de CMK-regeling voor Compenta.
Echter, visie is van wezenlijk belang omdat het een voorwaarde is om vraaggericht te kunnen werken.
Dit betekent dat als een school weet wat zij wil bereiken met cultuuronderwijs er een gerichte vraag
ontstaat waarmee zij naar een culturele aanbieder kunnen gaan. Bovendien is een visie van essentieel
belang als een school een doorlopende leerlijn wil opzetten. Compenta maakt onderscheid in vier
verschillende scenario’s wat betreft het onderdeel Visie21 :

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 schoolspecifieke visie die is vastgelegd in een
beleidsstuk, dat is geïntegreerd in het schoolplan. Het budget is opgenomen in de
meerjarenbegroting.

EVI geeft inzicht in hoeveel scholen een visie hebben op cultuuronderwijs, in dit deelhoofdstuk worden
de resultaten beschreven door middel van twee modellen. In Model 1 hebben scholen een visie voor
cultuuronderwijs en in Model 2 is dit niet het geval.

7.2.1 Model 1: de school heeft een visie op cultuuronderwijs omschreven (scenario 2, 3 en 4)
206 van de 228 scholen heeft een visie op cultuuronderwijs, wat inhoudt dat 90% van de
deelnemende en geschikte vragenlijsten een visie omschrijft. In 2018 had 91% van de scholen een
visie. Binnen de visie wordt er onderscheid gemaakt tussen algemene en schoolspecifieke
doelstellingen. Dit jaar zijn negentig algemene doelstellingen bevonden (44%) en is er één school die
aangeeft dat zij een visie hebben maar deze niet omschrijven (0,1%). Wederom is er een relatieve
stijging zichtbaar in de schoolspecifieke doelstellingen die een school in haar visie of beleidsplan
opneemt. In 2018 had 51% van de scholen een schoolspecifieke visie en dat is nu 56% (115
scholen)22. Dit betekent dat meer scholen hun cultuuronderwijs invullen aan de hand van hun eigen
schoolspecifieke doelen in plaats van door algemene doelen te stellen. Een aantal voorbeelden van
schoolspecifieke doelstellingen zijn:

21

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
In deze vergelijking is het belangrijk te onthouden dat de analyse van 2018 gebaseerd is op 211 scholen, wat
betekent dat toen 108 scholen een schoolspecifieke visie hadden.
22
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“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen kennisnemen van de eigen cultuur,
maar ook van andere culturen. We willen graag dat onze leerlingen als ze bij ons van school
gaan enige kennis hebben van het culturele erfgoed in ons dorp. De kanalen (de functie en het
ontstaan) en geschiedenis van het veen, de molen en Vincent van Gogh, die veel in het veen
geschilderd heeft. Hoe houden we de herinnering levend. Ook vinden we het belangrijk dat de
leerlingen hun ideeën en gevoelens kunnen uiten op allerlei manieren. Daarbij kun je denken
aan: beeld, muziek, taal, spel, dans, drama, ICT en techniek. We willen dat de kinderen in
aanraking komen met al deze vormen van expressie, maar ook vaardigheden leren
ontwikkelen, zodat zij een bij hun passende keuze kunnen maken waarin ze later een weg
kunnen vinden. Bovendien leren ze kijken naar/waarderen van hoe anderen bezig zijn met al
deze vormen.” (D14, 6)
“Cultuuronderwijs levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Denk
aan identiteit, zelfbeeld, normen en waarden. We willen kinderen uitdagen vaardig te worden
om op verschillende manieren uit te drukken wat ze voelen, ervaren en weten. We willen de
nieuwsgierige houding van kinderen naar kunst, cultuur en elkaar vergroten. Kinderen leren
dat ieders talent ergens anders ligt. Sommige kinderen zijn minder goed in het leren, maar
hebben een groot talent op creatief gebied. Door dit te ervaren wordt hun zelfvertrouwen
vergroot. We willen de betrokkenheid van kinderen vergroten door middel van
cultuuronderwijs. Door de leerstof in een betekenisvolle thematische context te plaatsen
zullen kinderen worden uitgedaagd door middel van de 8 intelligenties.” (D39, 5)
“Onze school richt zich op de ontwikkeling van de eigen creativiteit en op het kennis maken
met kunst vanuit het oogpunt dat kunst en cultuur zingevend en verrijkend zijn voor het leven.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen oog krijgen voor kunst en cultuur en dit met een open
blik tegemoet treden. Door regelmatig in aanraking te komen met kunst en cultuur wordt het
mogelijk voor de leerlingen om, op hun eigen wijze, hun eigen ‘ik’ te ontwikkelen. Op deze
manier krijgen ze de kans om meer van zichzelf te laten zien. Dit zal het zelfvertrouwen van de
leerlingen versterken. Onze school wil de kinderen vaardig maken en kennis bijbrengen op het
gebied van kunst en cultuur d.m.v. muziek, beeldende vorming, dans, drama, filosofie,
literatuur en cultureel erfgoed. Hierbij vinden we het belangrijk dat de creatieve vakken op
een speelse manier verweven worden met de kernvakken en de zaakvakken door vanuit een
thema te werken. Hierdoor creëer je meer draagvlak en betekenis binnen een context.” (D59,
6)
“Binnen onze school zien we cultuuronderwijs als een belangrijk middel voor onze leerlingen
met een fysieke of meervoudige beperking om zich op sociaal-emotioneel gebied te
ontwikkelen. Het biedt de leerling mogelijkheden emoties te (leren) uiten, deze bij anderen te
herkennen, samen te werken, door experimenteren de eigen mogelijkheden te ontdekken,
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vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen en autonomie op te bouwen. Daarom willen we
de leerlingen actief en receptief in aanraking brengen met allerlei vormen van
cultuuronderwijs: we willen in de komende jaren het aanbod op gebied van
handvaardigheid/tekenen, drama, dans, muziek, media/fotografie te versterken. Deze
disciplines bieden onze leerlingen meer mogelijkheden om zich te uiten. Tevens biedt
cultuuronderwijs onze leerlingen mogelijkheden hun leefwereld en wereldbeeld te vergroten
door kennis te maken met allerlei vormen van kunst en cultuur, zowel dichtbij
(school/thuis/buurt) als verderaf (bezoek aan theater/museum). We willen hiervoor de
mogelijkheden in kaart brengen, zowel voor uitstapjes als in kaart brengen van culturele
partners in de regio.” (D104, 5)
Algemene doelstellingen zijn doelstellingen die het belang van cultuuronderwijs aangeven, maar niet
specifiek zijn voor de school. Daarnaast zijn de doelstellingen die meer gericht zijn op de algemene
visie van de school en niet zozeer op cultuuronderwijs in het bijzonder hier ook onder geschaard.
Enkele voorbeelden van algemene doelstellingen zijn de volgende:
“Kinderen in aanraking brengen met kunst, cultuur en cultureel erfgoed; dit leren begrijpen en
waarderen. Ook samen met kinderen genieten van kunstuitingen en de kinderen zelf
kunstuitingen laten uitvoeren.” (D12, 5)
“Alle leerlingen in aanraking brengen met diverse vormen van cultuur.” (D47, 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!”
(D82, 5)
Dat het onderscheid tussen een algemene en een schoolspecifieke visie subjectief is blijkt uit het groot
aantal scenario’s dat onjuist is bevonden. Meerdere scholen plaatsen zichzelf in scenario 3 of 4 terwijl
zij niet ingaan op de specifieke vorm van onderwijs, locatie of de leerlingen van de school. Bovendien
laat de vraagstelling erg veel ruimte over voor meervoudige interpretaties. Waar sommige scholen hun
visie omschrijven geven andere scholen weer wat zij aan cultuuronderwijs doen (bijvoorbeeld het
toepassen van een doorlopende leerlijn). Op dit onderwerp wordt verder ingegaan in het
deelhoofdstuk ‘Evaluatie en advies’.
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Figuur 25: Procentuele verdeling soorten doelstellingen.

Het grootste deel van de scholen met een visie (141 scholen) is tevreden (69%). 58 scholen geven geen
of een neutrale beoordeling (28%) en zeven scholen geven aan dat zij ontevreden zijn over hun visie
(3%). In vergelijking met 2018 zijn minder scholen ontevreden (van 7% naar 3%) maar ook minder
scholen tevreden (van 75% naar 69%). Daarnaast geven meer scholen geen of een neutrale
beoordeling (van 22% naar 28%). Het is opvallend dat veel scholen uit de laatstgenoemde categorie
niet aangeven of zij tevreden of ontevreden zijn maar verder uitweiden over hun visie of over de
onderwijsvormen van de school.

Tevredenheid Visie model 1: Visie aanwezig

Neutraal
28%

Ontevreden
3%
Tevreden
69%

Figuur 26: Procentuele verdeling tevredenheid over Visie in model 1 (Visie aanwezig).
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De scholen die ontevreden zijn met de aanwezige visie geven aan dat de visie onvoldoende aandacht
heeft gehad of is verouderd en dat zij dit willen veranderen in de toekomst.

“Door de vele personele wisselingen is dit niet voldoende uit de verf gekomen. We zijn in 20162017 gestart, cultuuronderwijs staat 5x per jaar op de agenda. We maken voorzichtige stapjes.
Als eerste zijn we de lijn voor beeldende vorming aan het uitwerken. Dit wordt elk schooljaar
uitgebreid met een volgende expertise.” (D48, 4)

“Het beleidsstuk is verouderd en dient op details, maar ook op visie weer aan te sluiten op de
visie van de school zoals in het schoolplan staat. Nu de basiskwaliteit van de school weer
voldoende is willen we graag een koppeling tussen rijk cultuuronderwijs - talentontwikkeling onderzoekend leren.” (D168, 5)

103 van de 206 scholen met een visie willen zich verder ontwikkelen op dit onderdeel, wat 50%
inhoudt; een aanzienlijk lager percentage dan de 65% van 2018. De andere helft wil zich niet verder
ontwikkelen op dit gebied. Dit kan zowel betekenen dat er een zekere moeheid is ontstaan onder de
scholen door de vele malen dat zij de vragenlijst hebben ingevuld de afgelopen jaren, maar
tegelijkertijd zou het ook kunnen inhouden dat de scholen het gevoel hebben dat ze hun visie al
voldoende hebben ontwikkeld. 97% van de scholen die zich willen ontwikkelen op het gebied van visie
(100 scholen) weten hoe zij dit willen gaan doen. De meeste scholen geven aan de expertise van een
van de organisaties van Compenta te willen inschakelen in het ontwikkelen van hun visie of de visie
regelmatig in het team te bespreken.

“We willen samen met ons team komen tot een nieuwe visie op en inrichting van ons onderwijs.
De uitgangspunten zijn inmiddels duidelijk. Komend schooljaar willen we stappen zetten. Dat
doen we door studiedagen binnen ons team waarin we samen de lijnen uitzetten, we gaan
kijken

bij

andere

scholen

en

we

gaan

het

gesprek

aan

met

plaatselijke

instellingen/ondernemers. De school wil de wereld in en de wereld binnen de school halen.”
(D28, 6)

“Deskundigheidsbevordering van teamleden. Borgen van leerlijnen. Doelen stellen en aan de
hand van een tijdspad bereiken. Verdere samenwerking met het ICO.” (D97, 5)

De overige 50% (103 scholen) met een visie wil zich niet verder ontwikkelen op het gebied van visie,
wat een toename is in vergelijking met 2018, toen 35% van de scholen zich niet verder wilde
ontwikkelen op dit gebied. De meeste scholen geven aan dat zij tevreden zijn over hun visie op dit
moment en dat ze de visie regelmatig monitoren en waarborgen:
58

“We denken dat we met de beschreven visie voldoende handvatten hebben om verder te
kunnen ontwikkelen. Daarnaast zit cultuur al zo lang in ons onderwijs verweven dat we de
visieontwikkeling en beleidsvorming meenemen in de algehele ontwikkelingen.” (D95, 7)

“We hebben op dit moment onze visie goed op papier staan. Ook dragen we dit het hele team.
Gaandeweg zal er wel iets bijgesteld moeten worden, maar de grote lijnen zullen wel gevolgd
en uitgevoerd worden.” (D118, 6)

16 scholen (8%) geeft aan dat zij een gedeelde visie hebben, met bijvoorbeeld een andere school of
een bovenschoolse stichting. In 2018 waren dit nog maar tien scholen (5%). 32 scholen (16%) van de
scholen met een visie geeft aan dat zij een vraag hebben op dit gebied voor Compenta.

7.2.2 Model 2: de school heeft (nog) geen visie op cultuuronderwijs omschreven (scenario 1)
Dit jaar bevinden zich 22 scholen in dit model. Deze scholen geven aan op dit moment geen visie te
hebben omschreven. In totaal is dit 10% van de goedgekeurde vragenlijsten. Dit is ongeveer gelijk
gebleven met 2018, toen 9% van de scholen geen visie had. Zes van deze scholen geven aan dat zij op
dit moment bezig zijn met het ontwikkelen van een visie (27%). De meeste scholen zonder visie
zeggen dat zij van plan waren om het afgelopen jaar een visie te ontwikkelen maar dat zij door
omstandigheden (de coronacrisis, problemen in het team of in de school, een fusie of het vertrek van
een ICC-er) hier niet aan toe zijn gekomen:

“De school is een fusieschool. De beide scholen afzonderlijk hadden al wel iets op papier
staan, maar de nieuwe school moet dit nog verder uit gaan werken. De prioriteit lag eerst bij
de visie en missie, de kennisvakken, vervolgens gingen we verder met de Daltonscholing.
Thans zitten we midden in de bouw van onze nieuwe school. (Dit vraagt ook visie en missie
qua inrichting en buiten omgeving). Het had voor ons nog niet de eerste prioriteit. We gaan
kijken of we het komend schooljaar het proces kunnen opstarten.” (D98, 5)

“Dit is nog niet aan bod gekomen dit schooljaar i.v.m. brand op school en nu de Corona Crisis.
Dit stond wel op de planning voor dit schooljaar.” (D182, 5)

Negentien van de 22 scholen zonder visie willen zich verder ontwikkelen op dit onderdeel, dit is 86%.
Dit is een sterke afname in vergelijking met 2018, toen 95% van de scholen zonder visie dit wilde. Alle
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scholen die zich willen ontwikkelen op dit gebied weten hoe ze dit willen doen, bijvoorbeeld door het
uitvoerig bespreken van dit onderdeel binnen het team (vaak onder begeleiding van externe experts)
of door met andere scholen samen een visie te formuleren.
“Door binnen de regio te kijken wat er mogelijk is om onze scholen samen te voegen en
samen tot een beleid te komen op stichtingsniveau.” (D164, 5)
“Door in het team een visietraining aan te bieden, waarbij we begeleid worden door
deskundigen.” (D182, 5)
De drie scholen (14%) die zich niet willen ontwikkelen zeggen het volgende:
“Omdat we het cultuuronderwijs opnemen in onze visie op thematisch werken tijdens
wereldoriëntatie. Daar is cultuuronderwijs een onderdeel van.” (D135, 5)
“We redden ons met onze contacten.” (D170, 5)
“Onze ICC-ers komen daar samen uit.” (D240, 5)
Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de eerste school geen visie voor cultuuronderwijs wil
ontwikkelen omdat zij dit enkel verwerken in thematisch werken en dat de overige twee scholen zich
wel degelijk willen ontwikkelen maar hier geen hulp bij behoeven. Echter, dit bleek niet uit hun
antwoord op de meerkeuzevraag of zij zich willen ontwikkelen, waar zij “nee” op hebben
geantwoord.
Zeven scholen hebben een hulpvraag op het gebied van visie op cultuuronderwijs voor Compenta.

7.2.3 Vergelijking 2018 en 2020 modellen
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Figuur 27: Procentuele verdeling Visie 2018
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afwezig
10%

2020

Visie
aanwezig
90%

Figuur 28: Procentuele verdeling Visie 2020.
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Bereidheid om te
ontwikkelen model 1 en 2
Visie 2018

Bereidheid om te
ontwikkelen model 1 en 2
Visie 2020
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Figuur 29: Bereidheid om te ontwikkelen 2018.

Visie aanwezig
Wil ontwikkelen

14

Visie afwezig
Wil niet ontwikkelen

Figuur 30: Bereidheid om te ontwikkelen 2020.

7.3 Resultaten: Visie in de EVI-piramides
Nadat de scholen de stand van zaken over hun visie op het cultuuronderwijs hebben ingevuld, wordt
aan het einde van het onderdeel Visie in de vragenlijst gevraagd in welk scenario de school zich
bevindt. In dit deelhoofdstuk wordt er op provinciaal en gemeentelijk niveau een vergelijking
gemaakt met de resultaten van 2018.
In totaal zijn er 68 scholen die niet meegenomen zijn in de kwantitatieve verwerking op dit
onderdeel. Deze scholen hebben een scenario ingevuld dat niet overeenkomt met de antwoorden op
de open vragen. Dit is het geval wanneer scholen zeggen dat ze geen visie hebben maar zichzelf wel
in scenario 2, 3 of 4 plaatsen; wanneer scholen een algemene visie hebben maar zichzelf in scenario 3
of 4 plaatsen; of wanneer scholen een schoolspecifieke visie hebben maar zichzelf in scenario 1 of 2
plaatsen. Het aantal scenario’s dat onjuist is bevonden is dit jaar veel hoger dan in 2018, toen in
totaal tien scenario’s onjuist bevonden zijn. De oorzaak hiervoor kan zowel liggen bij de onderzoeker
(bijvoorbeeld door een verschillende interpretatie van de handleiding) als bij de antwoorden van de
scholen die zichzelf nu anders inschatten dan in 2018. Hoogstwaarschijnlijk is het een combinatie van
beide mogelijkheden. In 2018 werden in totaal 107 visies geschaard onder schoolspecifieke visies.
Een schoolspecifieke visie betekent dat een school in scenario 3 of 4 moet zitten. Echter, zoals in
figuur 31 zichtbaar is telt de analyse van 2018 141 scholen in scenario 3 en 4. Dit zou betekenen dat
34 van deze scenario’s eigenlijk onjuist bevonden hadden moeten worden, wat niet is gebeurd. In het
subhoofdstuk ‘Evaluatie en advies’ wordt hier verder op ingegaan.

7.3.1 Provinciale resultaten Visie
Ondanks het grote verschil in het aantal van goedgekeurde scenario’s zijn de percentuele verdelingen
grotendeels gelijk gebleven in vergelijking met 2018, met een lichte verschuiving richting scenario 4.
Nog steeds bevinden de meeste scholen zich in scenario 3, gevolgd door 2, 4 en tot slot 1.
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Visie: aantal scholen per
scenario 2020

Visie: aantal scholen per
scenario 2018
114

82
68
42
27
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Scenario 1
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Figuur 31: Aantal scholen per scenario 2018 (n=223).

Figuur 32: Aantal scholen per scenario 2020 (N=160).

Vergelijking Visie provinciaal
2018-2020
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30% 26%
6%

12% 15%
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2018

Scenario 3

Scenario 4
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Figuur 33: Vergelijking verschillende scenario’s Visie provinciaal 2018 en 2020.

Het onderdeel Visie heeft dit jaar een gemiddeld scenario van 2.7 (score 110). Dit is vrijwel gelijk aan
2018, toen dit onderdeel ook gemiddeld 2.7 scoorde, toen met score 108. De EVI piramide voor het
gemiddelde van alle scholen op het gebied van visie op cultuuronderwijs is dus gelijk gebleven en ziet
er als volgt uit:

Figuur 34: EVI Piramide gemiddelde score Visie van de Drentse scholen 2020.
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7.3.2 Gemeentelijke resultaten Visie
In deze paragraaf worden de resultaten per gemeente weergegeven op het het gebied van Visie op
cutuuronderwijs. Daarnaast wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van dit jaar en
die van 2018.
Aa en Hunze: score 115, scenario 2.9 (in 2018 2.7) (n=8. In 2018 n=1023)
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Assen: score 113, scenario 2.8 (in 2018 2.5) (n=23, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=2624)
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In de gemeente Aa en Hunze doen dit jaar negen scholen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit nog
elf scholen. Eén scenario is onjuist bevonden. Hierdoor kan in de vergelijking met 2018 een vertekend beeld
ontstaan.
24
In de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 29 scholen die mee doen aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit
28 scholen. Eén vragenlijst is onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft laten
invullen. Daarnaast zijn vijf scenario’s onjuist bevonden. Hierdoor kan de vergelijking met 2018 een vertekend
beeld geven.
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Borger-Odoorn: score 98, scenario 2.5 (in 2018 2.7) (n=11. In 2018 n=13)25
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Coevorden: score 76, scenario 1.9 (in 2018 2.1) (n=11, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=1926)
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In de gemeente Borger-Odoorn doen dit jaar vijftien scholen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit
ook vijftien scholen. Vier scenario’s zijn onjuist bevonden. Hierdoor kan de vergelijking met 2018 een vertekend
beeld geven.
26
In totaal doen dit jaar negentien scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2018
waren dit 21 scholen. Drie vragenlijsten zijn ongeschikt bevonden doordat de tweede invuller mist. Daarnaast
zijn vijf scenario’s onjuist bevonden. Dit kan ervoor zorgen dat er in de vergelijking met 2018 een vertekend
beeld ontstaat.
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De Wolden: score 105, scenario 2.6 (in 2018 2.7) (n=8. In 2018 n=1327)
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Emmen: score 113, scenario 2.8 (in 2018 2.8) (n=36, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=5128)
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Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook
dertien scholen. Dit jaar zijn vijf scenario’s onjuist bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit leiden tot een
vertekend beeld.
28
In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook 54
scholen. Vier vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn dit
jaar veertien scenario’s onjuist bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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Hoogeveen: score 101, scenario 2.5 (in 2018 2.5) (n=17, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=2629)
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Meppel: score 127, scenario 3.1 (in 2018 3) (n=6, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=1130)
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Dit jaar nemen dertig scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit 27
scholen. Twee vragenlijsten zijn ongeschikt omdat deze niet waren ingevuld door een tweede invuller.
Daarnaast zijn er elf onjuiste scenario’s bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit een vertekend beeld
geven.
30
In de gemeente Meppel doen dit jaar elf scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit nog veertien.
Dit jaar is één vragenlijsten ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Daarnaast zijn dit jaar
vier scenario’s onjuist bevonden. Dit kan ertoe leiden dat in de vergelijking met 2018 een vertekend beeld
ontstaat.
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Midden-Drenthe: score 145, scenario 3.6 (in 2018 3.3) (n=16. In 2018 n=16)31
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Noordenveld: score 75, scenario 1.9 (in 2018 2.4) (n=8, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=16) 32
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Dit jaar doen achttien scholen uit de gemeente Midden-Drenthe mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit
zestien scholen. Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden. Dit zorgt voor een vertekend beeld in de vergelijking
met 2018.
32
Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2018 waren dit ook
zestien scholen. Drie vragenlijsten zijn ongeschikt omdat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn vijf
scenario’s onjuist bevonden. Dit kan ervoor zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat in vergelijking met
2018.
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Tynaarlo: score 98, scenario 2.4 (in 2018 3.1) (n=9. In 2018 n=1233)
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Westerveld: score 109, scenario 2.7 (in 2018 2.4) (n=7. In 2018 n=10)34

Visie:
Vergelijking 2018-2020
5

5

4
2
1
0
Scenario 1

0
Scenario 2
2018

Scenario 3

0

Scenario 4

2020

33

Dit jaar doen in de gemeente Tynaarlo zestien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit veertien
scholen. Zeven scenario’s zijn onjuist bevonden. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan in de vergelijking
met 2018.
34
Dit jaar doen in de gemeente Westerveld twaalf scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook
twaalf scholen. Dit jaar zijn vijf scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de
vergelijking met 2018.
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7.4 Knelpunten visievorming
Dit deelhoofdstuk beschrijft de knelpunten die genoemd zijn door de scholen in het onderdeel Visie.
Deze knelpunten laten zien waar de scholen precies tegen aan lopen waardoor Compenta de juiste
ondersteuning en hulp kan bieden. In totaal zijn bij het onderdeel Visie 58 knelpunten genoemd. In
totaal worden er vijftien verschillende knelpunten onderscheiden:
•

Coronacrisis

•

Directeur gewisseld/afwezig

•

Financieel

•

ICC-er vertrokken

•

Geen prioriteit

•

Nog niet aan toe

•

Gebrek deskundigheid team

•

Problemen in het team

•

Roostering

•

School sluit/fuseert

•

Speciaal onderwijs

•

Tijdgebrek

•

Extern

•

Werkdruk

•

Zichtbaarheid visie

Figuur 35 laat zien hoe vaak bovenstaande knelpunten voor komen bij het onderdeel visie. Het
knelpunt dat het meest genoemd wordt is ‘Coronacrisis’ (14 keer). Veel scholen geven aan dat het
ontwikkelen of vastleggen van een visie door de coronacrisis weinig prioriteit heeft gehad.

“De visie is beschreven, het was altijd zichtbaar maar door alle omstandigheden in het
afgelopen jaar, ziekte en Corona, zal de visie weer opnieuw vorm moeten krijgen.” (D157, 5)

“De visie is helder, maar nog niet eigen gemaakt door het team. Door de corona periode staat
dit even op een laag pitje.” (D232, 5)

Echter, de scholen vullen de vragenlijst in op basis van de opbrengsten van twee jaar en niet enkel van
de laatste weken waarin de scholen last hebben gehad van de (gevolgen van) de coronacrisis, waardoor
het in ieder geval in een paar van deze gevallen hoogstwaarschijnlijk niet geheel terecht is dat een
achterstand op het onderdeel ‘Visie’, wat meer tijd in beslag neemt dan enkele weken, wordt verklaard
door de coronacrisis.
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Het knelpunt dat hierna het meest wordt genoemd is ‘Geen prioriteit’ (11 keer). De meeste scholen
geven hier aan dat ze bezig zijn geweest met andere onderdelen van het cultuuronderwijs (of van het
onderwijs in het algemeen) en dat het beschrijven en/of het implementeren niet de eerste prioriteit
had.

“Dit schooljaar hebben andere zaken (verbetering van het onderwijs, opnieuw inzetten van de
visie, inspectiebezoek en als laatste het Coronavirus) voorrang gekregen. Komend schooljaar
zal er meer ruimte zijn voor cultuur.” (D105, 5)

Hierna komt het knelpunt ‘Zichtbaarheid visie’ het meest voor. Er zijn negen scholen die expliciet
aangeven dat de zichtbaarheid van de visie op het gebied van cultuuronderwijs binnen hun school nog
te wensen overlaat.

