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Inleiding
Dit jaar heeft in de provincie Drenthe voor de vierde keer de evaluatie en monitoring van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit plaatsgevonden. 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 en Cultuur (hele provincie Drenthe). In de opgestelde visienotitie van de stichting
Compenta1 zijn de doelstellingen van de regeling weergegeven en 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.
De tweede periode is inmiddels ingegaan en vindt plaats van 2017-2020. De scholen hebben
in 2017 een nieuwe subsidieaanvraag bij Compenta ingediend met daarin hun ambities voor de
schooljaren 2017-2018 en 2018-2019. In 2019 kunnen scholen weer een nieuwe aanvraag voor twee
schooljaren indienen (2019-2020 en 2020-2021). Compenta zorgt hierbij voor het verstrekken van de
subsidie en ondersteunt de deelnemende scholen met de ontwikkeling van 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 is ontwikkeld, waarbij de scholen door het invullen van een vragenlijst hun
eigen proces evalueren. Deze vragenlijst wordt om het jaar aangeboden aan de scholen. In 2017
vroegen de scholen een bijdrage voor de verbetering van hun cultuuronderwijs en in april 2018 werd
hen gevraagd EVI in te vullen. In 2019 kunnen scholen een nieuwe bijdrage voor cultuuronderwijs
aanvragen en dan zal wederom in 2020 EVI worden gebruikt om de schoolresultaten van de CMKregeling in Drenthe te monitoren.
Hoofdstuk 1 biedt een samenvatting van het 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 en in hoofdstuk 6 worden de resultaten weergegeven van het eerste onderdeel
‘Deskundigheid’ uit het cyclische proces van de verbetering van cultuuronderwijs. 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 onderdeel ‘Visie’. In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de
scholen een visie op cultuuronderwijs hebben. Hoofdstuk 8 bespreekt de mate van samenhang in het
cultuuronderwijs dat wordt aangebracht en de eventuele doorlopende leerlijnen die hieruit
1

Stichting Compenta. 2012. Visienotitie CemK Drenthe. Assen.
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voortkomen. Het laatste onderdeel van het cyclische proces van kwaliteitsverbetering in het
cultuuronderwijs, de ‘Relatie met het netwerk’ komt in hoofdstuk 9 aan de orde. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 10 teruggeblikt op de opbrengsten van het cultuuronderwijs van het afgelopen jaar voor de
school. Hoofdstuk 11 geeft de conclusies: zijn de doelen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
bereikt? In hoofdstuk 12 zijn de adviezen aan Compenta van alle onderdelen verzameld en er worden
algemene adviezen geformuleerd.
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1.Samenvatting
Dit jaar heeft in de provincie Drenthe voor de vierde keer de evaluatie en monitoring van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit plaatsgevonden. 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
8

waaruit de resultaten voortkomen. Daarnaast vormt de onderzoeker op basis van deze resultaten
adviezen voor de scholen en Compenta.

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 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 één of meerdere vakgebieden en op de
deskundigheid van het team. Dit jaar hebben 60 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
10

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. 40 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
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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.
Dit jaar zijn 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%).
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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 deel uitmaken van het cyclische proces van de verbetering en ontwikkeling van het
cultuuronderwijs, namelijk Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn en Relatie met het
cutuureducatieve netwerk. Daarnaast wordt in dit onderzoek een vergelijking gemaakt met de
resultaten van 2016 en 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.

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)2 gaat Zoë Zernitz in
op de doelen binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze spreekt over doelstellingen die op
landelijk, provinciaal en lokaal niveau anders worden verwoord, maar uiteindelijk in elkaars verlengde
liggen. De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is opgezet om het cultuuronderwijs een duidelijke
plek te geven in het primair onderwijs en hiervoor zijn er door de overheid op landelijke niveau
doelstellingen geformuleerd3:
•

Het ontwikkelen van doorlopende 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.

2

Zernitz, Zoë. 2014. Cultuureducatie met Kwaliteit, Doelstellingen in Beeld. Groningen.
Staatscourant (nr. 15826, 13 augustus 2012, p. 4)
http://www.cultuurparticipatie.nl/data/Deelregeling%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit%20stcrt-201215826.pdf
3
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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 doorlopende 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;
2. Het bevorderen van deskundigheid;
3. Het ontwikkelen van visie;
4. Het voeren van regie;
5. Het versterken en uitbreiden van relaties met culturele instellingen;
6. Het participeren in het cultuureducatieve netwerk van de gemeente.

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

Lokaal

Provinciaal Landelijk

Doelstellingen Cultuureducatie met Kwaliteit

(1) Doorlopende leerlijn

(1) Doorlopende leerlijnen

(1) Doorlopende leerlijnen

(2) Beoordeling

(3) Deskundigheid

(2) Deskundigheid

(2) Deskundigheid

(4) Relatie school-omgeving

(3) Vraag en aanbod

(3) Visie

(4) Netwerken

(5) Relaties met c.i.

&

&

(4) Regie

(6) C.e. netwerk

Het doel van dit onderzoek specifiek is, net als in 2016, tweeledig. Ten eerste krijgen de scholen bij het
invullen van EVI meer grip op de doelstellingen van de CMK-regeling. In de vragenlijst worden de
doelstellingen en de stappen die gezet moeten worden expliciet behandeld. De scholen hebben
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daardoor met EVI een instrument in handen waarmee ze hun cultuuronderwijs tegen het licht kunnen
houden. Hierdoor komt de groei 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 2016.
Om het behalen van de resultaten beter in kaart te brengen, maakt Compenta gebruik van een
cyclus4 die de scholen meerdere keren kunnen en moeten doorlopen. De cyclus bestaat uit vijf
onderdelen: Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn, Relatie met het cultuureducatieve netwerk en
de evaluatie van deze onderdelen. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen en vormen zo
een continu proces waarbij een zekere volgorde aangehouden kan worden. Deskundigheid is de basis
voor iedere ontwikkeling en is dus het vertrekpunt van dit proces. De visie, die voortvloeit uit de
specifieke leerling populatie en identiteit 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 doorlopende leerlijn opgezet worden. Een doorlopende leerlijn
zorgt voor verticale (door de jaren heen) dan wel horizontale samenhang (tussen de verschillende
leergebieden). Een goede relatie met het cultuureducatie 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.

4

K&C. 2015. “Het cyclische proces van kwaliteitsverbetering” uit Boven Op De Toren, p37.
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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 2016.

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 geeft de
onderzoeker op basis van deze resultaten adviezen voor de scholen en Compenta.

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. De vier onderdelen waaruit de EVI is
opgebouwd zijn: Deskundigheid, Visie, Doorlopende 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 EVIpiramide, die de school kan vergelijken met de piramide van vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat EVI naast
een

evaluatie-instrument

ook

een

groeimodel

is.

Overigens biedt EVI 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.
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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 het 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.

3.3 De onderzoeksomstandigheden
In mei en juni 2018 konden de deelnemende scholen de digitale vragenlijst invullen. 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. De handleiding wordt echter aangepast waar nodig, zodat de beste
versie als leidraad dient. 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).
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:
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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 2016, waarbij met
name wordt gekeken naar de vooruitgang, stagnatie of achteruitgang van de scholen op de vier
onderdelen van het proces van kwaliteitsverbetering van cultuuronderwijs. Hierbij wordt gekeken of
er sprake 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 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. Er
is per onderdeel ook gekeken naar veranderingen en opvallende zaken. Tevens is er aan het eind van
elk onderdeel, wanneer de EVI-piramide wordt weergegeven, een vergelijking gemaakt met de
resultaten van de provincie en gemeenten uit het rapport van 2016. Deze vergelijking wordt
weergegeven in verschillen diagrammen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de (mogelijke) groei.
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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.

4.1 Samenvatting
99% van alle deelnemende scholen heeft de EVI-vragenlijst ingevuld. De respons is ongeveer gelijk aan
de respons in 2016 toen 98% van de scholen de vragenlijst invulde. Dit jaar zijn elf vragenlijsten
ongeldig verklaard en de reden hiervoor is dat zij niet hebben voldaan aan de vereiste om de vragenlijst
door een tweede invuller te laten invullen. Ondanks deze onjuiste vragenlijsten, is er nog steeds een
representatieve respons van 95% die voldoende is om generaliserende uitspraken te kunnen doen.
Voor de kwalitatieve data zijn alle vragenlijsten geschikt en daarnaast zijn er voor de kwantitatieve
verwerking nog 158 onjuiste invullingen met betrekking tot een bepaald scenario. Dit betekent dat het
ingevulde scenario van de school niet overeenkwam met de antwoorden op de open vragen. In totaal
is nog 83% van de kwantitatieve data geschikt voor de verwerking in het onderzoek wat de uitkomsten
nog steeds representatief maakt. De gewenste combinatie van invullers, ICC’er en directeur, komt in
68% van de vragenlijsten voor.

4.2 Verwachte respons
Aangezien de scholen verplicht zijn de vragenlijst in te vullen werd een respons van 100% (246 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 om de vragenlijst in te vullen 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 246 scholen hebben 244 scholen de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is 99% en is
1% hoger dan in 2016. De verwachte respons was 100%, maar de respons is nog steeds hoog genoeg
waardoor dit onderzoek representatief is. De respons per gemeente is ook boven de benodigde 60%
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respons van een kwalitatief onderzoek. De vier scholen die EVI niet hebben ingevuld komen uit
verschillende gemeenten en tonen geen overeenkomsten. Doordat de respons hoog is en er geen
overeenkomsten zijn tussen de scholen met oningevulde vragenlijsten, is het onderzoek representatief
voor de onderzoekspopulatie en kunnen er valide uitspraken gedaan worden.

4.4 Respons per gemeente
Het responspercentage per gemeente wordt in de onderstaande tabel en staafdiagram weergegeven.
Tien gemeenten hebben een responspercentage van 100%; namelijk Aa en Hunze, Assen, BorgerOdoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Westerveld.
Gemeente Emmen heeft een respons van 98% en de gemeente Noordenveld heeft een respons van
94%.
Gemeente
Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Totalen

Aantal deelnemende
scholen
11
28
15
21
13
55
27
14
19
17
14
12
246

Aantal ontvangen Evi’s

Responspercentage

11
28
15
21
13
54
27
14
19
16
14
12
244

100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
100%
94%
100%
100%
99%

Figuur 1: Tabel van responspercentage per gemeente.

4.5 Respons: vergelijking met 2016
Dit jaar hebben tien van de twaalf gemeenten een responspercentage van 100% behaald. In 2016
hadden negen gemeenten een percentage van 100%. Er is dus een kleine stijging zichtbaar in het aantal
respondenten en dit uit zich ook in de stijging van de respons van 98% in 2016 naar 99% in 2018. Elke
gemeente, met uitzondering van gemeente Noordenveld, heeft dit jaar een hoger responspercentage
dan in 2016 of het responspercentage is gelijk gebleven.
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Deelnemende Ingevulde
Deelnemende Ingevulde
Percentage
Percentage
scholen 2016 Evi’s
scholen 2018 Evi’s

Gemeente

Aa en Hunze

15

14

93%

11

11

100%

Assen

25

25

100%

28

28

100%

BorgerOdoorn

17

17

100%

15

15

100%

Coevorden

26

26

100%

21

21

100%

De Wolden

15

15

100%

13

13

100%

Emmen

61

59

97%

55

54

98%

Hoogeveen

35

33

94%

27

27

100%

Meppel

15

15

100%

14

14

100%

MiddenDrenthe

21

21

100%

19

19

100%

Noordenveld

18

18

100%

17

16

94%

Tynaarlo

12

12

100%

14

14

100%

Westerveld

12

12

100%

12

12

100%

286

267

98%

246

242

99%

Totalen

Figuur 2: Tabel vergelijking respons 2016 en 2018.

De vergelijking in het responspercentage van 2016 en 2018 per gemeente wordt in figuur 3
weergegeven.

Vergelijking Responspercentages 2016 en 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2016

2018

Figuur 3: Vergelijking responspercentages 2016 en 2018.

23

4.6 Geschikte respons
Bij het invullen van de vragenlijst Evi 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:
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 elf van de 244 ingevulde vragenlijsten onjuist verklaard door bovenstaande
redenen. Dit betekent dat de data van dit onderzoek gebaseerd is op de 233 geschikte vragenlijsten.
Van de 246 deelnemende scholen is dit 95% van de deelnemers wat ervoor zorgt dat het onderzoek
nog steeds representatief is.
Naast de ongeschikte respons, is er ook nog een mogelijkheid tot ongeldige respons. Dit
betekent dat een scenario onjuist is ingevuld door een school. Deze onjuiste scenario’s worden niet
meegenomen in de kwantitatieve verwerking van het onderzoek, maar wel in het kwalitatieve deel
van het onderzoek. In totaal waren er dit jaar 158 onjuiste scenario’s gecodeerd. Het is opvallend dat
dit veel hoger is dan in 2016, toen waren maar 68 onjuiste scenario’s gecodeerd. Een verklaring kan
hiervoor zijn dat in het onderzoek strenger gelet is op de voorwaardes van de verschillende scenario’s.
In totaal zijn er van de 932 (233 deelnemende scholen vermenigvuldigd met de vier scenario’s
per school) scenario’s 158 ongeldig en dat betekent dat nog 83% van de kwantitatieve data bruikbaar
is voor het onderzoek. Dit is voldoende om generaliserende uitspraken te doen.
In figuur 4 wordt de verdeling van de ongeldige respons per onderdeel weergegeven. Het is
opmerkelijk dat het grootste deel van de ongeldige respons in het onderdeel Deskundigheid zit,
namelijk 59 scholen. Daarna bevinden de meeste ongeldige respons zich in de onderdelen
Doorlopende leerlijn (47 scholen) en Relaties/Netwerk (42 scholen). Het onderdeel met de minste
ongeldige respons is Visie, slechts 10 scholen hebben dit onderdeel onjuist ingevuld.
Uit bovenstaande informatie blijkt dat Compenta vooral moet werken aan de kennisverschaffing over
het onderdeel Deskundigheid bij de scholen Daarnaast moet ook ingezet worden op de verbetering
van de informatie over de onderdelen Doorlopende leerlijn en Relaties/Netwerk. Dit leidt niet alleen
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tot meer bruikbare data voor het volgende onderzoek, maar zorgt er ook voor dat Compenta een
completer en correcter beeld krijgt van de scenario’s waarin de scholen zich bevinden.

Onjuiste scenario's per onderdeel
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Deskundigheid

Doorlopende Leerlijn

Relaties/Netwerk
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Figuur 4: Onjuiste scenario’s per onderdeel.

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 in 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 59% van de scholen de
ICC’er/cultuurcontactpersoon is. Daarna is de eerste invuller bij 30% van de scholen de
directeur/teamleider. Het overige percentage is verdeeld als volgt: 8% is leerkracht, bij 1% van de
invullers ontbreekt de functie, 1% heeft een overige functie en 1% is interne begeleider.
Bij de tweede invullers is 59% de directeur/teamleider van de school. 26% van de tweede invullers is
ICC’er. Bij de tweede invullers is 10% leerkracht. Daarnaast is nog 4% interne begeleider en 1% heeft
een overige functie.
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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. Opvallend is dat 115 scholen de gewenste combinatie van de ICC’er als eerste invuller en
de directeur/teamleider als tweede invuller hebben gevolgd. Daarnaast komt de combinatie eerste
invuller directeur/teamleider en tweede invuller ICC’er 44 keer voor. In totaal komt de combinatie van
een ICC’er en directeur/teamleider als invullers van de vragenlijst 159 voor, dit is 68% van de 233
ingevulde vragenlijsten. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2016, toen kwam
deze combinatie bij 66% van de 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 verlaagd hierdoor steeds meer.
Dit jaar is er meer ongeldige respons dan in 2016, dit laat zien dat scholen de scenario’s van de
onderdelen niet voldoende begrijpen en daardoor zou Compenta de eisen van deze scenario’s nog
beter moeten formuleren. Dit is vooral het geval voor het onderdeel Deskundigheid waarin de meeste
ongeldige respons is bevonden. Ook kan Compenta de informatie over de onderdelen en scenario’s
aanscherpen en herhalen. Daarnaast ligt dit punt niet alleen bij Compenta, maar ook bij de gebruikers
van de EVI. Misschien worden de vragen niet goed of te snel gelezen waardoor de antwoorden niet
volledig zijn of geen antwoord geven op de vraag. Het invullen van de EVI is een taak waarbij de
invullers de tijd moeten nemen en de vragen zorgvuldig moeten lezen en invullen. Als dit het geval is
leidt dit voor de school zelf tot een volledig en goed uitgedacht beeld over het huidige en toekomstige
cultuuronderwijs op de school. Daarnaast leidt dit ook tot een beter beeld van de stand van zaken van
het cultuuronderwijs van de Drentse scholen.
Het aantal scholen dat de combinatie ICC’er/cultuurcoördinator en directeur/teamleider als
invullers heeft, is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2016. Voor Compenta betekent dit dat
de aanbeveling om de vragenlijst door deze teamleden te laten invullen door de meerderheid
meegenomen wordt. Er kan echter nog wel meer de nadruk worden gelegd op het feit dat de
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ICC’er/cultuurcontactpersoon de gewenste eerste invuller is (deze persoon is gespecialiseerd op het
gebied van cultuuronderwijs), en de directeur/teamleider de tweede invuller is (deze persoon bewaakt
de algemene ontwikkelingen op de school). Dit is het geval omdat de ICC’er een opleiding heeft gevolgd
voor dit specifieke gebied en de directeur hier een ondersteunende rol in kan bieden door te kijken of
het cultuuronderwijs aansluit bij de algemene visie. In 44 vragenlijsten komt de omgekeerde situatie
voor en dit zou verbeterd kunnen worden als Compenta het belang van de ICC’er als eerste invuller en
expert op cultuuronderwijs meer benadrukt.
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5. Plannen van de scholen
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 voor cultuuronderwijs in 2016.

5.1 Samenvatting
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.

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 2017/2018. 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;
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;
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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 het
plan om de deskundigheid van het team te vergroten hebben ingevuld, namelijk door 97 scholen.
Daarna worden de meeste plannen gemaakt op het gebied van activiteiten en deskundigheid door
externen. Deze uitkomsten zitten al redelijk in de lijn waar de regeling voor bedoeld is, namelijk om
een duurzame en structurele impuls te geven aan het cultuuronderwijs. Deskundigheid is hier een goed
voorbeeld van, omdat deskundigheid een duurzame opbrengst is in vergelijking met bijvoorbeeld een
losse activiteit. Activiteiten worden daarnaast ook nog vaak genoemd als een plan voor het gebruik
van het budget.
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Figuur 8: Plannen scholen cultuuronderwijs 2017/2018.

30

16
6

6

De EVI-vragenlijst bestaat vier verschillende onderdelen zoals besproken in hoofdstuk 2. Deze vier
onderdelen zijn; Deskundigheid, Visie/Beleid, Doorlopende Leerlijn en Relaties/Netwerk. In de plannen
komen deze onderdelen ook terug en 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 voor
cultuuronderwijs. 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
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Figuur 9: Plannen per onderdeel.

5.3 Vakgebieden
Naast de zeventien verschillende plannen en de plannen op de vier onderdelen, was het ook mogelijk
voor de school om aan te geven aan welke vakgebieden zij haar budget wilde besteden. In figuur 10
wordt weergegeven hoe vaak de verschillende cultuureducatieve vakgebieden voorkomen in de
plannen van de scholen. In totaal zijn er 756 vakgebieden door de scholen genoemd in het onderdeel
Plannen. Net zoals de voorgaande jaren, is muziek het meest genoemde vakgebied waarop de scholen
plannen hebben. De vakgebieden die daarna het meest genoemd zijn in dit onderdeel zijn beeldend,
erfgoed en theater.
Het is opvallend dat er dit jaar veel meer vakgebieden genoemd zijn door de scholen en dit kan
er mee te maken hebben dat scholen steeds meer concrete plannen hebben op het gebied van
cultuuronderwijs. Een voorbeeld hiervan is:
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“- Teamtraining muziek;
- Workshop voor leerkrachten (Djembé)
- Workshop voor kinderen en leerkrachten (slagwerk);
- aanschaf muziekmethode 1-2-3 Zing;
- aanschaf muziekinstrumenten.” (P.205,3)

Daarnaast valt het op dat er bij de plannen voor cultuuronderwijs ook vakgebieden zijn genoemd die
niet direct aan cultuuronderwijs zijn verbonden. Techniek is elf keer genoemd en Natuur twee keer.
Dit is vaak het geval bij scholen die vakoverstijgend werken en dus meerdere vakgebieden die niet
direct met cultuuronderwijs te maken hebben samenbrengen. Een voorbeeld hiervan is:

Project musical in samenwerking met Garage TDI. Het project afval - verbinding muziek,
biologie, natuur en milieu en leefomgeving. (p.116,3)

Vakgebieden genoemd in Plannen
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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
is in hoofdstuk 2. In de vragenlijst beantwoorden scholen vragen over dit onderdeel om een beeld te
schetsen over de aanwezige deskundigheid in de scholen. Door middel van de EVI-piramides worden
de resultaten gepresenteerd voor de gehele provincie en per gemeente. Er bestaat een kans dat
scholen knelpunten tegen komen op het gebied van deskundigheid, deze worden besproken om een
beeld te geven van de zaken waar scholen tegen aan lopen en in welke mate dit voor komt. Daarnaast
wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van het rapport uit 2016 om te kijken of de CMKregeling bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering op scholen.

6.1 Samenvatting
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 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 één of meerdere vakgebieden en op de
deskundigheid van het team. Dit jaar hebben 60 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 verklaart 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.
Dit jaar is er in vergelijking met 2016 een grote groei in de ongeldige respons in het onderdeel
Deskundigheid. Dit kan ervoor zorgen dat er in de vergelijking met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
In 2018 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
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vergelijking met 2016. Alle gemeenten hebben inmiddels op het onderdeel deskundigheid scenario 2
of hoger behaald. Dit jaar zijn er vijf van de twaalf gemeenten achteruitgegaan op het gebied van
deskundigheidsbevordering. Dit verklaart ook de toename van scholen in scenario 1 zonder een ICC’er.

6.2 Deskundigheid in beeld
In de ambitiescenario’s wordt ‘deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs’ als volgt
omschreven:5

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.

Los van 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)
196 scholen van de 233 deelnemende scholen beschikt over een ICC’er of cultuuronderwijskundige. In
totaal is dit 84% van alle scholen. Opvallend is dat dit minder is ten opzichte van 2016, toen was op
89% van de scholen een ICC’er aanwezig. Een verklaring voor dit opvallende verschijnsel is het uitvallen
of vertrekken van een ICC’er of cultuuronderwijskundige.

5

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

De meeste scholen zijn tevreden over hun deskundigheid, namelijk 71%. Dit is een grote groei in
vergelijking met 2016, toen 63% van de scholen tevreden was. Vaak geven zij aan voldoende
deskundigheid te hebben en dat is terug te zien in de volgende citaten:

“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.” (P5,4)

“Wij hebben de deskundigheid op verschillende gebieden in huis. Waar nodig zetten wij hulp in
van experts/instanties.” (P222,4)

25% van de scholen is neutraal wat betreft de deskundigheid op hun school. Dit betekent dat de school
geen waardering geeft aan de aanwezige deskundigheid op haar school of dat de school een
evenredige verdeling van positieve aspecten en negatieve aspecten in haar waardering op het gebied
van deskundigheid geeft. Onderstaande quote is hiervan een voorbeeld:

“De ICC’er is opgeleid. Er zijn veel veranderingen in het team geweest en ook komend jaar zal
dit zo zijn. Dit maakt het lastiger om onze ontwikkelingen door te zetten. “ (p53,4)

Vier procent van de scholen geeft aan ontreveden te zijn over de aanwezige deskundigheid op hun
school, een vermindering ten opzichte van 2016 toen nog 7% ontevreden was. Onderstaande quotes
geven een illustratie van de redenen van ontevredenheid:
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“Muziek is op dit moment een ondergeschoven kindje als het gaat om de creatieve vakken. Er
wordt te weinig gedaan met muziek en de leerkrachten zijn zelf niet vaardig genoeg om
verdieping in de lessen aan te brengen.” (p8,4)

“Één geschoolde ICC’er is voor een grote school een kwetsbare situatie. Nog een opgeleide
ICC’er zou wenselijk zijn voor onze school, vooral ook omdat wij nu een Kindcentrum zijn en een
doorlopende lijn noodzakelijk is.” (p18,4)

De meeste scholen met een ICC’er willen ontwikkelen op het gebied van deskundigheid, namelijk 179
scholen van de 196 (91%). Dit is een grote groei vergelijken met 2016, toen 71% van de scholen zich
wilde ontwikkelen op dit onderdeel. Van deze 179 scholen weet het grootste deel hoe ze willen
ontwikkelen, namelijk 98%. Figuur 12 laat zien op welk gebied van deskundigheid deze scholen willen
groeien. De meeste scholen willen groeien in de deskundigheid van één of verschillende vakgebieden
(109) en op de deskundigheid van het team (108). 60 scholen hebben een hulpvraag voor Compenta,
dit is verminderd ten opzichte van 2016 toen nog 76 scholen een hulpvraag hadden.

Behoefte Deskundigheid scholen met ICC'er
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Figuur 12: De verschillende soorten behoeftes aan deskundigheid van scholen met een ICC’er.
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6.2.2 Model 2: Een medewerker van de school volgt de ICC-opleiding (van scenario 1 naar 2)
Zes scholen geven aan dat zij een ICC’er in opleiding hebben. In totaal zijn dit 3% van de geschikte
vragenlijsten en is ongeveer gelijk aan het percentage van 2016. Van deze zes scholen geven vier
scholen een neutrale beoordeling over de aanwezige deskundigheid. Dit betekent dat er geen waarde
aan de aanwezige deskundigheid wordt gegeven of dat er zowel positieve als negatieve aspecten
worden genoemd.

Tevredenheid Deskundigheid model 2
(ICC'er in opleiding)

Tevreden
33%

Neutraal
67%

Figuur 13: Procentuele verdeling tevredenheid over Deskundigheid in model 2 (ICC’er in opleiding).

Een voorbeeld van een neutrale beoordeling is als volgt:

“De deskundigheid kan beter. Hierop wordt ook de rest van dit schooljaar en volgend jaar
ingezet. Individueel weten we best veel van verschillende disciplines. Hierover is veel gesproken
tijdens onderwijskundige vergaderingen. Nu is het de kunst ze te bundelen en om te zetten in
een gedragen beleidsplan.” (p232,4)

Twee scholen zijn tevreden over de deskundigheid op hun school en hierover wordt het volgende
gezegd:

“Wij zijn tevreden over de aanwezige deskundigheid. Daarnaast kunnen we op stichtingsniveau
gebruik maken van de deskundigheid bij andere scholen. De ICC-coördinatoren volgen de ICCcursus.” (p171,4)
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“De ICC’er is dit schooljaar begonnen met de opleiding en rondt deze in september af. De
deskundigheid op dat vlak is dus 'in ontwikkeling'. Verder ben ik zeer tevreden over de
deskundigheid binnen school.” (p225,4)

Van de zes scholen willen vijf scholen zich verder ontwikkelen op het gebied van deskundigheid. Al
deze vijf scholen weten hoe ze zich willen ontwikkelen. Vier van deze scholen hebben een hulpvraag
voor Compenta. Daarnaast willen de meeste scholen ontwikkelen op één of meerdere vakgebieden en
op de deskundigheid van het team.

Behoefte Deskundigheid scholen met ICC'er in opleiding
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Figuur 14: De verschillende soorten behoeftes aan deskundigheid van scholen met een ICC’er in opleiding.

6.2.3 Model 3: Er is geen ICC’er aanwezig op school.
In totaal geven 31 scholen aan dat zij geen ICC’er op school hebben. In totaal is dit 13% van alle
geschikte vragenlijsten in dit onderzoek. Het is opvallend dat dit hoger is dan in 2016, toen 7% geen
ICC’er had. Zoals bij model 1 al gesteld is, is dit te verklaren door het feit dat een aantal ICC’ers scholen
hebben verlaten. Dit blijkt onder andere uit de genoemde knelpunten, de ontevredenheid op het
gebied van deskundigheid hangt vaak samen met het vertrek van een ICC’er. Dit blijkt ook uit de
volgende citaten:

“Onze ICC’er vertrokken naar een andere school. We hebben op dit moment geen ICC’er. De
unitcoördinator pak nu het een en ander op.” (p150,4)
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“Door vertrek van de ICC’er, is er momenteel onvoldoende deskundigheid ten aanzien van het
cultuurbeleid op onze school.Met ingang van begin dit schooljaar zijn de taken overgenomen
door twee leerkrachten.” (p178,4)

Bijna een kwart (23%) van de 31 scholen zonder ICC’er is ontevreden, In vergelijking met 2016 is dit
een grote daling, toen was nog 40% van deze scholenontevreden. Naast het vertrekken van de ICC’er,
wordt er ook vaak genoemd bij de knelpunten dat de aanwezige deskundigheid onvoldoende is. De
volgende citaten illustreren dit:

“De deskundigheid op onze school is nu niet voldoende, dus hebben we externe deskundigheid
in de school gehaald.” (p54,4)

“De deskundigheid om het zelf uit te voeren is er (bijna) niet. We laten de plannen uitvoeren
door Scala.” (p42,4).

Van de 31 scholen geven 19 scholen een neutrale beoordeling op het onderdeel deskundigheid. In
totaal zijn zes scholen zonder ICC’er tevreden over hun aanwezige deskundigheid en benoemen dit als
voldoende:

“Dit (cultuuronderwijs) wordt vanuit de stuurgroep van de gemeente allemaal voor ons
geregeld. Het loopt op deze manier uitstekend.”(p137,4)

Tevredenheid Deskundigheid model 3
(geen ICC'er)
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Figuur 15: Procentuele verdeling tevredenheid over Deskundigheid in model 3 (geen ICC’er aanwezig).
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Van de scholen zonder ICC’er wil ruim 90% van de scholen (28 scholen) zich ontwikkelen op het
onderdeel Deskundigheid, waarvan bijna alle scholen op één na weten hoe ze dit gaan doen. Elf
scholen hebben een hulpvraag voor Compenta. In figuur 16 wordt weergegeven op welke
onderdelen van Deskundigheid zij willen ontwikkelen. Compenta verwacht van deze scholen dat zij
zich willen ontwikkelen op het gebied van Deskundigheid en dan vooral op het gebied van ICC. De
vier scholen die zich niet willen ontwikkelen op het gebied van deskundigheid voldoen hierbij niet
aan deze verwachting. Dit jaar wil 41% van de scholen zonder ICC’er zich ontwikkelen op het gebied
van ICC. De meeste behoefte ligt bij de bevordering van de deskundigheid van het team.
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Figuur 16: De verschillende soorten behoeftes aan deskundigheid van scholen zonder ICC’er.

6.2.4 Vergelijking 2016 en 2018 modellen
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Figuur 17: Procentuele verdeling deskundigheid 2016.

Figuur 18: Procentuele verdeling deskundigheid 2018.
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Figuur 19: Procentuele verdeling over de mate van tevredenheid over deskundigheid van model 1,2 en 3.

6.3 Resultaten: Deskundigheid in de EVI-piramides
Aan het einde van het onderdeel Deskundigheid worden 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 2016. De resultaten zijn
weergegeven op provinciaal en gemeentelijk niveau.
In dit onderdeel zijn 59 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. Vaak blijkt dat scholen geen ICC’er hebben, maar vervolgens zichzelf in scenario 2
of hoger plaatsen. Daarnaast komt ook vaak voor dat scholen zeggen inzicht in de talenten van het
team te hebben terwijl dit niet blijkt uit de open antwoorden en zichzelf in scenario 3 plaatsen. Het
kwam vaak voor dat scholen maar één persoon invulden als deskundig op het gebied van
cultuuronderwijs en vervolgens zichzelf wel in scenario 3 plaatsen waar inzicht in de talenten van het
team een vereiste is.

6.3.1 Provinciale resultaten Deskundigheid
Doordat er dit jaar veel ongeldige respons op het onderdeel Deskundigheid, kan de vergelijking met
de resultaten in 2016 leiden tot een vertekend beeld. Om deze reden wordt er geen vergelijking
gemaakt tussen het aantal scholen in de verschillende scenario’s in 2016 en 2018.
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Deskundigheid: aantal scholen per scenario
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Figuur 20: Aantal scholen per scenario in het onderdeel Deskundigheid 2018.

De gemiddelde score op het onderdeel Deskundigheid is dit jaar 2.4 (score 94). In 2016 was het
gemiddelde 2.3 (score 93) en is dit jaar ongeveer gelijk gebleven. De EVI piramide blijft dit jaar
hetzelfde als in 2016, namelijk score 90.

Figuur 21: EVI Piramide gemiddelde score Deskundigheid van de Drentse scholen 2018.

Net zoals in 2016, bevinden zich de meeste scholen in scenario 2 (52) %. Opvallend is dat dit jaar meer
scholen van scenario 2 naar scenario 3 zijn gegaan, namelijk van 27% in scenario 3 naar 32%. Scenario
1 is dit jaar gegroeid van 7% naar 10% en is te verklaren door de afname in aanwezige ICC’ers en
cultuuronderwijskundigen op scholen. Het percentage scholen dat in scenario 4 zit is gelijk gebleven
in vergelijking met 2016 (van 6% naar 6%), zie figuur 22.
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Vergelijking Deskundigheid provinciaal
2016-2018
60%
52%

27%

7%

32%

10%

6%

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3
2016

6%

Scenario 4

2018

Figuur 22: Vergelijking verschillende scenario’s Deskundigheid provinciaal 2016 en 2018.

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 2016.