“De visie is helder en leidend, maar nog niet voldoende zichtbaar in de school, Hij zit wel "tussen
de oren" in het team.” (D8, 6)

“De visie wordt gesteund door het team, echter in de praktijk komt het niet volledig tot zijn
recht. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar de scholing gestart en in die tijd was het redelijk actueel
in de klassen om de zelfontwikkelde lessen te doen, maar om daar uiteindelijk zelf mee verder
te gaan werd als zeer lastig ervaren door een groot aantal collega's.” (D211, 5)

Net zoals in het hoofdstuk over Deskundigheid wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen
specifieke en aspecifieke knelpunten. De specifieke knelpunten zijn gelinkt aan cultuuronderwijs en
hier kan Compenta invloed op uit oefenen.

1. Geen prioriteit op het gebied van visievorming;
2. Geen ICC-er aanwezig of ICC-er vertrokken. De school heeft geen ICC-er en mist daardoor
deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs;
3. De visie is niet zichtbaar. De visie is wel aanwezig op school, maar is onvoldoende zichtbaar op
de werkvloer.
4. Gebrek deskundigheid team. Deze school geeft aan dat er te weinig deskundigheid bestaat
binnen het team waardoor het formuleren en toepassen van een visie niet goed lukt.

De andere knelpunten zijn aspecifiek en zijn niet direct gelinkt aan cultuuronderwijs en zijn daarom
niet meegenomen in het advies.
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Figuur 35: Verschillende knelpunten van het onderdeel Deskundigheid.

7.5 Evaluatie en advies
In dit deelhoofdstuk wordt gekeken hoe de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft bijgedragen
aan de visievorming zoals beschreven is in de voorgaande deelhoofdstukken. Daarnaast wordt er een
advies gegeven over hoe Compenta ondersteuning kan bieden bij bepaalde onderdelen van
visievorming. De CMK-regeling die wordt verstrekt via Compenta draagt bij aan visievorming op de
volgende manieren:

1. Een financiële bijdrage beschikbaar stellen met de mogelijkheid voor de scholen om dit aan
visievorming uit te geven: de financiële bijdrage kon door scholen gebruikt worden om de
deskundigheid op school te vergroten, waardoor ze hun eigen visie (verder) konden
ontwikkelen; scholen konden door de deskundigheid van externen hulp krijgen bij het
opstellen van een visie (bijv. een adviesgesprek). In de ICC-cursussen worden de deelnemers
ondersteunt bij het opstellen van een visie. Daarnaast konden de vier instellingen die
verbonden zijn aan Compenta, namelijk K&C, ICO, Kunstbeweging en Scala (en de daaraan
verbonden cultuurcoaches), scholen ondersteuning bieden
2. Scholen stimuleren om hun visie (verder) te ontwikkelen: de ambitiescenario’s sporen de
scholen aan om hun visie (verder) te ontwikkelen.

Het aantal scholen met een visie is vergeleken met 2018 nagenoeg gelijk gebleven, met een
percentuele daling van ongeveer 1% naar 90% van de scholen. De scholen die op dit moment geen
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visie hebben geven bijna allemaal aan dat zij hiermee bezig zijn of dat het op de planning stond voor
dit jaar maar dat het door omstandigheden geen vorm had gekregen en daardoor uitgesteld is naar
volgend jaar. 50% van de scholen met een visie wil zich verder ontwikkelen op dit gebied en 86% van
de scholen zonder visie wil dit. Veel van deze scholen geven aan dat ze de ontwikkeling in gang willen
zetten met de hulp van experts (vaak vanuit de vier instellingen die verbonden zijn aan Compenta),
waaruit blijkt dat de meeste scholen goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Compenta biedt
met betrekking tot de ondersteuning van visievorming.
In totaal zijn bij het onderdeel ‘Visie’ 58 knelpunten genoemd. De specifieke knelpunten zijn
dat er geen prioriteit is op het gebied van visievorming (elf keer genoemd); dat de visie niet voldoende
zichtbaar is (negen keer genoemd); dat er geen ICC-er aanwezig is (drie keer genoemd); en dat er
gebrek aan deskundigheid is binnen het team (één keer genoemd). De laatste twee punten hangen
samen met de deskundigheid zoals besproken in het vorige hoofdstuk en kunnen verholpen worden
door het aanstellen en opleiden van een ICC-er die de leiding neemt in de visievorming. Compenta kan
door middel van voorlichting en informatieavonden benadrukken hoe belangrijk het is om een goede
visie op papier te hebben en te volgen wanneer een school cultuuronderwijs probeert te
implementeren binnen hun school, omdat deze visie ervoor zorgt dat de school overzicht behoudt en
op zoek kan gaan naar aanbod dat aansluit bij de organisatie, omgeving en de kinderen van de school.
Ook kan Compenta helpen bij het zichtbaar maken van de visie door bijvoorbeeld teamtrainingen aan
te bieden of informatiemomenten voor alle teamleden te organiseren waardoor het gehele team het
belang van cultuuronderwijs in gaat zien, in plaats van dat cultuuronderwijs enkel gedragen moet
worden door de ICC-er.
56% van de scholen heeft nu een schoolspecifieke visie en dat is meer dan in 2018, toen 51%
van de scholen een schoolspecifieke visie had. Dit betekent dus dat de nadruk van Compenta op
ambitiescenario’s door bijvoorbeeld informatieavonden te organiseren de scholen inderdaad blijft
motiveren om de visies verder te ontwikkelen. Het blijft zaak om de scholen te stimuleren om na te
denken over hun visies en de visie zo schoolspecifiek mogelijk te formuleren. Met name voor openbare
basisscholen blijkt het moeilijk om een schoolspecifieke visie te omschrijven (en voor de onderzoeker
om dit als schoolspecifiek te coderen). Compenta zou tijdens de informatieavonden en de ICCcursussen meer aandacht kunnen schenken aan de definitie van een schoolspecifieke visie. Want
hoewel openbare basisscholen wellicht niets kunnen zeggen over hun geloofsovertuiging of misschien
zelfs niet over hun specifieke onderwijsvorm (zoals Jenaplan of Dalton) kunnen deze scholen alsnog
goed beschrijven in wat voor dorp of wijk de school ligt (bijvoorbeeld in het centrum van een stad, in
een nieuwbouwwijk of een achterstandswijk) en uit wat voor omgeving de kinderen komen. Hierdoor
kan de visie specifieker omschreven worden waardoor vraag en aanbod van de school omtrent
cultuuronderwijs passender wordt gemaakt. De school kan dan bijvoorbeeld naar het theater gaan met
kinderen die dit vanuit huis nooit zouden doen, naar de bibliotheek gaan met kinderen met een
taalachterstand of naar een dorp in de buurt gaan voor kinderen die nooit de stad uit zijn geweest.
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Hoewel veel scholen denken dat zij een schoolspecifieke visie hebben is dit niet altijd het geval. Ook
de visies die dit jaar als schoolspecifiek zijn gecodeerd kunnen aangescherpt en uitgebreid worden.
Daarom is het belangrijk dat Compenta bij iedere school benadrukt dat zij nogmaals aandacht besteden
aan hun visie, ook wanneer de scholen denken dat hun visie schoolspecifiek (genoeg) is.

Tegelijkertijd is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies door de enorme
toename in onjuiste scenario’s. Deze scholen hebben een scenario ingevuld dat niet overeenkomt met
de antwoorden op de open vragen. Dit is het geval wanneer scholen zeggen dat ze geen visie hebben
maar zichzelf wel in scenario 2, 3 of 4 plaatsen; wanneer scholen een algemene visie hebben maar
zichzelf in scenario 3 of 4 plaatsen; of wanneer scholen juist een schoolspecifieke visie hebben maar
zichzelf in scenario 1 of 2 plaatsen. In 2018 waren tien scenario’s in dit onderdeel onjuist bevonden en
dit jaar zijn dit er 68. De oorzaak hiervoor kan zowel liggen bij de onderzoeker (bijvoorbeeld door een
verschillende interpretatie van de handleiding) als bij de antwoorden van de scholen die zichzelf nu
anders inschatten dan in 2018. Hoogstwaarschijnlijk is het een combinatie van beide mogelijkheden.
In 2018 werden in totaal 107 visies geschaard onder schoolspecifieke visies. Een
schoolspecifieke visie betekent dat een school in scenario 3 of 4 moet zitten. Echter, de analyse van
2018 telt 141 scholen in scenario 3 of 4. Dit zou betekenen dat 34 van deze scenario’s eigenlijk onjuist
bevonden hadden moeten worden, wat niet is gebeurd.
Een andere mogelijkheid heeft te maken met het onvolledig en onjuist invullen van de
vragenlijst, zoals ook benoemd in de evaluatie van het onderdeel ‘Deskundigheid’. Als antwoord op de
vraag “Wat wilt u met het cultuuronderwijs op uw school bereiken?” lijkt het alsof veel scholen niet
hun visie en doelstellingen invullen maar bijvoorbeeld algemene plannen rondom cultuuronderwijs
delen of enkel beschreven dat ze cultuuronderwijs belangrijk vinden:

“We willen bereiken dat we onze ateliers steeds verder professionaliseren. Dit doen we door meer
diversiteit aan te brengen en door de externe workshopgevers te betrekken bij onze leerdoelen.
Verder willen we een steeds betere afstemming/verbinding bereiken tussen cultuuronderwijs en
zaakvakonderwijs.” (D138, 4)

“Cultuureducatie neemt een belangrijke plaats in onze school in. We vinden het noodzakelijk dat
kinderen kennis maken met verschillende disciplines, het past bij onze visie dat kinderen en
leerkrachten zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen, dat ze uitgedaagd worden en
gestimuleerd worden om nieuwe onbekende kanten van zichzelf te ontdekken. We vinden het
belangrijk om bij te blijven, mee te denken en samen te werken op gebieden die anders zijn dan
taal, rekenen en lezen. Dat kan alleen als je cultuureducatie in het jaarlijkse lesprogramma
integreert en programmeert.” (D197, 5)
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Dit zou verholpen kunnen worden door de vraagstelling aan te scherpen waardoor duidelijk wordt dat
scholen hun daadwerkelijke vastgelegde visie en doelstellingen moeten weergeven.
Daarnaast stond er dit jaar een fout in de vragenlijst waardoor scholen mogelijk een onjuist
scenario hebben ingevuld. Bij scenario 2 staat namelijk: “Wij hebben een schoolspecifieke visie op
cultuuronderwijs omschreven en vastgelegd in een beleidsstuk”. Echter, voor scenario 2 is een
algemene visie vereist. Hierdoor hebben scholen zichzelf wellicht in scenario 2 geplaatst terwijl zij wel
een schoolspecifieke visie hebben, wat vervolgens dus werd gecodeerd als onjuist.
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8. Doorlopende leerlijn
Nadat de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ in beeld zijn gebracht, worden de scholen gevraagd
naar de samenhang in hun cultuuronderwijs. Een doorlopende leerlijn houdt in dat er op horizontale
(door verschillende vakken) of verticale (door de verschillende groepen) manier samenhang wordt
gecreëerd in het cultuuronderwijs. Dit hoofdstuk geeft een beeld over de mate van samenhang van de
Drentse scholen. Er wordt gekeken hoeveel scholen inmiddels beschikken over een doorlopende
leerlijn, op welke manier de scholen samenhang in hun cultuuronderwijs aanbrengen. Daarnaast
worden de provinciale en gemeentelijke resultaten van dit onderdeel beschreven. Ten slotte vormt
bovenstaande informatie een evaluatie en advies voor Compenta op dit onderdeel.

8.1 Samenvatting
92% van de deelnemende scholen geeft aan dat zij bewust samenhang aanbrengen in hun
cultuuronderwijs. De onderwijsvormen die het meest worden genoemd door de scholen zijn
activiteiten, lessen, externe programma’s en projecten. Dit jaar zijn er opvallend minder
onderwijsvormen genoemd dan in 2018. Over het algemeen is de relatieve verdeling van de
onderwijsvormen grotendeels gelijk gebleven.
Dit jaar beschikt 37% (66 scholen) over een (goedgekeurde) doorlopende leerlijn. De
meerderheid van de scholen is tevreden over de samenhang in hun cultuuronderwijs (68%) en maar
drie scholen zijn hier ontevreden over (5%). Het merendeel van de scholen wil zich verder ontwikkelen
op dit onderdeel (85%). Vijftien scholen hebben een hulpvraag met betrekking tot de doorlopende
leerlijn voor Compenta. 62% van de scholen met een doorlopende leerlijn volgt de ontwikkeling van
de leerling op het gebied van cultuuronderwijs, wat aanzienlijk meer is dan in 2018, toen 47% van de
scholen dit deed.
104 scholen (58%) bevinden zich in het tweede model wat betekent dat ze enigszins
samenhang in hun cultuuronderwijs aanbrengen, zonder een vastgelegde en goedgekeurde
doorlopende leerlijn. 44% van deze scholen is tevreden over de samenhang in hun cultuuronderwijs,
41% geeft geen of een neutrale beoordelingen 15% van de scholen is ontevreden. De meeste scholen
in dit model willen zich verder ontwikkelen op dit onderdeel (76%). 33 scholen hebben een hulpvraag
voor Compenta. 34% van de scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs volgt de leerlingen
op het gebied van cultuuronderwijs.
Acht scholen geven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs,
wat een lichte toename is in vergelijking met 2018, toen maar 4 scholen zich in dit model bevonden.
Vijf van de acht scholen zijn ontevreden over de samenhang in hun cultuuronderwijs en de overige drie
scholen geven een neutrale beoordeling. Zeven van de acht scholen willen zich verder ontwikkelen op
dit gebied, de overige school heeft net veranderingen in gang gezet en wil daar verder mee. Vier
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scholen hebben een hulpvraag voor Compenta op dit gebied en één school geeft aan de ontwikkeling
van de leerlingen te volgen door middel van observatie.
Het percentage scholen in scenario 2 is afgenomen in vergelijking met 2018 en het aantal
scholen in scenario 1, 3 en 4 is toegenomen. Echter, wanneer gekeken wordt naar het aantal scholen
per scenario is te zien dat het aantal scholen in scenario 2, 3 en 4 zijn afgenomen in vergelijking met
2018 en het aantal scholen in scenario 1 is toegenomen. De oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk in het
grote aantal onjuist ingevulde scenario’s (50) waardoor de gegevens van veel scholen niet
meegenomen konden worden in de analyse. Desalniettemin bevinden zich, net als in 2018, de meeste
scholen in scenario 2 (104 scholen), daarna in scenario 3 (54 scholen), gevolgd door scenario 4 (12
scholen) en tot slot scenario 1 (8 scholen). De ontwikkeling op het gebied van de samenhang van het
cultuuronderwijs is dit jaar ongeveer gelijk gebleven met 2018, er is een kleine groei te zien van score
94 en scenario 2.3 naar score 96 en scenario 2.4. Dit betekent ook dat er een erg kleine groei is geweest
sinds 2016: het verschil tussen 2016 en 2018 was ook minimaal. De gemeenten Borger-Odoorn, De
Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Westerveld laten allemaal een groei zien in hun scenario en
score. De gemeenten Assen, Coevorden, Emmen en Meppel zijn gelijk gebleven met 2018 en de
gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo scoren minder dan in 2018. Zoals eerder genoemd
zijn er dit jaar erg veel onjuiste scenario’s (50). Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking
met 2018.

8.2 De Doorlopende leerlijn in beeld
Het doel van een doorlopende leerlijn is 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:35

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).

35

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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Bij de eerste vraag van het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ omschrijven de invullers de manier waarop
cultuuronderwijs wordt gegeven op de school. Dit wordt vertaald in de gebruikte onderwijsvormen op
het gebied van cultuuronderwijs in de eerste sectie van dit hoofdstuk. Daarna wordt er gebruik
gemaakt van drie modellen die de resultaten weergeven. Model 1 beschrijft de scholen met een
doorlopende leerlijn (scenario 3 en 4), model 2 omschrijft de scholen met enigszins samenhangend
cultuuronderwijs (scenario 2) waarbij er ook kan worden gesproken over een culturele ervaringslijn.
De scholen die zich bevinden in dit model denken wel na over de samenhang tussen de culturele
activiteiten van de school. Model 3 beschrijft de resultaten van scholen die niet tot nauwelijks
samenhang aanbrengen in hun cultuuronderwijs en zich dus bevinden in scenario 1.

8.2.1 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;
3. Creamiddag: de school besteedt een middag per week aan creatieve lessen;
4. Verwerkt in andere vakken: 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 deelnemen;
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 figuur 36 staat weergegeven hoe vaak de bovenstaande onderwijsvormen genoemd worden en
figuur 37 laat en vergelijking zien op dit gebied met de resultaten van 2018. De meest genoemde
onderwijsvorm van 2020 is ‘activiteiten’ en wordt in totaal door 168 scholen genoemd. ‘Activiteiten’
wordt gevolgd door ‘lessen’ met 120 keer. Het is opvallend dat in 2018 in totaal meer onderwijsvormen
zijn benoemd dan dit jaar: per onderdeel zijn de meeste onderwijsvormen minder vaak genoemd dan
77

in 2018, met name bij de meest voorkomende onderdelen, op een enkele uitzondering na. De kans is
groot dat dit verschil te maken heeft met de manier van invullen van de vragenlijsten van de scholen
en betekent waarschijnlijk niet dat de leerlingen op scholen dit jaar minder in aanraking zijn gekomen
met cultuuronderwijs, behalve bijvoorbeeld door het coronavirus. Opvallend is dat dit jaar veel scholen
bij de vraag om te omschrijven hoe hun cultuuronderwijs wordt gegeven direct beschrijven welke
doorlopende leerlijnen zij hanteren, zonder toe te lichten op welke manier dit precies tot uiting komt
(bijvoorbeeld door lessen, workshops of activiteiten). Over het algemeen zijn de verdelingen relatief
grotendeels gelijk gebleven: lessen, activiteiten, projecten en het gebruik van een programma worden
nog steeds het meest genoemd.
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Figuur 36: Verschillende onderwijsvormen genoemd bij het onderdeel Doorlopende Leerlijn.
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Vergelijking onderwijsvormen 2018-2020
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Figuur 37: Vergelijking onderwijsvormen genoemd in het onderdeel ‘Doorlopende Leerlijn’ 2018 en 2020.

8.2.2 Model 1: scholen met een doorlopende leerlijn (scenario 3 en 4)
Dit jaar bevinden zich 66 scholen in scenario 3 en 4 (37%)36. In 2018 waren dit 72 scholen (31%). Dit
duidt dus op een toename van de scholen in deze scenario’s. In totaal geven 101 scholen aan dat ze
een vastgelegde doorlopende leerlijn hebben, waarvan maar 55 scholen zich in dit eerste model
bevinden. Elf scholen hebben dus aangegeven dat zij geen doorlopende leerlijn hebben terwijl er wel
degelijk sprake is van een doorlopende leerlijn op basis van hun antwoorden op de open vragen. De
overige 46 scholen die aangeven dat ze een vastgelegde doorlopende leerlijn worden niet
meegenomen in dit eerste model omdat zij zichzelf (soms vermoedelijk ten onrechte) in scenario 1 of
2 hebben geplaatst of omdat uit de antwoorden van de open vragen bleek dat deze scholen niet in
scenario 3 of 4 thuishoren doordat zij bijvoorbeeld enkel een kunstvak jaarlijks aanbieden en dit al
een doorlopende leerlijn noemen.
45 van de 66 scholen in scenario 3 en 4 geven aan dat zij tevreden zijn over de samenhang in het
cultuuronderwijs (68%):

36

Dit percentage is gebaseerd op een totaal van 178. Van de 228 geschikte vragenlijsten zijn vijftig ingevulde
scenario’s onjuist bevonden. Dit betekent dat de antwoorden op de open vragen niet overeenkomen met het
gekozen scenario.
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“Heel tevreden over de samenhang. Cultuuronderwijs is verweven binnen alle vakken bij ons op
school. Dat is de visie van ons onderwijs: Hart, Hoofd en Handen. En dat zie je in de dagelijkse
praktijk duidelijk terug.” (D152,6)
18 scholen (27%) geven geen of een neutrale beoordeling. Veel van deze scholen geven aan dat ze
tevreden zijn maar dat er dingen beter kunnen of dat dit onderdeel nog te veel sturing en energie
vraagt:
“Cultuureducatie is wel een kaarsje waarbij je de vlam in de gaten moet blijven houden. Door
draagvlak te creëren en het team te blijven inspireren zijn wel essentiële dingen voor de
cultuureducatie.” (D79, 6)
“Er is ruimte voor verbetering. Doordat er verhoudingsgewijs (nog) veel ruimte is voor eigen
inbreng, wordt de doorlopende leerlijn niet altijd voldoende behandeld in de lessen. Er zou
meer gewerkt kunnen worden met de kerndoelen. Ook zou er meer integratie met andere
vakken gemaakt kunnen worden, dit komt nu ook vanuit het team naar voren als
ontwikkelingspunt.” (D96, 7)
Tot slot geven drie scholen aan ontevreden te zijn over hun doorlopende leerlijn (5%). Deze scholen
geven aan dat ze de doorlopende leerlijn opnieuw moeten invoeren of mintoren door wisselingen in
hun omstandigheden:
“Nee, op dit moment niet. Door de invoering van onze nieuwe thematische taalmethode die
naast onze Wereld Oriëntatie methode loopt, zijn we de focus wat kwijt. Komend jaar gaan
we aan de slag om dit te stroomlijnen.” (D53, 6)
“Iets meer samenhang mag. Dat is door omstandigheden niet echt van de grond gekomen.
(teamperikelen)” (D203, 6)
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Tevredenheid samenhang model 1: DLL aanwezig
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Figuur 38: Procentuele verdeling tevredenheid over samenhang cultuuronderwijs in model 1 (Doorlopende leerlijn
aanwezig).

56 scholen met een doorlopende leerlijn willen zich verder ontwikkelen op dit gebied (85%). Deze
scholen weten allemaal hoe ze dit willen doen. Veel scholen geven bijvoorbeeld aan dat ze hun
deskundigheid willen vergroten of deskundigheid van een externe organisatie willen gebruiken om de
samenhang in hun onderwijs te verbeteren. Daarnaast noemen veel scholen specifieke onderdelen van
hun doorlopende leerlijnen waar zij meer aandacht aan willen besteden zodat de leerlijnen beter
aansluiten bij hun eigen manier van lesgeven:

“Op dit moment hebben wij nog geen verticale verbindingen gemaakt. Dit heeft te maken met
de nieuwe leerlijnen/methodes die wij hebben geïmplementeerd. We hebben de komende
periode nodig om te kijken hoe het uitvoeren van de leerlijnen/methodes gaan, voordat wij met
elkaar beslissingen kunnen maken over eventuele verticale verbindingen.” (D16, 6)

“We gaan het werken in projecten verder vormgeven, waarbij we goed de aandacht hebben
voor de doelen waarvan we willen dat de kinderen die bereiken.” (D91, 6)

Tien scholen willen zich niet verder ontwikkelen omdat ze tevreden zijn over hun doorlopende
leerlijnen en de samenhang van hun cultuuronderwijs. Vijftien scholen hebben een hulpvraag betreft
dit onderdeel voor Compenta.
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41 van de scholen in scenario 3 en 4 geven aan dat zij de ontwikkeling van de leerling op het gebied
van cultuuronderwijs volgen, wat 62% is van de scholen in dit eerste model. In 2018 was dit nog maar
47%. 22 scholen geven aan dat zij de ontwikkeling in een rapport bijhouden en zeven scholen werken
met een portfolio. De overige twaalf scholen hebben niet gespecificeerd wat voor volgsysteem zij
hanteren.

8.2.3 Model 2: scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs (scenario 2)
104 scholen bevinden zich in scenario 2. Dit zijn de scholen die enigszins samenhang aanbrengen in
hun cultuuronderwijs, maar niet door middel van een vastgelegde doorlopende leerlijn. Dit is een
percentage van 58% van de deelnemende en geschikte vragenlijsten37. Dit is een daling vergeleken met
2018 toen 67% van de scholen zich in dit scenario bevond. Veel scholen geven aan dat ze een methode
of een (extern) programma gebruiken om samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs. De
meeste scholen beschrijven dat zij samenhang aanbrengen door kunst en cultuur te verwerken in
andere vakken of bijvoorbeeld door terugkerende activiteiten en projecten zoals klassenshows:

“Wij blijven ons richten op de disciplines muziek, dans en drama. Elk jaar maken wij gebruik van
het Kunstmenu en van de erfgoedobjecten in onze omgeving. Tevens proberen we elk
schooljaar af te sluiten met een interactieve muziekvoorstelling. Tevens proberen we
muzieklessen volgens een thema te geven en deze gezamenlijk af te sluiten met een voorstelling
voor alle kinderen van de school, ouders en genodigden.” (D2, 7)

“We leggen de workshops vast die worden gegeven door de verschillende leerkrachten. Hierbij
letten we op een doorgaande lijn in de disciplines (komt alles aan bod) en rouleren we zodat
iedere klas elk aanbod krijgt.” (D74, 6)

Uit het tweede citaat blijkt ook de verwarring die bestaat rondom het begrip ‘doorgaande leerlijn’,
samenhangend met het grote aantal scholen dat aangeeft dat ze een doorgaande leerlijn hebben
terwijl niet al deze scholen zich in model 1 (en dus in scenario 3 of 4) bevinden. Bovengenoemde school
interpreteert een doorgaande leerlijn bijvoorbeeld als het ervoor zorgen dat klassen in elke discipline
een workshop krijgt, terwijl dit voor Compenta niet genoeg is om een doorlopende leerlijn te zijn,
welke in het teken hoort te staan van verankering in het curriculum en een duidelijke samenhang en
opbouw. Uit de rapporten van 2016 en 2018 bleek ook dat er veel onduidelijk bestaat over wanneer
iets wel of niet een vastgelegde doorlopende leerlijn is. Wederom is het dus erg belangrijk dat
Compenta aandacht besteedt aan de vraagstelling en uitleg van dit onderdeel. Veel scholen vullen ook
37

Dit percentage is gebaseerd op een totaal van 178. Van de 228 geschikte vragenlijsten zijn vijftig ingevulde
scenario’s onjuist bevonden. Dit betekent dat de antwoorden op de open vragen niet overeenkomen met het
gekozen scenario.

82

dit jaar dit onderdeel verkeerd in, zowel op het niveau van de vragen (in de vorm van onvolledige
antwoorden) als op het niveau van de scenario’s, wat ook duidelijk wordt door het grote aantal onjuist
bevonden scenario’s (22%, 50 van de 228 scenario’s).