Aa en Hunze: score: 89, scenario 2.2 (in 2016 2.3). (n=9, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=11)6

Aa en Hunze: Deskundigheid
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In 2018 doen elf scholen mee met de CMK-regeling en in 2016 waren dit er nog vijftien. Daarnaast doet in de
berekening van 2018 één school niet mee, omdat er een tweede invuller mist. Daarnaast is er dit jaar één
onjuiste invulling van een scenario bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking met
2016.
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Assen: score 108, scenario 2.7 (in 2016 2.4). (n=23, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=22)7
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Borger-Odoorn: score 91 scenario 2.3 (in 2016 2.2). (n=14, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=15)8

Borger-Odoorn: Deskundigheid
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In de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 28 scholen die mee doen aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit
25 en het aantal is dus gegroeid. Daarnaast zijn twee vragenlijsten onjuist bevonden doordat de school EVI niet
door een tweede invuller heeft laten invullen.
8
In de gemeente Borger-Odoorn doen dit jaar twee scholen niet meer mee met de CMK-regeling.
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Coevorden: score 78, scenario 2 (in 2016 1.9). (n=20, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=23)9

Coevorden: Deskundigheid
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De Wolden: score 98, scenario 2.4 (in 2016 2.3). (n=9, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2015 n=15)10
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In totaal doen dit jaar 21 scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
nog 25 scholen. Dit kan ervoor zorgen dat er in de vergelijking met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
10
Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
vijftien scholen. Daarnaast zijn er dit jaar vier ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de
vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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Emmen: score 93, scenario 2.3 (in 2016 2.3). (n=34, 18 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=56)11

Emmen: Deskundigheid
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Hoogeveen: score 82, scenario 2 (in 2016 2.1). (n=17, 10 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=33)12

Hoogeveen: Deskundigheid
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In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 59 scholen.
Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er dit jaar 28
ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een vertekend
beeld.
12
Dit jaar nemen 27 scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 33
scholen. Daarnaast zijn er dit jaar tien ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de vergelijking met
2016 kan dit een vertekend beeld geven.
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Meppel: score 105, scenario 2.6 (in 2016 2.6). (n=8, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=14)13

Meppel: Deskundigheid
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Midden-Drenthe: score 117, scenario 2.9 (in 2016 3.2). (n=15, één EVI is ongeschikt. In 2016 n=21) 14

Midden Drenthe:
Deskundigheid
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In de gemeente Meppel doen dit jaar veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit nog
vijftien. Dit jaar zijn twee vragenlijsten ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Daarnaast
zijn er dit jaar vier ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ertoe leiden dat in de vergelijking
met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
14
In 2018 waren er voor de gemeente Midden-Drenthe drie ongeschikte vragenlijsten die niet zijn mee
genomen in dit onderzoek. Dit zorgt voor een vertekent beeld als er vergeleken wordt met 2016.
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Noordenveld: score 83, scenario 2.1 (in 2016 2.3). (n=12, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2015 n=17)15

Noordenveld: Deskundigheid
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Tynaarlo: score 89, scenario 2.2 (in 2016 2.3). (n=9, 5 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=12)16
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Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2016 waren dit nog
achttien scholen. Daarnaast zijn er dit jaar vier ongeldige invullingen van een scenario bevonden wat beide kan
leiden tot een vertekend beeld in vergelijking met 2016.
16
Dit jaar doen in de gemeente Tynaarlo veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit twaalf
scholen. Daarnaast zijn er dit jaar vier ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ervoor zorgen
dat er een vertekend beeld ontstaat in vergelijking met 2016.
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Westerveld: score 100, scenario 2.5 (in 2016 2.3). (n=4, 8 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=12) 17
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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 moet
ondersteunen op het gebied van deskundigheidsbevordering in het cultuuronderwijs.
Bij het onderdeel Deskundigheid wordt 59 keer een knelpunt genoemd door de invullers. Deze
knelpunten zijn weer te onderscheiden in elf 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;

•

Geen behoefte/belangstelling van het team;

•

Met betrekking tot de doorlopende leerlijn;

•

Gebrek zelfvertrouwen.

17

In 2018 acht ongeldige invullingen van een scenario bevonden die in 2016 wel werden meegenomen in de
resultaten van de gemeente Westerveld. Dit zorgt voor een vertekend beeld.
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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;

•

Kleine school;

•

Directeur gewisseld/afwezig;

•

School sluit/fuseert.

Net als in 2016, is het meest voorkomende knelpunt ‘Problemen in het team’, dit werd vijftien keer
aangegeven door de invullers. Dit knelpunt wordt genoemd als er sprake is van ziekte in het team of
dat er een personeelswisseling is geweest. Dit knelpunt is net zoals de knelpunten ‘Tijdgebrek’ (acht
keer genoemd) en ‘Kleine school’ (zeven keer genoemd) niet direct gelinkt aan cultuuronderwijs en is
dus niet een specifiek knelpunt.
Een specifiek knelpunt dat veel voorkomt is ‘ICC’er vertrokken’, dit knelpunt wordt twaalf keer
genoemd. Een ander specifiek knelpunt dat daarna opvalt is dat cultuuronderwijs door zes scholen als
‘Geen prioriteit’ wordt gezien. Op deze twee knelpunten kan Compenta direct invloed uitoefenen
omdat deze direct verbonden zijn met het cultuuronderwijs.

Deskundigheid: Knelpunten
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Figuur 23: Verschillende knelpunten van het onderdeel Deskundigheid.
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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) drie manieren bijgedragen aan deskundigheidsbevordering op de Drentse basisscholen:

1.

Mogelijkheden voor de scholen om het subsidiegeld aan deskundigheidsbevordering uit te
geven: 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;

2.

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

In vergelijking met 2016 is de deskundigheid van Drentse scholen ongeveer gelijk gebleven. Het is
opvallend dat er dit jaar veel ongeldige respons is op dit onderdeel in vergelijking met 2016. Dit
jaar komt het 59 keer voor dat een ingevuld scenario niet overeenkomt met de invulling van de open
vragen, in 2016 kwam dit nog maar dertien keer voor. Deze ongeldige respons leidt ertoe dat de
uitspraken over de vergelijking tussen beide jaren minder veelzeggend is.
Dit jaar zitten er meer scholen in scenario 1 dan in 2016, dit is te verklaren door het vertrekken
van een aantal ICC’ers op scholen. De meeste scholen zitten net zoals in 2016 in scenario 2. Het aantal
scholen in scenario 3 is gegroeid en het aantal scholen in scenario 4 is gelijk gebleven. De gemiddelde
score op het onderdeel deskundigheid is dit jaar 2.4 (score 94), in 2016 was het gemiddelde 2.3 (score
93) en is dus ongeveer gelijk gebleven. De EVI piramide blijft dit jaar hetzelfde als in 2016, namelijk
score 90.
Het grootste deel van de scholen beschikt over een ICC’er. Het is opvallend dat dit minder is
dan in 2016, toen 89% van de scholen een ICC’er had in vergelijking met 84% in 2018. De daling kan
verklaard worden door het vertrekken van ICC’ers bij de scholen. Een klein deel van de scholen (3%)
laat een ICC’er opleiden en dit is ongeveer gelijk als in 2016. Daarnaast mocht in 2017 de ICC-opleiding
niet met de gelden van de CMK-regeling betaald worden. Dit kan een reden zijn dat minder scholen
ervoor hebben gekozen om hun teamleden te laten opleiden tot ICC’er, waardoor er dit jaar minder
ICC’ers zijn dan in 2016 toen de CMK-gelden nog wel voor een ICC-opleiding gebruikt kon worden. De
meeste scholen willen zich ontwikkelen op het gebied van de deskundigheid van het team. Via
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Compenta en andere culturele instellingen kunnen scholen inmiddels veel verschillende soorten
teamtrainingen volgen. Het aanbod is er inmiddels, maar Compenta zou moeten kijken of dit
daadwerkelijk benut wordt door scholen en hoe zij hen hiermee in aanraking kunnen laten komen.
Daarnaast is het vanaf 2018 weer mogelijk voor scholen om een ICC’er te laten opleiden met gebruik
van de CMK-regeling. Hierdoor zal waarschijnlijk het aantal ICC’ers en de deskundigheid op scholen
weer toe nemen.
De bevordering van deskundigheid is een belangrijk speerpunt van Compenta en de resultaten
laten zien dat dit bij een groot deel van de scholen ook het geval is, maar dat ook een deel van de
scholen op dit punt achteruit is gegaan. Dit zorgt ervoor dat de deskundigheidsbevordering in Drenthe
dit jaar gemiddeld gelijk is gebleven. Het aantal scholen zonder ICC’er is gegroeid en het is belangrijk
voor Compenta om zich opnieuw in te zetten voor het opleiden van nieuwe ICC’ers.
Compenta kan de scholen ook ondersteunen bij de eerder in dit hoofdstuk genoemde
knelpunten. Hierbij wordt er gekeken naar de specifieke knelpunten, want hier kan Compenta mogelijk
wat aan veranderen.

1. De knelpunten en ‘ICC’er vertrokken’ en ‘gebrek aan deskundigheid algemeen’ vallen
onder gebrek aan deskundigheid. Compenta kan scholen ondersteunen door middel van
(ICC)cursussen, teamscholing en inspiratiesessies. Hierdoor krijgt de school een duidelijk
beeld van de aanwezige deskundigheid binnen de school, waar het team elkaar kan
ondersteunen en op welke onderdelen er nog ontwikkeld moet worden. Compenta zal
moeten (blijven) inzetten op het informeren van scholen over deskundigheidsbevordering.
Daarnaast kan Compenta door de resultaten gericht helpen met de punten waar scholen
tegen aan lopen.

2. De knelpunten ‘geen prioriteit’ en ‘geen behoefte/belangstelling team’ kan door een
school genoemd worden als er sprake is van geen prioriteit op het bevorderen van de
deskundigheid of als de school of het team niet inziet wat het belang van cultuuronderwijs
is. Compenta kan hierop inspelen door te zorgen dat scholen voldoende informatie krijgen
over het belang van deskundigheidsbevordering en cultuuronderwijs. Door middel van
informatiebrieven en bijeenkomsten kunnen scholen gaan inzien dat cultuuronderwijs
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en dat deskundigheidsbevordering hier een
essentieel onderdeel van is. Als de school na deze uitreikingen nog steeds geen prioriteit
geeft aan cultuuronderwijs, kan Compenta de desbetreffende school uitsluiten van het
ontvangen van de subsidie.
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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 cultuuronderwijs. Dit
hoofdstuk laat de resultaten van dit jaar zien op het gebied van Visie en maakt een vergelijking met de
resultaten van 2016. De knelpunten die scholen tegen komen op dit onderdeel worden ook besproken.
Als laatste volgt een evaluatie en advies over de beschreven resultaten.

7.1 Samenvatting
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). De gemeenten Borger-Odoorn (+0.6), Midden-Drenthe (+0.4), De Wolden (+0.3) en
Emmen (+0,3) hebben de grootste groei doorgemaakt op dit onderdeel. Daarnaast zijn alle gemeenten
op dit onderdeel vooruit gegaan, behalve de gemeente Noordenveld (-0.2).
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7.2 Visie in beeld
Het onderdeel ‘Visie’ valt niet onder de vier hoofddoelstellingen van wat Compenta wil bereiken met
de CMK-regeling. Visie is echter van 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 kan gaan. Daarnaast is een visie essentieel
als een school een doorlopende leerlijn wil opzetten. Compenta maakt onderscheid in vier
verschillende scenario’s wat betreft het onderdeel Visie18 :

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

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)
211 van de 233 scholen heeft een visie op cultuuronderwijs. Dit jaar is het aantal scholen met een visie
gestegen naar 91%, in 2016 was dit 89%. Binnen de visie wordt er onderscheid gemaakt tussen
algemene en schoolspecifieke doelstellingen. Er is een grote stijging zichtbaar in de schoolspecifieke
doelstellingen die een school in haar visie of beleidsplan opneemt. In 2016 had 37% van de scholen
schoolspecifieke doelstellingen en dit jaar is dit 51%. Dit betekent dat meer scholen hun
cultuuronderwijs invullen aan de hand van hun eigen doelen in plaats van door algemene doelen te
stellen. Het is een duidelijke vooruitgang en het belang van schoolspecifieke doelstellingen is ook door
Compenta benadrukt in het advies naar de scholen en in de ICC-cursussen. Een aantal voorbeelden
van schoolspecifieke doelstellingen zijn:
“Cultuureducatie ondersteunt onze onderwijsvisie. Naast het gewone lesgeven proberen wij
de kinderen de ogen te laten openen in de wereld om je heen. Ook vinden wij het belangrijk
tradities uit ons Christelijk geloof te behouden. De manier waarop wij ingaan op deze tradities
bepaalt in feite de identiteit van onze school.” (p197,6)

18

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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“Door het ontdekken en ontwikkelen van eigen creativiteit zullen de leerlingen zich ook op
cognitief en sociaal (-emotioneel) vlak vaardigheden makkelijker eigen maken. Daarnaast
willen we optimaal gebruik maken van het rijke aanbod dat de directe omgeving van onze
school ons in deze biedt.”(p227,6)

De algemene doelstellingen kunnen omschreven worden als doelstellingen die het belang van
cultuuronderwijs aan geeft, maar niet specifiek is voor de school. In dit geval geven de algemene
doelstellingen geen ondersteuning bij het maken van keuzes in het cultuuronderwijs:

“We willen het cultuuronderwijs steeds beter op de kaart zetten. Dit door de leerlingen
ervaringen te laten opdoen met verschillende vormen van expressie. Zo willen we een
bijdrage leveren aan de creatieve, sociale en verstandelijke ontwikkeling van kinderen.”
(p53,5)

“We willen de leerlingen structureel kennis laten maken met professionele voorstellingen en
kunst educatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, audiovisueel
en drama. We willen dat de leerlingen hun horizon verbreden door ze te laten ontdekken en
ervaren.” (P127,5)

Soorten doelstellingen

Algemene
doelstellingen
49%

Schoolspecifieke
doelstellingen
51%

Figuur 24: Procentuele verdeling soorten doelstellingen.
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Het grootste deel van de scholen met een visie (151 scholen) is tevreden, namelijk 72%. Dit is iets
minder dan in 2016 toen 75% tevreden was over de visie. Veertien scholen (7%) zijn ontevreden over
de visie en 46 scholen (22%) geven een neutrale beoordeling over de visie op cultuuronderwijs. Een
neutrale beoordeling betekent dat er geen oordeel wordt gegeven over de visie of dat er zowel
positieve en negatieve aspecten worden genoemd in de beoordeling. In vergelijking met 2016 zijn er
iets meer scholen ontevreden over de aanwezige visie en iets meer scholen geven een neutrale
beoordeling op dit gebied.

Tevredenheid Visie model 1: Visie aanwezig

Neutraal
22%

Ontevreden
7%
Tevreden
71%

Figuur 25: Procentuele verdeling tevredenheid over Visie in model 1 (Visie aanwezig).

De scholen die ontevreden waren met de aanwezige visie geven aan dat zij nog bezig zijn met een
specifiekere visie die beter aansluit bij de wensen van de school:

“We gaan ons huidige beleidsplan herschrijven. Het vorige plan volstaat niet meer. In dit
beleidsplan willen we de visie - besproken tijdens de deskundigheidsbevordering - verwerken
en de doorlopende lijnen opnemen in dit plan.” (p46,5)

“De visie is deels achterhaald en deels lastig uitvoerbaar in de praktijk. Dit moet meegenomen
worden in een nieuw plan.” (p196,6)

65% van de scholen met een visie willen zich verder ontwikkelen. Dit is een grote groei vergeleken met
2016, toen 54% van de scholen zich verder wilde ontwikkelen. De meeste scholen die zich willen
ontwikkelen weten ook hoe zij dit gaan doen (97%). Vaak geven zij aan dat ze de visie willen aanpassen
of evalueren:
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“De visie staat en het cultuurbeleidsplan is geschreven. Deze willen we eerst uitdragen en
bijstellen waar nodig/ mogelijk.” (p82,5)

“Natuurlijk is het goed om je visie regelmatig tegen het licht te houden en te kijken of hij moet
worden aangepast. Dit geldt uiteraard ook voor onze visie op cultuuronderwijs. We maken
gebruik van de diensten en ondersteuning van De Kunstbeweging bij het (eventueel)
aanpassen/ verder ontwikkelen van onze visie en beleid op het gebied van cultuureducatie.”
(p175,5)

Het aantal scholen dat zich niet verder wil ontwikkelen op het gebied van visie is dus gedaald in
vergelijking met 2016 en komt nu neer op 73 scholen (35%). De meeste scholen die zich op dit
onderdeel niet verder wil ontwikkelen geven aan dat zij tevreden zijn met hun visie zijn en dat er geen
ontwikkeling nodig is:

“Onze visie is duidelijk. We moeten nu zorgen dat we dit qua tijd weg kunnen zetten. Ook gaan
we kijken hoe we dit vorm gaan geven.” (p32,5)

“Dit is een weloverwogen, nieuw compleet beleidsplan wat steeds zichtbaarder wordt binnen
onze school.” (p125,6)

Tien scholen (5%) hebben een visie die gedeeld is met bijvoorbeeld een andere school of een boven
schoolse stichting. Dit is iets meer dan in 2016, toen had 3% van de scholen met een visie een gedeelde
visie. 35 scholen (17%) met een visie geeft aan dat zij een vraag hebben op het gebied van visie voor
Compenta.

7.2.2 Model 2: De school heeft (nog) geen visie op cultuuronderwijs omschreven (scenario 1)
21 scholen hebben op dit moment nog geen visie op cultuuronderwijs omschreven. Vergeleken met
2016, toen nog 12% van de scholen geen visie had, is het aantal scholen zonder een omschreven visie
gedaald naar 9%. Een derde van deze scholen zonder visie geven aan dat zij bezig zijn met het
ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs. De meeste scholen zonder visie geven aan nog bezig
zijn met de ontwikkeling van een visie of dat dit gepland is:
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“Wordt aan gewerkt. We hebben dit het afgelopen jaar breder getrokken door ook onze visie
op leren onder de loep te nemen. Vervolgens willen we de verschillende vakgebieden verder
uitwerken.” (p63,5)

“Dat willen we komend schooljaar gaan oppakken tijdens de ICC-opleiding.” (p214,5)

Ook een aantal scholen geven aan dat door problemen in het team zij nog niet toegekomen zijn aan
de ontwikkelen van de visie. Het komt ook voor dat een school andere prioriteiten heeft waardoor zij
nog niet is toegekomen aan de visie op cultuuronderwijs:

“De school is net gestart als fusieschool. De beide scholen afzonderlijk hadden al wel iets op
papier staan, maar de nieuwe school moet dit nog verder uit gaan werken. Dit schooljaar lag
de prioriteit bij de kennisvakken.” (p81,5)

“Afgelopen jaren naast veel ontwikkeling op gebied van gepersonaliseerd leren een groter
wisseling binnen het schoolteam. Dan komt cultuurbeleid helaas niet op de eerste plaats.”
(p85,5)

95% van de scholen zonder een visie wil zich ontwikkelen op dit onderdeel. Hierin is een grote groei te
zien ten opzichte van 2016, toen wilde 81% van de scholen zonder een visie zich ontwikkelen op dit
gebied. Daarnaast weten alle scholen die zich willen ontwikkelen op dit gebied hoe ze dit gaan doen.
Vaak wordt genoemd dat zij een beleidsplan gaan opstellen en dat er overleg gaat plaats vinden binnen
het team:

“Het beleidsstuk afronden en in het team brengen, zodat het zich verder kan ontwikkelen en
gaat leven.” (p225,5)

“Met het team de dialoog aangaan hoe we cultuur in de breedste zin van het woord vinden
passen binnen ons onderwijs.” (p180,5)

Daarnaast wordt nog een aantal keer genoemd dat scholen zich gaan richten op het opleiden van ICC’er
wat ertoe zal leiden dat er een visie en beleidsplan voor de school komt:

“Volgend schooljaar 2018-2019 willen we starten met de ICC-opleiding.” (p224,5)
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Maar één school geeft aan zich niet te willen ontwikkelen op het gebied van visie en geeft hier niet
een duidelijke reden voor. Zes scholen hebben een hulpvraag op het gebied van visie op
cultuuronderwijs voor Compenta.

7.2.3 Vergelijking 2016 en 2018 modellen
Visie
afwezig
11%

Visie
afwezig
9%

2016

2018

Visie
aanwezig
91%

Visie
aanwezig
89%

Figuur 26: Procentuele verdeling Visie 2016.

Figuur 27: Procentuele verdeling Visie 2018.

Bereidheid om te ontwikkelen model 1 en 2
Visie
138

73

20
1
Visie aanwezig

Visie afwezig

Wil ontwikkelen

Wil niet ontwikkelen

Figuur 28: Bereidheid om te ontwikkelen model 1 en 2 Visie.

7.3 Resultaten: Visie in de EVI-piramides
Nadat de scholen de stand van zaken over hun visie op het cultuuronderwijs in beeld hebben gebracht,
wordt aan het einde van het onderdeel Visie gevraagd in welke scenario de school zich bevindt. In dit
deelhoofdstuk wordt er op provinciaal en gemeentelijk niveau een vergelijking gemaakt met de
resultaten van 2016.
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In totaal zijn er tien scholen die niet meegenomen zijn in de kwantitatieve verwerking van dit
onderdeel. Dit betekent dat de school een scenario heeft ingevuld die niet overeenkomt met de
antwoorden op de open vragen. Dit is het geval bij een aantal scholen die aangeven dat de visie op
cultuuronderwijs nog in ontwikkeling is, maar zichzelf al wel in scenario 2,3 of 4 plaatst. Daarnaast
kwam het ook een aantal keer voor dat een school al wel over een visie beschikt, maar zichzelf in
scenario 1 plaatst. In 2016 kwam de ongeldige respons twaalf keer voor en is vergelijkbaar met het
aantal ongeldige respons van dit jaar.

7.3.1 Provinciale resultaten Visie
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. Vergeleken
met 2016 bevinden zich in 2018 ongeveer evenveel scholen in scenario 4. Scenario 1 is ongeveer
gehalveerd en er is dus een duidelijke groei zichtbaar op het onderdeel Visie.

Visie: aantal scholen per scenario
114

68

27
14

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Figuur 29: Aantal scholen per scenario in het onderdeel Visie 2018 (n=223).

Het onderdeel Visie heeft inmiddels een gemiddelde score van 2.7 (score 108). Dit is een duidelijke
vooruititgang in vergelijking met het gemiddelde in 2016, namelijk score 2.5 (score 100). De EVI
piramide voor het gemiddelde van alle scholen op het gebied van visie op cultuuronderwijs ziet er als
volgt uit:
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Figuur 30: EVI Piramide gemiddelde score Visie van de Drentse scholen 2018.

Vergelijking Visie provinciaal 2016-2018
51%
40%

39%
30%

10%

11% 12%
6%

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3
2016

Scenario 4

2018

Figuur 31: Vergelijking verschillende scenario’s Visie provinciaal 2016 en 2018.

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 2016.
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Aa en Hunze: score 108, scenario 2.7 (in 2016 2.5). (n=10, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=13)19

Vergelijking 2016-2018

Aa en Hunze: Visie
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Assen: score 102, scenario 2.5 (in 2016 2.4). (n=26, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=25)20

Assen: Visie
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Correctie van aantal geschikte scenario’s uit het rapport van 2016: in totaal waren er 14 scholen in de
gemeente Aa en Hunze en 1 school telde niet mee in de berekening. In het rapport van 2016 stond n=14 wat
dus n=13 had moeten zijn. De gemiddelde score voor dit onderdeel komt nu neer op 99, scenario 2.5.
In 2018 doen elf scholen mee met de CMK-regeling en in 2016 waren dit er nog vijftien. Daarnaast doet in de
berekening van 2018 één school niet mee omdat er een tweede invuller mist. Dit kan leiden tot een vertekend
beeld als er vergeleken wordt met 2016.
20
In de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 28 scholen die mee doen aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit
25 en het aantal is dus gegroeid. Daarnaast zijn twee vragenlijsten onjuist bevonden doordat de school EVI niet
door een tweede invuller heeft laten invullen.
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Borger-Odoorn: score 108, scenario 2.7 (in 2016 2.1). (n=13, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=16)21

Borger-Odoorn: Visie

Vergelijking 2016-2018
9

8

8

3

1

1
Scenario 2

3

1

3

Scenario 1

3

Scenario 3

1

Scenario 1

Scenario 2
2016

Scenario 4

Scenario 3

1

Scenario 4

2018

Coevorden: score 82, scenario 2.1 (in 2016 2.3 (n=19, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=24)22

Coevorden: Visie
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Correctie van het aantal geschikte scenario’s in het rapport van 2016: In totaal waren er zeventien scholen
waarvan één onjuist was. In het rapport van 2016 stond n=18 maar had dus n=16 moeten zijn. De gemiddelde
score van de gemeente in 2016 blijft 85 en scenario 2.1. In de gemeente Borger-Odoorn doen dit jaar twee
scholen niet meer mee met de CMK-regeling. Daarnaast zijn er dit jaar twee ongeldige invullingen van een
scenario bevonden en daardoor kan de vergelijking een vertekend beeld geven.
22
In totaal doen dit jaar 21 scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
nog 25 scholen. Eén vragenlijst is ongeschikt bevonden doordat er een tweede invuller mist. Dit kan ervoor
zorgen dat er in de vergelijking met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
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De Wolden: score 108, scenario 2.7 (in 2016 2.4). (n=13, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=15)23

Vergelijking 2016-2018
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Emmen: score 113, scenario 2.8 (in 2016 2.5). (n=51, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=57)24

Vergelijking 2016-2018
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Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
vijftien scholen. In de vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
24
In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 59 scholen.
Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. In de vergelijking met 2016
kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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3

Hoogeveen: score 100, scenario 2.5 (in 2016 2.3). (n=26, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=31)25

Hoogeveen: Visie
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Meppel: score 120, scenario 3 (in 2016 2.8). (n=11, 1 EVI is ongeschikt. In 2015 n=14)26

Vergelijking 2016-2018
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Dit jaar nemen 27 scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 33
scholen. In de vergelijking met 2016 kan dit een vertekend beeld geven.
26
In de gemeente Meppel doen dit jaar veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit nog
vijftien. Dit jaar zijn twee vragenlijsten ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Dit kan
ertoe leiden dat in de vergelijking met 2016 een vertekend beeld ontstaat.

65

Midden-Drenthe: score 133, scenario 3.3 (in 2016 2,9). (n=16, alle EVI’s zijn geschikt. In 2015 n=21)27

Midden-Drenthe: Visie
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Noordenveld: score 93, scenario 2.4 (in 2016 2.6). (n=16 alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=18) 28
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Dit jaar zijn zestien vragenlijsten geschikt bevonden in de gemeente Midden-Drenthe, in 2016 waren dit 21.
Dit kan verklaard worden doordat drie scholen de vragenlijst niet door een tweede invuller hebben laten
invullen en twee scholen niet meer deelnemen aan de CMK-regeling. Dit zorgt voor een vertekend beeld in de
vergelijking met 2016.
28
Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2016 waren dit nog
achttien scholen. Dit kan ervoor zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat in vergelijking met 2016.
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Tynaarlo: score 123, scenario 3.1 (in 2016 3). (n=12, 1 EVI is ongeschikt. In 2015 n=11)29
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Westerveld: score 96, scenario 2.4 (in 2016 2.2) (n=10, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=9)

Westerveld: Visie
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Dit jaar doen in de gemeente Tynaarlo veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit twaalf
scholen.
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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 39 knelpunten genoemd. In
totaal worden er dertien verschillende knelpunten onderscheiden:
•

Met betrekking tot de doorlopende
leerlijn

•

Directeur gewisseld/afwezig

•

Financieel

•

Geen ICC’er aanwezig

•

Geen prioriteit

•

ICC’er vertrokken

•

Nog niet aan toe

•

Problemen in het team

•

Roostering

•

School sluit/fuseert

•

Tijdgebrek

•

Uitvoering doorlopende leerlijn

•

Zichtbaarheid visie

Figuur 32 laat zien hoe vaak bovenstaande knelpunten voor komen bij het onderdeel visie. Het
knelpunt dat het meest genoemd wordt is ‘Geen prioriteit’ (9 keer) en betekent dat scholen geen
prioriteit geven aan cultuuronderwijs doordat de focus op andere onderdelen in het onderwijs ligt.

“Afgelopen jaren naast veel ontwikkeling op gebied van gepersonaliseerd leren een groter
wisseling binnen het schoolteam. Dan komt cultuurbeleid helaas niet op de eerste plaats.”
(p85,5)

Het knelpunt ‘Geen prioriteit’ hangt vaak ook samen met het knelpunt ‘Problemen in het team’ (8
keer). Er wordt vaak aangegeven dat door ziekte en afwezigheid in het team de prioriteiten van de
school niet bij cultuuronderwijs liggen:

“Dit is nog in ontwikkeling. I.v.m. veel ziekte binnen het team en de afwezigheid van collega's,
moesten andere prioriteiten gesteld worden.” (p19,5)
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“De visie is nog steeds duidelijk en de inzet is onverminderd hoog (te zien aan cursussen die
gevolgd worden), maar door wisselingen in de directie en andere prioriteiten krijgt het
bespreken van ons beleid op cultuur dit jaar wat minder aandacht.” (p189,5)

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. Met betrekking tot de doorlopende leerlijn en de uitvoering hiervan;
4. De visie is niet zichtbaar. De visie is wel aanwezig op school, maar is onvoldoende zichtbaar op
de werkvloer.

De andere knelpunten zijn aspecifiek en zijn niet direct gelinkt aan cultuuronderwijs en zijn daarom
niet meegenomen in het advies.

Visie: knelpunten
9
8

5
4
3
2

2
1

1

1

Figuur 32: Verschillende knelpunten van het onderdeel Deskundigheid.
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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. Subsidiegeld beschikbaar stellen: de subsidie 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)
2. Mogelijkheden voor de scholen om het subsidiegeld aan visievorming uit te geven: scholen
kregen de mogelijkheid om het geld aan visievorming uit te geven door bijvoorbeeld hulp van
externe deskundigen. Deze externe deskundigen konden de school helpen met de
ontwikkeling van haar visie op cultuuronderwijs. 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
3. 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 en de gemiddelde score op het onderdeel Visie is ook dit jaar weer
gestegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft
bijgedragen aan de visievorming op het gebied van cultuuronderwijs van de Drentse scholen. Dit sluit
aan bij manier 1 en 2 die zich richt op het vergroten van deskundigheid zodat de school een visie
(verder) kan ontwikkelen. Uit de knelpunten blijkt dat er bij sommige scholen nog onvoldoende
deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs en dat kwam vooral naar voren uit het feit dat er
geen ICC’er aanwezig op de school is. Het is dus belangrijk dat Compenta blijft inzetten op de
deskundigheidsbevordering zodat scholen verder kunnen in het proces van cultuuronderwijs en er
(verder) gewerkt kan worden aan de visie en het beleid.
Bij manier 3 ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van de schoolvisies. Ook dit jaar is
duidelijk te zien dat de meeste scholen hoger scoren in de scenario’s van het onderdeel Visie.
Compenta laat het belang van een visie op cultuuronderwijs zien door er meer nadruk op te leggen in
de ambitiescenario’s en door informatiebijeenkomsten te organiseren. Dit is terug te zien in het feit
dat er dit jaar een duidelijke groei te zien is in het aantal schoolspecifieke doelstellingen, een kleine
meerderheid van alle scholen heeft deze doelstellingen inmiddels in hun visie opgenomen. Ongeveer
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de helft van de scholen heeft nog geen schoolspecifieke doelstellingen, dus het is voor Compenta van
belang om hierop in te blijven zetten. Inmiddels heeft dus een groot deel van de scholen al
schoolspecifieke doelstellingen en de ervaringen van deze scholen kunnen als een voorbeeld dienen
voor de scholen met uitsluitend algemene doelstellingen. Hierdoor kunnen deze scholen gaan inzien
dat een visie op cultuuronderwijs wel degelijk van belang is en kan het knelpunt ‘Geen prioriteit’ ook
verminderd worden.
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8. Doorlopende leerlijn
Nadat de scholen de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ in beeld hebben gebracht, worden zij
gevraagd naar de mate van samenhang in hun cultuuronderwijs. Samenhang in het cultuuronderwijs
kan op verschillende manieren aangebracht worden. Dit kan onder andere door een doorlopende
leerlijn, wat inhoudt dat erop een horizontale (door verschillende vakken) of een 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 en op welke manier de scholen
samenhang in hun cultuuronderwijs aanbrengen. Daarnaast worden de provinciale en gemeentelijke
resultaten van dit onderdeel beschreven en wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van
2016. Ten slotte vormt bovenstaande informatie een evaluatie en advies voor Compenta op dit
onderdeel.

8.1 Samenvatting
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
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. 40 scholen hebben een hulpvraag voor
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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. De gemeenten Assen, BorgerOdoorn en Tynaarlo laten gemiddeld de grootste groei zien en de gemeenten Aa en Hunze, Hoogeveen
en Noordenveld blijven gelijk vergeleken met 2016. Ook zijn er dit jaar drie gemeenten die minder
scoren op dit onderdeel, namelijk de gemeenten Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Westerveld. Dit
jaar waren er veel onjuiste scenario’s (44) en zijn er minder scholen die meedoen met de CMK-regeling
wat kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking met 2016.

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:30

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
30

Stichting Compenta. Visienotitie CemK Drenthe. Assen: Compenta, 2012. P19-20.
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kant het cultureel zelfbewustzijn van het kind en aan de andere kant de relatie met de overige
vakken in het onderwijs).

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. Daarna wordt er in dit hoofdstuk 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, maar er is
geen sprake van een doorlopende leerlijn. Model 3 beschrijft de resultaten van scholen die niet tot
nauwelijks samenhang aanbrengen in hun cultuuronderwijs.