In model 2 zijn 46 scholen tevreden over de aanwezige samenhang in het cultuuronderwijs (44%). Dit
betekent dat de scholen in dit scenario dit jaar over het algemeen meer tevreden zijn over hun
samenhang vergeleken met 2018, toen 43% van de scholen tevreden was.

“We zijn tevreden. Leuk divers aanbod voor alle kinderen en sluit goed aan bij het niveau van
de kinderen. De mensen die de lessen verzorgen zijn deskundig.” (D42, 6)

“Overwegend positief. Nu we sinds 2020 projectmatig werken kunnen we de samenhang steeds
beter vormgeven.” (D75, 6)

“Er is voldoende samenhang aanwezig. De groepen/leerkrachten houden rekening met elkaar;
zorgen voor variatie, er komen verschillende disciplines aan bod en verschillende onderwerpen.
Met hulp en expertise van de gastdocenten is er meer plezier voor zowel de leerkrachten als
leerlingen ontstaan. Er is meer expertise en kwaliteit.” (D147, 7)

42 scholen (41%) geven geen of een neutrale beoordeling over de samenhang in het cultuuronderwijs
op hun school. De meeste scholen geven hier aan dat het werken aan samenhang binnen het
cultuuronderwijs een doorgaand proces is wat vele jaren in beslag neemt en vooral wat altijd beter
kan.

“Goede punten: activiteiten/lessen meestal passend bij het thema/periode van het jaar.
Werkpunten: doorgaande leerlijn kan sterker.” (D169, 7)

“Kan altijd beter, maar ontwikkelingen staan zeker niet stil. Jaarlijks wordt er geëvalueerd met
de werkgroep.” (D233, 7)

16 scholen zijn ontevreden over de samenhang binnen hun cultuuronderwijs (15%). Deze scholen
vinden de samenhang die zij hebben aangebracht te weinig, niet zichtbaar genoeg of hebben
problemen met andere onderdelen zoals deskundigheid of visie waardoor de samenhang onvoldoende
is.
“De doorgaande leerlijnen van de disciplines dans en drama zijn nog niet voldoende zichtbaar
in het cultuuronderwijs bij ons op school. Ook wordt er nog niet voldoende
thematisch/projectmatig gewerkt, waardoor ook de horizontale leerlijnen nog niet altijd
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voldoende zijn. We hebben dit jaar wel projecten gerealiseerd, waarbij er wel sprake is van een
samenhang tussen meerdere vakken. We zijn ons dat steeds bewuster. De knelpunten zijn tijd
en budget.” (D34, 6)

“De samenhang kan beter op het gebied van - het verbinden/integreren met andere vakken
(horizontaal), - andere leerjaren (verticaal, van groep 1 t/m 8).” (D224, 6)

“We zijn weer een stap verder maar we zijn er nog lang niet. Daarom is het belangrijk een goede
visie te maken waar iedereen achter staat met daarin concrete, haalbare doelen voor de
komende jaren. We moeten goed bekijken hoe en op welke manier we meer samenhang
kunnen realiseren tussen de cultuurvakken en de overige vakken.” (D102, 7)

In figuur 39 staat de procentuele verdeling van de tevredenheid van scholen in model 2 over de
samenhang in het cultuuronderwijs.

Tevredenheid samenhang model 2: samenhang aanwezig
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Figuur 39: Procentuele verdeling tevredenheid over samenhang cultuuronderwijs in model 2 (samenhang
aanwezig).

79 scholen in dit model willen zich ontwikkelen op dit onderdeel (76%). Dit percentage is afgenomen
vergeleken met 2018, toen 89% van de scholen zich wilde ontwikkelen. Op vijf scholen na weten al
deze scholen hoe ze zich willen ontwikkelen. Een groot aantal scholen geeft aan dat zij hun
doorlopende leerlijn willen ontwikkelen door de deskundigheid van hun eigen leerkrachten te
vergroten, bijvoorbeeld door scholing, waardoor deze deskundigheid vervolgens ingezet kan worden
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om de leerlijn en samenhang te bevorderen. Daarnaast noemen ook veel scholen externe partners
waarmee zij willen samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. De 25 scholen (24%) die zich niet willen
ontwikkelen geven aan dat zij tevreden zijn over de samenhang óf dat de doorlopende leerlijn geen
prioriteit heeft op dit moment en dat ze zich eerst willen focussen op andere onderdelen, zoals het
verder implementeren van lopende onderwijsvormen of op het schrijven van een visie. Dit percentage
ligt een stuk hoger dan in 2018, toen 11% van de scholen zich niet verder wilde ontwikkelen. 33 scholen
hebben een hulpvraag voor Compenta met betrekking tot de samenhang van hun cultuuronderwijs.

Op dit moment volgen 35 scholen (34%) met enigszins samenhang in het cultuuronderwijs de
ontwikkeling van hun leerlingen op het gebied van cultuuronderwijs, wat meer is dan in 2018, toen
23% van de scholen dit deed. Veertien scholen volgen de ontwikkelen van de leerling door dit op te
nemen in het rapport en twaalf scholen doen dit middels een portfolio. De overige negen scholen
specificeren niet hoe zij de ontwikkeling van hun leerlingen volgen.

8.2.4 Model 3: scholen met niet/nauwelijks samenhangend cultuuronderwijs (scenario 1)
Dit jaar brengen acht scholen niet of nauwelijks samenhang in hun cultuuronderwijs aan (8%)38. Dit is
een toename in vergelijking met 2018, toen 2% van de scholen zich in scenario 1 bevond. Deze
scholen geven aan dat zij weinig samenhang toepassen en ervaren binnen hun cultuuronderwijs.
“We maken incidenteel en op basis van wat er aangeboden wordt, gebruik van gastdocenten
en lespakketten. Daarnaast maken we gebruik van ouders en andere relaties die iets te
bieden hebben op het gebied van cultuur.” (D195, 6)
“Op dit moment nog niet tevreden, we zijn dit nog aan het vormgeven. Nu wordt er per groep
een heel verschillend aanbod gebruikt, dit is nog leerkracht afhankelijk.” (D104, 7)
Vijf van de acht scholen zonder samenhang zijn hier ontevreden over (63%). De overige drie scholen
(37%) geven een neutrale beoordeling. Zij geven aan dat er winst te behalen is (gekoppeld aan het
ontbreken van een visie en het ontbreken van een ICC-er), dat ze ermee bezig zijn maar dat dit nog
niet helemaal goed uit de verf is gekomen.

38

Dit percentage is gebaseerd op een totaal van 178. Van de 228 geschikte vragenlijsten zijn vijftig ingevulde
scenario’s onjuist bevonden. Dit betekent dat de antwoorden op de open vragen niet overeenkomen met het
gekozen scenario.
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Tevredenheid samenhang model 3: geen/nauwelijks
samenhang
Tevreden
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38%
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Figuur 40: Procentuele verdeling tevredenheid over samenhang cultuuronderwijs in model 3 (samenhang
nauwelijks/niet aanwezig).39

Zeven van de acht scholen met geen of nauwelijks samenhang in hun cultuuronderwijs willen zich
ontwikkelen op dit gebied en ze weten allemaal hoe ze dit willen gaan doen, bijvoorbeeld door het
aanstellen van een ICC-er, het bespreken van het onderwerp binnen teamvergaderingen, scholing van
alle teamleden, het inschakelen van externe deskundigheid en met behulp van methodes. Een van de
scholen geeft aan dat zij gaan fuseren met een andere school en dat ze na deze fusie het
cultuuronderwijs nader onder de loep zullen nemen. De school die zich niet wilt ontwikkelen geeft aan
dat ze zich willen richten op het beginnen met implementeren van een doorgaande leerlijn. Eén van
de scholen uit dit model geeft aan dat ze de ontwikkeling van hun leerlingen volgen door middel van
observatie. Vier scholen hebben een hulpvraag voor Compenta wat betreft de samenhang in het
cultuuronderwijs.

39

Deze grafiek is gebaseerd op een klein aantal scholen en dient in dit verband van relatieve relevantie
geïnterpreteerd te worden.
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8.2.5 Vergelijking 2018 en 2020 modellen

Vergelijking aantal scholen modellen samenhang 20182020
126
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72
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Doorlopende leerlijn
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2018

Niet/nauwelijks samenhang
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Figuur 41: Vergelijking aantal scholen model 1 (doorlopende leerlijn), 2 (enigszins samenhang) en 3 (geen samenhang) 2018
en 2020.40
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Figuur 42: Vergelijking tevredenheid over samenhang model 1 (doorlopende leerlijn) (n=66), 2 (enigszins samenhang)
(n=104) en 3 (geen samenhang) (n=8).

40

In de berekening van 2020 zijn in totaal vijftig vragenlijsten niet mee genomen. Dit kan leiden tot een
vertekend beeld.
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8.3 Resultaten: Doorlopende leerlijn in piramides
Net zoals bij de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’, werden scholen gevraagd zichzelf in een van de
vier scenario’s te plaatsen wat betreft de samenhang in het cultuuronderwijs. De resultaten worden
op provinciaal en gemeentelijk niveau weergegeven.
Dit jaar zijn er vijftig onjuiste scenario’s bevonden. Deze scenario’s worden niet meegenomen
met de berekeningen. Deze onjuiste scenario’s komen voor als een school een scenario heeft ingevuld
dat niet overeenkomst met de antwoorden uit de open vragen. In 2018 waren er 44 onjuiste scenario’s.
Onjuiste scenario’s bij dit onderdeel komen vaak voor als scholen zich in scenario 3 of 4 plaatsen, maar
geen (vastgelegde) doorlopende leerlijn hebben, of maar een enkele doorlopende leerlijn voor één vak
zonder enige vorm van verankering in het curriculum of zichtbare opbouw. Daarnaast zijn er ook
scholen die zichzelf in scenario 2 hebben geplaatst maar tegelijkertijd aangeven dat zij geen
samenhang creëren binnen hun cultuuronderwijs, maar ook scholen die zichzelf in scenario 2 plaatsen
terwijl ze een uitgebreide en verankerde doorlopende leerlijn hebben. Tot slot zijn er ook scholen die
zichzelf in scenario 1 hebben geplaatst maar die wel degelijk samenhang aanbrengen binnen hun
cultuuronderwijs. Doordat in zowel 2018 als in 2020 veel onjuiste scenario’s zijn bevonden moet hier
rekening mee gehouden worden bij het interpreteren van de resultaten.

8.3.1 Provinciale resultaten Doorlopende leerlijn
Figuur 43 laat het aantal scholen per scenario op het gebied van de Doorlopende leerlijn zien en figuur
44 laat de vergelijking zien met 2018. Hier wordt het duidelijk dat veel zich niet langer in scenario 2
bevinden, terwijl scenario 3 is gegroeid. Opvallend is ook dat het percentage scholen in scenario 1 ook
is toegenomen en dat scenario 4 een minimale toename kent.

Doorlopende Leerlijn: aantal scholen per scenario
104

54
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8

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Figuur 43: Aantal scholen per scenario in het onderdeel Doorlopende Leerlijn (n=178).
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Vergelijking Doorlopende Leerlijn provinciaal
2018-2020
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Figuur 44: Vergelijking verschillende scenario’s Doorlopende Leerlijn provinciaal 2018 en 2020.

De ontwikkeling op het gebied van de samenhang van het cultuuronderwijs is dit jaar ongeveer gelijk
gebleven vergeleken met 2018, er is een kleine groei te zien. Dit jaar is de score van de Drentse scholen
96. In 2018 was dit 94. De scholen bevinden zich gemiddeld in scenario 2.4; in 2018 was dit scenario
2.3. De EVI-piramide gaat een stap vooruit vergeleken met 2018, namelijk afgrond score 100:

Figuur 45: EVI Piramide gemiddelde score Doorlopende Leerlijn van de Drentse scholen 2020.
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8.3.2 Gemeentelijke resultaten Doorlopende Leerlijn
In deze paragraaf worden de resultaten per gemeente weergegeven op het het gebied van de
samenahng van het cutuuronderwijs. Daarnaast wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de
resultaten van dit jaar en die van 2018.

Aa en Hunze: score 85, scenario 2.1 (in 2018 2.3) (n=8. In 2018 n=9)41
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Assen: score 99, scenario 2.5 (in 2018 2.5) (n=25, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=23)42
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In 2020 doen negen scholen mee met de CMK-regeling en in 2018 waren dit er nog elf. Eén scenario is onjuist
bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking met de resultaten van 2018.
42
In de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 29 scholen die mee doen aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit
28. Dit jaar is één vragenlijst onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft laten
invullen. Daarnaast zijn er drie onjuiste scenario’s ingevuld. Dit kan ertoe leiden dat er een vertekend beeld
ontstaat in vergelijking met 2018.
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Borger-Odoorn: score 92, scenario 2.3 (in 2018 2) (n=13. In 2018 n=12)43
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Coevorden: score 84, scenario 2.1 (in 2018 2.1) (n=10, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=16)44
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In de gemeente Borger-Odoorn zijn dit jaar in totaal vijftien scholen die mee doen aan de CMK-regeling. In
2018 waren dit ook vijftien. Dit jaar zijn twee onjuiste scenario’s bevonden. Dit kan ertoe leiden dat er een
vertekend beeld ontstaat in de vergelijking met 2018.
44
In totaal doen dit jaar negentien scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2018
waren dit nog 21 scholen. Drie vragenlijsten zijn ongeschikt bevonden doordat er een tweede invuller mist.
Daarnaast zijn vier scenario’s onjuist bevonden. Dit kan ervoor zorgen dat er in de vergelijking met 2018 een
vertekend beeld ontstaat.
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De Wolden: score 105, scenario 2.6 (in 2018 2.3) (n=8. In 2018 n=10)45

Doorlopende leerlijn:
Vergelijking 2018-2020
7
5
3
0

3

0

0

Scenario 1

Scenario 2
2018

Scenario 3

0

Scenario 4

2020

Emmen: score 88, scenario 2.2 (in 2018 2.2) (n=40, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=43)46
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Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook
dertien scholen. Er zijn in dit onderdeel vijf onjuiste scenario’s bevonden in deze gemeente. In de vergelijking
met 2018 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
46

In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook 54
scholen. Vier vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er dit
jaar tien onjuiste scenario’s in deze gemeente op dit onderdeel. In de vergelijking met 2018 kan dit leiden tot
een vertekend beeld.
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Hoogeveen: score 91, scenario 2.3 (in 2018 2.2) (n=18, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=21)47
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Meppel: score 90, scenario 2.3 (in 2018 2.3) (n=8, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=10)48
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Dit jaar nemen dertig scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit 27
scholen. Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er
dit jaar tien onjuiste scenario’s in dit onderdeel bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit een vertekend
beeld geven.
48
In de gemeente Meppel doen dit jaar elf scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit nog veertien.
Dit jaar is één vragenlijst ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Daarnaast zijn in de
gemeente Meppel twee onjuiste scenario’s ingevuld op dit onderdeel. Dit kan ertoe leiden dat in de
vergelijking met 2018 een vertekend beeld ontstaat.
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Midden-Drenthe: score 131, scenario 3.3 (in 2018 3.1) (n=17. In 2018 n=16)49
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Noordenveld: score 89, scenario 2.2 (in 2018 2.5) (n=9, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=11)50

Doorlopende leerlijn:
Vergelijking 2018-2020
7
6
5
2
0

0

Scenario 1

0
Scenario 2
2018

Scenario 3

0

Scenario 4

2020

49

In de gemeente Midden-Drenthe doen dit jaar achttien scholen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit
zestien scholen. Eén scenario is onjuist bevonden dit jaar. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de
vergelijking met 2018.
50
Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2018 waren dit ook
zestien scholen. Drie vragenlijsten ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Daarnaast zijn er
vier onjuiste scenario’s op dit onderdeel. Dit ka ervoor zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat in
vergelijking met 2018.
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Tynaarlo: score 86, scenario 2.2 (in 2018 scenario 2.4) (n=13. In 2018 n=8)51
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Westerveld: score 107, scenario 2.7 (in 2018 2.6) (n=9. In 2018 n=10)52
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Dit jaar doen in de gemeente Tynaarlo zestien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit veertien
scholen. Daarnaast zijn drie scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden dat bij de vergelijking van 2018 een
vertekend beeld ontstaat.
52
Dit jaar doen twaalf scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Westerveld. In 2018 waren dit ook
twaalf scholen. Dit jaar zijn drie scenario’s uit deze gemeente op dit onderdeel onjuist bevonden. Dit kan leiden
tot een vertekend beeld in de vergelijking met 2018.
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8.4 Knelpunten samenhang in het cultuuronderwijs
Dit deelhoofdstuk beschrijft de knelpunten die genoemd worden door scholen in het onderdeel over
samenhang in het cultuuronderwijs. Deze knelpunten geven inzicht in waar scholen tegen aan lopen
op het gebied van samenhang in het cultuuronderwijs of bij de ontwikkeling van de doorlopende
leerlijn. In totaal zijn er veertig knelpunten genoemd waarin onderscheid wordt gemaakt in twaalf
verschillende knelpunten:
•

AZC-school

•

Coronacrisis

•

Met betrekking tot de doorlopende leerlijn

•

Directeur gewisseld/afwezig

•

ICC-er vertrokken

•

Gebrek deskundigheid team

•

Geen prioriteit

•

Financieel

•

Problemen in het team

•

Speciaal onderwijs

•

Tijdgebrek

•

Uitvoering doorlopende leerlijn

Wederom is het meest genoemde knelpunt de coronacrisis. Deze scholen geven aan dat de
onderwijsvormen of de samenhang van eventuele doorlopende leerlijnen niet tot uitvoering konden
komen door het coronavirus.

“Op dit moment hebben wij een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 op het gebied van
drama en muziek, maar zitten qua drama nog volop in de fase van uitproberen. Er is een liedlijst
ontworpen maar door de coronacrisis kunnen we het op dit moment niet verder
implementeren.” (D89, 7)

“Door de corona crisis hebben we dit jaar geen project gehad, aangezien deze gepland stond
voor maart-april.” (D164, 5)

De knelpunten die hierna het meest genoemd worden zijn ‘Met betrekking tot de doorlopende leerlijn’
(negen keer genoemd) en ‘Uitvoering doorlopende leerlijn’ (vijf keer genoemd), die vaak samen
worden genoemd.
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“De doorgaande leerlijnen van de disciplines dans en drama zijn nog niet voldoende zichtbaar in
het cultuuronderwijs bij ons op school. Ook wordt er nog niet voldoende thematisch/projectmatig
gewerkt, waardoor ook de horizontale leerlijnen nog niet altijd voldoende zijn. We hebben dit jaar
wel projecten gerealiseerd, waarbij er wel sprake is van een samenhang tussen meerdere vakken.
We zijn ons dat steeds bewuster. De knelpunten zijn tijd en budget.” (D34, 5)

“Binnen het cultuuronderwijs zelf is de samenhang goed aanwezig en verder aan het groeien
(leerlijn 'Laat Maar Zien'). De verticale samenhang kan nog verder groeien, maar hier zitten ook
grenzen aan. Om een voorbeeld te noemen: we weten dat het mogelijk is om verbindingen te
leggen tussen reken- en cultuuronderwijs, maar die willen we niet omdat we op dit moment ons
rekenonderwijs op een bepaalde manier vormgeven, de kwaliteit goed geborgd hebben en daar
niet 'aan willen komen'. De samenhang tussen wereldoriëntatie vakken en cultuur ligt veel meer
voor de hand in onze ogen. Daar zijn we ons dus ook in aan het ontwikkelen. We zijn gestart met
het werken met IPC waarbij verbindingen zijn met verschillende vakgebieden.” (D193, 7)

Een deel van de genoemde knelpunten zijn aspecifiek (coronacrisis; problemen in het team; tijdgebrek;
directeur afwezig of gewisseld) en dus niet direct gelinkt aan het cultuuronderwijs waardoor Compenta
op deze gebieden geen hulp kan bieden. De specifieke knelpunten die genoemd worden zijn:
1. De ontwikkeling en de uitvoering van de doorlopende leerlijn(en);
2. Geen prioriteit voor cultuuronderwijs;
3. Geen ICC-er aanwezig: De school heeft geen ICC-er en mist daardoor deskundigheid op het
gebied van cultuuronderwijs;
4. Er is (te) weinig geld aanwezig om de doorlopende leerlijn tot tevredenheid te kunnen
ontwikkelen;
5. Er is een gebrek aan deskundigheid binnen het team;
6. Het is een school voor speciaal onderwijs of een AZC-school.
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Doorlopende leerlijn: knelpunten
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Figuur 46: Verschillende knelpunten in het onderdeel Doorlopende Leerlijn.

8.5 Evaluatie en advies
Dit deelhoofdstuk beschrijft hoe de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft bijgedragen aan het
aanbrengen van samenhang in het cultuuronderwijs of het ontwerpen en uitvoeren van doorlopende
leerlijnen zoals beschreven is in de voorgaande deelhoofdstukken. Daarnaast wordt er een advies
gegeven over hoe Compenta ondersteuning kan bieden bij bepaalde onderdelen van de samenhang in
het cultuuronderwijs. De CMK-regeling die wordt verstrekt via Compenta draagt bij aan de samenhang
in het cultuuronderwijs op de volgende manieren:

1. Een financiële bijdrage beschikbaar stellen met de mogelijkheid voor de scholen om dit
aan samenhang in het cultuuronderwijs uit te geven: scholen konden de financiële
bijdrage gebruiken om de eigen deskundigheid te vergroten, waardoor ze de
samenhang/doorgaande leerlijn (verder) konden ontwikkelen; of om externe
deskundigheid in te schakelen (hulp bij het ontwerpen van een doorgaande leerlijn,
bijvoorbeeld in een adviesgesprek). De scholen konden ook de financiële bijdrage
gebruiken om een methode (waarin een doorgaande leerlijn zit) aan te schaffen maar ook
voor activiteiten die passen in de leerlijn van de school. De vier instellingen die aan
Compenta verbonden zijn (K&C, ICO, Kunstbeweging en Scala) hebben workshops en
cursussen over het ontwerpen van doorlopende leerlijnen aangeboden. Daarnaast is er
een stappenplan voor de doorlopende leerlijnen beschikbaar op de website van
Compenta. Daarnaast boden deze instellingen (en de daaraan verbonden cultuurcoaches)
scholen individueel ondersteuning bieden bij het ontwerpen van een doorgaande leerlijn.
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2. Scholen stimuleren om hun doorgaande leerlijn (verder) te ontwikkelen: de
ambitiescenario’s sporen de scholen aan om hun samenhang in het cultuuronderwijs en
de doorlopende leerlijn(en) (verder) te ontwikkelen.

De ontwikkeling op het gebied van de samenhang van het cultuuronderwijs is dit jaar ongeveer gelijk
gebleven met 2018: er is een kleine groei te zien van scenario 2.3 (score 94) naar scenario 2.4 (score
96). Het aantal scholen in scenario 1, 3 en 4 is toegenomen en het aantal scholen in scenario 2 is
afgenomen.
De meest genoemde knelpunten (na het knelpunt ‘coronacrisis’) hebben direct betrekking op
de doorlopende leerlijn of de uitvoering hiervan (veertien keer genoemd). Scholen hebben
bijvoorbeeld moeite met het uitvoeren van de doorlopende leerlijn die is ontwikkeld of hebben moeite
met het aanbrengen van samenhang binnen hun cultuuronderwijs. Het is dus zaak dat Compenta de
workshops en cursussen over het ontwerpen van doorlopende leerlijnen blijft geven maar vooral ook
nadruk leggen op het implementeren van de ontworpen doorlopende leerlijnen. Ook geven zes
scholen aan dat zij problemen hebben met het ontwikkelen en implementeren van een doorlopende
leerlijn doordat zij bijvoorbeeld leerlingen hebben die maar enkele weken op de school zullen zitten
(AZS-scholen) of doordat de leerlingen onderling erg verschillen in ontwikkeling en het lastig is om een
goed, doorlopend programma samen te stellen, zoals het geval is bij speciaal onderwijs. Compenta zou
deze scholen wellicht extra hulp kunnen bieden door de scholen in contact te brengen met experts op
het gebied van deze specifieke doelgroepen in combinatie met kunst- en cultuuronderwijs. Ook zou
Compenta de scholen kunnen helpen een soort basis of instap doorlopende leerlijn te ontwikkelen met
ruimte voor aanvullingen voor leerlingen die meer aankunnen of langer op de school blijven dan hun
klasgenoten. De overige punten hebben betrekking op het gebrek van prioriteit voor een doorlopende
leerlijn (of voor cultuuronderwijs in het algemeen), gebrek aan deskundigheid binnen het team en de
afwezigheid van een ICC-er. Deze punten zijn in de evaluaties van voorafgaande hoofdstukken ook
genoemd en kunnen verholpen worden door het aanbieden van (ICC-)cursussen, teamtrainingen en
voorlichtingen over het belang van cultuuronderwijs en een doorlopende leerlijn.

Net als in 2018 bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid rondom dit onderdeel, wat mede te zien is
aan de grote hoeveelheid onjuiste scenario’s (in 2018 45 en dit jaar 50). De scenario’s op dit onderdeel
zijn onjuist bevonden wanneer de antwoorden op de open vragen niet overeenkomen met het gekozen
scenario. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval wanneer een school aangeeft dat zij geen samenhang
toepast binnen haar cultuuronderwijs maar zichzelf toch in scenario 2, 3 of 4 plaatst of wanneer een
school geen doorlopende leerlijn heeft maar zichzelf toch in scenario 3 of 4 plaatst. Daarnaast kan het
ook voorkomen dat scholen wel degelijk samenhang toepassen en een doorlopende leerlijn hebben
maar zichzelf toch in scenario 1 of 2 plaatsen. In het rapport van 2018 werd al gewezen op de
onduidelijkheid rondom de precieze interpretatie van het begrip doorlopende leerlijn en ook dit jaar
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is dit weer duidelijk naar voren gekomen. In het hoofdstuk werd het voorbeeld genoemd van scholen
die denken dat het aanbieden van workshops in elke discipline in elke klas een doorlopende leerlijn is.
Echter, een goede doorlopende leerlijn dient verankerd te zijn in het curriculum, dient cumulatief te
zijn (en moet dus opbouw laten zien) en moet aansluiten bij de cultuur van de leerlingen. Wederom is
het dus erg belangrijk dat Compenta aandacht besteedt aan de vraagstelling en uitleg van dit
onderdeel.
Naast dat de onjuiste scenario’s niet meegenomen konden worden in het kwantitatieve
gedeelte van dit onderdeel konden deze scenario’s ook niet worden meegenomen in het kwalitatieve
gedeelte, door de manier waarop de verschillende modellen zijn ingedeeld. Model 1 bestaat
bijvoorbeeld uit scholen met een doorlopende leerlijn en is in 2018 ook op deze manier
geïnterpreteerd. Echter, veel scholen hebben ten onrechte aangegeven dat zij een doorlopende leerlijn
hebben. Hierdoor was de onderzoeker verplicht de resultaten van dit model te baseren op de scholen
die zich wel degelijk in scenario 3 en 4 bevinden (66 scholen), wat veel minder is dan de scholen die
hadden aangegeven dat zij een doorlopende leerlijn hebben (101 scholen). Dit kan opgelost worden
door in de handleiding voor de onderzoeker te vermelden dat de doorlopende leerlijn alleen als
dergelijke gecodeerd moet worden als de school dit bewijst, in plaats van wanneer de school aangeeft
of zij wel of niet een doorgaande leerlijn vastgelegd hebben, zoals nu het geval is. Echter, roept dit
wederom het probleem op dat veel scholen de vragenlijst niet volledig of correct hebben ingevuld,
waardoor wederom veel scenario’s onjuist beoordeeld zouden worden.
Naast de vele onjuiste scenario’s zijn er meer vragen in dit onderdeel die onvolledig en
onjuist beantwoord worden. Op de vraag “Hoe ziet cultuuronderwijs op uw school eruit” geven veel
scholen enkel een opsomming van de doorgaande leerlijnen die zij hanteren, bijvoorbeeld “wij hebben
een horizontale leerlijn voor tekenen”. Echter, het doel van deze vraag is erachter komen welke
onderwijsvormen een school hanteert, zoals lessen, workshops, activiteiten etc.