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.
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In figuur 33 staat weergegeven hoe vaak de bovenstaande onderwijsvormen genoemd worden en
figuur 34 laat en vergelijking zien op dit gebied met de resultaten van 2016. Dit jaar is de meest
voorkomende onderwijsvorm ‘lessen’ en wordt in totaal dor 168 scholen genoemd. Dit is een grote
stijging in vergelijking met 2016, toen nog maar 106 scholen deze onderwijsvorm voor
cultuuronderwijs gebruikte. Deze onderwijsvorm wordt gevolgd door ‘activiteiten’ die in totaal bij 153
scholen wordt ingezet in het cultuuronderwijs. In 2016 was dit nog de meest genoemde onderwijsvorm
en het aantal scholen dat deze onderwijsvorm noemt is ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsvorm
‘projecten’ wordt dit jaar ook door 153 scholen genoemd. In deze onderwijsvorm is een grote groei te
zien in vergelijking met 2016, toen gaven 117 scholen aan deze onderwijsvorm te gebruiken. Daarna
wordt ‘programma (extern)’ door 126 scholen gebruikt in het cultuuronderwijs. Dit is een grote daling
vergeleken met 2016, toen dit nog werd gebruikt door 149 scholen. Deze afname kan verklaard worden
doordat scholen steeds meer zelf hun cultuuronderwijs inrichten en minder gebruik maken van een
kant en klaar programma zoals het Cultuurmenu of Kunstmenu. Dit is ook te zien in de toename van
het aantal scholen dat (structureel) lessen over cultuuronderwijs geeft en het aantal projecten dat zij
uitvoert op het gebied van cultuuronderwijs. Daarnaast is er ook groei te zien in het aantal scholen dat
gebruik maakt van een methode voor het cultuuronderwijs, in 2016 gebruikten 60 scholen een
methode en in 2018 al 93 scholen. De onderwijsvormen ‘lessen’, ‘projecten’ en ‘methode(s)’ hebben
met elkaar gemeen dat de school deze zelf uit voert en laat dus een groei zien in het aantal scholen
dat zelf haar cultuuronderwijs inricht.

Onderwijsvormen
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Figuur 33: Verschillende onderwijsvormen genoemd bij het onderdeel Doorlopende Leerlijn.
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Vergelijking onderwijsvormen 2016-2018
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Figuur 34: Vergelijking onderwijsvormen genoemd in het onderdeel ‘Doorlopende Leerlijn’ 2016 en 2018.

8.2.2 Model 1: Scholen met een doorlopende leerlijn (scenario 3 en 4)
Net zoals in 2016 is het aantal scholen met een doorlopende leerlijn weer gestegen, in 2016 was dit
23% van de scholen (60 scholen) en dit jaar beschikt 31% (72 scholen) over een doorlopende leerlijn.
Als er wordt gekeken naar het aantal scholen dat zich in scenario 3 en 4 bevindt (waar scholen met een
doorlopende leerlijn zich in bevinden), namelijk 59 scholen, is er een verschil met het aantal scholen
dat aangeeft een doorlopende leerlijn te hebben (72 scholen). Dit is te verklaren door het feit dat bij
het coderen van de scenario’s scholen zich soms in het verkeerde scenario plaatsen en deze lijsten met
een doorlopende leerlijn niet worden meegenomen in de eindberekening. Bij het coderen van een
vastgelegde doorlopende leerlijn worden deze lijsten wel meegenomen. Dit onderzoek gaat dus uit
van de 72 scholen met een doorlopende leerlijn, omdat dit een beter beeld weergeeft van het totaal
aantal scholen met een doorlopende leerlijn.
51 scholen met een doorlopende leerlijn zijn tevreden over de samenhang in het cultuuronderwijs
(71%), de meerderheid is dus tevreden over dit onderdeel:

“Tevreden. De aansturing van en het meedenken in de stuurgroep en werkgroep helpt ons hierbij
om de doorlopende leerlijn te bewaken.” (p46,6)
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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 heel duidelijk terug.” (p225,6)
Zestien scholen (22%) geven geen of een neutrale beoordeling. Ze zijn tevreden, maar lopen nog tegen
bepaalde dingen aan waardoor ze niet geheel tevreden zijn over de samenhang in het
cultuuronderwijs:
“We zijn op zich tevreden. Maar we merken dat we nog niet alle verticale leerlijnen goed vulling
kunnen geven, omdat we daarvoor nog net te weinig "bagage" hebben. Daarnaast valt het niet
mee om sturing te geven aan de culturele omgeving.” (p41,6)
Vijf scholen met een doorlopende leerlijn zijn ontevreden over de samenhang in het cultuuronderwijs
(7%). Zij geven vaak aan dat zij meer aandacht aan de samenhang van het cultuuronderwijs willen
besteden in de toekomst. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
“Dit doen wij nog onvoldoende. Vanuit de opleiding tot Cultuurbegeleider zijn er wel
interessante manieren voorbijgekomen om dit te gaan doen. In de toekomst willen we ons
hierop zeker gaan richten.” (p145,8)
“Hier willen we komend schooljaar meer aandacht aan besteden en vaker binnen het team
bespreken.” (p212,6)

Tevredenheid samenhang model 1:
Doorlopende leerlijn aanwezig
Neutraal
22%

Ontevreden
7%
Tevreden
71%

Figuur 35: Procentuele verdeling tevredenheid over samenhang cultuuronderwijs in model 1 (Doorlopende leerlijn
aanwezig).
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65 scholen met een doorlopende leerlijn willen zich verder ontwikkelen op dit gebied (90%). Deze
scholen weten allemaal hoe ze dit willen doen. De scholen geven vaak aan dat zij de doorlopende
leerlijn willen ontwikkelen, bewaken en verbeteren. Daarnaast wordt vaak genoemd dat de scholen
meer overleg binnen de school gaan voeren en dat zij gebruik gaan maken van externe deskundigen
om zich op dit onderdeel te ontwikkelen. Zeven scholen willen zich niet verder ontwikkelen, deze
scholen zijn tevreden met de huidige stand van zaken wat betreft de doorlopende leerlijn en willen dit
voortzetten. 22 scholen met een doorlopende leerlijn hebben een hulpvraag betreft dit onderdeel voor
Compenta.
Dit jaar is voor het eerst in beeld gebracht hoeveel scholen de ontwikkeling van de leerling op
het gebied van cultuuronderwijs volgen. Van de scholen met een doorlopende leerlijn volgen op dit
moment 34 (47%) scholen de ontwikkeling van de kinderen. Dit percentage is ook hoger dan bij de
scholen met enigszins of nauwelijks samenhangend cultuuronderwijs en laat dus zien dat meer
samenhang in het cultuuronderwijs hand in hand gaat met het volgen van de ontwikkeling van de
leerling op dit gebied. De meest voorkomende manier om dit te doen is door cultuuronderwijs op te
nemen in het rapport en dit komt in totaal veertien keer voor. In dit geval krijgen de kinderen een cijfer
op de vakken die de school aanbiedt op het gebied van cultuuronderwijs. Daarna komt een portfolio
tien keer voor en hierin wordt de ontwikkeling van het kind bijgehouden door de verschillende jaren
heen.

8.2.3 Model 2: Scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs (scenario 2)
126 scholen bevinden zich in scenario 2, dit betekent dat deze scholen (enigszins) bewust samenhang
aanbrengen in hun cultuuronderwijs, maar niet door middel van een vastgelegde doorlopende leerlijn.
Dit is een percentage van 67% van de deelnemende en geschikte scholen31. Dit is een grote stijging
vergeleken met 2016 toen 57% van de scholen zich in dit scenario bevond. Scholen geven aan
samenhang aan te brengen in het cultuuronderwijs door onder andere cultuur en kunst te verwerken
in andere vakken, door projecten, methodes voor cultuuronderwijs en door hulp van externe
deskundigen. Een aantal voorbeelden van de aanwezige samenhang in het cultuuronderwijs zijn:

“We proberen zoveel mogelijk verbinding te zoeken tussen cultuur en de overige vakken. Dit
willen we gaan vastleggen in ons schoolbeleid.” (p3,6)

31

In totaal zijn 44 ingevulde scenario’s van het onderdeel Doorlopende Leerlijn onjuist bevonden. Dit betekent
dat de gegeven antwoorden in het open vraag gedeelte niet overeenkomen met het gekozen scenario.

78

“Voor muzikale vorming hebben we nu een methode die samenhang aanbrengt. Verder past
het museumbezoek bij de lessen. Ook proberen we bij kunstprojecten vakoverstijgend te
werken en zo samenhang voor de kinderen aan te brengen.” (p20,6)

29 scholen in model 2 geven aan wel te beschikken over een doorlopende leerlijn, maar geven aan dat
deze niet is vast gelegd. Net als in 2016 levert het begrip ‘doorlopende leerlijn’ veel onduidelijkheid
op. De scholen lijken dit concept steeds op een andere wijze te hanteren. Ook het begrip ‘samenhang’
blijkt verwarring op te leveren. Veel scholen interpreteren dit begrip als het specifiek inzetten van een
horizontale samenhang. Zo blijkt een aantal scholen na ‘nee’ te antwoorden op de vraag of er bewust
samenhang aan wordt gebracht (vraag 12b) wel een doorlopende leerlijn te hebben. Hierdoor ontstaan
onjuiste invullingen van de scenario’s en dit kan een vertekend beeld geven. Voor Compenta is het van
belang om naar de vraagstelling en uitleg van dit onderdeel te kijken, omdat er nog steeds veel scholen
dit onderdeel verkeerd invullen.
In model 2 zijn 54 scholen tevreden over de aanwezige samenhang in het cultuuronderwijs
(43%). Dit is lager dan in 2016, toen 84 scholen (55%) in dit model tevreden waren. Een aantal
voorbeelden van tevreden scholen in dit model zijn:

“Er kan altijd meer gebeuren, maar ik ben tevreden met het toenemen van het aanbod en het
feit dat cultuur vaker en vanzelfsprekender aan bod komt binnen thema's.” (p33,6)

“De samenhang in het cultuuronderwijs op onze school is prima. We werken veel thematisch.
Ook wordt het cultuuronderwijs toegepast bij de verschillende vakgebieden.” (p133,6)

23 scholen (18%) geven aan ontevreden zijn over de samenhang in het cultuuronderwijs op hun school.
Uit hun antwoorden blijkt dat een aantal scholen vindt dat er te weinig aandacht is voor de samenhang
in het cultuuronderwijs:

“Er moet meer aandacht komen. Nadat we de visie van onze school hebben onderzocht hopen
we een betere samenhang van het cultuuronderwijs op onze school te krijgen.” (p23,6)

Daarnaast geeft een aantal scholen aan dat zij wel al bezig zijn met samenhang, maar dat zij niet
tevreden zijn hoe dit op dit moment gebeurt:
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“We zijn niet tevreden over de samenhang, de doorlopende leerlijn is niet geformuleerd en
uitgewerkt. Het knelpunt zit in het opstarten en een duidelijk beeld hebben van hoe de leerlijn
zo in te vullen zodat alle leerkrachten hier mee kunnen werken.” (p43,6)

49 scholen (39%) geven een neutrale beoordeling of geen beoordeling over de samenhang van hun
cultuuronderwijs. In figuur 36 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 36: Procentuele verdeling tevredenheid over samenhang cultuuronderwijs in model 2 (samenhang
aanwezig).

112 scholen met enigszins samenhangend cultuuronderwijs willen zich ontwikkelen op dit onderdeel.
Dit is een groei in vergelijking met het percentage in 2016 dat zich wilde ontwikkelen, toen wilde 83%
van de scholen in dit model zich ontwikkelen en dit jaar is dit percentage gestegen naar 89%. Bijna al
deze scholen weten hoe zij zich willen ontwikkelen op het gebied van de doorlopende leerlijn, slechts
één school weet niet hoe ze dit gaan doen. Veel scholen geven aan dat zij een doorlopende leerlijn
willen ontwikkelen, meer overleg in het team willen laten plaats vinden en dat ze externe
deskundigheid willen gebruiken voor dit onderdeel. Zeventien scholen met enigszins samenhangend
cultuuronderwijs geven expliciet aan dat de doorlopende leerlijn in de maak is. Veertien scholen willen
zich niet verder ontwikkelen op dit onderdeel (11%) en geven aan tevreden te zijn over de huidige
situatie. Dit aantal is sterk verlaagd in vergelijking met 2016, toen nog 19% van de scholen in model 2
zich niet verder wilde ontwikkelen. 40 scholen hebben een hulpvraag voor Compenta over de
samenhang van het cultuuronderwijs.
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Zoals model 1 al genoemd werd, is dit jaar voor het eerst in beeld gebracht hoeveel scholen
de ontwikkeling van hun leerlingen op het gebied van cultuuronderwijs volgen. Op dit moment volgt
bijna een kwart van de scholen (29 scholen) met enigszins samenhang in het cultuuronderwijs de
ontwikkeling van leerling op het gebied van cultuuronderwijs. De meeste scholen volgen de
ontwikkeling van de leerling door het opnemen van cultuuronderwijs in het rapport (11 scholen).
Daarna wordt de ontwikkeling van de leerling door zes scholen aan de hand van een portfolio over
cultuuronderwijs gevolgd en vijf scholen doen dit door middel van observaties. De overige zeven
scholen geven niet aan op welke manier zij de ontwikkeling van het kind in het cultuuronderwijs
volgen.

8.2.4 Model 3: Scholen met niet/nauwelijks samenhangend cultuuronderwijs (scenario 1)
Dit jaar brengen vier scholen niet of nauwelijks samenhang in hun cultuuronderwijs aan. In vergelijking
met 2016 is dit aantal scholen in model 3 sterk verminderd, in 2016 was dit nog 10% van alle
deelnemende scholen en in 2018 is dit in totaal 2%. Drie scholen geven allemaal aan wel bezig te zijn
met samenhang aanbrengen in het cultuuronderwijs of dat zij dit van plan zijn:

“We zitten in de beginfase. We gaan een start maken met het aanbrengen van samenhang en
de doorlopende lijn.” (p27,6)

Daarnaast zijn er twee scholen die aangeven wel al mee te doen met projecten van externe partijen,
maar dat er geen duidelijke opbouw of doorlopende leerlijn aanwezig is:

“Het onderwijs wordt klassen doorbrekend gegeven. Daarnaast doen we mee aan de projecten
van het ICO. De duidelijke opbouw of doorlopende lijn in het cultuuronderwijs ontbreekt
echter.” (p85,6)

Drie van de vier scholen zonder samenhang in het cultuuronderwijs zijn ontevreden (75%). Eén school
is tevreden over de samenhang en geeft aan dat zij blij zijn met de hulp van externe partijen die hen
helpen met het invullen van hun cultuuronderwijs. Het is opvallend dat in dit model in 2018 nog maar
vier scholen zitten. Het is dus duidelijk dat er stappen worden gemaakt in de andere scenario’s
waardoor scenario 1 kleiner wordt.
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Tevredenheid samenhang model 3:
geen/nauwelijks samenhang

Tevreden
25%

Ontevreden
75%

Figuur 37: Procentuele verdeling tevredenheid over samenhang cultuuronderwijs in model 3 (samenhang
nauwelijks/niet aanwezig).

Alle scholen met geen of nauwelijks samenhang in het cultuuronderwijs willen zich ontwikkelen op dit
gebied en zij weten allemaal hoe zij dit gaan doen. De scholen geven aan dat zij samenhang in het
cultuuronderwijs willen aanbrengen door een plan op te stellen met team, door de hulp van externe
partners en door middel van een methode. Drie van de vier scholen geven aan een doorlopende leerlijn
op te willen stellen voor het cultuuronderwijs. Twee scholen hebben een hulpvraag voor Compenta
wat betreft de samenhang in het cultuuronderwijs.

8.2.5 Vergelijking 2016 en 2018 modellen
Onderstaande diagrammen laten de vergelijking van de samenhang in het cultuuronderwijs in de jaren
2016 en 2018 zien. Er wordt een vergelijking gemaakt van het aantal scholen met en zonder een
doorlopende leerlijn. Daarnaast worden de uitkomsten de drie verschillende modellen met elkaar
vergeleken.

2016

2018

Vastgelegd
23%

Vastgelegd
31%

Niet
vastgelegd
77%

Niet
vastgelegd
69%

Figuur 38: Procentuele verdeling Doorlopende Leerlijn 2016. Figuur 39: Procentuele verdeling Doorlopende Leerlijn 2018.
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Vergelijking aantal scholen modellen
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Figuur 40: Vergelijking aantal scholen model 1, 2 en 3 2016 en 2018.32
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Figuur 41: Vergelijking tevredenheid over samenhang model 1,2 en 3.

8.3 Resultaten: Doorlopende leerlijn in piramides
Net zoals bij de onderdelen Deskundigheid en Visie, werden scholen gevraagd zichzelf in één 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 44 vragenlijsten die niet meetellen in de berekeningen doordat de invulling van
de open vragen niet overeenkwam met een bepaald scenario. In 2016 was het aantal ongeldige

32

In de berekening van 2018 zijn in totaal 44 vragenlijsten niet mee genomen. Daarnaast zijn er in 2018 al 33
minder vragenlijsten die mee doen aan het onderzoek dan in 2016. Dit kan leiden tot een vertekend beeld.
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respons kleiner, toen 27 scholen niet meetelden in de berekeningen. De ongeldige respons komt het
meest voor in het geval dat scholen zichzelf in scenario 3 of 4 plaatsen, maar als blijkt uit de open
vragen dat zij geen vastgelegde doorlopende leerlijn hebben. Daarnaast zijn er een aantal scholen dat
zichzelf in scenario 4 plaatst, maar niet de ontwikkeling van de leerling volgt. Ook zijn er een aantal
scholen die wel samenhang aanbrengt in het cultuuronderwijs, maar zichzelf wel in scenario 1 hebben
geplaatst en een aantal scholen die wel een doorlopende leerlijn had maar zichzelf in scenario 1 of 2
plaatste (deze lijsten zijn alleen ongeldig bevonden als het overduidelijk was dat er samenhang of een
doorlopende leerlijn aanwezig was). Doordat er een groot verschil is tussen het aantal ongeldige
respons van 2018 en 2016, moet hier rekening mee worden gehouden bij het interpreteren van de
resultaten.

8.3.1 Provinciale resultaten Doorlopende leerlijn
Figuur 42 laat het aantal scholen per scenario op het gebied van de Doorlopende leerlijn zien. Hierin is
te zien dat het aantal scholen in scenario 1 erg gedaald is in vergelijking met 2016. Net zoals in 2016,
bevinden zich de meeste scholen in scenario 2. Scenario 3 is daarna het grootste en dit jaar bevinden
zich 126 scholen in dit scenario (in 2016 152 scholen). Scenario 4 is ongeveer gelijk gebleven in
vergelijking met 2016.

Doorlopende Leerlijn: aantal scholen per
scenario
126

48
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4
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3
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Figuur 42: Aantal scholen per scenario in het onderdeel Doorlopende Leerlijn (n=189).

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. Dit jaar is de score van de Drentse scholen
94, en in 2016 was dit 88. De scholen bevinden zich inmiddels in scenario 2.3 en in 2016 was dit
scenario 2.2. De EVI-piramide blijft dus hetzelfde als in 2016, namelijk afgerond score 90:
84

Figuur 43: EVI Piramide gemiddelde score Doorlopende Leerlijn van de Drentse scholen 2018.
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2016-2018
64% 67%

20%

25%

11%

5%

2%
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3
2016

6%

Scenario 4

2018

Figuur 44: Vergelijking verschillende scenario’s Doorlopende Leerlijn provinciaal 2016 en 2018.
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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
samenhang van het cutuuronderwijs. Daarnast wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de
resultaten van dit jaar en die van 2016.

Aa en Hunze: score 93, scenario 2.3 (in 2016 2.4). (n=9, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=13)33
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In 2018 doen elf scholen mee met de CMK-regeling en in 2016 waren dit er nog vijftien. Daarnaast doet in de
berekening van 2018 één school niet mee omdat er een tweede invuller mist en er is een school met een
onjuist scenario. Dit kan leiden tot een vertekend beeld als er vergeleken wordt met de resultaten van 2016.
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0

Assen: score 99, scenario 2.5 (in 2016 2.1). (n=23, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=21)34
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Borger-Odoorn: score 80, scenario 2 (in 2016 1.5). (n=12, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=15)35
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In de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 28 scholen die mee doen aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit
25 en het aantal is dus gegroeid. Daarnaast zijn drie vragenlijsten onjuist bevonden doordat de school EVI niet
door een tweede invuller heeft laten invullen en zijn er dit jaar drie ongeldige invullingen van een scenario
bevonden. Dit kan ertoe leiden dat er een vertekend beeld ontstaat in vergelijking met 2016.
35
In de gemeente Borger-Odoorn doen dit jaar twee scholen niet meer doen aan de CMK-regeling. Daarnaast
zijn er dit jaar drie ongeldige invullingen van een scenario bevonden en daardoor kan de vergelijking een
vertekend beeld geven.
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Coevorden: score 83, scenario 2.1 (in 2016 1.9). (n=16, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=22)36
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De Wolden: score 92, scenario 2.3 (in 2016 2.1) (n=10, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=15)37
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In totaal doen dit jaar 21 scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
nog 25 scholen. Eén vragenlijst is ongeschikt bevonden doordat er een tweede invuller mist. Daarnaast zijn er
dit jaar vier ongeldige invullingen van een scenario bevonden en daardoor kan de vergelijking een vertekend
beeld geven.
37
Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
vijftien scholen. Daarnaast zijn er dit jaar drie ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de
vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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Emmen: score 87, scenario 2.2 (in 2016 2). (n=43, 9 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=53)38
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Hoogeveen: score 90, scenario 2.2 (in 2016 2.2) (n=21, 6 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=29)39
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In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 59 scholen.
Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er dit jaar
negen ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een
vertekend beeld.
39
Dit jaar nemen 27 scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 33
scholen. Daarnaast zijn er dit jaar zes ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de vergelijking met
2016 kan dit een vertekend beeld geven.
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Meppel: score 92, scenario 2.3 (in 2016 scenario 2.3). (n=10, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=14)40
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Midden-Drenthe: score 125, scenario 3.1 (in 2016 3.3). (n=16, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=18)41
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In de gemeente Meppel doen dit jaar veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit nog
vijftien. Dit jaar zijn twee vragenlijsten ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Daarnaast
zijn er dit jaar twee ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ertoe leiden dat in de vergelijking
met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
41
Dit jaar zijn zestien vragenlijsten geschikt bevonden in de gemeente Midden-Drenthe, in 2016 waren dit 21.
Dit kan verklaard worden doordat drie scholen de vragenlijst niet door een tweede invuller hebben laten
invullen en twee scholen niet meer deelnemen aan de CMK-regeling. Dit kan tot een vertekend beeld leiden in
de vergelijking met 2016.

90

Noordenveld: score 98, scenario 2.5 (in 2016 2.5). (n=11, 5 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=18)42
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Tynaarlo: score 95, scenario 2.4 (in 2016 scenario 2). (n=8, 6 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=10)43
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Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2016 waren dit nog
achttien scholen. Daarnaast zijn er dit jaar vijf ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ervoor
zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat in vergelijking met 2016.
43
Correctie van het aantal geschikte scenario’s in het rapport van 2016: n=10 in plaats van n=11. Dit jaar doen
in de gemeente Tynaarlo veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit twaalf scholen.
Daarnaast zijn er dit jaar zes ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan leiden dat bij de
vergelijking van 2016 een vertekend beeld ontstaat.
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Westerveld: score 104, scenario 2.6 (in 2016 2.8). (n=10, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=11)
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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 40 knelpunten genoemd waarin onderscheid wordt gemaakt in dertien
verschillende knelpunten:
•

AZC-school

•

Met betrekking tot de doorlopende leerlijn

•

Directeur gewisseld/afwezig

•

Geen behoefte/belangstellen van het team

•

Geen ICC’er

•

Geen prioriteit

•

Problemen in het team

•

School sluit/fuseert

•

Speciaal onderwijs

•

Tijdgebrek

•

Uitvoering doorlopende leerlijn

•

Wennen aan nieuwe situatie

•

Zichtbaarheid visie
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De knelpunten die het meeste genoemd worden zijn ‘Met betrekking tot de doorlopende leerlijn’ en
‘Geen prioriteit’ en worden beiden acht keer genoemd. Bij het knelpunt ‘Geen prioriteit’ geven scholen
vaak aan wel bezig te gaan met cultuuronderwijs, maar door bepaalde redenen zij hier nog niet aan
toe zijn gekomen. Daarna komt het knelpunt ‘Uitvoering doorlopende leerlijn’ zes keer voor. Deze vier
knelpunten zijn specifiek voor het cultuuronderwijs en zijn dus direct te beïnvloeden door Compenta.
Aspecifieke knelpunten zijn knelpunten die niet direct gelinkt zijn aan het cultuuronderwijs en bij dit
onderdeel worden ‘Problemen in het team’ en ‘Tijdgebrek’ beiden vier keer genoemd.
In vergelijking met 2016 is er een duidelijke verschuiving te zien in het aantal aangegeven
specifieke knelpunten en aspecifieke knelpunten. In 2016 werd het aspecifieke knelpunt ‘Tijdgebrek’
het meeste genoemd (acht keer) en dit jaar zijn de meest genoemde knelpunten beide specifiek. Dit
kan erop wijzen dat scholen beter weten waar zij tegen aan lopen in de samenhang van het
cultuuronderwijs en het minder algemeen beschrijven. Opvallend is ook dat de knelpunten over de
doorlopende leerlijn in totaal veertien keer wordt genoemd, terwijl in 2016 maar twee scholen hier
een knelpunt over benoemden. 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. Geen behoefte of belangstelling van het team voor cultuuronderwijs;
5. De visie is niet zichtbaar. De visie is wel aanwezig op school, maar is onvoldoende zichtbaar op
de werkvloer;
6. Het is een school voor speciaal onderwijs of een AZC-school.
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Doorlopende Leerlijn: knelpunten
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Figuur 45: 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 voor scholen 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. Subsidiegeld beschikbaar stellen: scholen konden de subsidie gebruiken om de eigen
deskundigheid te vergroten, waardoor ze de samenhang/doorlopende leerlijn (verder)
konden ontwikkelen; of om externe deskundigheid in te schakelen (hulp bij het ontwerpen
van een doorlopende leerlijn, bijvoorbeeld in een adviesgesprek). De scholen konden ook
het subsidiegeld te gebruiken om een methode (waarin een doorlopende leerlijn zit) aan
te schaffen.
2. Mogelijkheden voor de scholen om het subsidiegeld aan samenhang in het
cultuuronderwijs uit geven: 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
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(en de daaraan verbonden cultuurcoaches) scholen individueel ondersteuning bieden bij
het ontwerpen van een doorlopende leerlijn.
3. Scholen stimuleren om hun doorlopende 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 vergeleken met 2016, er is een kleine groei te zien. Dit jaar is de score van de Drentse scholen
94, en in 2016 was dit 88. In het rapport van 2016 werd genoemd dat veel scholen inmiddels verder
gingen met de ontwikkeling van de samenhang in het cultuuronderwijs nadat zij eerst de onderdelen
‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ hadden ontwikkeld. Uit de cijfers van dit jaar blijkt echter geen grote groei
te zien van het aantal scholen met een doorlopende leerlijn. De knelpunten die dit jaar het meeste
genoemd worden laat zien dat veel scholen nog problemen hebben met de ontwikkeling en uitvoering
van de doorlopende leerlijnen. Daarnaast wordt ook vaak genoemd dat de ontwikkeling van de
samenhang van het cultuuronderwijs geen prioriteit op de school heeft.
Het is opvallend dat er nog veel onduidelijkheid is rondom het onderdeel ‘Doorlopende
Leerlijn’. Het begrip wordt namelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd, wat zorgt voor een
vertekend beeld in de resultaten. De onduidelijkheid kan worden voorkomen door het onderdeel
Doorlopende leerlijn ‘Samenhang’ te noemen. Hierdoor is het duidelijker dat er op meerdere manieren
samenhang kan worden aangebracht in het cultuuronderwijs door de school. Het blijft dus belangrijk
voor Compenta om duidelijke voorbeelden van doorlopende leerlijnen te laten zien aan de scholen
zodat zij beter weten waaraan ze precies moeten voldoen.
De onduidelijkheid op dit gebied blijkt ook uit de grote toename in het aantal ongeldige
respons. Dit jaar zijn er 44 onjuiste invullingen van een bepaald scenario die niet meetellen in de
berekeningen en in 2016 waren dit slechts 27 onjuiste invullingen. De onjuiste invulling van de
scenario’s komt vaak voor als scholen zich in scenario 3 of 4 plaatsen, maar er geen sprake is van een
vastgelegde doorlopende leerlijn. Ook zijn er een aantal scholen dat zich in scenario 4 plaatst, maar
niet de ontwikkeling van hun leerling op het gebied van cultuuronderwijs volgt. Daarentegen zijn er
zijn ook scholen die zichzelf in een lager scenario plaatsen dan dat blijkt uit hun antwoorden op de
open vragen. Compenta kan de onduidelijkheid verminderen door meer informatie te verschaffen aan
scholen over de samenhang en de doorlopende leerlijnen in het cultuuronderwijs. Daarnaast kan er
ook gekeken worden naar de formulering van de vragen in de EVI-vragenlijst van dit onderdeel, omdat
deze vaak verkeerd geïnterpreteerd worden.
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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
plaats vinden. In dit deelhoofdstuk wordt beschreven welke relaties scholen hebben op het gebied van
cultuuronderwijs en hoe ze deze beoordelen. Daarna wordt productontwikkeling van scholen met een
culturele aanbieder besproken en wordt weergegeven hoeveel scholen hieraan mee doen en hoe zij
dit waarderen. Dit jaar 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 een advies gegeven aan Compenta op het gebied
van het onderdeel ‘Relatie met netwerk’.

9.1 Samenvatting
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
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
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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’. De vergelijkingen van de losse gemeenten zeggen niet veel,
omdat er dit jaar wijzigingen in de scenario’s van het onderdeel hebben plaatsgevonden.
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9.2 De relaties in beeld
De relatie met het netwerk wordt in de scenario’s als volgt omschreven:44
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.
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 haar 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 dit deelhoofdstuk 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).
Dit jaar zijn er wijzigingen gemaakt in de scenario’s van dit onderdeel. De eerste verandering
is 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 zijn eigen, schoolspecifieke visie op cultuuronderwijs en legt die voor
aan de cultuurinstellingen, die op basis daarvan hun aanbod ontwikkelen. Ze voert regie over het
cultuuraanbod;” Deze beschrijving van het scenario ligt te dicht bij scenario 3, waarin scholen ook regie
voeren over hun cultuuronderwijs. Scenario 2 omvat scholen die wel een actieve rol in het cultureel
educatieve netwerk hebben, maar geen/nauwelijks regie voeren over hun eigen cultuuronderwijs. De
herformulering is te zien bij de huidige scenario’s zoals eerder beschreven. De wijzigingen hebben een
grote invloed op de manier waarop scholen de vragenlijst hebben ingevuld en deze verschilt te veel
44

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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met de versie die scholen in 2016 hebben ingevuld. Om deze reden wordt er in de verschillende
modellen geen vergelijking gemaakt met de resultaten van 2016. De provinciale en gemeentelijke
resultaten worden wel vergeleken met de resultaten van 2016, maar tellen alleen mee in het
totaalbeeld van de gemiddelde EVI-score over alle onderdelen.

9.2.1 Relaties
Scholen kunnen veel verschillende relaties hebben met instellingen in hun cultuureducatieve netwerk,
dit kan variëren van de gemeentelijke instellingen tot aan de plaatselijke kunstenaar. Figuur 46 geeft
de verschillende relaties van de scholen weer.
De meest voorkomende relatie die scholen met een instelling hebben, zijn met
cultuuraanbieders en dit was ook het geval in 2016. Net zoals in 2016, is ook dit jaar de bibliotheek de
meest voorkomende relatie die scholen met cultuureducatieve netwerk hebben (128 keer, 11%.). De
relaties met de verschillende Compenta-instellingen (K&C, Scala, ICO en Kunstbeweging) worden in
totaal 251 keer genoemd. Daarnaast valt op dat scholen 85 keer de relaties met een extern programma
zoals het Cultuurmenu, Kunstmenu, Culturele Mobiliteit en het Podiumplan aangeven.
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Figuur 46: Relaties met de verschillende (culturele) instellingen van de Drentse scholen.

Het grootste deel van de scholen is tevreden over de relaties die zij hebben met instellingen in hun
cultuureducatie netwerk, namelijk 203 scholen (89%). Deze scholen ervaren de relaties als goed en
kunnen ondersteuning vragen indien nodig. 23 scholen (10%) geven geen of een neutrale beoordeling
over de relaties in hun cultuureducatieve netwerk. Daarnaast zijn er nog drie scholen (1%) die
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ontevreden zijn over de relaties op het gebied van cultuuronderwijs. Twee van deze scholen geven aan
moeite te hebben met de communicatie met hun relaties dat moeizaam verloopt:

“De ICC’er betreurt het dat het aantal contactmomenten minder is geworden.” (p172,7)

“Contact verloopt moeizaam, weinig respons op vragen en opmerkingen.” (p184,8)

Daarnaast geeft school nog aan dat door wisselingen in het team de relaties verdwenen zijn:

“Door de wisselingen binnen het team zijn bestaande contacten/relaties verdwenen. Dit zal
weer opgebouwd moeten worden.”(p85,8)

Figuur 47 geeft de procentuele verdeling van de tevredenheid op dit onderdeel weer.
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Figuur 47: 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 die aansluit bij de vraag van de
school. De CMK-regeling ondersteunt productontwikkeling en culturele aanbieders kunnen subsidie
aanvragen bij Compenta om deze samenwerking te bekostigen. In de voorgaande jaren van het EVIonderzoek werd productontwikkeling nog als een vereiste gezien voor scenario 3 en 4, maar inmiddels
is dit niet meer het geval. Productontwikkeling werd namelijk gezien als de manier van regie uitvoeren
van scholen op hun cultuuronderwijs, maar inmiddels is het duidelijk dat een school ook op andere
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manieren regie uit kan voeren op haar cultuuronderwijs. Productontwikkeling wordt nog wel gezien
als een goede manier voor scholen om regie over hun eigen cultuuronderwijs te voeren, maar regie is
breder en omvat alle manieren waarop een school invloed en inspraak heeft in het aanbod van externe
partijen, dus bijvoorbeeld door plaats te nemen in een gemeentelijk werkgroep voor cultuuronderwijs.
In de 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 57 scholen die gebruik hebben gemaakt van productontwikkeling, dit is
in totaal 24% en is ongeveer gelijk in vergelijking met de voorgaande jaren. 25 scholen geven aan van
plan te zijn om samen met een culturele aanbieder een product te ontwikkelen voor hun school. Dit is
een percentage van 11% en in 2016 was dit nog 14%. 176 scholen zijn niet betrokken geweest bij de
ontwikkeling van een product en dit is in totaal 76% van alle 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.