De combinatie van de onduidelijkheid rondom het begrip ‘doorlopende leerlijn’ en de onvolledige
antwoorden zorgt ervoor dat het erg moeilijk is voor de onderzoeker om vragenlijsten juist te
interpreteren. Het is van belang dat de vraagstelling wordt aangescherpt waardoor de antwoorden op
de vragen leiden tot de informatie die nodig is om in te schatten in welk scenario de scholen zitten.
Zoals eerder genoemd zou het wellicht handig zijn om in het vervolg de onderzoeker de scenario’s te
laten toekennen in plaats van de scholen dit zelf te laten doen, waardoor de scholen zich verplicht
voelen om de vragenlijst volledig in te vullen en alle informatie meegenomen kan worden in zowel het
kwalitatieve als het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek. Daarnaast is het belangrijk om de
handleiding van de onderzoeker ook up-to-date te houden wat betreft dit onderdeel en hier duidelijk
te vermelden wat er al dan niet wordt verstaan onder een ‘doorlopende leerlijn’ en welke criteria
hieraan verbonden zijn. In de huidige handleiding wordt geen definitie gegeven van een doorlopende
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leerlijn, waardoor de interpretaties van doorlopende leerlijnen te afhankelijk zijn van de individuele
onderzoeker.
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9. Relatie met het netwerk
Het vierde onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs is ‘Relatie met het
netwerk’. Dit onderdeel omschrijft de relaties en het netwerk dat scholen hebben op het gebied van
cultuuronderwijs.

Door

dit

cultuureducatieve

netwerk

kan

er

op

de

scholen

deskundigheidsbevordering, visievorming en ontwikkeling van samenhang in het cultuuronderwijs
plaatsvinden. In dit deelhoofdstuk wordt beschreven welke relaties scholen hebben op het gebied van
cultuuronderwijs en hoe ze deze beoordelen. Sinds 2018 wordt voor het eerst onderscheid gemaakt
tussen een actieve rol in het netwerk en regie in het netwerk. Met een actieve rol wordt bedoeld dat
de school zich in een netwerk van cultuureducatieve partners begeeft. Met regie over het netwerk
wordt bedoeld dat scholen zelf initiatief nemen op het gebied van hun cultuuronderwijs. Vervolgens
worden de provinciale en gemeentelijke resultaten op dit onderdeel weergegeven en worden de
knelpunten besproken. Ten slotte worden de resultaten geëvalueerd en wordt er een advies gegeven
aan Compenta op het gebied van het onderdeel ‘Relatie met netwerk’.

9.1 Samenvatting
De meestvoorkomende relatie is dit jaar, net zoals in 2018, de bibliotheek (121 keer, 12%). Daarna
wordt K&C of Compenta het meest genoemd. De relaties met de verschillende Compentainstellingen worden in totaal 221 keer genoemd. 83% van de scholen geeft aan dat ze tevreden zijn
over de relaties met het cultuureducatieve netwerk.
In totaal zijn er dit jaar 66 scholen die gebruik hebben gemaakt van productontwikkeling. Dit
is in totaal 29% en is gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. Het grootste deel van de
scholen is tevreden (62%). Zeven scholen (4%) geven aan van plan te zijn om een product te
ontwikkelen voor hun school. Van de scholen die geen product hebben ontwikkeld geeft 46% een
schoolspecifieke reden, vaak dat de school andere keuzes heeft gemaakt of dat ze in het verleden al
eens aan productontwikkeling hebben gedaan en dat ze deze producten nog steeds gebruiken of dat
productontwikkeling niet op de planning stond. 36% van de scholen geeft aan dat een knelpunt de
oorzaak is dat zij niet aan productontwikkeling hebben gedaan, waarvan de meestvoorkomende is
dat dit geen prioriteit heeft binnen de school.
98 scholen voeren regie over hun cultuuronderwijs (47%). 57% van deze scholen wil zich
verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve netwerk en bijna al deze
scholen weten hoe ze dit willen gaan doen, bijvoorbeeld door het bezoeken van
netwerkbijeenkomsten en door het (blijven) aannemen van een actieve rol. 80% van de scholen geeft
aan dat ze tevreden zijn over de regie die zij hebben over hun eigen cultuuronderwijs en vijftien
scholen hebben een hulpvraag voor Compenta op dit onderdeel.
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105 scholen (51%) nemen actief deel in het cultuureducatieve netwerk, maar voeren niet of
nauwelijks regie over hun cultuuronderwijs. 58% van deze scholen (61 scholen) wil zich verder
ontwikkelen op het gebied van relaties in het netwerk en 97% van deze scholen weten hoe ze dat
willen gaan doen. 42% van de scholen wil zich niet verder ontwikkelen op het gebied van relaties in
hun netwerk omdat zij hierover voldoende tevreden zijn. 57% van de scholen is tevreden over de
mate van regie die zij hebben op hun eigen cultuuronderwijs. Negentien scholen hebben een
hulpvraag voor Compenta op dit gebied.
Vier scholen participeren niet of nauwelijks actief in het cultuureducatieve netwerk (2%). Drie
van deze vier scholen geven aan zich te willen ontwikkelen op het gebied van relaties in het
cultuuronderwijs door het in kaart brengen van het netwerk en het inschakelen van de ICC-er. Eén
school is tevreden over de mate van regie in het cultuuronderwijs op de school en de andere drie
scholen geven een neutrale beoordeling op hun mate van regie. Eén school heeft een hulpvraag aan
Compenta op dit gebied.
Gelijk aan 2018 bevinden de meeste scholen zich dit jaar in scenario 2 (51%). Daarna
bevinden de meeste scholen zich in scenario 3 (39%). Scenario 4 telt zeventien scholen (8%) en
scenario 1 vier. Het gemiddelde scenario van alle Drentse scholen is 2.5 met een score van 101. Deze
stijging is minimaal in vergelijking tot 2018, toen het gemiddelde scenario van alle Drentse scholen
2.5 was met een score van 99. Alle gemeenten hebben op het onderdeel relatie met het netwerk
gemiddeld scenario 2 of hoger behaald. Scholen in vier van de twaalf gemeenten zijn vooruitgegaan
wat betreft het gemiddelde scenario van het onderdeel deskundigheid, drie gemeenten zijn achteruit
gegaan en vijf gemeenten zijn gelijk gebleven vergeleken met 2018.Echter, door het aantal niet
meegenomen vragenlijsten (doordat maar één persoon de vragenlijst heeft ingevuld of door onjuist
beoordeelde scenario’s) kan het vergelijken van de resultaten tussen 2018 en 2020 leiden tot een
vertekend beeld.

9.2 De relaties in beeld
De relatie met het netwerk wordt in de scenario’s als volgt omschreven:53
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 heeft geen actieve rol in het
netwerk.

53

Correctie van: Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20. Deze
correctie is uitgevoerd om het verschil tussen een actieve rol in het netwerk en regie over het cultuuronderwijs
duidelijker weer te geven.
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2. Scenario 2: De school neemt actief deel in het cultuureducatieve netwerk van de gemeente.
De school heeft relaties met de culturele instellingen in hun netwerk. De school voert echter
geen of nauwelijks regie uit over hun eigen cultuuronderwijs.
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 drie modellen besproken:
scholen die actief participeren in het netwerk en de regie voeren (model 1), scholen die actief
participeren in het netwerk, maar geen/nauwelijks regie voeren (model 2) en scholen die dat in
mindere mate of niet doen (model 3).
In 2018 zijn enkele wijzigingen gedaan in de scenario’s van dit onderdeel. De eerste
verandering was het feit dat productontwikkeling geen vereiste meer is voor scholen die in scenario 3
en 4 zitten. Daarnaast is scenario 2 gewijzigd en dit scenario werd voorheen beschreven als volgt:
“Scenario 2: De school bepaalt zijn vraag vanuit 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.” Deze beschrijving van het scenario lag te dicht bij scenario 3, waarin scholen
ook regie voeren over hun cultuuronderwijs. Scenario 2 omvat scholen die wel een actieve rol in het
cultuureducatieve netwerk hebben, maar geen/nauwelijks regie voeren over hun eigen
cultuuronderwijs. De herformulering is te zien bij de huidige scenario’s zoals eerder beschreven.
Doordat deze aanpassingen 2018 werden doorgevoerd, wordt dit jaar het eerste jaar waarin de
resultaten aan de hand van de wijzigingen worden geëvalueerd.

9.2.1 Relaties
Scholen kunnen veel verschillende relaties hebben met een instelling in hun cultuureducatieve
netwerk, dit kan variëren van de gemeentelijke instellingen tot aan de plaatselijke kunstenaar. Figuur
47 geeft de verschillende relaties van de scholen weer.
Net zoals in 2018 wordt de bibliotheek het meest genoemd (121 keer, 12%). De relaties met
de verschillende Compenta-instellingen (K&C, Scala, ICO en Kunstbeweging) worden in totaal 221 keer
genoemd. Daarnaast valt op dat scholen 87 keer de relaties met een extern programma zoals het
Cultuurmenu, Kunstmenu, Culturele Mobiliteit en het Podiumplan noemen. Na een kunstenaar,
gastdocent of een gastspreker (77 keer genoemd) worden ook erfgoedinstellingen opvallend veel
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genoemd (76 keer). Een van de erfgoedinstellingen die het meest voorkwam is Huus van de Taol, een
organisatie ter bevordering van de Drentse taal, wat laat zien dat veel scholen in Drenthe het bijzonder
belangrijk vinden om dit gedeelte van het erfgoed te stimuleren en te onderhouden.

Relaties
121

87
77 76
73
60 59
56 54

50 48
31 30 28

21 20 18
17 16 16
13 11 10
9 9 9 8 7
4 3 3 2

Figuur 47: Relaties met de verschillende (culturele) instellingen van de Drentse scholen.

De meeste scholen geven aan dat ze tevreden zijn over de relaties die zij hebben met instellingen in
hun cultuureducatieve netwerk, namelijk 189 scholen (83%). Deze scholen ervaren de relaties als goed
en geven aan dat zij ondersteuning kunnen vragen indien nodig. 33 scholen (14%) geven geen of een
neutrale beoordeling over de relaties in hun cultuureducatieve netwerk. Zes scholen (3%) geven aan
dat ze ontevreden zijn over hun relaties op het gebied van cultuuronderwijs. De problemen waar deze
scholen tegenaan lopen hebben te maken met de situatie van de school (bijvoorbeeld een kleine school
met te weinig financiële middelen om externe partners aan te trekken en te behouden en een school
voor speciaal onderwijs waardoor het lastig is om goede, aansluitende partners te vinden) maar
hebben vaak ook te maken met het vertrek van een ICC-er en daarmee ook het vertrek van het
bestaande cultuureducatieve netwerk:

“De vorige ICC-er had veel connecties. Wij moeten ons hierin nog gaan verdiepen.” (D130, 8)
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“Door wisseling van de cultuurcoördinator is het zaak om de partners opnieuw te leren kennen en
daarmee een netwerk op te bouwen.” (D171, 7)

Tot slot wordt de coronacrisis (soms in combinatie met voorgaande redenen) regelmatig genoemd als
knelpunt omtrent de ontevredenheid van de school met betrekking tot het cultuureducatieve netwerk.

“Door de coronacrisis is er veel niet gebeurd. Netwerkbijeenkomsten zijn niet doorgegaan,
waardoor we de verbinding niet konden leggen. Ook is de ICC-er nog aan het zoeken naar de manier
van vormgeven van haar rol, ook hier kunnen nog stappen in genomen worden.” (D104, 8)

Figuur 48 geeft de procentuele verdeling van de tevredenheid op dit onderdeel weer.

Tevredenheid relaties
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14%
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Figuur 48: Procentuele verdeling tevredenheid over relaties van het cultuureducatieve netwerk van de scholen.

9.2.2 Productontwikkeling
Productontwikkeling ontstaat als een school met een specifieke vraag naar een culturele aanbieder
gaat en er vervolgens in samenwerking een product ontwikkeld wordt dat aansluit bij de vraag van de
school. De CMK-regeling ondersteunt productontwikkeling en culturele aanbieders kunnen een
financiële

bijdrage

aanvragen

bij

Compenta

om

deze

samenwerking

te

bekostigen.

Productontwikkeling wordt gezien als een goede manier voor scholen om regie over hun eigen
cultuuronderwijs te voeren, hoewel regie breder is dan productontwikkeling alleen. Regie omvat alle
manieren waarop een school invloed en inspraak heeft in het aanbod van externe partijen,
bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan een gemeentelijk werkgroep voor cultuuronderwijs. In de
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vragenlijst wordt gevraagd of scholen aan productontwikkeling doen. Als dit het geval is, beschrijft de
school de vraag aan de culturele aanbieder en tot welk product dit heeft geleid en hoe de
samenwerking is verlopen.
In totaal zijn er dit jaar 66 scholen die gebruik hebben gemaakt van productontwikkeling, dit is
in totaal 29% en is gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren; in 2018 deed 24% van de scholen
aan productontwikkeling. 162 scholen zijn de afgelopen jaren niet betrokken geweest bij de
ontwikkeling van een product en dit is in totaal 71% van de deelnemende scholen. Scholen worden
vervolgens gevraagd wat de reden is om niet aan productontwikkeling te doen. De redenen zijn
onderscheiden in vier verschillende mogelijkheden:
1. De school is van plan om productontwikkeling te gaan uitvoeren.
2. De school geeft aan dat er een knelpunt is waardoor zij niet aan productontwikkeling mee
konden doen.
3. De reden om niet aan productontwikkeling te doen is onbekend
4. De reden om niet aan productontwikkeling te doen is schoolspecifiek en dus valt onder overig.

Zeven scholen (4%) geven aan dat zij van plan zijn om samen met een culturele aanbieder een product
te ontwikkelen voor hun school. Dit is een vermindering vergeleken met 2018, toen 11% van de scholen
van plan was om bezig te gaan met productontwikkeling. 59 scholen (37%) benoemen een knelpunt
als reden dat zij niet hebben geparticipeerd in productontwikkeling. De meeste scholen benoemen hier
dat productontwikkeling geen prioriteit heeft binnen hun school:

“Wij zijn erg druk bezig om Kunst en Cultuur op poten te krijgen binnen de school: het opleiden
van een ICC-er, voorbereiden van het volgen van de doorgaande leerlijn, het schrijven van een
beleidsplan cultuureducatie. Zodra dit loopt en zodra wij hier tevreden over zijn, komt er voor
ons een mogelijkheid open om na te denken over bestaande zaken.” (D9, 9)

“Wij hebben in ons jaarplan geen ruimte gemaakt voor cultuuronderwijs. De eerste stap hierin
is het ontwikkelen van een visie en een organisatorische uitwerking van culturele vakgebieden
in ons onderwijs.” (D177, 7)

21 scholen (13%) hebben geen reden opgeven en tot slot hebben 75 scholen (46%) een overige,
schoolspecifieke reden om niet mee te doen aan productontwikkeling, bijvoorbeeld doordat ze in het
verleden als eens aan productontwikkeling hebben gedaan en dit nog steeds goed bevalt of omdat ze
simpelweg andere keuzes hebben gemaakt.
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Figuur 49: Reden om niet aan productontwikkeling te doen

Een aantal voorbeelden van productontwikkeling zijn:

“De Beleeftuin is binnen een werkgroep ontwikkeld en door een deskundige is een ontwerp
gemaakt. De plannen voor de beleeftuin worden nog verder ontwikkeld en mogelijk wordt hier de
hulp van lokale ondernemers ingeschakeld. We willen een Beleeftuin ontwikkelen waar ook de
wijk/kerk kan samen werken. Ook op het gebied van duurzaamheid wil we een voorbeeld zijn voor
de wijk/ kinderen. We gaan kijken hoe we de creativiteit van kinderen ook in kunnen zetten in zonde
Beleeftuin (koken, creatief met de natuur.).” (D27, 8)

“Er is een moderne speurtocht door de wijk ontwikkeld die ingaat op de lokale geschiedenis. Deze
speurtocht wordt m.b.v. iPhones gelopen.” (D86, 7)

Een voorbeeld van een school die zich al meerdere jaren bezighoudt met productontwikkeling:

“Inmiddels is het erfgoedproject voor de kleutergroepen " ik zoek. Ik vind”, van een culturele
aanbieder nog steeds binnen het cultuurmenu aanwezig, is het Rondje om de Brink nog een sterk
item, is de discipline muziek nog stevig vertegenwoordigd door ons voortraject van Muziekimpuls
en is de Canon Noordenveld uitgebreid met een digitaal lesprogramma.” (D131, 8)

41 scholen van de 66 scholen die deelgenomen hebben aan productontwikkeling zijn tevreden (62%).
25 scholen geven geen of een neutrale beoordeling over de tevredenheid van de productontwikkeling
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(38%). Een groot deel van de scholen die een neutrale beoordeling geeft noemt dat het product is
ontwikkeld maar dat het nog niet tot uitvoering is gebracht door bijvoorbeeld het coronavirus,
waardoor ze nog geen beoordeling konden geven. Geen school is ontevreden over de
productontwikkeling.
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Figuur 50: Procentuele verdeling tevredenheid over productontwikkeling.

9.2.3 Model 1: scholen die regie voeren over het cultuuronderwijs (scenario 3 en 4)
In dit model bevindt zich 47% (98) van de deelnemende en geschikte scholen54. Van deze 98 scholen
willen 56 scholen (57%) zich verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve
netwerk en bijna alle scholen weten hoe ze dit gaan doen (95%). Het bezoeken van
netwerkbijeenkomsten is een van de meest genoemde manieren hoe de school hun relatie met het
cultuureducatieve netwerk wil ontwikkelen:
“Door beter in kaart te brengen, welke cultuuraanbieders er zijn in de directe omgeving van
de school. Door het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten van de Kunstbeweging en door in
gesprek te gaan met de aanbieders van de culturele markt.” (D201, 7)
Daarnaast benadrukken meerdere scholen het belang van het (blijven) aannemen van een actieve rol
en de functie van de ICC-er:
“Door een actieve rol in dit geheel te blijven innemen. Bewust keuzes maken in je aanbod geeft
meer zicht op de expertise die je nodig hebt bij het verder ontwikkelen van het cultuuraanbod. Het

54

In het onderdeel ‘Relaties’ zijn dit jaar 21 onjuiste piramides gevonden. Dit betekent dat de percentages
gebaseerd zijn op 207 scholen in plaats van 228 scholen.

109

blijft een belangrijke taak van de ICC-er om dit te coördineren en samen met het team, de
werkgroepen te bespreken zodat er korte lijnen lopen en overzicht is. Maar ook te
enthousiasmeren om eigen initiatief te nemen.” (D197, 11)
42 scholen (43%) willen zich niet verder ontwikkelen op het gebied van relaties in hun
cultuureducatie netwerk omdat ze tevreden zijn over het cultuureducatieve netwerk en hun rol
hierin.
78 scholen (80%) geven aan dat ze tevreden zijn over de regie die zij hebben over hun eigen
cultuuronderwijs. Achttien scholen (18%) geven geen of een neutrale beoordeling over de regie van
hun cultuuronderwijs en twee scholen (2%) zijn ontevreden:
“Het kost veel tijd om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te waarborgen. Hierin zou het fijn
zijn om daar ook een financiële vergoeding voor te krijgen. Maar het resultaat van het
cultuuronderwijs is wel voldoende en wordt alleen maar beter. Het is fijn om als school zelf
voor cultuuronderwijs te kunnen zorgen en niet altijd afhankelijk te zijn van mensen van
buitenaf.” (D99, 9)
“Op dit moment ligt het vooral bij de ICC mensen en verder stagneert het veel. We willen dit
komend jaar proberen op te pakken om het een breder draagvlak te geven binnen ons team.”
(D211, 8)
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Figuur 51: Procentuele verdeling tevredenheid over regie van model 1: scholen die regie voeren over het cultuuronderwijs.

15 scholen geven aan een hulpvraag aan Compenta te hebben over het onderdeel ‘Relatie met het
netwerk’.
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9.2.4 Model 2: scholen die actief deelnemen in het cultuureducatieve netwerk, maar geen of
nauwelijks regie over cultuuronderwijs voeren (scenario 2)
In dit model bevindt zich 51% (105 scholen) van de deelnemende en geschikte scholen. 24 scholen
(23%) geven aan een actieve rol in het cultuureducatieve netwerk te hebben, hoewel zij geen of
nauwelijks regie uitvoeren over hun eigen cultuuronderwijs. Hiertegenover staat dat acht scholen
(7%) hebben aangegeven dat hun rol in hun netwerk (te) passief is. Maar liefst 73 scholen (70%)
hebben hun rol in het cultuureducatieve netwerk niet beoordeeld, wat betekent dat geen duidelijke
uitspraken gedaan kan worden over de actieve dan wel passieve rol van scholen in dit model. 61
scholen (58%) willen zich verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve
netwerk en bijna alle scholen weten hoe ze dit gaan doen (59 scholen, 97%). Ook deze scholen
benoemen het bezoeken van netwerkbijeenkomsten en het aangaan van samenwerkingsverbanden
met andere scholen als manieren waarop ze verwachte hun relatie tot het cultuureducatieve
netwerk te kunnen verstevigen.
44 scholen (42%) willen zich niet verder ontwikkelen op het gebied van de relaties in hun
cultuureducatieve netwerk omdat zij tevreden zijn over hun cultuureducatieve netwerk.
De meeste scholen zijn tevreden over de regie die zij hebben op het cultuuronderwijs, namelijk zestig
scholen (57%). Acht scholen zijn ontevreden over de mate van regie op hun cultuuronderwijs (8%) en
37 scholen (35%) geven geen of een neutrale beoordeling over hun mate van regie. De scholen die
ontevreden zijn over de mate van regie op hun cultuuronderwijs geven aan dat zij het niet fijn vinden
dat zij nog geen volledige regie uitoefenen en dat zij dit graag zouden vergroten door nog actiever in
hun netwerk te bewegen.
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Figuur 52: Procentuele verdeling tevredenheid over regie van model 2: scholen die actief participeren in het
cultuureducatieve netwerk, maar geen/nauwelijks regie voeren over het cultuuronderwijs.
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19 scholen (18%) hebben een hulpvraag voor Compenta wat betreft de relaties in het
cultuureducatieve netwerk.

9.2.5 Model 3: scholen die niet of nauwelijks actief participeren in het cultuureducatieve
netwerk (scenario 1)
Dit jaar zijn er vier scholen die niet of nauwelijks actief participeren in het cultuureducatieve netwerk
(2%). Drie van de vier scholen geven aan zich te willen ontwikkelen op het gebied van relaties in het
cultuuronderwijs. Uit de antwoorden van de twee scholen die weten hoe ze hun relatie willen
ontwikkelen blijkt inderdaad dat deze scholen zich bevinden in de beginfase van het ontwikkelen van
een netwerk, bijvoorbeeld doordat de ICC-er net begonnen is:
“Onze cultuurcollega heeft zich eerst moeten inwerken in deze voor haar nieuwe taak, maar voelt
zich gesteund door het support van de rest van het team. Ook de contacten met het netwerk zijn
voor haar leerzaam en zinvol.” (D103, 7)
“Allereerst moet het netwerk goed in kaart worden gebracht en daarbij gekeken worden naar
welke partners passen bij de doelgroep. Dit zal een zoektocht gaan worden is de ervaring, niet
iedere partner heeft affiniteit met de doelgroep en dit is wel een belangrijke voorwaarde.” (D104,
8)
Eén school wil zich niet ontwikkelen op dit gebied maar geeft hiervoor geen reden.
Eén school geeft aan tevreden te zijn over de mate van regie in het cultuuronderwijs en de andere
drie scholen geven een neutrale beoordeling op hun mate van regie.

Tevredenheid regie model 3
Ontevreden
0%

Tevreden
25%
Neutraal
75%

Figuur 53: Procentuele verdeling tevredenheid over regie van model 3: scholen die niet of nauwelijks actief participeren in
het cultuureducatieve netwerk.55

55

Deze grafiek is gebaseerd op een klein aantal scholen en dient in dit verband van relatieve relevantie
geïnterpreteerd te worden.
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Eén school heeft een hulpvraag aan Compenta op het gebied van ‘Relatie met het netwerk’.

9.3 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 21 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. Deze scholen hadden
bijvoorbeeld maar een enkele partner opgeschreven maar zichzelf toch in scenario 3 geplaatst. Ook
zijn er enkele scholen die aangeven dat ze veel partners en uitstekende regie hebben maar zichzelf in
scenario 1 of 2 plaatsen. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking van de resultaten
met die van 2018.

9.3.1 Provinciale resultaten Relatie met het netwerk

Relatie met het netwerk:
aantal scholen per scenario
2018

Relatie met het netwerk:
aantal scholen per scenario
2020
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Figuur 54: Aantal scholen per scenario 2018. (n=191)

17
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Figuur 55: Aantal scholen per scenario 2020. (n=207)

De meeste scholen bevinden zich dit jaar in scenario 2 (51%). Daarna bevinden de meeste scholen zich
in scenario 3 (39%). Scenario 4 telt vervolgens zeventien scholen (8%) en er zitten dit jaar vier scholen
in scenario 1 (6%). Aan de hand van figuur 56 is te zien dat dit betekent dat de scholen zich langzaam
richting scenario 3 en 4 bewegen.
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Vergelijking Relatie met het netwerk provinciaal
2018-2020
54% 51%
38% 39%
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2020

Figuur 56: Vergelijking Relatie met het netwerk provinciaal 2018-2020

Het gemiddelde scenario van alle Drentse scholen is 2.5 met een score van 101. In 2018 zaten de
Drentse scholen ook in scenario 2.5 met een score van 99. Dit betekent dat de EVI-piramide hetzelfde
blijft en er als volgt uitziet:

Figuur 57: EVI Piramide gemiddelde score Relatie met het netwerk van de Drentse scholen 2020.

9.3.2 Gemeentelijke resultaten Relatie met het netwerk
In deze paragraaf worden de resultaten per gemeente weergegeven op het het gebied de relaties die
scholen hebben in het cultuureducatieve netwerk. Daarnaast wordt ook een vergelijking gemaakt
tussen de resultaten van dit jaar en die van 2018.
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Aa en Hunze: score 87 scenario 2.2 (in 2018 2.6) (n=6. In 2018 n=9)56
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Assen: score 103, scenario 2.6 (in 2018 2.6) (n=22, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=20)57
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In de gemeente Aa en Hunze doen dit jaar negen scholen mee met de CMK-regeling. In 2018 waren dit er elf.
Dit jaar zijn drie scenario’s op dit onderdeel onjuist bevonden. Hierdoor kan de vergelijking met 2018 leiden tot
een vertekend beeld.
57

In de gemeente Assen doen dit jaar 29 scholen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit 28 scholen. Eén
vragenlijst is ongeschikt bevonden omdat een tweede invuller mist. Daarnaast zijn er dit jaar zes scenario’s op
dit onderdeel onjuist bevonden. Hierdoor kan de vergelijking met 2018 leiden tot een vertekend beeld.
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Borger-Odoorn: score 91, scenario 2.3 (in 2018 2.4) (n=14. In 2018 n=15)58
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Coevorden: score 83, scenario 2 (in 2018 2) (n=16, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=17)59
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In de gemeente Borger-Odoorn doen dit jaar vijftien scholen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit
ook vijftien scholen Dit jaar is er één scenario onjuist bevonden. Hierdoor kan de vergelijking met 2018 leiden
tot een vertekend beeld.
59
In totaal doen dit jaar negentien scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2018
waren dit nog 21 scholen. Drie vragenlijsten zijn ongeschikt bevonden doordat er een tweede invuller mist. Dit
kan ervoor zorgen dat er in de vergelijking met 2018 een vertekend beeld ontstaat.
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De Wolden: score 107, scenario 2.7 (in 2018 2.5) (n=12. In 2018 n=13)60
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Emmen: score 97, scenario 2.4 (in 2018 2.4) (n=46, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=41)61
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Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook
scholen. Dit jaar is er binnen dit onderdeel één onjuist scenario bevonden. In de vergelijking met 2018 kan dit
leiden tot een vertekend beeld.
61

In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit ook 54
scholen. Vier vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er dit
jaar vier onjuiste scenario’s in deze gemeente op het gebied van Relaties in het netwerk. In de vergelijking met
2018 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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Hoogeveen: score 89, scenario 2.2 (in 2018 2.3) (n=26, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=24)62
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Meppel: score 112, scenario 2.8 (in 2018 2.7) (n=10, 1 EVI is ongeschikt. In 2018 n=10)63
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Dit jaar nemen dertig scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit 27
scholen. Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er
dit jaar twee onjuiste scenario’s in deze gemeente op het gebied van Relaties in het netwerk. In de vergelijking
met 2018 kan dit een vertekend beeld geven.
63
In de gemeente Meppel doen dit jaar elf scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit nog veertien.
Dit jaar is één vragenlijst ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Dit kan ertoe leiden dat in
de vergelijking met 2018 een vertekend beeld ontstaat.
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Midden-Drenthe: score 138, scenario 3.4 (in 2018 3.3) (n=18. In 2018 n=12)64
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Noordenveld: score 98, scenario 2.5 (in 2018 2.5) (n=11, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2018 n=13)65
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In de gemeente Midden-Drenthe doen dit jaar achttien schoen mee aan de CMK-regeling. In 2018 waren dit
er negentien. Dit kan tot een vertekend beeld leiden in de vergelijking met 2018.
65
Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2018 waren dit ook
zestien scholen. Drie vragenlijsten zijn onjuist bevonden omdat zij maar door één invuller waren ingevuld
Daarnaast zijn er dit jaar twee onjuiste scenario’s bevonden op dit onderdeel. Dit kan ervoor zorgen dat er een
vertekend beeld ontstaat in de vergelijking met 2018.
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Tynaarlo: score 107, scenario 2.7 (in 2018 2.5) (n=15. In 2018 n=8)66
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Westerveld: score 112, scenario 2.8 (in 2018 2.8) (n=10. In 2018 n=9)67
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Dit jaar doen in de gemeente Tynaarlo zestien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2018 waren dit veertien
scholen. Daarnaast is één onjuist bevonden op dit onderdeel. Dit kan leiden dat bij de vergelijking van 2018 een
vertekend beeld ontstaat.
67
Dit jaar doen twaalf scholen mee met de CMK-regeling uit de gemeente Westerveld. In 2018 waren dit ook
twaalf scholen. Dit jaar zijn twee scenario’s onjuist bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld bij de
vergelijking met 2018.
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9.4 Knelpunten Relatie met het netwerk
Dit deelhoofdstuk beschrijft de knelpunten die genoemd worden door scholen in het onderdeel over
‘Relatie met het netwerk’. Deze knelpunten geven inzicht in waar scholen tegen aan lopen in hun
relaties in het cultuureducatieve netwerk. In totaal werd er in dit onderdeel 132 keer een knelpunt
genoemd die onderscheiden worden in achttien verschillende knelpunten:
•

Azc-school;

•

Coronacrisis;

•

Directeur is gewisseld of afwezig;

•

Externe factoren;

•

Gebrek aan financiële middelen;

•

Gebrek aan deskundigheid in het algemeen;

•

Geen belangstelling of behoefte bij het team;

•

Geen prioriteit;

•

De ICC-er is vertrokken;

•

De ICC-er werkt ook op een andere locatie;

•

Het is een kleine school en er is weinig personeel;

•

De school is er nog niet aan toe;

•

Er zijn problemen binnen het team;

•

Speciaal onderwijs;

•

De school sluit of fuseert;

•

Tijdgebrek;

•

Werkdruk.

Het knelpunt dat het meest wordt genoemd is de coronacrisis (37 keer, 28%). Deze scholen
beschrijven dat veel samenwerkingsverbanden (gezamenlijke projecten, voorstellingen en
ontwikkelde producten) niet door konden gaan.
“Door de coronacrisis is er veel niet gebeurd. Netwerkbijeenkomsten zijn niet doorgegaan,
waardoor we de verbinding niet konden leggen. Ook is de ICC-er nog aan het zoeken naar de
manier van vormgeven van haar rol, ook hier kunnen nog stappen in genomen worden.”
(D104, 8)
“Helaas is het [de relatie met het netwerk] nog onvoldoende uit verf gekomen vanwege de
Corona crisis.” (D126, 9)
Na de coronacrisis is het meest voorkomende knelpunt dat de relatie van de school met het
cultuureducatieve netwerk geen prioriteit heeft (27 keer genoemd, 20%). Dit knelpunt is direct
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verbonden aan cultuuronderwijs en dus specifiek en staat vaak in verbinding met
productontwikkeling: veel scholen geven aan dat productontwikkeling (en daarmee een belangrijke
manier om regie uit te oefenen over cultuuronderwijs) niet tot de prioriteiten van de school behoort.
Dit betekent dat Compenta scholen kan helpen met dit knelpunt. Hierna zijn de specifieke
knelpunten ‘Geen behoefte/belangstelling team’ (zeven keer genoemd) en ‘Financieel’ (zes keer
genoemd) vaak genoemd. Deze drie knelpunten laten zien dat scholen vaak aanlopen tegen het feit
dat de school geen prioriteit heeft om de relaties met het cultuureducatieve netwerk te versterken
door een gebrek aan belangstelling of aan financiële middelen. De aspecifieke knelpunten die vaak
genoemd worden – naast de coronacrisis - zijn ‘Tijdgebrek’ (veertien keer genoemd) en ‘Problemen
in het team’ (zeven keer genoemd). Bij deze punten kan Compenta geen directe hulp bieden. De
specifieke knelpunten, waar Compenta wel kan zorgen voor ondersteuning, zijn:
•

Azc-school;

•

Gebrek aan financiële middelen;

•

Geen belangstelling of behoefte bij het team;

•

Gebrek aan deskundigheid;

•

Geen prioriteit;

•

De ICC-er is vertrokken of wordt gedeeld met een andere locatie;

•

Speciaal onderwijs;

•

De school is er nog niet aan toe.

Knelpunten: Relatie met het netwerk
37
27

14
7

7

6

6

6

5

4

4

4

3

1

1

1

1

Figuur 58: Verschillende knelpunten in het onderdeel Relatie met het netwerk.
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9.5 Evaluatie en advies
Dit deelhoofdstuk beschrijft hoe de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van de relatie tussen de school en het cultuureducatieve netwerk zoals beschreven is in
de voorgaande deelhoofdstukken. Daarnaast wordt er een advies gegeven over hoe Compenta
ondersteuning kan bieden bij bepaalde onderdelen van deze relatie. De CMK-regeling die wordt
verstrekt via Compenta draagt bij aan de ontwikkeling van de relatie tussen de scholen en het
cultuureducatieve netwerk op de volgende manieren:

1. Een financiële bijdrage beschikbaar stellen met de mogelijkheid om dit uit te geven aan de
ontwikkeling van relaties met het cultuureducatieve netwerk: scholen konden de financiële
bijdrage gebruiken om hun eigen deskundigheid te vergroten, waardoor ze hun relaties met
het cultuureducatieve netwerk (verder) konden ontwikkelen. Daarnaast kunnen scholen door
deskundigheidsbevordering relaties ontwikkelen (bijvoorbeeld tijdens een ICC-cursus). Er is
ook geld beschikbaar gesteld voor productontwikkeling. De instellingen die aan Compenta
verbonden zijn (K&C, ICO, Kunstbeweging en Scala) hebben cursussen aangeboden waarin de
ontwikkeling van relaties tussen scholen en het cultuureducatieve netwerk centraal stond.
Compenta biedt ondersteuning bij het vormen van nieuwe netwerken.
2. Scholen stimuleren om hun relaties (verder) te ontwikkelen en actiever in het netwerk te
participeren: de ambitiescenario’s sporen de scholen aan om hun relaties met het
cultuureducatieve 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.

De resultaten van het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ zijn grotendeels gelijk gebleven met 2018,
met een lichte verschuiving richting scenario 3 en 4. Dit jaar hebben 66 scholen gebruik gemaakt van
productontwikkeling. Dit is in totaal 29% en is gestegen in vergelijking met 2018, toen 24% van de
scholen meedeed aan productontwikkeling. Daarnaast voert 47% van de scholen regie over hun
cultuuronderwijs, neemt 51% actief deel in het cultuureducatieve netwerk zonder regie te voeren en
participeert 2% van de scholen niet of nauwelijks in het cultuureducatieve netwerk.
Bij dit onderdeel zijn 132 knelpunten genoemd. Het specifieke knelpunt dat het meest voorkomt
is ‘Geen prioriteit’. Dit knelpunt wordt meestal genoemd in relatie tot productontwikkeling: veel
scholen geven aan dat productontwikkeling (en daarmee een belangrijke manier om regie uit te
oefenen over cultuuronderwijs) niet tot de prioriteiten van de school behoort. Hierna zijn de specifieke
knelpunten ‘Geen behoefte/belangstelling team’ en ‘Financieel’ vaak genoemd. Deze scholen geven
aan dat zij merken dat het team weinig belangstelling heeft in het versterken van het cultuureducatieve
netwerk en dat zij te weinig geld hebben om externe partners aan te trekken. Ook de twee
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laatstgenoemde situaties hebben dus eigenlijk te maken met het stellen van prioriteiten. Door middel
van voorlichting kan Compenta de scholen laten zien wat het voeren van regie binnen hun netwerk
(bijvoorbeeld in de vorm van productontwikkeling) voor invloed kan hebben op het cultuuronderwijs
van de school in het algemeen, namelijk doordat het ervoor zorgt dat het aanbod beter aansluit bij de
specifieke vraag van de school. Tegelijkertijd kan het zijn dat visievorming op dit onderdeel prioriteit
heeft: wanneer een school haar vraag niet duidelijk genoeg voor ogen heeft is de regie binnen een
netwerk minder relevant. Daarnaast zou Compenta de scholen voor speciaal onderwijs op dit
onderdeel extra kunnen ondersteunen: deze scholen hebben moeite met het vinden van aanbod dat
goed aansluit op hun leerlingen. Compenta zou mee kunnen zoeken naar culture instellingen die een
gepaster aanbod voor deze specifieke groep leerlingen zou kunnen ontwikkelen. Bovendien zou in het
geval van speciaal onderwijs productontwikkeling ook een goede uitkomst bieden: op die manier
kunnen externe aanbieders samenwerken met experts op het gebied van de specifieke doelgroep (de
docenten zelf) en op die manier tot een gepast product kunnen komen.

Bij dit onderdeel zijn dit jaar 21 scenario’s onjuist bevonden door het aanvinken van een piramide die
niet overeenkomt met de antwoorden op de open vragen. Deze scholen hadden bijvoorbeeld maar
een enkele partner opgeschreven maar zichzelf toch in scenario 3 geplaatst. Ook zijn er enkele scholen
die aangeven dat ze veel partners en uitstekende regie hebben maar zichzelf in scenario 1 of 2 plaatsen.
Vergelijkbaar met het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ konden deze scholen ook niet worden
meegenomen in het kwalitatieve deel door de indeling van de modellen. Model 1, “scholen die regie
voeren over het cultuuronderwijs”, kon niet gebaseerd worden op of de scholen wel of geen regie
hebben, omdat scholen soms ten onrechte hebben gezegd dat zij regie hebben terwijl zij maar een
enkele instelling als relatie opschrijven. Dit model is nu dus gebaseerd op de goedgekeurde
vragenlijsten van de scholen die zich in scenario 3 of 4 bevinden. Wederom ligt het grootste probleem
hier bij het incompleet invullen van de antwoorden. Op de vraag “Bent u tevreden over de mate waarin
uw school regie voert over haar cultuuronderwijs? Licht uw beoordeling toe.” geven weinig scholen
een toelichting maar zeggen ze enkel dat ze tevreden zijn of niet. Daartegenover staat dat er ook
scholen zijn die bij deze vraag enkel uitleggen hoe hun regie eruitziet en vervolgens niet zeggen of zij
hier tevreden of ontevreden over zijn – wat een terugkerend probleem is in de gehele vragenlijsten bij
vragen die bestaan uit meerdere deelvragen. Het advies aan Compenta is om, net als bij ‘Doorlopende
leerlijn’, duidelijke richtlijnen te geven omtrent het al dan niet hebben van regie en de scenario’s
vervolgens te laten indelen door de onderzoeker, waardoor een realistischer beeld kan worden
gegeven van de stand van zaken op dit onderdeel.
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10. Terugblik van de scholen
Aan het einde van de EVI-vragenlijst wordt de school gevraagd terug te kijken naar de ontwikkelingen
op het gebied van cultuuronderwijs van het afgelopen jaar. De school beschrijft vervolgens de
opbrengsten van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

10.1 Samenvatting
In totaal zijn er dit jaar 613 opbrengsten van de CMK-regeling genoemd. Net als in 2018 wordt de
opbrengst ‘(extra) activiteiten het meest genoemd, namelijk 61 keer (10%). ‘Doorlopende leerlijn’ is
met 45 keer de tweede meest genoemde opbrengst.
Wanneer de opbrengsten worden onderverdeeld in opbrengsten per doelstellingen waarmee
cultuuronderwijs verbeterd kan worden, namelijk deskundigheid, visie, doorlopende leerlijn en
relatie met het netwerk, is te zien dat ‘deskundigheid’ het meest is genoemd, namelijk 139 keer
(23%), wat vergelijkbaar is met het percentage van 2018. Ook de andere opbrengsten per
doelstellingen zijn relatief gelijk gebleven.
52% van de scholen (119 scholen) geeft aan tevreden te zijn over de opbrengst van de CMKregeling voor hun school, wat gelijk is gebleven met 2018. Vijf scholen (2%) geven aan dat ze
ontevreden zijn met hun eigen inzet met betrekking tot de regel, er zijn geen scholen die ontevreden
zijn met de regeling zelf en de overgebleven 104 scholen (46%) geven een neutrale beoordeling.

10.2 Opbrengsten
Dit jaar is er in totaal 613 keer een opbrengst van de CMK-regeling genoemd. Dit aantal is opvallend
laag vergeleken met 2018, toen 725 keer een opbrengst is genoemd. Niet alle scholen hebben een
specifieke opbrengst benoemd, waar andere meerdere scholen meerdere gebieden van opbrengst
benoemen. Enkele scholen hebben bijvoorbeeld geen opbrengsten genoemd omdat hun plannen
niet door konden gaan in verband met de coronacrisis:
“We hebben alle lessen en activiteiten vanwege corona moeten cancelen. Er zijn nu al weer
afspraken gemaakt om dit meteen in het nieuwe schooljaar op te pakken.” (D197, 13)
“Helaas hebben we afgelopen jaar door de bijzondere situatie m.b.t. Corona een aantal
activiteiten niet kunnen uitvoeren, dit zal het komende jaar vervolg krijgen.” (D202, 6)
Figuur 59 geeft de verschillende soorten opbrengsten van de regeling weer die genoemd zijn door de
scholen.
De opbrengst ‘(Extra) activiteiten’ wordt het meest genoemd, namelijk 61 keer (10%). In 2018
was dit onderdeel ook het meest genoemde plan en ook dit jaar is het een van de meest
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voorkomende plannen van scholen (zie hoofdstuk 5 ‘Plannen van de scholen’). De meeste scholen
geven aan dat de activiteiten die ze de leerlingen kunnen bieden door het gebruik van de regeling
diverser en professioneler zijn. Vaak koppelen de scholen de extra activiteiten op hun school ook aan
een van de andere gebieden van opbrengst:
“Ruimte voor "eens wat anders", buiten de vaststaande museumbezoeken.” (D233, 11)
“We ervaren het als zeer prettig dat we bij het organiseren van culturele activiteiten
ondersteund worden door deskundige en inspirerende vakdocenten.” (D206, 11)
“We hebben een uitgebreid aanbod van activiteiten en voorstellingen inzichtelijk gemaakt in
een schema. We willen door middel van dit schema de horizontale verbindingen leggen met
cultuur en kunstelementen en de schoolvakken. De uitwisseling met andere ICC'ers in de
cursus en ons netwerk is waardevol. Het aanbod voor de leerlingen is breder omdat we door
de subsidie meer te besteden hebben en doordat we zelf steeds creatiever worden in het
vormgeven van ons aanbod.” (D31, 10)
Hierna wordt ‘Doorlopende leerlijn’ het meest genoemd door de scholen, namelijk 45 keer. Naast het
bovenstaande voorbeeld geven de volgende citaten een beeld van hoe de regeling de scholen heeft
geholpen een doorgaande leerlijn te ontwikkelen en/of te waarborgen, wederom vaak gecombineerd
met andere opbrengsten:
“We zijn blij met CMK, daardoor hebben we onze leerlijn beeldende vorming meer vorm
kunnen geven en leerkrachten bekwamer kunnen maken.” (D39, 11)
“Je merkt dat het team zich wil inzetten op gebied van cultuur en het is zichtbaar in school dat
we cultuur belangrijk vinden. Wel is het belangrijk om dit steeds weer te blijven motiveren en
te stimuleren!” (D73, 11)
“Binnen de school wordt druk gewerkt aan leerlijnen. De leerlijn muziek is gerealiseerd,
inclusief deskundigheidsbevordering door het volgen van de post-hbo vakspecialist muziek. De
school is nu ook een cultuur begeleider rijker. Zij werkt samen met het team aan meer
leerlijnen voor cultuureducatie. Er is dit schooljaar onderzoek gedaan naar cultureel erfgoed
en hiervoor heeft de school een productontwikkelaar benaderd die voor de school een leerlijn
cultureel erfgoed wil ontwikkelen in combinatie met de Taalmethode Staal en een beeldende
verwerking.” (D199, 10)
Andere opbrengsten die vaak genoemd worden zijn: lessen; relaties en het netwerk; bewustwording
en inzicht in (de staat van) het cultuuronderwijs; bevordering van de deskundigheid van het team; en
interesse bij de school om zich meer in te zetten voor cultuuronderwijs.
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Opbrengst CMK-regeling volgens scholen
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Figuur 59: De opbrengsten van de CMK-regeling genoemd door de deelnemende scholen.

De opbrengsten zijn onder te verdelen in verschillende onderdelen van de verbetering van
cultuuronderwijs: Deskundigheid (bestaande uit deskundigheid team; extern; ICC; en vakleerkracht),
Visie (bestaande uit visie en beleidsplan), Doorlopende leerlijn (bestaande uit doorlopende leerlijn en
samenhang) en Relatie met het netwerk (bestaande uit relaties/netwerk en productontwikkeling). In
figuur 60 wordt het aantal opbrengsten per doelstelling weergegeven. Net zoals in 2018 wordt het
onderdeel ‘deskundigheid’ het meest genoemd, namelijk 139 keer. Doordat er een groot verschil is
tussen de totale aantallen van genoemde opbrengsten kan het direct vergelijken van de resultaten van
2018 en 2020 tot een vertekend beeld leiden. Desalniettemin zijn de verhoudingen relatief gelijk
gebleven, zoals weergegeven in figuur 61 en 62.
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Opbrengst per doelstelling
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Figuur 60: Opbrengst per doelstelling genoemd door scholen.
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Figuur 61: Relatieve opbrengst per doelstelling 2018.
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Figuur 62: Relatieve opbrengst per doelstelling 2020

Onderstaande citaten geven per doelstelling een voorbeeld van een opbrengst weer:
“De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft ons vooral deskundigheidsbevordering
opgeleverd: een opgeleide ICC-er binnen de school, het Coaching on the job traject op het
gebied van dans, en komend schooljaar de teamtraining 123-ZING.Dit resultaat voldoet zeker
aan onze verwachtingen.” (D9, 11)
“De regeling heeft het mogelijk gemaakt dat we teamtrainingen kunnen volgen. De
teamtrainingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze visie op (cultureel)
onderwijs (procesgericht werken, vakoverstijgend werken, eigenaarschap van de leerlingen).
Ons (cultureel) onderwijs is hiermee ook veranderd.” (D21, 11)
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“Door de regeling konden we vooruitgang boeken m.b.t. het verwezenlijken van een
doorgaande lijn. We konden extra hulp inschakelen via ICO, gastdocenten en teamtrainingen
en coaching on the job.” (D129, 9)
“Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen we naast het Cultuurmenu ook aan
andere culturele en erfgoed projecten deelnemen, waardoor een hechtere samenwerking
ontstaat met de culturele omgeving. Daarnaast is de eigen vaardigheid van de leerkrachten
door scholing vergroot en zijn nieuwe ideeën voor de Culturele Middag uitvoerbaar. Door te
werken met EVI vindt er een goede evaluatie plaats en planning voor de komende jaren.” (D141,
11)
52% van de scholen (119 scholen) is tevreden over de opbrengst van de CMK-regeling voor hun school.
Dit is hetzelfde gebleven vergeleken met 2018. Een aantal voorbeelden van tevreden scholen worden
in de volgende citaten weergegeven:
“Tot op heden zijn we tevreden over het resultaat. Door diverse projecten en activiteiten hebben
we onze leerlingen een bredere basis kunnen verschaffen als het gaat om cultuur! Kinderen zijn
enthousiast geworden!!” (D142, 9)
“Met de subsidie geven het plezier en de kwaliteit een boost. Zowel leerlingen als leerkrachten
zijn gemotiveerd en werken met veel plezier aan verschillende podiumkunsten.” (D147,11)
“Dankzij deze regeling is het mogelijk dat we nu geld kunnen besteden aan
deskundigheidsbevordering waardoor onze projecten meer inhoud krijgen en grootser van
opzet zijn. Dit zijn ervaringen die de leerlingen altijd bij zullen blijven.” (D151, 9)

46% van de scholen (104 scholen) geeft een neutrale beoordeling. Veel van deze scholen geven niet
expliciet aan of zij tevreden ofwel ontevreden zijn met de opbrengst maar benoemen bijvoorbeeld
alleen wat de concrete opbrengsten zijn (bijvoorbeeld een ICC-er, meer activiteiten of een project).
Tot slot zijn vijf scholen (2%) ontevreden met hun eigen inzet met betrekking tot de regeling. Geen een
school geeft aan ontevreden te zijn met de regeling zelf.
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11. Conclusies
In de conclusies staat de centrale vraag van dit onderzoek centraal:

“In hoeverre zijn de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe in het afgelopen jaar behaald?”

In de voorgaande hoofdstukken, Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn en Relatie met het
netwerk, is per onderdeel gekeken wat de ontwikkelingen van dit jaar zijn. Elke school heeft
aangegeven wat haar ambitiescenario is en de resultaten van de voorgaande hoofdstukken worden
hiermee vergeleken. Deze vergelijking wordt weergegeven op provinciaal en gemeentelijk niveau.