Zoals net al besproken is zijn er 25 scholen die aangeven wel van plan zijn om productontwikkeling te
gaan doen. De meest voorkomende reden om niet aan productontwikkeling te doen is reden nummer
2. Het knelpunt dat productontwikkeling geen prioriteit heeft komt het meest voor en wordt 57 keer
genoemd. Daarnaast wordt tijdgebrek ook nog zeventien keer genoemd als een knelpunt. In totaal
werd er 82 keer een knelpunt als reden genoemd door een school waardoor zij niet aan
productontwikkeling konden deelnemen.
Een aantal voorbeelden van productontwikkeling zijn:

“De ICC’er is samen met een historicus bezig geweest met het opzetten van een plan voor
erfgoedlessen, die horen bij de canon van de lokale omgeving en aansluiten bij de lesmethodes
geschiedenis,

aardrijkskunde,

etc.

Het

resultaat

bestaat

erfgoedprojecten/lessen die in het cultuurmenu zijn gekomen.” (p94,9)
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uit

verschillende

“Ondersteuning bij de eindmusical. Themaworkshops bij het project. Gegeven door ouders/
kunstenaars. Met een plaatselijke muziekvereniging is een blazersklas opgezet: leerlingen uit
de bovenbouw volgende deze lessen tijdens de reguliere schooltijden.” (p187,8)

42 scholen van de 57 scholen die deelgenomen hebben aan productontwikkeling zijn tevreden (74%).
In 2016 was nog 80% van de scholen tevreden over de productontwikkeling en de tevredenheid is dus
iets gedaald. Een aantal voorbeelden van scholen die tevreden zijn over de productontwikkeling zijn
hieronder beschreven:

“We zijn nog aan het ontwikkelen en de betreffende leerkrachten hebben zojuist een scholing
afgerond en daarin veel verschillende technieken geleerd. De eerste les is deze maand ook
gegeven aan de onderbouw en werd enthousiast ontvangen! De samenwerking met de
kunstenares verloopt naar verwachting. We zijn op dit moment dus tevreden!” (p24,8)

“Het resultaat was goed. De samenwerking met de culturele aanbieder was prima. De
leerlingen hebben een goed eindproduct ontwikkeld.” (p217,7)

Veertien scholen gaven geen of een neutrale beoordeling over de tevredenheid van de
productontwikkeling (25%). Eén school gaf aan ontevreden te zijn over de productontwikkeling. De
reden hiervoor is dat de school verwachtte dat het product bij alle groepen ingezet kon worden en dit
uiteindelijk niet het geval bleek te zijn.

Tevredenheid productontwikkeling
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24%
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Figuur 48: Procentuele verdeling tevredenheid over productontwikkeling.
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9.2.3 Model 1: Scholen die regie voeren over het cultuuronderwijs (scenario 3 en 4)
In dit model bevindt zich 44% (84 scholen) van de deelnemende en geschikte scholen45. Van deze 84
scholen willen 57 scholen (68%) zich verder ontwikkelen op het gebied van relaties in het
cultuureducatieve netwerk en bijna alle scholen weten hoe ze dit gaan doen (96%). Vaak wordt
genoemd dat scholen willen ontwikkelen met de hulp van externe partijen in hun netwerk om nieuwe
relaties te leggen:

“Middels de bijeenkomsten van het ICC-netwerk en de handreikingen van onze externe
deskundige verwachten wij het cultureel netwerk verder in kaart te brengen en duidelijk te
krijgen wat de mogelijkheden zijn.” (p41,8)

Daarnaast willen scholen op dit onderdeel ontwikkelen door zelf actiever deel te nemen in het
cultuureducatieve netwerk:

“Door deel te nemen aan gemeentelijk ICC-netwerk en erfgoedwerkgroep kunnen we ook meer
invloed uitoefenen.” (p96,7)

27 scholen (32%) wil zich niet verder ontwikkelen op het gebied van relaties in hun cultuureducatieve
netwerk. Zij geven aan tevreden te zijn over de relaties in het netwerk en beschouwen dit als
voldoende.
83% van de scholen (70 scholen) is tevreden over de regie die zij hebben over hun eigen
cultuuronderwijs. Zij beschrijven hun regie als goed of voldoende. 14% (12 scholen) geeft geen of een
neutrale beoordeling over de regie van hun cultuuronderwijs en twee scholen (3%) zijn ontevreden.
De twee ontevreden scholen geven aan dat de uitvoering van de regie vaak blijft liggen en niet wordt
opgepakt door het team.

45

In het onderdeel ‘Relaties’ zijn dit jaar 42 onjuiste piramides gevonden. Dit betekent dat de percentages
gebaseerd zijn op 191 scholen in plaats van 233 scholen.
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Figuur 49: Procentuele verdeling tevredenheid over regie van model 1: scholen die regie voeren over het cultuuronderwijs.

22 scholen geven aan een hulpvraag te hebben over het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ voor
Compenta.

9.2.4 Model 2: Scholen die actief deelnemen in het cultuureducatieve netwerk, maar geen of
nauwelijks regie over het cultuuronderwijs voeren (scenario 2)
103 scholen (54%) geven aan wel een actieve rol in het cultuureducatieve netwerk te hebben, maar
geen of nauwelijks regie te voeren over hun eigen cultuuronderwijs. 61 scholen (60%) wil zich verder
ontwikkelen op het gebied van relaties in het cultuureducatieve netwerk en bijna alle scholen weten
hoe ze dit gaan doen (57 scholen). Vaak wordt genoemd dat scholen zelf een actievere rol in het
netwerk gaan aannemen:

“Bijwonen van de netwerkbijeenkomsten, rondvragen, deelnemen aan activiteiten.” (p17,8)

Daarnaast wordt ook het aanwenden van externe hulp vaak genoemd als een manier om te
ontwikkelen op dit gebied:

“In overleg met onze cultuurcoach in Emmen.” (p207,10)
“Door meer gebruik te maken van cultuuraanbieders in de omgeving.” (p190,7)

42 scholen (40%) willen zich niet verder ontwikkelen op het gebied van de relaties in hun
cultuureducatieve netwerk. Deze scholen vinden de relaties voldoende of goed en beschrijven de
samenwerking als goed:
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“Op dit moment zijn we erg tevreden over onze samenwerkingspartners en de inbreng van
beide kanten.” (p124,8)

Het grootste deel van de scholen is tevreden over de regie die zij hebben op het cultuuronderwijs,
namelijk 69 scholen (67%). 26 scholen (25%) geeft geen of een neutrale beoordeling over de mate van
regie en acht scholen (8%) zijn ontevreden over de mate van regie op hun cultuuronderwijs. De
ontevreden scholen zeggen dat zij meer regie kunnen voeren over hun cultuuronderwijs en dat het op
dit moment nog niet voldoende uitgevoerd wordt:

“Nog niet tevreden. We mogen de regie verder doorvoeren. Meer naar buitentreden met onze
vraag en actievere houding aannemen wat betreft het in huis halen van culturele activiteiten.
Ook het samenwerken met andere scholen mag nog verder ontwikkeld worden.” (p207,10)

Tevredenheid regie model 2

Neutraal
25%

Ontevreden
8%

Tevreden
67%

Figuur 50: Procentuele verdeling tevredenheid over regie van model 2: scholen die actief participeren in het
cultuureducatieve netwerk, maar geen/nauwelijks regie voeren over het cultuuronderwijs.

23 scholen (22%) 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 geeft aan zich te willen ontwikkelen op het gebied van de relaties in het
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cultuuronderwijs. Zij willen dit doen door zelf een actievere rol in te nemen in hun netwerk en door
hulp in te schakelen van externe partijen om nieuwe relaties te leggen.

“ICC- er bezoekt cultuurmarkten, zoekt contact met culturele instellingen in de buurt en de
brede school.” (p12,7)

“Door middel van het leggen van verschillende contacten met cultuurorganisaties.” (p188,8)

“Door de ICC-bijeenkomsten te bezoeken.” (p214,7)

Eén school geeft aan zich niet te willen ontwikkelen op dit gebied, omdat zij zich eerst wil richten op
de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Visie’ in hun cultuuronderwijs.
Eén school is tevreden over de mate van regie in het cultuuronderwijs (25%) en één school
(25%) geeft geen of een neutrale beoordeling op de mate van regie in hun cultuuronderwijs. Twee
scholen (50%) geven aan ontevreden te zijn op dit gebied:

“Dit zou veel beter/meer kunnen, maar de deskundigheid hierover moet nog groeien, en ook
de tijd die hieraan besteed kan worden staat onder druk.” (p33,7)

“Nog niet voldoende, dit willen we nog verder oppakken.” (214,7)

Tevredenheid regie model 3

Neutraal
25%

Tevreden
25%

Ontevreden
50%

Figuur 51: Procentuele verdeling tevredenheid over regie van model 3: scholen die niet of nauwelijks actief participeren in
het cultuureducatieve netwerk.

Twee scholen hebben een hulpvraag op dit gebied voor Compenta.
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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 het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’. Wederom wordt eerst het provinciale resultaat
gepresenteerd, gevolgd door de gemeentelijke resultaten. Er zijn 42 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. Dit komt het meeste voor doordat scholen zich in een hoger scenario plaatsen dan
blijkt uit de antwoorden van de open vragen. Dit kan leiden tot een vertekend beeld in de vergelijking
van de resultaten met die van 2016.

9.3.1 Provinciale resultaten 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 er zitten dit jaar vier scholen in scenario 1.

Relatie met het netwerk: aantal scholen per
scenario
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Figuur 52: Aantal scholen per scenario in het onderdeel Relatie met het netwerk (n=191).

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. In de EVI-piramide ziet de behaalde score van 2018 er als volgt
uit:
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Figuur 53: EVI Piramide gemiddelde score Relatie met het netwerk van de Drentse scholen 2018.

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 2016. Zoals genoemd werd in deelhoofdstuk 9.2, worden
deze vergelijkingen alleen gedaan zodat het onderdeel ‘Relatie in het netwerk’ mee kan worden
genomen in de gemiddelde score van alle onderdelen. De vergelijkingen van de losse gemeenten
zeggen niet veel, omdat er dit jaar wijzigingen in de scenario’s van het onderdeel hebben
plaatsgevonden.

Aa en Hunze: score 102 scenario 2.6 (in 2016 2.1). (n=9, 1 EVI is ongeschikt. In 2016 n=12)46

Vergelijking 2016-2018
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In 2018 doen elf scholen mee met de CMK-regeling en in 2016 waren dit er nog vijftien. Daarnaast doet in de
berekening van 2018 één school niet mee omdat er een tweede invuller mist en er is een school met een
onjuist scenario. Dit kan leiden tot een vertekend beeld als er vergeleken wordt met de resultaten van 2016.
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Assen: score 102, scenario 2.6 (in 2016 2.2). (n=20, 6 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=20)47

Vergelijking 2016-2018
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Borger-Odoorn: score 96, scenario 2.4 (in 2016 2). (n=15, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=15)48

Vergelijking 2016-2018
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Correctie van het aantal geschikte scenario’s in het rapport van 2016: n=20 in plaats van n=25 (onjuiste
scenario’s zijn meegeteld). Daarnaast zijn in de gemeente Assen zijn dit jaar in totaal 28 scholen die mee doen
aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 25 en het aantal is dus gegroeid. Daarnaast zijn drie vragenlijsten
onjuist bevonden doordat de school EVI niet door een tweede invuller heeft laten invullen en zijn er dit jaar zes
ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ertoe leiden dat er een vertekend beeld ontstaat in
vergelijking met 2016.
48
In de gemeente Borger-Odoorn doen dit jaar twee scholen niet meer doen aan de CMK-regeling.
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Coevorden: score 80, scenario 2 (in 2016 2.2). (n=17, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=23)49

Coevorden:
Relatie met het netwerk
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De Wolden: score 98, scenario 2.5 (in 2016 2.2). (n=13, alle EVI’s zijn geschikt. In 2016 n=12)50
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In totaal doen dit jaar 21 scholen uit de gemeente Coevorden mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
nog 25 scholen. Eén vragenlijst is ongeschikt bevonden doordat er een tweede invuller mist. Daarnaast zijn er
dit jaar drie ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ervoor zorgen dat er in de vergelijking
met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
50
Dit jaar doen in de gemeente De Wolden dertien scholen mee met de CMK-regeling, in 2016 waren dit
vijftien scholen. In de vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een vertekend beeld.
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Emmen: score 97, scenario 2.4 (in 2016 2.1). (n=41, 11 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=54)51

Vergelijking 2016-2018
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Hoogeveen: score 90, scenario 2.3 (in 2016 2.1). (n=24, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=30)52

Vergelijking 2016-2018
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In de gemeente Emmen nemen dit jaar 54 scholen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 59 scholen.
Twee vragenlijsten zijn onjuist bevonden doordat zij geen tweede invuller hadden. Daarnaast zijn er dit jaar elf
ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de vergelijking met 2016 kan dit leiden tot een vertekend
beeld.
52
Dit jaar nemen 27 scholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit 33
scholen. Daarnaast zijn er dit jaar drie ongeldige invullingen van een scenario bevonden. In de vergelijking met
2016 kan dit een vertekend beeld geven.
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Meppel: score 108, scenario 2.7 (in 2016 2.5). (n=10, 2 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=13)53

Vergelijking 2016-2018

Meppel:
Relatie met het netwerk

7

7

7

5
3
1

3

0

0

Scenario 1

0

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

0
Scenario 2
2016

Scenario 4

Scenario 3

0

Scenario 4

2018

Midden-Drenthe: score 133, scenario 3.3 (in 2016 3.1). (n=12, 4 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=20)54
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In de gemeente Meppel doen dit jaar veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit nog
vijftien. Dit jaar zijn twee vragenlijsten ongeschikt bevonden doordat er geen tweede invuller was. Daarnaast
zijn er dit jaar twee ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan ertoe leiden dat in de vergelijking
met 2016 een vertekend beeld ontstaat.
54
Dit jaar zijn zestien vragenlijsten geschikt bevonden in de gemeente Midden-Drenthe, in 2016 waren dit 21.
Dit kan verklaard worden doordat drie scholen de vragenlijst niet door een tweede invuller hebben laten
invullen en twee scholen niet meer deelnemen aan de CMK-regeling. Daarnaast zijn er dit jaar vier ongeldige
invullingen van een scenario bevonden. Dit kan tot een vertekend beeld leiden in de vergelijking met 2016.
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Noordenveld: score 98, scenario 2.5 (in 2016 2.5). (n=13, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=18)55

Vergelijking 2016-2018
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Tynaarlo: score 100, scenario 2.5 (in 2016 2.4) (n=8, 6 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=11)56
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Dit jaar doen zestien scholen mee met de CMK-regeling in de gemeente Noordenveld, in 2016 waren dit nog
achttien scholen. Daarnaast zijn er dit jaar drie ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan
ervoor zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat in vergelijking met 2016.
56
Correctie van het aantal geschikte scenario’s in het rapport van 2016: n=11 in plaats van n=12. Dit jaar doen
in de gemeente Tynaarlo veertien scholen mee aan de CMK-regeling, in 2016 waren dit twaalf scholen.
Daarnaast zijn er dit jaar zes ongeldige invullingen van een scenario bevonden. Dit kan leiden tot een vertekend
beeld in de vergelijking van 2016.
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Westerveld: score 111, scenario 2.8 (in 2016 2.8) (n=9, 3 EVI’s zijn ongeschikt. In 2016 n=10)
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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 110 keer een knelpunt
genoemd die onderscheiden worden in elf verschillende knelpunten:
•

Azc-school;

•

Directeur is gewisseld of afwezig;

•

Gebrek aan financiële middelen;

•

Geen belangstelling of behoefte bij het team;

•

Geen prioriteit;

•

De ICC’er is vertrokken;

•

Het is een kleine school en er is weinig personeel;

•

De school is er nog niet aan toe;

•

Er zijn problemen binnen het team;

•

Roostering;

•

Tijdgebrek;
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Het meest voorkomende knelpunt in dit onderdeel is dat de relatie van de school met het
cultuureducatieve netwerk geen prioriteit heeft. In totaal wordt dit 57 keer genoemd (52%). Dit
knelpunt is direct verbonden aan cultuuronderwijs en dus specifiek. Dit betekent dat Compenta
scholen kan helpen met dit knelpunt. Daarna zijn de specifieke knelpunten ‘nog niet aan toe’ (elf keer
genoemd) en ‘geen behoefte/belangstelling team’ (vijf 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 doordat de school hier nog niet aan toe
is of doordat er geen behoefte of belangstelling vanuit het team is. Ook zijn er een twee aspecifieke
knelpunten die vaak genoemd worden, namelijk ‘tijdgebrek’ (zeventien keer genoemd) en ‘problemen
in het team’ (zeven keer genoemd) waarbij Compenta geen directe hulp kan bieden. De specifieke
knelpunten, waarbij Compenta wel kan zorgen voor ondersteuning, zijn:
•

Azc-school;

•

Gebrek aan financiële middelen;

•

Geen belangstelling of behoefte bij het team;

•

Geen prioriteit;

•

De ICC’er is vertrokken;

•

De school is er nog niet aan toe.