11.1 Samenvatting
Het gemiddelde ambitiescenario van de Drentse scholen was in 2020 2.4. De helft van de scholen
streeft naar scenario 3 (50%), 47% streeft naar scenario 2 en 3% streeft naar scenario 1. Het
ambitiescenario is vergeleken met 2018 gedaald: toen was het ambitiescenario 2.8. Dit jaar is het
gemiddelde scenario van de Drentse scholen 2.6 (score 102) 68, wat betekent dat het ambitiescenario
van dit jaar is bereikt. Ook laat dit een groei zien vergeleken met 2018, toen het gemiddelde scenario
2.5 (score 99) was. Op de twee van de vier onderdelen (‘Deskundigheid’, ‘Doorlopende leerlijn’) is de
gemiddelde score toegenomen met 0.1 en de onderdelen ‘Visie’ en ‘Relatie met het netwerk’ hebben
dezelfde score als in 2018. De groei neemt nog steeds af in vergelijking met 2018 en 2016, wat te
verklaren valt doordat scholen een stabiel basisniveau hebben behaald waardoor exponentiële groei
niet snel meer voorkomt. Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat er dit jaar wederom meer
onjuiste scenario’s zijn bevonden, waardoor de vergelijking met de analyse van 2018 kan leiden tot
een vertekend beeld.
De scholen in vier gemeenten scoren boven het gemiddelde scenario van 2.6, de scholen in
zeven gemeenten scoren onder dit gemiddelde en de scholen in één gemeente heeft een gelijke
score aan het gemiddeld behaalde scenario. Dit jaar is de meeste groei zichtbaar binnen het
onderdeel ‘Deskundigheid’. De scholen in acht van de twaalf gemeenten scoren hier beter op
vergeleken met 2018. Binnen zowel ‘Visie’ als ‘Doorlopende leerlijn’ scoren vijf gemeenten beter dan
in 2018 en binnen het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ zijn dit 4 gemeenten. De grootste
achteruitgang vindt plaats op het onderdeel ‘Visie’: dit jaar scoren de scholen in maar liefst vijf
gemeenten die dit jaar minder goed scoren op dit onderdeel vergeleken met 2018. Binnen zowel
‘Doorlopende leerlijn’ als ‘Relatie met het netwerk’ scoren scholen uit drie gemeenten slechter dan
in 2018 en binnen het onderdeel ‘Deskundigheid’ zijn dit scholen in drie gemeenten. Tot slot vindt er
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In totaal zijn er dit jaar 174 scenario’s onjuist bevonden. Deze scenario’s zijn niet meegenomen in de
uiteindelijke berekening van de gemiddelde score.
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stagnatie plaats bij enkele gemeenten op bepaalde onderdelen. Het meestvoorkomende
stagnerende onderdeel is ‘Relatie met het netwerk’: scholen in vijf gemeenten scoren hier hetzelfde
op als in 2018. Binnen ‘Doorlopende leerlijn’ zijn er scholen in vier gemeenten die hetzelfde scoren
als in 2018 en tot slot zijn er binnen de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ scholen in twee die
hetzelfde scoren als in 2018. De score van de scholen in vier gemeenten is verbeterd in vergelijking
met 2018, dit is in totaal 33% van alle Drentse gemeenten. Scholen uit drie gemeenten scoren minder
dan in 2018 (25%) en scholen uit vijf gemeenten hebben hetzelfde scenario als in 2018 (42%).

11.2 Provinciaal
Het gemiddelde ambitiescenario van de Drentse scholen is in 2020 2.4. In 2018 was dit 2.8. 50% van
de scholen (114 scholen) streeft naar scenario 2, 47% naar scenario 3 (107 scholen) en 3% naar
scenario 1 (6 scholen). Het is opvallend dat het gemiddelde ambitiescenario is gedaald vergeleken
met 2018, toen de meerderheid van de scholen (67%) scenario 3 ambieerde en 7% van de scholen
scenario 4 wilden bereiken. Enkele scholen hebben scenario 4 helemaal bereikt en hebben daarom
(of om een andere reden) geen ambitiescenario opgegeven, wat het verschil met 2018 deels
verklaart. Daarnaast hebben dit jaar enkele scholen scenario 1 als ambitiescenario genoemd, wat in
2018 niet gebeurde. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat scholen het ambitiescenario
hebben geïnterpreteerd als het scenario dat zij verwachten te hebben, in plaats van een
streefscenario. Een andere mogelijke verklaring is dat scholen dit jaar meer inzicht hebben gekregen
in de verschillende scenario’s en wat hun eigen mogelijkheden zijn en op die manier een realistischer
(of zelfs pessimistischer) ambitiescenario kozen of juist dat de ICC-er is vertrokken op bepaalde
scholen en dat daarmee een belangrijk deel van de deskundigheid van en inzicht in de kwaliteit van
cultuuronderwijs is verdwenen en de vragenlijst op een andere manier is ingevuld.

Ambitiescenario's scholen Drenthe
Scenario 1
3%

Scenario 3
47%

Scenario 2
50%

Figuur 63: Ambitiescenario’s van de scholen in Drenthe.
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Dit jaar is het gemiddelde scenario van de Drentse scholen 2.6 (score 102)69. In 2018 was het
gemiddelde scenario 2.5 (score 99). Dit duidt op een lichte groei. Mede door de daling van het
gemiddelde ambitiescenario betekent dit dat de scholen dit jaar het ambitiescenario van 2.4 hebben
bereikt. De bereikte score ziet er in de EVI-piramide als volgt uit:

Figuur 64: EVI Piramide gemiddelde score van de Drentse scholen 2020.

Deze totale score is ontstaan uit de vier onderdelen die besproken zijn in de voorgaande hoofdstukken:
Deskundigheid: scenario 2.5 (score 100)

Visie: scenario 2.7 (score 110)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.4 (score 96)

Netwerk: scenario 2.5 (score 101)

De helft van de onderdelen kennen dit jaar een vooruitgang van de score. ‘Deskundigheid’ en
‘Doorlopende leerlijn’ kennen beide een groei van 0.1. De onderdelen ‘Visie’ en ‘Relatie met het
netwerk’ bevinden zich in hetzelfde scenario als in 2018. Net als in 2018 is de groei wederom
afgenomen, toen alle scenario’s een groei kenden van 0.1 of 0.2. Net als in 2018 betekent dit
waarschijnlijk dat de scholen een stabiel basisniveau van cultuuronderwijs aanbieden waardoor er
steeds minder grote stappen worden gezet. Tegelijkertijd is het belangrijk om te onthouden dat dit
jaar het aantal onjuiste scenario’s wederom is gestegen (van 155 onjuiste scenario’s naar 174) wat
mogelijk kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking.

69

In totaal zijn er dit jaar 174 scenario’s onjuist bevonden. Deze scenario’s zijn niet meegenomen in de
uiteindelijke berekening van de gemiddelde score.
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11.3 Aa en Hunze
De scholen in de gemeente Aa en Hunze streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.6 (in 2018 2.9). Dit
jaar is het gemiddelde behaalde scenario 2.4 (score 94). In 2020 deden negen scholen mee aan de
CMK-regeling en al deze negen scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018
doen minder scholen mee met de regeling, toen elf scholen mee deden en alle elf scholen EVI
invulden.70

Figuur 65: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Aa en Hunze 2020 (score 94, scenario 2.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.2 (score 87)

Visie: scenario 2.9 (score 115)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1 (score 85)

Netwerk: scenario 2.2 (score 87)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente 2.5 (score 98) en dit is afgenomen tot scenario
2.4 (score 94). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.6 nog niet bereikt. Waar deze gemeente
op het onderdeel ‘Visie’ beter scoort dan in 2018 (+0.2) zijn de scores op de onderdelen ‘Doorlopende
leerlijn’ en ‘Relatie met het netwerk’ flink gedaald (respectievelijk -0.2 en -0.4). De score op het
onderdeel ‘Deskundigheid’ is gelijk gebleven. De gemiddelde score van de gemeente Aa en Hunze ligt
0.2 onder het provinciale gemiddelde.

70

Geen van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente is onjuist bevonden. Wel zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 3, Visie 1, Doorlopende leerlijn 1 en Relatie met het
netwerk 1.
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11.4 Assen
De scholen in de gemeente Assen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.5 (in 2018 2.9). Dit jaar is
het gemiddelde behaalde scenario 2.6 (score 105). In 2020 deden 29 scholen mee aan de CMK-regeling
en alle 29 scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen meer scholen mee
met de regeling, toen 28 scholen mee deden en al deze scholen EVI invulden. 71

Figuur 66: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Assen 2020 (score 105, scenario 2.6).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6 (score 105)

Visie: scenario 2.8 (score 113)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.5 (score 99)

Netwerk: scenario 2.6 (score 103)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente 2.6 (score 103) en is dit jaar wederom scenario
2.6 (score 106). De scholen hebben hun ambitiescenario van 2.5 bereikt en overtroffen. De gemeente
is op de onderdelen ‘Doorlopende leerlijn’ en ‘Relatie met het netwerk’ gelijk gebleven, scoort iets
slechter op het onderdeel ‘Deskundigheid’ (-0.1) en scoort een stuk beter op het onderdeel ‘Visie’
(+0.3). Het gemiddelde scenario van de gemeente Assen is gelijk aan het gemiddelde provinciale
behaalde scenario.
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Eén van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente is onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 6, Visie 5, Doorlopende leerlijn 3 en Relatie met het
netwerk 6.
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11.5 Borger-Odoorn
De scholen in de gemeente Borger-Odoorn streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3 (in 2018 2.8).
Dit jaar is het gemiddelde behaalde scenario 2.4 (score 97). In 2020 deden vijftien scholen mee aan de
CMK-regeling en al deze vijftien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018
doen evenveel scholen mee met de regeling en EVI werd toe ook door alle vijftien scholen ingevuld.72

Figuur 67: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Borger-Odoorn 2020 (score 97, scenario 2.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6 (score 105)

Visie: scenario 2.5 (score 98)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 92)

Netwerk: scenario 2.3 (score 91)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Borger-Odoorn 2.4 (score 94) en is dit jaar nog
steeds 2.4 (score 97). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.3 bereikt en overtroffen. De score
is toegenomen op de onderdelen ‘Deskundigheid’ (+0.3) en ‘Doorlopende leerlijn’ (+0.3). De score is
afgenomen op de onderdelen ‘Visie’ (-0.2) en ‘Relatie met het netwerk’ (-0.1). Het gemiddelde scenario
van de gemeente Borger-Odoorn ligt iets onder het provinciale gemiddelde (0.2).
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Geen van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente is onjuist bevonden. Wel zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 2, Visie 4, Doorlopende leerlijn 2 en Relatie met het
netwerk 1.
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11.6 Coevorden
De scholen in de gemeente Coevorden streven gemiddeld naar ambitiescenario 2 (in 2018 2.2). Dit jaar
is het gemiddelde behaalde scenario 2 (score 79). In 2020 deden twintig scholen mee aan de CMKregeling en negentien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen
minder scholen mee met de regeling, toen 21 scholen mee deden en alle scholen EVI invulden.73

Figuur 68: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Coevorden 2020 (score 79, scenario 2).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 1.9 (score 75)

Visie: scenario 1.9 (score 76)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1 (score 84)

Netwerk: scenario 2 (score 83)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Coevorden 2.1 (score 81) en is dit jaar nog
steeds 2.1 (score 79). De scholen hebben het ambitiescenario van 2 bereikt en overtroffen. Op de
onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ is de score van de scholen in deze gemeente licht gedaald
(respectievelijk -0.1 en -0.2) en de onderdelen ‘Doorlopende leerlijn’ en ‘Relatie met het netwerk’ zijn
gelijk gebleven. Het gemiddelde scenario van de gemeente Coevorden ligt 0.6 onder het provinciale
gemiddeld behaalde scenario.
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Drie van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 1, Visie 5 en Doorlopende leerlijn 6.
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11.7 De Wolden
De scholen in de gemeente De Wolden streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.7 (in 2018 2.9). Dit
jaar is het gemiddelde behaalde scenario 2.7 (score 106). In 2020 deden dertien scholen mee aan de
CMK-regeling en alle dertien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen
evenveel scholen mee met de regeling, toen ook dertien scholen mee deden en alle scholen EVI
invulden. 74

Figuur 69: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente De Wolden 2020 (score 106, scenario 2.7).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.7 (score 109)

Visie: scenario 2.6 (score 105)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.6 (score 105)

Netwerk: scenario 2.7 (score 107)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente De Wolden 2.5 (score 99) en dit jaar is het
gemiddelde scenario gegroeid tot 2.7 (score 106). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.7
bereikt. Op het onderdeel ‘Visie’ is een lichte daling te zien in de score vergeleken met 2018 (-0.1). De
overige onderdelen kennen allemaal een groei in de scores. ‘Relatie met het netwerk’ kent een groei
van +0.2 en de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Doorlopende leerlijn’ kennen beide een groei van +0.3.
Het gemiddelde scenario van de gemeente De Wolden ligt 0.1 hoger dan het gemiddelde provinciale
scenario.
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Geen van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente is onjuist bevonden. Wel zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 2, Visie 5, Doorlopende leerlijn 1 en Relatie met het
netwerk 5.
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11.8 Emmen
De scholen in de gemeente Emmen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.7 (in 2018 2.9). Dit jaar
is het gemiddelde behaalde scenario 2.5 (score 98). In 2020 deden 57 scholen mee aan de CMKregeling en 54 scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen minder
scholen mee met de regeling, toen 55 scholen mee deden en 54 scholen EVI invulden. 75

Figuur 70: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Emmen 2020 (score 98, scenario 2.5).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:
Deskundigheid: scenario 2.4 (score 98)

Visie: scenario 2.8 (score 113)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (score 88)

Netwerk: scenario 2.4 (score 97)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Emmen 2.4 (score 98) en dit jaar is dit
gemiddelde 2.5 (score 98). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.7 nog niet bereikt. De
gemeente heeft op bijna alle onderdelen gelijk gescoord en kent alleen binnen het onderdeel
‘Deskundigheid’ een lichte groei (+0.1). Het gemiddelde scenario van de gemeente Emmen is iets lager
dan het gemiddelde provinciale scenario dat 2.6 is.
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Vier van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 5, Visie 4, Doorlopende leerlijn 10 en Relatie met
het netwerk 4.
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11.9 Hoogeveen
De scholen in de gemeente Hoogeveen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.2 (in 2018 2.6). Dit
jaar is het gemiddelde behaalde scenario 2.3 (score 90). In 2020 deden 29 scholen mee aan de CMKregeling en 30 scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen minder
scholen mee met de regeling, toen 27 scholen mee deden en al deze scholen EVI invulden.76

Figuur 71: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Hoogeveen 2020 (score 90, scenario 2.3).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2 (score 80)

Visie: scenario 2.5 (score 101)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 91)

Netwerk: scenario 2.2 (score 89)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Hoogeveen 2.3 (score 91) en is dit jaar
wederom 2.3 (score 90). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.2 bereikt en overtroffen. Binnen
deze gemeente wordt op de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ hetzelfde gescoord als in 2018. De
score op ‘Doorlopende leerlijn’ is toegenomen (+0.1) en de score op ‘Relatie met het netwerk’ is
afgenomen (-0.1). Het gemiddelde scenario van de gemeente Hoogeveen is 0.3 lager dan het
gemiddelde provinciale scenario dat op 2.6 ligt.
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Twee van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 8, Visie 11, Doorlopende leerlijn 10 en Relatie met
het netwerk 2.
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11.10 Meppel
De scholen in de gemeente Meppel streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.8 (in 2018 2.7). Dit jaar
is het gemiddelde behaalde scenario 2.7 (score 109). In 2020 deden dertien scholen mee aan de CMKregeling en elf scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen minder
scholen mee met de regeling, toen veertien scholen mee deden en alle scholen EVI invulden. 77

Figuur 72: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Meppel 2020 (score 109, scenario 2.7).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.7 (score 107)

Visie: scenario 3.1 (score 127)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 90)

Netwerk: scenario 2.8 (score 112)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Meppel 2.7 (score 106) en is dit jaar wederom
scenario 2.7 (score 109). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.8 nog niet bereikt. De score van
de scholen binnen deze gemeente is gelijk gebleven op het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ en is
toegenomen op de andere onderdelen (allemaal +0.1). Het gemiddelde scenario van de gemeente
Meppel is 0.1 hoger dan het gemiddelde provinciale scenario van 2.6
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Eén van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente is onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 1, Visie 4 en Doorlopende leerlijn 2.
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11.11 Midden-Drenthe
De scholen in de gemeente Midden-Drenthe streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3 (in 2018 3.2).
Dit jaar is het gemiddelde behaalde scenario 3.4 (score 136). In 2020 deden achttien scholen mee aan
de CMK-regeling en alle achttien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018
doen minder scholen mee met de regeling, toen negentien scholen mee deden en alle scholen EVI
invulden.78

Figuur 73: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Midden-Drenthel 2020 (score 136, scenario 3.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 3.3 (score 133)

Visie: scenario 3.6 (score 145)

Doorlopende leerlijn: scenario 3.3 (score 131)

Netwerk: scenario 3.4 (score 138)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Midden-Drenthe 3.2 (score 127) en dit jaar is
het gemiddelde scenario toegenomen naar 3.4 (score 136). De scholen hebben het ambitiescenario
van 2.3 bereikt en overtroffen79. De scholen in deze gemeente hebben op elk onderdeel beter gescoord
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Geen van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Wel zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Visie 2 en Doorlopende leerlijn 1.
79
Het grote verschil tussen het ambitiescenario en het gemiddelde behaalde scenario is te verklaren doordat
tien scholen in Midden-Drenthe scenario 4 volledig hebben bereikt en dus geen ambitiescenario hebben
ingevuld. Deze scholen horen allemaal bij de scholengemeenschap Kits Primair. De vragenlijsten van deze
scholen zijn gevuld met precies dezelfde antwoorden. Deze vragenlijsten zijn goedgekeurd omdat de scholen
van Kits Primair veel aandacht besteden aan cultuuronderwijs op hun eigen specifieke manier. Echter, ook voor
deze scholen is het belangrijk om meer nadruk te leggen op de individualiteit van de scholen en hun specifieke
leerlingpopulatie per locatie. Daarom wordt aangeraden dat in ieder geval een gedeelte van de vragenlijst
schoolspecifiek is.
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dan in 2018, namelijk +0.4 op ‘Deskundigheid’, +0.3 op ‘Visie’, +0.2 op ‘Doorlopende leerlijn’ en +0.1
op ‘Relatie met het netwerk’. Het gemiddelde scenario van de gemeente Midden-Drenthe ligt 0.6
boven het gemiddelde provinciale scenario.
Het grote verschil tussen de gemeente Midden-Drenthe en de rest van de gemeenten komt
met name door de scholen van scholengemeenschap Kits Primair. Deze scholen hebben scenario 4
volledig behaald. De vragenlijsten van deze scholen zijn ingevuld met precies dezelfde antwoorden.
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11.12 Noordenveld
De scholen in de gemeente Noordenveld streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.3 (in 2018 2.8). Dit
jaar is het gemiddelde behaalde scenario 2.3 (score 91). In 2020 deden zestien scholen mee aan de
CMK-regeling en alle zestien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen
minder scholen mee met de regeling, toen zeventien scholen mee deden en zestien scholen EVI
invulden. 80

Figuur 74: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Noordenveld 2020 (score 91, scenario 2.3).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.5 (score 100)

Visie: scenario 1.9 (score 75)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (score 89)

Netwerk: scenario 2.5 (score 98)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Noordenveld 2.4 (score 93) en is dit jaar
gedaald naar een gemiddeld scenario van 2.3 (score 91). De scholen hebben het ambitiescenario van
2.3 bereikt. De score op het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ is gelijk gebleven. De score op het
onderdeel ‘Deskundigheid’ is toegenomen met +0.4 en afgenomen op de onderdelen ‘Visie’ (-0.5) en
‘Doorlopende leerlijn’ (-0.3). Het gemiddelde scenario van de gemeente Noordenveld ligt 0.3 lager dan
het gemiddelde provinciale scenario van 2.6.

80

Drie van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 3, Visie 5, Doorlopende leerlijn 4 en Relatie met het
netwerk 2.
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11.13 Tynaarlo
De scholen in de gemeente Tynaarlo streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.2 (in 2018 2.9). Dit jaar
is het gemiddelde behaalde scenario 2.4 (score 96). In 2020 deden zestien scholen mee aan de CMKregeling en alle zestien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen meer
scholen mee met de regeling, toen veertien scholen mee deden en alle veertien scholen EVI invulden.81

Figuur 75: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Tynaarlo 2020 (score 96, scenario 2.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.3 (score 93)

Visie: scenario 2.4 (score 98)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (score 86)

Netwerk: scenario 2.7 (score 107)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Tynaarlo 2.6 (score 102) en dit jaar is het
gemiddelde scenario afgenomen tot 2.4 (score 96). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.2
wel bereikt. De gemiddelde scores op de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Relatie met het netwerk’ zijn
toegenomen (respectievelijk +0.1 en +0.2) en de gemiddelde scores op de onderdelen ‘Visie’ en
‘Doorlopende leerlijn’ zijn afgenomen (respectievelijk -0.7 en -0.2). De opvallend grote afname van de
score in het onderdeel ‘Visie’ komt hoogstwaarschijnlijk doordat dit jaar meer scenario’s onjuist zijn
bevonden. Het gemiddelde scenario van de gemeente Tynaarlo is 0.2 lager dan het provinciale
gemiddelde scenario.
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Geen van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Wel zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 1, Visie 7, Doorlopende leerlijn 3 en Relatie met het
netwerk 1.
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11.14 Westerveld
De scholen in de gemeente Westerveld streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.7 (in 2018 3). Dit
jaar is het gemiddelde behaalde scenario 2.7 (score 109). In 2020 deden twaalf scholen mee aan de
CMK-regeling en alle twaalf scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2018 doen
evenveel scholen mee: in 2018 deden ook twaalf scholen mee deden en alle twaalf scholen vulden EVI
in.82

Figuur 76: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Westerveld 2020 (score 109, scenario 2.7).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.7 (score 107)

Visie: scenario 2.7 (score 109)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.7 (score 107)

Netwerk: scenario 2.8 (score 112)

In 2018 was het gemiddelde scenario van de gemeente Westerveld 2.6 (score 103) en is dit jaar
toegenomen naar scenario 2.7 (score 109). De scholen hebben het ambitiescenario van 2.7 bereikt. Op
het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ hebben de scholen gemiddeld hetzelfde gescoord als in 2018
en de overige onderdelen laten allemaal een groei zien in de scores: ‘Deskundigheid’ met +0.2, ‘Visie’
met +0.3 en ‘Doorlopende leerlijn’ met +0.1. Het gemiddelde scenario van de gemeente Westerveld
ligt 0.1 boven het gemiddelde provinciale scenario van 2.6.
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Geen van de ontvangen vragenlijsten uit deze gemeente zijn onjuist bevonden. Wel zijn enkele scenario’s per
verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 3, Visie 5, Doorlopende leerlijn 3 en Relatie met het
netwerk 2.
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11.14 Leergemeenschap-scholen
Sinds twee jaar is het mogelijk voor scholen om budget aan te vragen voor een ‘leergemeenschap’.
Deze scholen stellen zelf een ambitie en hebben een onderzoeksvraag en dit kan uiteenlopende
invullingen hebben maar altijd in de vorm van een samenwerking tussen scholen en externe
cultuurpartners. De scholen die participeren in een Leergemeenschap Cultuureducatie streven
gemiddeld naar ambitiescenario 2.5. Het gemiddelde behaalde scenario is 2.5 (score 98). In 2020
deden twintig scholen mee aan de leergemeenschap en de CMK-regeling.83

Figuur 77: EVI-Piramide gemiddelde score van Leergemeenschap Scholen 2020 (score 98, scenario 2.5).

Deskundigheid: scenario 2.6 (score 106)

Visie: scenario 2.2 (score 87)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 90)

Netwerk: scenario 2.7 (score 107)

De scholen hebben het ambitiescenario van 2.5 bereikt. Op twee van de vier onderdelen scoren de
leergemeenschap-scholen onder het provinciaal gemiddelde: ‘Visie’ ligt met -0.5 onder het provinciaal
gemiddelde, en ‘Doorlopende leerlijn’ ligt met -0.1 onder het provinciaal gemiddelde. De onderdelen
‘Deskundigheid’ en ‘Relatie met het netwerk’ liggen boven de provinciale gemiddelde, met
respectievelijk +0.1 en +0.2, wat in lijn ligt met de verwachtingen omtrent een dergelijke constructie
als een leergemeenschap: het vergroten van de deskundigheid en het versterken en verbreden van het
netwerk in de vorm van samenwerkingsverbanden.
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Drie van de ontvangen vragenlijsten van deze groep scholen zijn onjuist bevonden. Ook zijn enkele scenario’s
per verschillende onderdelen onjuist bevonden: Deskundigheid 3, Visie 6, Doorlopende leerlijn 5 en Relatie met
het netwerk 2.
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11.15 Evaluatie van de conclusies
Op gemeentelijk en provinciaal niveau zijn er dit jaar een aantal kanttekeningen bij de vergelijking
met 2018. Met name is het wederom toegenomen aantal onjuiste scenario’s vergeleken met 2018
zorgwekkend: van 155 onjuiste scenario’s in 2018 naar 174 onjuiste scenario’s in 2020. Dit zorgt
ervoor dat de vergelijking met de resultaten van 2018 kan leiden tot een vertekend beeld.
De score van de Drentse scholen is op bijna alle onderdelen toegenomen (op het onderdeel
‘Visie’ na, dat dezelfde score heeft als in 2018). Daarnaast is het gemiddelde scenario gestegen van
2.5 (score 99) naar 2.6 (score 102). Hoewel deze toename mooi lijkt is het een zeer minimale
toename. Ook zegt deze score niet alles: veel scenario’s zijn onjuist bevonden waardoor deze scores
niet zijn meegenomen in deze berekening. Het ambitiescenario van 2.4 is behaald. Opvallend is dat
dit scenario een stuk lager is dan in 2018, toen het ambitiescenario nog 2.8 was. Een deel van de
oorzaak hiervan ligt in het feit dat meerdere scholen scenario 4 volledig hebben behaald, waardoor
zij niet langer een ambitiescenario invullen. Een andere mogelijke verklaring is dat de scholen het
ambitiescenario dit jaar realistischer hebben ingevuld, ook te zien aan het feit dat enkele scholen
scenario 1 als ambitiescenario hebben benoemd, terwijl dit in 2018 niet werd genoemd. Dit jaar
hebben de gemeenten De Wolden, Noordenveld en Westerveld hun ambitiescenario behaald en
hebben de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo
hun ambitiescenario zelfs behaald en overtroffen. Dit is een groot verschil met 2018, met name te
verklaren door de verlaging van het gemiddelde ambitiescenario in de meeste gemeenten. Het is
belangrijk dat scholen genoeg aandacht blijven besteden aan hun cultuuronderwijs. Om die reden
zou het wellicht goed zijn voor de scholen in alle gemeenten om hun ambitiescenario te herzien (en
te verhogen) op basis van hun huidige scenario en te kijken op welk onderdeel ze zich het best verder
kunnen ontwikkelen.
Vier gemeenten scoren boven het behaalde scenario van 2.6, zeven gemeenten scoren onder
dit gemiddelde en één gemeente heeft een gelijke score aan het gemiddeld behaalde scenario. Dit
jaar is de meeste groei zichtbaar binnen het onderdeel ‘Deskundigheid’. Acht van de twaalf
gemeenten scoren hier beter op vergeleken met 2018. Binnen zowel ‘Visie’ als ‘Doorlopende leerlijn’
scoren vijf gemeenten beter dan in 2018 en binnen het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ zijn dit
vier gemeenten. De grootste achteruitgang vindt plaats op het onderdeel ‘Visie’: er zijn maar liefst
vijf gemeenten die dit jaar minder goed scoren op dit onderdeel vergeleken met 2018. Binnen zowel
‘Doorlopende leerlijn’ als ‘Relatie met het netwerk’ scoren drie gemeenten slechter dan in 2018 en
binnen het onderdeel ‘Deskundigheid’ zijn dit drie gemeenten. Tot slot vindt er stagnatie plaats bij
enkele gemeenten op bepaalde onderdelen. Het meestvoorkomende stagnerende onderdeel is
‘Relatie met het netwerk’: vijf gemeenten scoren hier hetzelfde op als in 2018. Binnen ‘Doorlopende
leerlijn’ zijn er vier scholen die hetzelfde scoren als in 2018 en tot slot zijn er binnen de onderdelen
‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ twee scholen die hetzelfde scoren als in 2018. De score van vier
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gemeenten is verbeterd in vergelijking met 2018, dit is in totaal 33% van alle Drentse gemeenten.
Drie gemeenten scoren minder dan in 2018 (25%) en vijf gemeenten hebben hetzelfde scenario als in
2018 (42%).
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12. Adviezen
Dit hoofdstuk biedt een overzicht en een samenvatting van de adviezen aan Compenta die besproken
zijn in de hoofdstukken 6 tot en met 9. Daarnaast worden er ook algemene adviezen genoemd.

12.1 Adviezen voor het bevorderen van deskundigheid
1. Dit jaar zijn er minder onjuiste scenario’s bevonden in de vergelijking met 2018 (van 59 naar 35),
wat betekent dat scholen een beter beeld hebben gekregen van de vereisten per scenario en
zichzelf dus beter hebben kunnen plaaten in de priamide. Ongeveer de helft van de scholen met
een onjuist scenario plaatst zichzelf in scenario 2 of hoger terwijl zij (tijdelijk) geen ICC-er hebben.
Hierdoor lijkt het alsof deze scholen het gevoel hebben dat ze vooruitgang moeten hebben
geboekt en dus geen realistisch beeld van de werkelijkheid schetsen. Compenta kan dit
veranderen door te benadrukken dat EVI bedoeld is als een spiegel en niet als een beoordeling.
2. De andere helft van de onjuiste scenario’s plaatst zichzelf in scenario 3 of 4 terwijl er geen blijk
was van inzicht in de talenten van het team, wat mogelijk te maken kan hebben met het onvolledig
invullen van de vragenlijst door de scholen. Compenta kan ervoor kiezen om de scholen niet langer
zelf hun scenario’s te laten invullen maar de onderzoeker dit te laten doen, waardoor de scholen
gedwongen worden om een volledig antwoord te geven en alle resultaten meegenomen kunnen
worden in zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve deel van het onderzoek.
3. Compenta kan de scholen ook ondersteunen bij de genoemde knelpunten. De specifieke
knelpunten ‘Gebrek deskundigheid algemeen’, ‘Gebrek deskundigheid team’ en ‘ICC-er
vertrokken’ hebben te maken met het gebrek aan deskundigheid en hier kan Compenta de scholen
bij ondersteunen door bijvoorbeeld (ICC-)cursussen aan te bieden en teamscholingen te geven
(met name ‘coaching on the job’ is een veelgenoemde en methode). Er zijn bijvoorbeeld in totaal
27 scholen die aangeven dat zij een (extra) ICC-er nodig hebben op hun school omdat zij
verwachten dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan de deskundigheid op de school.

12.2 Adviezen voor het bevorderen van visievorming
1. Een van de meest genoemde knelpunten is dat er geen prioriteit is op het gebied van
visievorming. Compenta kan door middel van voorlichting en informatieavonden benadrukken
hoe belangrijk het is om een goede visie op papier te hebben en te volgen wanneer een school
cultuuronderwijs probeert te implementeren binnen hun school, omdat deze visie ervoor zorgt
dat de school overzicht behoudt en op zoek kan gaan naar aanbod dat aansluit bij de
organisatie, omgeving en de kinderen van de school.
2. Een ander knelpunt dat veel wordt genoemd is dat de visie niet genoeg zichtbaar is binnen de
school. Compenta kan hierbij helpen door bijvoorbeeld teamtrainingen aan te bieden of
informatiemomenten voor alle teamleden te organiseren waardoor het gehele team het
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belang van cultuuronderwijs in gaat zien, in plaats van dat cultuuronderwijs enkel gedragen
wordt door de ICC-er.
3. Hoewel meer dan de helft van de scholen een schoolspecifieke visie heeft blijft het belangrijk
om de scholen te stimuleren om na te denken over hun visies en de visie zo schoolspecifiek
mogelijk te formuleren. Met name voor openbare basisscholen blijkt het moeilijk om een
schoolspecifieke visie te omschrijven (en voor de onderzoeker om dit als schoolspecifiek te
coderen). Compenta zou tijdens de informatieavonden en de ICC-cursussen meer aandacht
kunnen schenken aan de definitie van een schoolspecifieke visie. Want hoewel openbare
basisscholen wellicht niets kunnen zeggen over hun geloofsovertuiging of misschien zelfs niet
over hun specifieke onderwijsvorm (zoals Jenaplan of Dalton) kunnen deze scholen alsnog
goed beschrijven in wat voor dorp of wijk de school ligt (bijvoorbeeld in het centrum van een
stad, in een nieuwbouwwijk of een achterstandswijk) en uit wat voor omgeving de kinderen
komen. Hierdoor kan de visie specifieker omschreven worden waardoor vraag en aanbod van
de school omtrent cultuuronderwijs passender wordt gemaakt, bijvoorbeeld door naar het
theater te gaan met kinderen die dit vanuit huis nooit zouden doen, door naar de bibliotheek
te gaan met kinderen met een taalachterstand of door naar een dorp in de buurt te gaan voor
kinderen die nooit de stad uit zijn geweest. Hoewel veel scholen denken dat zij een
schoolspecifieke visie hebben is dit niet altijd het geval. Ook de visies die dit jaar als
schoolspecifiek zijn gecodeerd kunnen aangescherpt en uitgebreid worden. Daarom is het
belangrijk dat Compenta bij iedere school benadrukt dat zij nogmaals aandacht besteden aan
hun visie, ook wanneer de scholen denken dat hun visie schoolspecifiek (genoeg) is.
4. Dit jaar zijn veel meer onjuiste scenario’s bevonden op dit onderdeel vergeleken met 2018. De
oorzaak hiervoor ligt deels bij de individuele onderzoekers en anderzijds bij het onjuist en
onvolledig invullen van de vragenlijst door de scholen. Als antwoord op de vraag “Wat wilt u
met het cultuuronderwijs op uw school bereiken?” lijkt het alsof veel scholen niet hun visie en
doelstellingen invullen maar bijvoorbeeld algemene plannen rondom cultuuronderwijs delen
of enkel beschreven dat ze cultuuronderwijs belangrijk vinden. Dit zou verholpen kunnen
worden door de vraagstelling aan te scherpen waardoor duidelijk wordt dat de scholen hun
daadwerkelijke vastgelegde visie en doelstellingen moeten weergeven.
5. Dit jaar stond er een fout in de vragenlijst waardoor scholen mogelijk een onjuist scenario
hebben ingevuld. Bij scenario 2 staat namelijk: “Wij hebben een schoolspecifieke visie op
cultuuronderwijs omschreven en vastgelegd in een beleidsstuk”. Echter, voor scenario 2 is een
algemene visie vereist. Hierdoor hebben scholen zichzelf wellicht in scenario 2 geplaatst terwijl
zij wel een schoolspecifieke visie hebben, wat vervolgens dus werd gecodeerd als onjuist. Dit
dient aangepast te worden.
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12.3 Adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn
1. De meest genoemde knelpunten (na het knelpunt ‘coronacrisis’) hebben direct betrekking op
de doorlopende leerlijn of de uitvoering hiervan (veertien keer genoemd). Scholen hebben
bijvoorbeeld moeite met het uitvoeren van de doorlopende leerlijn die is ontwikkeld of hebben
moeite met het aanbrengen van samenhang binnen hun cultuuronderwijs. Het is dus zaak dat
Compenta de workshops en cursussen over het ontwerpen van doorlopende leerlijnen blijft
geven maar vooral ook nadruk blijft leggen op het implementeren van de ontworpen
doorlopende leerlijnen.
2. Zes scholen geven aan dat zij problemen hebben met het ontwikkelen en implementeren van
een doorlopende leerlijn doordat zij bijvoorbeeld leerlingen hebben die maar enkele weken
op de school zullen zitten (AZS-scholen) of doordat de leerlingen onderling erg verschillen in
ontwikkeling en het lastig is om een goed, doorlopend programma samen te stellen, zoals het
geval is bij speciaal onderwijs. Compenta zou deze scholen wellicht extra hulp kunnen bieden
door de scholen in contact te brengen met experts op het gebied van deze specifieke
doelgroepen in combinatie met kunst- en cultuuronderwijs. Ook zou Compenta de scholen
kunnen helpen een soort basis of instap doorlopende leerlijn te ontwikkelen met ruimte voor
aanvullingen voor leerlingen die meer aankunnen of langer op de school blijven dan hun
klasgenoten.
3. Net als in 2018 bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid rondom dit onderdeel, wat mede te
zien is aan de grote hoeveelheid onjuiste scenario’s (in 2018 45 en dit jaar 50). De scenario’s
op dit onderdeel zijn onjuist bevonden wanneer de antwoorden op de open vragen niet
overeenkomen met het gekozen scenario. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval wanneer een
school aangeeft dat zij geen samenhang toepast binnen haar cultuuronderwijs maar zichzelf
toch in scenario 2, 3 of 4 plaatst of wanneer een school geen doorlopende leerlijn heeft. In het
rapport van 2018 werd al gewezen op de onduidelijkheid rondom de precieze interpretatie
van het begrip doorlopende leerlijn en ook dit jaar is dit weer duidelijk naar voren gekomen.
In het hoofdstuk werd het voorbeeld genoemd van scholen die denken dat het aanbieden van
workshops in elke discipline in elke klas een doorlopende leerlijn is. Echter, een goede
doorlopende leerlijn dient verankerd te zijn in het curriculum, dient cumulatief te zijn (en moet
dus opbouw laten zien) en moet aansluiten bij de cultuur van de leerlingen. Wederom is het
dus erg belangrijk dat Compenta aandacht besteedt aan de vraagstelling en uitleg van dit
onderdeel.
4. Naast dat de onjuiste scenario’s niet meegenomen konden worden in het kwantitatieve
gedeelte van dit onderdeel konden deze scenario’s ook niet worden meegenomen in het
kwalitatieve gedeelte, door de manier waarop de verschillende modellen zijn ingedeeld.
Model 1 bestaat bijvoorbeeld uit scholen met een doorlopende leerlijn en is in 2018 ook op
deze manier geïnterpreteerd. Echter, veel scholen hebben ten onrechte aangegeven dat zij
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een doorlopende leerlijn hebben. Hierdoor was de onderzoeker verplicht de resultaten van dit
model te baseren op de scholen die zich wel degelijk in scenario 3 en 4 bevinden (66 scholen),
wat veel minder is dan de scholen die hadden aangegeven dat zij een doorlopende leerlijn
hebben (101 scholen). Dit kan opgelost worden door in de handleiding voor de onderzoeker te
vermelden dat de doorlopende leerlijn alleen als dergelijke gecodeerd moet worden als de
school dit bewijst, in plaats van wanneer de school aangeeft of zij wel of niet een doorgaande
leerlijn vastgelegd hebben, zoals nu het geval is. Daarnaast is het belangrijk om de handleiding
van de onderzoeker ook up-to-date te houden wat betreft dit onderdeel en hier duidelijk te
vermelden wat er al dan niet wordt verstaan onder een ‘doorlopende leerlijn’ en welke criteria
hieraan verbonden zijn. In de huidige handleiding wordt geen definitie gegeven van een
doorlopende leerlijn, waardoor de interpretaties van doorlopende leerlijnen te afhankelijk zijn
van de individuele onderzoeker.
5. Ook bij dit onderdeel is er sprake van onvolledig en onjuist beantwoorde vragen. Op de vraag
“Hoe ziet cultuuronderwijs op uw school eruit” geven veel scholen enkel opsomming van de
doorgaande leerlijnen die zij hanteren, bijvoorbeeld “wij hebben een horizontale leerlijn voor
tekenen”. Echter, het doel van deze vraag is erachter komen welke onderwijsvormen een
school hanteert, zoals lessen, workshops, activiteiten etc. Het is van belang dat de vraagstelling
wordt aangescherpt waardoor de antwoorden op de vragen leiden tot de informatie die nodig
is om in te schatten in welk scenario de scholen zitten. Zoals eerder genoemd zou het wellicht
handig zijn om in het vervolg de onderzoeker de scenario’s te laten toekennen in plaats van de
scholen dit zelf te laten doen, waardoor de scholen zich verplicht voelen om de vragenlijst
volledig in te vullen en alle informatie meegenomen kan worden in zowel het kwalitatieve als
het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek.

12.4 Adviezen met betrekking tot de relaties met het netwerk
1. Het specifieke knelpunt dat het meest voorkomt is ‘Geen prioriteit’. Dit knelpunt wordt
meestal genoemd in relatie tot productontwikkeling: veel scholen geven aan dat
productontwikkeling (en daarmee een belangrijke manier om regie uit te oefenen over
cultuuronderwijs) niet tot de prioriteiten van de school behoort. Hierna zijn de specifieke
knelpunten ‘Geen behoefte/belangstelling team’ en ‘Financieel’ vaak genoemd. Deze scholen
geven aan dat zij merken dat het team weinig belangstelling heeft in het versterken van het
cultuureducatieve netwerk en dat zij te weinig geld hebben om externe partners aan te
trekken. Ook de twee laatstgenoemde situaties hebben dus eigenlijk te maken met het stellen
van prioriteiten. Door middel van voorlichting kan Compenta de scholen laten zien wat het
voeren van regie binnen hun netwerk (bijvoorbeeld in de vorm van productontwikkeling) voor
invloed kan hebben op het cultuuronderwijs van de school in het algemeen, namelijk doordat
het ervoor zorgt dat het aanbod beter aansluit bij de specifieke vraag van de school.
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2. Compenta zou de scholen voor speciaal onderwijs op dit onderdeel extra kunnen
ondersteunen: deze scholen hebben moeite met het vinden van aanbod dat goed aansluit op
hun leerlingen. Compenta zou mee kunnen zoeken naar culture instellingen die een gepaster
aanbod voor deze specifieke groep leerlingen zou kunnen ontwikkelen. Bovendien zou in het
geval van speciaal onderwijs productontwikkeling ook een goede uitkomst bieden: op die
manier kunnen externe aanbieders samenwerken met experts op het gebied van de specifieke
doelgroep (de docenten zelf) en op die manier tot een gepast product kunnen komen.
3. De scholen met onjuiste scenario’s in dit onderdeel hadden bijvoorbeeld maar een enkele
partner opgeschreven maar zichzelf toch in scenario 3 geplaatst. Ook zijn er enkele scholen die
aangeven dat ze veel partners en uitstekende regie hebben maar zichzelf in scenario 1 of 2
plaatsen. Vergelijkbaar met het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ konden deze scholen ook niet
worden meegenomen in het kwalitatieve deel door de indeling van de modellen. Model 1,
“scholen die regie voeren over het cultuuronderwijs”, kon niet gebaseerd worden op of de
scholen wel of geen regie hebben, omdat scholen soms ten onrechte hebben gezegd dat zij
regie hebben terwijl zij maar een enkele instelling als relatie opschrijven. Dit model is nu dus
gebaseerd op de goedgekeurde vragenlijsten van de scholen die zich in scenario 3 of 4
bevinden. Wederom ligt het grootste probleem hier bij het incompleet invullen van de
antwoorden. Op de vraag “Bent u tevreden over de mate waarin uw school regie voert over
haar cultuuronderwijs? Licht uw beoordeling toe.” geven weinig scholen een toelichting maar
zeggen ze enkel dat ze tevreden zijn of niet. Daartegenover staat dat er ook scholen zijn die bij
deze vraag enkel uitleggen hoe hun regie eruitziet en vervolgens niet zeggen of zij hier
tevreden of ontevreden over zijn – wat een terugkerend probleem is in de gehele vragenlijsten
bij vragen die bestaan uit meerdere deelvragen. Het advies aan Compenta is om, net als bij
‘Doorlopende leerlijn’, duidelijke richtlijnen te geven omtrent het al dan niet hebben van regie
en de scenario’s vervolgens te laten indelen door de onderzoeker, waardoor een realistischer
beeld kan worden gegeven van de stand van zaken op dit onderdeel.

12.5 Algemene adviezen
1. Net als in 2018 is het aantal onjuist ingevulde vragenlijsten gestegen. Naast dat het voor
Compenta nuttig is om scholen uitleg te geven over het invullen van EVI en met name over de
verschillende scenario’s in de onderdelen zijn er extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen
dat dit aantal onjuist ingevulde scenario’s daalt en dat EVI een nog betrouwbaarder en
realistischer beeld schetst van de stand van zaken van het cultuuronderwijs van de Drentse
basisscholen. De volgende opties kunnen hierbij helpen:
a. Het aanpassen en aanscherpen van de vraagstelling. Naast het belang van het
aanpassen van de vragen waar onduidelijkheid over bestaat, zoals beschreven in de
voorgaande adviezen (met name omtrent de doorlopende leerlijn en de visie en
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doelstellingen) is advies om de dubbele vragen te veranderen in tweeledige vragen.
Wanneer twee aspecten gevraagd worden binnen één vraag (bijvoorbeeld: bent u
tevreden over de deskundigheid, licht toe) wordt vaak maar een van beide onderdelen
behandeld. Hierdoor komt een neutrale beoordeling van een onderdeel erg vaak voor.
Het advies is om de vraag gedeeltelijk meerkeuze te maken (bijvoorbeeld tevreden,
neutraal of ontevreden) om zo een beter en vollediger beeld te krijgen.
b. Het aanpassen en aanscherpen van de handleiding. In lijn met bovengenoemde
gewenste aanpassingen van de handleiding zou het voor de betrouwbaarheid van het
onderzoek bevorderlijk zijn wanneer duidelijk wordt aangegeven wat criteria zijn voor
bijvoorbeeld de doorlopende leerlijn en regie, maar ook voor wanneer een piramide
onjuist is. De huidige handleiding bevat enkele voorbeelden van onjuiste piramides,
enkel zijn deze voorbeelden niet de enige mogelijkheden om een onjuiste piramide te
hebben. Hoewel er altijd grensgevallen zijn zou het prettig zijn wanneer de handleiding
een paar algemene regels heeft met betrekking tot de (on)juistheid van de scenario’s
per onderdeel.
c. Duidelijk maken dat EVI een spiegel is en geen beoordeling. Uit meerdere antwoorden
blijkt dat scholen zich in een hoger scenario indelen dan zij eigenlijk zitten. Hoewel dit
ook te maken kan hebben met het feit dat enkele scholen wellicht moeite hebben met
de scenario’s van enkele onderdelen blijkt met name uit het onderdeel
‘Deskundigheid’ dat scholen zichzelf soms hoger inschalen dan waar zij horen te zitten.
Meerdere scholen zonder ICC-er plaatsen zichzelf toch in scenario 2 of hoger, terwijl
zij in de open vragen aangeven dat zij niet over een ICC-er beschikken. Hoewel het
goed is om scholen door middel van de scenario’s te stimuleren om hun
cultuuronderwijs te blijven ontwikkelen is het niet de bedoeling dat scholen het gevoel
hebben dat ze beter moeten scoren dan het jaar daarvoor en dat ze daardoor een te
hoog scenario invullen. Daarnaast is het belangrijk om de scholen duidelijk te maken
dat het erg belangrijk is dat zij de vragenlijst zo volledig mogelijk invullen.
2. Het is ook mogelijk om een alternatieve benadering van de scenario’s te nemen. Zoals eerder
omschreven zou het wenselijk kunnen zijn dat de scholen zichzelf niet in scenario’s indelen
maar dat de onderzoeker dit doet en dat de school vervolgens op de hoogte wordt gesteld van
haar score. Op deze manier worden de scholen gedwongen om EVI zo goed en compleet
mogelijk in te vullen en kan alle data meegenomen worden in zowel het kwalitatieve als het
kwantitatieve gedeelte van het onderzoek.
3. ‘Taal en literatuur’ zou als optie toegevoegd kunnen worden aan de meerkeuzevraag “Voor
welke disciplines zette u het budget in?”. Veel scholen geven namelijk de bibliotheek op als
partner waar zij veel mee samenwerken.
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4. Dit jaar is de code ‘Vakoverstijgend’ toegevoegd omdat dit een van de opties is voor de
meerkeuzevraag “Voor welke disciplines zette u het budget in?”. Deze code zou toegevoegd
kunnen worden aan de handleiding.
5. De

codes

‘Ambitiescenario_1’,

‘Ambitiescenario_2’,

‘Ambitiescenario_3’,

en

‘Ambitiescenario_4’ dienen aan de handleiding toegevoegd te worden. Hierdoor kan de
berekening van de gemiddelde ambitiescenario’s per gemeente gemakkelijker gemaakt
worden en hoeven deze niet los geteld te worden.
6. Tot slot wordt Compenta aangeraden om de ontwikkeling rondom het gezamenlijk invullen
van vragenlijsten in de gaten te houden. De scholen van scholengemeenschap Kits Primair
hebben bijvoorbeeld allemaal precies dezelfde antwoorden gegeven op elke vraag. Ook heeft
een enkele school gevraagd of het mogelijk is om EVI gemakkelijker voor twee scholen tegelijk
in te vullen, met dezelfde antwoorden, voor ICC-er die op beide locaties werken of voor
scholen met overkoepelende directies. Het blijft echter belangrijk dat scholen zich blijven
richten op de specifieke leerlingpopulatie van hun locatie en welke vorm van cultuuronderwijs
bij deze leerlingen past.
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Bijlagen
1. Samenvatting 2018
In 2018 vond voor de vierde keer de evaluatie en monitoring van de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit plaats in Drenthe. De regeling is in 2012 geïntroduceerd door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen om de kwaliteit van cultuuronderwijs in het primair onderwijs te
verbeteren. Dit is in de provincie Drenthe opgepakt door de stichting Compenta, een samenwerking
van vier Drentse kunstinstellingen, namelijk De Kunstbeweging (Emmen), ICO Centrum voor Kunst en
Cultuur (Noordwest Drenthe), Scala Centrum voor de Kunsten (Zuidwest Drenthe) en Kunst & Cultuur
(hele provincie Drenthe).
In 2018 deden 246 scholen mee aan de CMK-regeling. In dit evaluatieonderzoek is gekeken of
de scholen de geambieerde scenario’s hebben gerealiseerd en of er sprake is van vooruitgang op
provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit rapport geeft de resultaten van de evaluatie van de CMKregeling van de Drentse scholen in 2018 weer.
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. Deze doelen bestaan uit vier onderdelen
die uitmaken van het cyclische proces van de verbetering en ontwikkeling van het cultuuronderwijs,
namelijk Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn en Relatie met het cultuureducatieve netwerk.
Daarnaast wordt in dit onderzoek een vergelijking gemaakt met de resultaten van 2016 en wordt
gekeken of er sprake is van vooruitgang, stagnatie of teruggang op provinciaal en gemeentelijk niveau.
Op deze wijze wordt gekeken of de regeling Cultuureducatie het beoogde effect heeft, namelijk het
borgen van cultuuronderwijs in het primair onderwijs.
Methode
Met behulp van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek worden de ervaringen van scholen op het
gebied van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe in kaart gebracht. De vragenlijst, EVI,
genereert data waarmee de doelstellingen van de regeling geëvalueerd kunnen worden. EVI bestaat uit vier
onderdelen, Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn en Relatie met het Netwerk. De scholen geven aan
per onderdeel wat zij hebben gedaan op het gebied van cultuuronderwijs, of ze tevreden zijn en hoe ze met
dit onderdeel verder willen. Per onderdeel is er een mogelijkheid om een hulpvraag te stellen. Compenta
krijgt deze vraag van de school binnen en zorgt ervoor dat een adviseur de school kan helpen met haar
specifieke vraag. In het laatste onderdeel van EVI wordt de scholen gevraagd om feedback te geven op de
CMK-regeling en op de EVI-vragenlijst. De school ontvangt vervolgens haar eigen ontwikkelingsdossier als
pdf in hun mailbox. De onderzoeker codeert en analyseert de data waaruit de resultaten voortkomen.
Daarnaast formuleert de onderzoeker op basis van deze resultaten adviezen voor de scholen en Compenta.
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Plannen van de scholen
Het grootste deel van de scholen wilde het CMK-bedrag gebruiken om te investeren in de
deskundigheid van het team. Dit is in lijn met de bedoeling van de CMK-regeling die zich richt op
duurzaam en structureel cultuuronderwijs. Daarna maken de meeste scholen plannen op het gebied
van (extra) activiteiten en de inzet van deskundigheid van externen.
In vergelijking met 2016 wilden dit jaar meer scholen de CMK-subsidie gebruiken voor de
vakgebieden van kunst en cultuur. In totaal zijn er 756 plannen op het gebied van de vakgebieden
genoemd en dit is een grote groei vergeleken met 2016. De meeste plannen werden gemaakt over het
vakgebied muziek en daarna kwamen de vakgebieden beeldende kunst, erfgoed en theater het meest
voor. Doordat de scholen weten op welke vakgebieden ze zich willen ontwikkelen, ontstaat er een
concreter en structureler plan voor cultuuronderwijs.

Resultaten: Deskundigheid
De meerderheid van de scholen (84%) beschikt over een ICC’er of cultuuronderwijskundige. In 2016
had nog 89% van de scholen een ICC’er. Deze opvallende daling is te verklaren door het uitvallen of
vertrekken van een ICC’er op een aantal scholen. Een groot deel van de scholen met een ICC’er (71%)
is tevreden over de aanwezige deskundigheid. Ook een groot deel wil zich verder ontwikkelen op het
gebied van deskundigheid en dan met name op een of meerdere vakgebieden en op de deskundigheid
van het team. Dit jaar hebben zestig scholen een hulpvraag voor Compenta.
3% van de scholen laat op dit moment een ICC’er opleiden. Deze scholen geven met name een
neutrale beoordeling over de tevredenheid over de aanwezige deskundigheid (67%). Daarnaast is 33% van
de scholen met een ICC’er in opleiding tevreden. Bijna al deze scholen willen zich verder ontwikkelen op
het gebied van deskundigheid (83%) en dan vooral op het gebied van de deskundigheid van het team en op
één of meerdere vakgebieden. Vier scholen hebben een hulpvraag voor Compenta.

13% van de scholen heeft geen ICC’er. Dit kan verklaard worden doordat een aantal ICC’ers is
vertrokken van scholen. Daarnaast kon in het schooljaar 2017-2018 de CMK-regeling niet gebruikt
worden voor de ICC-opleiding. Een ruime meerderheid (58%) van deze scholen geeft een neutrale
beoordeling over de aanwezige deskundigheid, ongeveer een kwart (23%) is ontevreden en 19% is
tevreden. De meeste scholen zonder ICC’er willen zich ontwikkelen op het gebied van de
deskundigheid van het team en door het opleiden van een ICC’er. Elf scholen zonder ICC’er hebben
een hulpvraag.
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Dit jaar zijn meer scholen van scenario 2 naar scenario 3 zijn gegaan (32%). In 2016 was dit nog
27%. Scenario 1 is dit jaar gegroeid van 7% naar 10% van de scholen. Dit hangt samen met het feit dat
ICC’ers op een aantal scholen zijn vertrokken. Het percentage scholen dat in scenario 4 zit is gelijk gebleven
in vergelijking met 2016 (6%). Het gemiddelde scenario op het onderdeel Deskundigheid is dit jaar 2.4 (score
94), in 2016 was dit 2.3 (score 93) en is dus ongeveer gelijk gebleven.

Resultaten: Visie
Dit jaar is het aantal scholen met een visie gestegen van 89% in 2016 naar 91% in 2018. Meer dan de
helft van de scholen met een visie hebben schoolspecifieke doelstellingen (51%). Dit is een grote groei
vergeleken met 2016 toen nog maar 37% van de scholen schoolspecifieke doelstellingen hadden. Net
zoals in 2016, zijn de meeste scholen (72%) tevreden over hun visie op cultuuronderwijs. 65% van de
scholen wil zich verder ontwikkelen en doet dit vooral door het bijstellen en evalueren van de visie.
Een klein deel (5%) van de scholen met een visie heeft een gedeelde visie. Dit betekent dat scholen
hun visie delen met één of meerdere scholen of met een bovenschoolse stichting. 35 scholen hebben
een hulpvraag voor Compenta op het gebied van Visie.
21 scholen (9%) hebben geen visie op cultuuronderwijs. In vergelijking met 2016 is dit een
afname van 3%. Bij 33% van deze scholen is de visie in de maak. Bijna al deze scholen (95%) willen zich
verder ontwikkelen op het gebied van visie weten hoe ze dit gaan aanpakken. De meest voorkomende
redenen dat scholen nog geen visie op cultuuronderwijs hebben, zijn dat zij andere prioriteiten en
problemen in het team hebben. Zes scholen hebben een hulpvraag voor Compenta.
Het aantal scholen in de scenario’s op het onderdeel Visie is in vergelijking met 2016 sterk
veranderd. De meeste scholen bevinden zich op dit moment in scenario 3, terwijl in 2016 nog de
meeste scholen in scenario 2 zaten. Dit jaar zijn dus veel scholen van scenario 2 naar scenario 3 gegaan.
Het aantal scholen in scenario 4 is ongeveer gelijk gebleven en het aantal scholen in scenario 1 is
ongeveer gehalveerd. De gemiddelde score van het onderdeel Visie is inmiddels 2.7 (score 108). Dit is
een duidelijke vooruitgang in vergelijking met het gemiddelde scenario in 2016, namelijk scenario 2.5
(score 100).
Resultaten: Doorlopende leerlijn
97% van de deelnemende scholen geeft aan dat zij (enigszins) bewust samenhang aanbrengen in hun
cultuuronderwijs. Dit percentage lijkt veel, maar er zijn veel verschillende manieren om samenhang
aan te brengen. De meest voorkomende onderwijsvormen waarin cultuuronderwijs voorkomt zijn
lessen, activiteiten en projecten. Ook is er een grote groei te zien in het aantal scholen dat een
methode voor cultuuronderwijs gebruikt. Een onderwijsvorm die duidelijk afneemt is het bewust
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samenhang in het cultuuronderwijs aanbrengen door middel van een extern programma. Steeds meer
scholen zorgen zelf voor hun cultuuronderwijs en zijn daardoor minder afhankelijk van externe
partijen. Dit sluit aan bij de doelstelling van de CMK-regeling dat scholen zelf de regie nemen over hun
cultuuronderwijs. Dit jaar wordt voor het eerst gekeken of scholen de ontwikkeling van het kind wat
betreft cultuuronderwijs volgen.
Dit jaar beschikt 32% (72 scholen) over een doorlopende leerlijn. De meerderheid van de
scholen is tevreden over de doorlopende leerlijn(en) in het cultuuronderwijs (71%). Bijna alle scholen
(90%) met een doorlopende leerlijn wil zich verder ontwikkelen op dit onderdeel. 22 scholen hebben
een hulpvraag wat betreft de doorlopende leerlijn voor Compenta. Bijna de helft van de scholen met
een doorlopende leerlijn volgt de ontwikkeling van de leerling op het gebied van cultuuronderwijs.
Een ruime meerderheid (67%) geeft aan enigszins samenhang in het cultuuronderwijs aan te
brengen, maar er is geen sprake van een vastgelegde doorlopende leerlijn. 43% van deze scholen is
tevreden over de samenhang van hun cultuuronderwijs, 39% van de scholen geeft geen of een neutrale
beoordeling en 18% is ontevreden. Bijna 90% van de scholen in dit model wil zich verder ontwikkelen
op het gebied van samenhang in het cultuuronderwijs. Veertig scholen hebben een hulpvraag voor
Compenta. Bijna een kwart (23%) van deze scholen volg de ontwikkeling van hun leerlingen op het
gebied van cultuuronderwijs.
Slechts vier scholen geven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in hun
cultuuronderwijs. In vergelijking met 2016 is dit een grote afname, in 2016 waren dit nog 27 scholen.
De meeste scholen zijn ontevreden over de samenhang in het cultuuronderwijs (75%) en willen zich
dan ook hierin verder ontwikkelen. Twee scholen hebben een hulpvraag voor Compenta over dit
onderdeel.
Het aantal scholen in scenario 1 is erg gedaald is in vergelijking met 2016. Net zoals in 2016,
bevinden zich de meeste scholen in scenario 2. Scenario 3 is daarna het meest voorkomend en dit jaar
bevinden zich 126 scholen in dit scenario. Als laatste is scenario 4 is ongeveer gelijk gebleven in
vergelijking met 2016. De ontwikkeling op het gebied van de samenhang van het cultuuronderwijs is
dit jaar ongeveer gelijk gebleven vergeleken met 2016, er is een kleine groei te zien. De scholen
bevinden zich inmiddels in scenario 2.3 en in 2016 was dit scenario 2.2.
Resultaten: Relatie met het netwerk
De meeste relaties die scholen hebben met een instelling zijn met cultuuraanbieders, net zoals in 2016.
Net zoals in 2016, is ook dit jaar de bibliotheek de meest voorkomende relatie van scholen met een
cultuuraanbieder (128 keer, 11%.), gevolgd door relaties met externe programma’s (85 keer). De

159

scholen geven in totaal 251 keer de relaties met de verschillende Compenta-instellingen aan bij dit
onderdeel. Bijna 90% van de scholen is tevreden over de relaties met het cultuureducatieve netwerk.
Dit jaar is productontwikkeling geen vereiste meer voor scholen om in scenario 3 en 4 te zitten,
maar het is nog steeds een belangrijke manier voor een school om regie over het cultuuronderwijs te
voeren. In totaal hebben dit jaar ongeveer een kwart van de scholen gebruik gemaakt van
productontwikkeling (57 scholen). Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven met de voorgaande
jaren. Het grootste deel van de scholen is tevreden over de uitgevoerde productontwikkeling (74%).
Daarnaast geven 25 scholen aan van plan te zijn om een product te ontwikkelen voor hun school (11%
in 2018 en 14% in 2016). Ruim driekwart van de scholen zijn niet betrokken geweest bij de ontwikkeling
van een product. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn dat productontwikkeling geen
prioriteit voor de school is en daarna wordt ook vaak gesteld dat er geen tijd is voor
productontwikkeling.
84 scholen voeren regie over hun cultuuronderwijs (44%). De meerderheid van de scholen
(68%) wil zich verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve netwerk en bijna
alle scholen weten hoe ze dit gaan aanpakken. Dit willen de scholen doen door hulp van externe
partijen in te zetten in het vormen van nieuwe relaties en door zelf actiever deel te nemen in hun
cultuureducatieve netwerk. De meerderheid (83%) is tevreden over de mate van regie over het
cultuuronderwijs. 22 scholen hebben een hulpvraag op dit onderdeel voor Compenta.
103 scholen (54%) participeren actief in het cultuureducatieve netwerk, maar voeren niet of
nauwelijks regie over hun eigen cultuuronderwijs. 60% van deze scholen wil zich verder ontwikkelen
op dit gebied en ze weten bijna allemaal hoe ze dit gaan doen. 40% van de scholen wil zich echter niet
verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve netwerk, omdat zij tevreden
zijn met de huidige relaties. Een ruime meerderheid (67%) van de scholen is tevreden over de mate
van regie die zij voeren over hun eigen cultuuronderwijs. 23 scholen hebben een hulpvraag op dit
gebied voor Compenta. Vier scholen participeren niet of nauwelijks actief in het cultuureducatieve
netwerk.
De scores op de onderdelen van het cyclische proces van kwaliteitsverbetering in het
cultuuronderwijs van de jaren 2018 en 2016 kunnen niet met elkaar vergeleken worden. Dit is het geval
doordat er wijzigingen hebben plaats gevonden in de scenario’s van het onderdeel ‘Relatie met het
netwerk’. De meeste scholen bevinden zich dit jaar in scenario 2. Daarna bevinden de meeste scholen
zich in scenario 3. Scenario 4 telt vervolgens elf scholen en scenario 1 telt vier scholen. Het gemiddelde
scenario van alle Drentse scholen is 2.5 met een score van 99. In 2016 zaten de Drentse scholen nog in
scenario 2.3 met een score van 91. Dit betekent dat er sprake is van een kleine groei op het onderdeel
‘Relatie met het netwerk’.
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Terugblik van de scholen: Opbrengsten
In het laatste onderdeel van de EVI-vragenlijst geven de scholen aan wat de CMK-regeling de school
het afgelopen schooljaar heeft opgeleverd. In totaal zijn er dit jaar 723 opbrengsten van de CMKregeling aangegeven en de opbrengst ‘(extra) activiteiten’ is de meest voorkomende opbrengst (87
keer, 12%) en in 2016 was dit ook het geval. Daarna komt de opbrengst ‘bewustwording/inzicht’ (57
keer) het meest voor, waarbij scholen aangeven in te zien dat cultuuronderwijs van belang is.
De opbrengsten van de CMK-regeling zijn ook nog onder te verdelen in de doelstellingen waarmee
cultuuronderwijs verbeterd kan worden, namelijk Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn en Relatie met
het netwerk. Net zoals in 2016, komt het onderdeel ‘Deskundigheid’ het meest voor (162 keer). Meer
scholen richten zich op dit onderdeel dan in 2016, wat verklaard kan worden doordat er dit jaar minder
ICC’ers zijn, waardoor een aantal scholen merkt dat de deskundigheid gedaald is. Daarnaast is het aantal
scholen dat ‘Relatie met netwerk’ als opbrengst noemt sterk gedaald.

Slechts twee scholen geven aan dat de CMK-regeling geen opbrengst voor de school heeft
opgeleverd. Deze scholen geven aan dat door problemen op de school niet genoeg aandacht is besteed
aan cultuuronderwijs.
77% van de scholen (179 scholen), geeft aan tevreden te zijn over de opbrengst van de
CMK-regeling voor hun school, dit is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2016. Bijna een kwart
(23%) van de scholen geeft geen of een neutrale beoordeling over de opbrengst van de CMK-regeling. Eén
school geeft aan ontevreden te zijn over de opbrengst, wat komt door de eigen inzet van de school.

Conclusies
Het gemiddelde ambitiescenario van de Drentse scholen was in 2018 2.8. De meerderheid van de
scholen streeft nu naar scenario 3 (67%), terwijl in 2016 de meerderheid van de scholen nog naar
scenario 2 streefde. Dit jaar streeft ruim een kwart (26%) van de scholen naar scenario 2 en 7% naar
scenario 4. Dit jaar is het gemiddelde scenario van de Drentse scholen 2.5 (score 99) en in 2016 was de
gemiddelde score nog 2.3. Het gemiddelde ambitiescenario is nog niet bereikt, maar er is duidelijk
sprake van vooruitgang in de gemiddelde score.
De score is op alle onderdelen van het cyclische proces van kwaliteitsverbetering verbeterd,
opvallend is echter dat de groei is afgenomen in vergelijking met 2016. Dit valt te verklaren door het
feit dat scholen inmiddels een basisniveau van het cultuuronderwijs hebben behaald. Hierdoor is de
groei niet meer zo sterk is als in 2016 toen scholen minder ver waren met de ontwikkeling van hun
cultuuronderwijs.
Dit jaar waren er in totaal 25 scholen die niet meer meedoen aan de CMK-regeling. Daarnaast
is er in totaal 158 keer voorgekomen dat er een onjuiste invulling van de vragen was met betrekking
tot een bepaald scenario. Dit betekent dat de antwoorden op open vragen niet overeenkwamen met
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het ingevulde scenario. De antwoorden van de respondent zijn dus niet consequent en kunnen
daardoor niet mee worden genomen in het kwantitatieve deel van het onderzoek. Daarnaast zijn de
scenario’s van het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ aangepast. Door de afname in het aantal
deelnemende scholen en de toegenomen ongeldige respons kan in de vergelijking met de resultaten
van 2016 een vertekend beeld ontstaan.
In 2018 waren er vijf gemeenten die boven het gemiddeld behaalde scenario van 2.5 scoren.
Ook zijn er vijf gemeenten die onder dit gemiddelde scoren en twee gemeenten met een gelijke score
aan de gemiddelde behaalde score. De meeste groei is zichtbaar op de onderdelen ‘Visie (tien
gemeenten)’ en ‘Relatie met het netwerk’ (negen gemeenten). Daarna wordt er nog groei gemaakt op
het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ bij zes gemeenten en de score op ‘Deskundigheid’ is gegroeid bij
vijf gemeenten. Naast de groei op de onderdelen, is er ook een aantal gemeenten waar achteruitgang
en stagnatie plaats vindt op de onderdelen van het cyclische proces van kwaliteitsverbetering. De
grootste achteruitgang vindt plaats op de onderdelen ‘Deskundigheid’ (vier gemeenten) en
‘Doorlopende leerlijn’ (drie gemeenten). Daarnaast zijn er bij de onderdelen ‘Deskundigheid’,
‘Doorlopende leerlijn’ en ‘Relatie met het netwerk’ twee gemeenten die gelijk zijn gebleven in de score
van het desbetreffende onderdeel. De score van de meerderheid van de Drentse gemeenten is
verbeterd (acht gemeenten, 67%). Drie gemeenten hebben dezelfde score behaald als in 2016 (25%)
en één gemeente heeft 0.1 lager gescoord dan in 2016 (8%).

2. 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
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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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3. De piramides
Deskundigheid

Fig. 78: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘deskundigheid’ is weergegeven.
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Visie

Fig. 79: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘visie’ is weergegeven.
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Doorlopende leerlijn

Fig.80: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ is weergegeven.
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Relatie met het netwerk

Fig. 81: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘relatie met het netwerk’ is weergegeven.
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4. Opmerkingen over EVI en regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
In dit onderdeel worden de opmerkingen over EVI en de regeling Cultuureducatie met kwaliteit
weergegeven. Deze antwoorden komen voort uit vraag 25 van de EVI die de scholen de mogelijkheid
geeft een opmerking over EVI of de CMK-regeling te geven.

4.1 Opmerkingen EVI 2020

D36, 8: Evi is een goed instrument om te evalueren
D45, 10: Kan de vragenlijst van EVI niet bondiger? In onze beleving zit er veel overlap in.
D85, 12: EVI is een goed, gebruikersvriendelijk instrument om je eigen voortgang in de
peiling te houden. Mooi dat EVI een zelfevaluerend product is en niet een beoordeling.
D87, 9: Cultuureducatie is een blijvende ontwikkeling. EVI Maakt het inzichtelijk en is
een analyse over de afgelopen periode
D98, 10: Het invullen van de EVI blijft veel tijd kosten.
D 107,11: Door EVI kun je je eigen ontwikkeling volgen en blijf je kritisch.
Het is fijn te constateren dat we ons ontwikkelen maar bovenal dat we het als team
samen doen, er zijn hobbels en bobbels die we onderweg tegenkomen maar het
enthousiasme blijft erin en in die wetenschap weet je dat je verder komt
D113, 10: EVI is een goed hulpmiddel om onze manier van denken over ons
cultuuraanbod te stroomlijnen. We doen het zo gek nog niet.
D118, 11: De vragenlijst hebben we merendeels samen ingevuld.
D121, 10: Ik vond het wel vervelend dat in de aankondiging voor het invullen van de evi,
er verondersteld werd dat we in deze corona periode het rustiger zouden hebben!!
Niets is minder waar. we hebben het erg druk gehad met alles regelen en nieuwe
scenario's bedenken!!
D122, 12: EVI: een duidelijke vragenlijst die goed aangeeft waar de school nu staat en
waar je als school naar toe wilt groeien.
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D128, 8: Graag de mogelijkheid om zowel de aanvraag als de evaluatie in een keer voor
2 scholen te doen om de administratieve druk te beperken voor een meerscholige
directeur/ICC-er
D131, 10: Dit blijft een goed in te vullen instrument .Ook fijn om te doen en zo opnieuw
een inzicht te krijgen over de stand van zaken van onze school binnen het
cultuuronderwijs.
D136, 12: De EVI invullen neemt altijd veel tijd in beslag, echter brengt de EVI ook
waardevolle gesprekken tot stand tussen de ICC-ers en/of de muziekdocent en/of de
directeur. Deze verplichte jaarlijkse evaluatie is erg belangrijk!
D154, 10: Het invullen van de EVI kost ons veel tijd. Zou het deel dat gelijk is
(bijvoorbeeld over de CEN groep) voor alle scholen binnen ons bestuur ook alvast
kunnen worden ingevuld. Zo kan iedere school zelf controleren en de aanvullingen
geven
D156, 10: Helaas, zijn we laat het met invullen van de EVI. Wij hebben echter deze
regeling hard nodig als impuls van ons onderwijs.
D160, 9: EVI is een prettig instrument om in te vullen en te monitoren hoe de
cultuureducatie binnen de school heeft vorm (gekregen).
D172, 11: EVI geeft inzicht en biedt reflectie
D178,11: Het is lastig in te schatten hoeveel minuten per week er besteed zijn. De ICCer
heeft regelmatig contact gehad met de (nieuwe) directeur, met de expertgroep
thematisch werken, het overleg over de studiedagen deskundigheidsbevordering met
externe partner. Onderzoek, gesprekken, netwerk, beleidsplan.
D179, 10: Het aantal minuten per week dat door de verschillende personen aan K&C
wordt besteed is erg lastig in te schatten
D186, 9: Vraag 24b is lastig in te vullen, omdat het voor cultuurcoördinator en directeur
vaak met piekuren werkt binnen de jaarbenoeming; de gemiddelde wekelijkse besteding
in minuten is een lastige schatting.
D192, 10: Het is lastig om in te schatten hoeveel tijd de leerkrachten besteden aan het
inzetten van cultuureducatie in de klas
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D193, 11: De vraag over de tijdsinvestering, hiervoor, is wel een lastige. Niet alle inzet
komt voort vanuit de subsidiegelden. Dit is niet zo eenvoudig te labelen.
D196, 9: Graag de mogelijkheid om zowel de aanvraag als de evaluatie in een keer voor
2 scholen te doen om de administratieve druk te beperken voor meerscholige
directeuren en ICC- ers
D200, 9: De laatste vraag is wel onduidelijk en daardoor moeilijk om in te vullen
D234, 9: Moeilijk te omschrijven hoeveel tijd wij besteden aan cultuureducatie omdat
het verweven zit in onze methode.

170

4.2 Opmerkingen CMK-regeling 2020
D6, 11: Zonder deze regeling zouden we niet zoveel kunnen aanbieden.
D15, 11: Ja, het aanvragen van de Compenta subsidie een bijzonder moeizaam proces. Het is dermate
arbeidsintensief door de afwijzingen dat het naar uren personeel meer kost om de aanvraag in te vullen
dan dat het aan subsidie opbrengt. Dit is een bijzonder tragische ontwikkeling waarbij cultuur lessen
organiseren verandert in een start van eindeloze bureaucratie om financiën voor elkaar te krijgen.
D28, 11: We zijn erg tevreden
D30, 9: We zijn zeer tevreden zoals het dit jaar is gepresenteerd
D32, 9: Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen.
D56, 11: Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen.
D57, 11: Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen omdat zij de wereld om hen heen èn
zichzelf hierdoor beter leren kennen. Het gevolg is dat zij beter in staat zijn de juiste keuzes te maken
richting volwassenheid, zodat ze maximaal als mens tot bloei komen, in hun kracht staan.
D58, 9: Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen.
D59, 13: Door alle veranderingen binnen onze school, zoals de verhuizing, een nieuwe directeur, het
uitzoeken van nieuwe methodes, het werken met leerpleinen, een leergemeenschap Engels/muziek, zou
het kunnen dat we iets gezakt zijn in het scenario dat naar voren komt vanuit Evi. Evengoed is er wel hard
gewerkt, maar lagen de prioriteiten deels op andere gebieden waaruit weer heel veel goede dingen tot
stand zijn gekomen. Met het herschrijven van ons beleidsplan t/m 2023 hebben we weer goed in beeld hoe
we verder gaan bouwen aan goed cultuuronderwijs op onze school. Dit keer in iets kleinere stappen dan
voorheen, om het realiseerbaar te maken.
D69, 10: We zijn erg blij met de samenwerking/ondersteuning
D71, 10: Wij zijn heel blij met de subsidieregeling. Anders zouden we als kleine school niet zoveel aandacht
kunnen geven aan kunst en cultuur.
D78, 10: We zijn blij met de extra gelden. Het komt bij de kinderen terecht om wie het draait. We hebben
zo meer mogelijkheden om ons cultuur aanbod te variëren en rijker te maken.
D84, 9: De regeling is voor een kleine school niet afdoende om de beperkte mogelijkheden te
compenseren.
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D85, 12: Het afgelopen jaar is er, dankzij CemK-gelden, weer een sprong voorwaarts gemaakt met
betrekking tot cultuureducatie in het algemeen en in het bijzonder met het ontwikkelen van horizontale
leerlijnen theater geïntegreerd in wereldoriëntatie.
D94, 10: Wij hopen volgend schooljaar verder te kunnen met het ontwikkelen van een geïntegreerd
aanbod zoals aangegeven bij voorgaande vragen. Wij zien dit als een mooie aanvulling op ons K&C
onderwijs.
D100, 10: Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen.
D114, 11: Wij vinden het erg belangrijk voor het onderwijs dat er extra geld wordt ingezet voor het
cultuuronderwijs. Met dat geld kunnen we een aantal extra activiteiten uitvoeren die we zonder deze
subsidie niet zouden kunnen doen. Het is heel jammer dat het subsidiegeld voor het komende schooljaar is
verminderd. We zullen daardoor een flink deel van het programma niet kunnen uitvoeren.
D119, 25: Indien nodig kunnen we altijd een beroep doen op Kunst en Cultuur Drenthe. We zijn erg
tevreden over de informatie en ondersteuning die zij bieden.
D122, 12: 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.
D126, 10: Cultuureducatie is voor ons een belangrijk onderdeel van het geïntegreerde aanbod van de
school. We zoeken naar een doorgaande lijn maar bieden ook ruimte aan incidentele activiteiten.
D128, 8: Graag de mogelijkheid om zowel de aanvraag als de evaluatie in een keer voor 2 scholen te doen
om de administratieve druk te beperken voor een meerscholige directeur/ICC-er
D136, 13: Als school ervaren we de samenwerking met K&C als zeer positief. Ook vinden we het plezierig
dat we als school een beroep kunnen doen op de medewerkers van K&C en Compenta voor ondersteuning
en uitvoering met betrekking tot ons schooleigen beleid.
D141, 11: Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is het mogelijk om cultuureducatie op een hoger
plan te brengen. Graag voortzetting van de regeling de komende jaren.
D151, 9: We hopen wederom op een positieve samenwerking
D166, 11: We hebben grote stappen gezet in cultuuronderwijs. De regeling CemK heeft gezorgd voor
borging van cultuuronderwijs.
D190, 12: Door verschillende onvoorziene omstandigheden is het beleidsplan niet volledig uitgevoerd zoals
gewenst. Wij hebben met Lieke Wartena daarover gesproken. Zij adviseerde aan te vragen of de niet
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besteedde gelden vastgehouden kunnen worden voor komend schooljaar. Als het goed is, heeft de
directeur dit gedaan.
D194, 11: Wij ervaren de samenwerking met al onze Culturele partners als prettig en zinvol.
D212, 9: We zien het voordeel van de regeling. Het zou mooi zijn dat het in de toekomst zou blijven
bestaan.
D214, 10: Deze regeling geeft ons een leidraad om onze visie op cultuuronderwijs te verdiepen en verder
vorm te geven.
D221, 8: We zijn erg tevreden en zijn vol enthousiasme bezig om duidelijke leerlijnen in onze school in te
voeren.
D222, 11: Cultuureducatie staat in de komende jaren meer op de kaart, omdat wij als school meer
projectmatig willen gaan werken.
D225, 11: Wij zijn tevreden en tevens weer verwachtingsvol wat betreft de samenwerking met Compenta.
D236, 10: We zijn tevreden over de regeling.
D240, 8: We konden het budget niet gebruiken vanwege een inspectietraject en corona. Daarom willen we
het budget graag meenemen naar komend schooljaar.
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