Knelpunten: Relatie met het netwerk
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Figuur 54: 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. Subsidiegeld beschikbaar stellen: scholen konden de subsidie 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. Er is ook geld beschikbaar gesteld voor productontwikkeling.
2. Mogelijkheden voor de scholen om het subsidiegeld aan de ontwikkeling van relaties met
het cultuureducatieve netwerk uit te geven: 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.
3. 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.

Dit jaar is het meedoen aan productontwikkeling geen vereiste meer voor scholen om in scenario 3 of
4 te komen. Ondanks deze verandering, doen nog ongeveer evenveel scholen mee met
productontwikkeling in vergelijking met de voorgaande jaren. Productontwikkeling is een goede
manier voor scholen om regie te voeren over hun cultuuronderwijs, omdat zij samen met de culturele
aanbieder een product op maat ontwikkelen dat past binnen de visie op cultuuronderwijs. Het blijft
dus belangrijk voor Compenta om de productontwikkeling voort te zetten zodat meer scholen de kans
krijgen om het cultuuronderwijs precies naar hun wensen in te vullen.
Daarnaast wordt het gemiddelde scenario op het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ nog
steeds elk jaar hoger en zijn meer scholen toe aan productontwikkeling of een andere manier om regie
te voeren over hun cultuuronderwijs. Hier kan Compenta in ondersteunen door de scholen
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voorbeelden te geven van scholen die regie voeren over hun cultuuronderwijs en ze hierover voor te
lichten. Hieruit kunnen scholen dan ook zien dat het voordeel van regie is dat het cultuuronderwijs
meer bij de visie van de school gaat passen en dat cultuuronderwijs meer geïntegreerd raakt in het
complete onderwijs van de school. Hierdoor kunnen de knelpunten ‘geen prioriteit’ en ‘geen
behoefte/belangstelling team’ ook verkleind worden, doordat het integreren van cultuuronderwijs
daadwerkelijk voordeel oplevert voor de school.
Eén school geeft aan dat het knelpunt ‘AZC-school’ van toepassing is op de school en Compenta
kan in dit geval specifieke hulp bieden om de relatie van de school met het netwerk te verbeteren.
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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 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.

10.2 Opbrengsten
Dit jaar zijn er in totaal 725 keer een opbrengst van de CMK-regeling genoemd. Twee keer komt voor
dat een school aangeeft dat de regeling de school niets heeft opgeleverd, en de totale opbrengsten
komen dus neer op 723. Figuur 55 geeft de verschillende soorten opbrengsten van de regeling weer
die genoemd zijn door de scholen.
De opbrengst ‘(extra) activiteiten’ wordt het meest genoemd, namelijk 87 keer (12%). In 2016
was dit ook de meest genoemde opbrengst en in het hoofdstuk ‘Plannen’ komt ook naar voren dat de
meeste scholen op dit gebied zich wilden ontwikkelen. Onderstaande quotes geven een idee van de
activiteiten die de scholen hebben uitgevoerd:
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“Het geld is gegaan naar het cultuurmenu. Dit heeft veel leuke workshops + voorstellingen
opgeleverd voor de school!” (p57,8)

“Dankzij de regeling kunnen we onze leerlingen activiteiten aanbieden buiten de school. Dit zijn
rijke ervaringen voor kinderen.” (p214,10)
Daarna is de meest genoemde opbrengst ‘bewustwording/inzicht’ (57 keer). Scholen geven hiermee
aan dat de CMK-regeling ervoor heeft gezorgd dat het team zich meer bewust wordt van het belang
van cultuuronderwijs. Deze opbrengst is erg belangrijk voor de ontwikkeling van scholen op het gebied
van cultuuronderwijs, omdat zij gaan inzien dat cultuuronderwijs daadwerkelijk van belang is en dat
het de school en de leerlingen iets oplevert. Onderstaande quotes horen bij deze opbrengst:
“We zijn ons steeds meer bewust van de zin van cultuureducatie. We zien het belang in van het
versterken van ons onderwijs door verbindingen te maken. We zijn ons ervan bewust dat dit
altijd voor verbetering vatbaar is. We gaan door op de ingeslagen weg.” (p3,10)

“Cultuuronderwijs heeft een vaste plaats gekregen op de agenda van onze school. Het neemt
een belangrijke plaats in het curriculum.” (p126,12)

Andere opbrengsten die vaak genoemd worden zijn: deskundigheid van externen, lessen, de relaties
en het netwerk, de deskundigheid van het team en de emotionele waarde van cultuuronderwijs.
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Opbrengst CMK-regeling volgens scholen
87

57

51 50 48
47 47 45

39 39

33

26 25 25 23
20 19

13

8

6

6

5

3

2

1

Figuur 55: De opbrengsten van de CMK-regeling genoemd door de deelnemende scholen.

De opbrengsten zijn ook nog onder te verdelen in de verschillende onderdelen van het cyclische proces
van de verbetering van cultuuronderwijs: Deskundigheid, Visie, Doorlopende leerlijn en Relatie met
het netwerk. In figuur 56 wordt het aantal opbrengsten per doelstelling weergegeven. Net zoals in
2016, wordt het onderdeel ‘Deskundigheid’ het meest genoemd, namelijk 162 keer. In dit onderdeel
zijn de verschillende opbrengsten die verbonden zijn met deskundigheid bij elkaar opgeteld. Het is
opvallend dat er meer scholen zich op dit onderdeel richten dan vorig jaar, dit kan ook verklaard
worden doordat er dit jaar minder ICC’ers waren waardoor scholen willen werken aan de aanwezige
deskundigheid op scholen. Daarnaast is het ook opvallend dat het aantal scholen dat het onderdeel
‘Relatie met het netwerk’ als opbrengst noemt gedaald is. In 2016 noemden nog 97 scholen dit als een
opbrengst en dit jaar nog maar 54 scholen. Dit kan verklaard worden door het feit dat meer scholen
inmiddels stabiele relaties met het cultuureducatieve netwerk hebben en dat er niet veel nieuwe
relaties bij komen.
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Figuur 56: Opbrengst per doelstelling genoemd door scholen.

Onderstaande citaten geven per doelstelling een voorbeeld van een opbrengst weer:

“Expertise ingehuurd voor kunstenaars in de klas, coaching on the job. Dit alles om
deskundigheid bij leerkrachten verder te bevorderen.” (p52,10)

“We hebben een sterke visie en uitvoerend beleid ontwikkeld. We zijn hier zeer tevreden over.”
(p138,10)

“We zijn bewuster bezig met het cultuuronderwijs op school. Onze visie is hierbij leidend, er is
minder sprake van ad hoc activiteiten. We hebben een doorlopende leerlijn opgezet.”(p175,11)

“Binnen het netwerk is heel veel bereikt. De werkgroep (x) speelt hierbij een belangrijke rol.
Onze school kreeg via dat netwerk een rijk samenhangend cultureel programma, dat in de
nabije toekomst verder zal groeien en verbeteren.” (p185,11)

In totaal zijn er twee scholen die aangeven dat de CMK-regeling geen opbrengst voor de school heeft
opgeleverd:

“Op dit moment zitten we nog in de voorbereidende fase. Na de voorbereidende fase start de
concrete uitwerking van ons project.” (p84,8)
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“Er is een pauze ingelast in de uitwerking van onze plannen i.v.m. vertrek naar andere school
van onze cultuuraanjager en aanstelling van de nieuwe schoolleider. Dit heeft helaas vertraging
opgeleverd in de verder ontwikkeling van ons cultuuronderwijs.” (p110,10)

Wat de scholen zeggen in deze citaten is dat er door problemen niet genoeg aandacht aan
cultuuronderwijs is besteed. Er is dus geen opbrengst van de CMK-regeling voor deze scholen doordat
zij nog niet bezig zijn geweest met de ontwikkeling van hun cultuuronderwijs.
Het grootste deel van de scholen, 77% (179 scholen), geeft aan tevreden te zijn over de
opbrengst van de CMK-regeling voor hun school. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven in
vergelijking met 2016 toen 78% van de scholen tevreden was over de opbrengst van de regeling. Een
aantal voorbeelden van tevreden scholen worden in de volgende citaten weergegeven:

“Wij hebben, mede door de subsidie een aantal activiteiten op kunnen zetten die normaliter
niet zouden hebben plaatsgevonden. Wij zien het als een verrijking dat kinderen musea kunnen
bezoeken, een dansexpert dansactiviteiten aanbiedt en de kunstbeweging muziekdagen
organiseert. Ook hebben we een samenwerking met wijkbewoners weten te creëren,
materialen kunnen aanschaffen voor onze ateliers en in kunnen zetten op de samenwerking
met ouders binnen onze school. Wij zijn tevreden en hopen hier volgend jaar verder op voort te
kunnen borduren.” (p82,10)

“Dankzij de regeling zijn we in staat geweest om verder te gaan op de ingeslagen weg. We
hebben verbinding kunnen maken tussen muziek en kunst en cultureel erfgoed. Een leerlijn
muziek is nu een feit en dankzij de subsidie konden we investeren in de relatie met de andere
disciplines. We hebben lesbrieven ontwikkeld, de doelen voor de kunstvakken zijn opgesteld en
we hebben materialen aan kunnen schaffen die een basispakket vormen voor komende jaren.
We zijn dit schooljaar erg tevreden met de ondersteuning, het heeft daadwerkelijk bijgedragen
m.b.t. ontwikkelen van een beleid hieromtrent.” (p181,13)

23% van de scholen (53 scholen) geeft geen of een neutrale beoordeling over wat de CMK-regeling de
school heeft opgeleverd. Een aantal voorbeelden worden hieronder weergegeven:
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“Onze leerlingen krijgen gedurende hun schoolperiode een gevarieerd aanbod aan
kunstuitingen aangeboden. Ze leren dit kennen, waarderen en genieten ervan. We proberen
de deskundigheidsvergroting zo in te passen dat de werkdruk niet overstegen wordt. Op het
gebied van muziek moeten we nog een slag slaan.” (p33, 11)

“Cultuureducatie begint een vast onderdeel te worden van het aanbod. In iedere groep wordt
nu muziekles gegeven. We hadden gehoopt dat leerkrachten al een stukje verder waren,
maar het team vindt het nog wel lastig om de volgende stap te maken: integratie van
cultuureducatie met de rest van het aanbod.” (p60,9)

Daarnaast is er één school die aangeeft ontevreden te zijn over de regeling. Deze school geeft aan
ontevreden te zijn over de eigen inzet van de school wat betreft het cultuuronderwijs. In vergelijking
met 2016 is het aantal ontevreden scholen erg verminderd, toen was nog 5% (13 scholen) ontevreden
over de opbrengst van de regeling.
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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 2018 2.8. De meerderheid van de
scholen streeft naar scenario 3 (67%) en in 2016 streefde de meerderheid van de scholen nog naar
scenario 2. Dit jaar streeft 26% van de scholen naar scenario 2 en 7% naar scenario 4. Dit jaar is het
gemiddelde scenario van de Drentse scholen 2.557 (score 99), en in 2016 was de gemiddelde score nog
2.3. Het ambitiescenario is nog niet bereikt, maar er is 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 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
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.
Dit jaar zijn 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)’
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In totaal zijn er dit jaar 158 onjuiste scenario’s bevonden. Deze scenario’s zijn niet meegenomen in de
uiteindelijke berekening van de gemiddelde score.
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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%).

11.2 Provinciaal
Het gemiddelde ambitiescenario van de Drentse scholen was in 2018 2.8. De meerderheid van de
scholen streeft naar scenario 3, namelijk 155 scholen (67%). In 2016 streefde de meerderheid van de
scholen nog naar scenario 2, namelijk 110 scholen. Dit jaar streven 62 scholen naar scenario 2 (26%)
en 16 scholen naar scenario 4 (7%).

Ambitiescenario's scholen Drenthe
Scenario 4
7%

Scenario 2
26%

Scenario 3
67%

Figuur 57: Ambitiescenario’s van de scholen in Drenthe.
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Dit jaar is het gemiddelde scenario van de Drentse scholen 2.558 (score 99), en in 2016 was de
gemiddelde score nog 2.3. Het ambitiescenario is nog niet bereikt, maar er is sprake van vooruitgang
in de gemiddelde score. De bereikte score ziet er in de EVI-piramide als volgt uit:

Figuur 58: EVI Piramide gemiddelde score van de Drentse scholen 2018.

Deze totale score is ontstaan uit de vier onderdelen die besproken zijn in de voorgaande hoofdstukken:
Deskundigheid: scenario 2.4 (score 94)

Visie: scenario 2.7 (score 108)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 94)

Netwerk: scenario 2.5 (score 99)

De score op alle onderdelen is dit jaar omhooggegaan. De groei is het grootst op de onderdelen ‘Visie
en ‘Relatie met het netwerk’ die allebei met 0.2 gegroeid zijn. Een iets kleinere groei van 0.1 is te zien
op de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Doorlopende leerlijn’. Opvallend is dat de groei op de
onderdelen 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 als in 2016 toen scholen minder ver waren met de ontwikkeling van hun cultuuronderwijs.
Daarnaast moet er bij de vergelijking met het gemiddelde behaalde scenario van 2016 en 2018
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In totaal zijn er dit jaar 155 onjuiste scenario’s bevonden. Deze scenario’s zijn niet meegenomen in de
uiteindelijke berekening van de gemiddelde score.
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rekening worden gehouden met de scholen die niet meer mee doen met de CMK-regeling. Dit jaar
waren er in veel gemeenten een aantal scholen waarbij dit het geval was. Daarnaast zijn de scenario’s
van het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ veranderd en zijn er dit jaar meer scholen die onjuiste
scenario’s hebben ingevuld. Dit zorgt ervoor dat de vergelijking met de resultaten van 2016 kan leiden
tot een vertekend beeld.
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11.3 Aa en Hunze
De scholen in de gemeente Aa en Hunze streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.9. Dit jaar is het
gemiddeld behaalde scenario 2.5 (score 98). In 2018 deden elf scholen mee aan de CMK-regeling en
alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er minder scholen mee
met de regeling, toen deden nog vijftien scholen mee en vulden veertien scholen de EVI in.

Figuur 59: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Aa en Hunze 2018 (score 98, scenario 2.5).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.2 (score 89)

Visie: scenario 2.7 (score 108)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 93)

Netwerk: scenario 2.6 (score 102)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente 2.3 en is dit jaar gegroeid tot 2.5. De scholen
hebben het ambitiescenario van 2.9 nog niet bereikt. De onderdelen ‘Visie’ (+0.3) en ‘Relatie met het
netwerk’ (+0.2) zijn in vergelijking met 2016 sterk verbeterd. De gemeente kan zich richten op de
onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Doorlopende leerlijn’, de score op deze onderdelen is 0.1 lager dan de
behaalde score in 2016. Het provinciale gemiddelde scenario is gelijk aan het gemiddelde scenario van
de gemeente Aa en Hunze.

128

11.4 Assen
De scholen in de gemeente Aa en Hunze streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.9. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.6 (score 103). In 2018 deden 28 scholen mee aan de CMK-regeling en
alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er meer scholen mee
aan de regeling, toen deden 25 scholen mee en alle scholen vulden de EVI in.

Figuur : 60 EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Assen 2018 (score 103, scenario 2.6).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.7 (score 108)

Visie: scenario 2.5 (score 102)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.5 (score 99)

Netwerk: scenario 2.6 (score 102)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Assen 2.3 en is dit jaar gegroeid tot 2.6. De
scholen hebben het ambitiescenario van 2.9 nog niet bereikt. De gemeente heeft op alle onderdelen
groei doorgemaakt. De onderdelen ‘Doorlopende leerlijn’ (+0.4), ‘Deskundigheid’ (+0,3) en ‘Relatie
met het netwerk’ (+0.3) zijn sterk verbeterd. Het gemiddelde scenario van de gemeente Assen ligt 0.1
boven het provinciale behaalde scenario.
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11.5 Borger-Odoorn
De scholen in de gemeente Borger-Odoorn streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.8. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.4 (score 94). In 2018 deden vijftien scholen mee aan de CMK-regeling
en alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen minder scholen mee
met de reling, toen deden nog zeventien scholen mee en alle scholen vulden de EVI in.

Figuur 61: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Borger-Odoorn 2018 (score 94, scenario 2.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.3 (score 91)

Visie: scenario 2.7 (score 108)

Doorlopende leerlijn: scenario 2 (score 80)

Netwerk: scenario 2.4 (score 96)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Borger-Odoorn 1.9 en is dit jaar gegroeid tot
2.4. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.8 nog niet bereikt. De gemeente heeft op alle
onderdelen groei doorgemaakt. De onderdelen ‘Visie’ (+0.6) ‘Doorlopende leerlijn’ (+0.5), en ‘Relatie
met het netwerk’ (+0.4) zijn sterk verbeterd. Het gemiddelde scenario van de gemeente BorgerOdoorn ligt iets onder het gemiddelde provinciale scenario, namelijk 0.1.
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11.6 Coevorden
De scholen in de gemeente Coevorden streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.2. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.1 (score 81). In 2018 deden 21 scholen mee aan de CMK-regeling en
alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er minder scholen mee
met de regeling, toen deden nog 26 scholen mee en vulden alle scholen de EVI in.

Figuur 62: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Coevorden 2018 (score 81, scenario 2.1).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2 (score 78)

Visie: scenario 2.1 (score 82)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.1 (score 83)

Netwerk: scenario 2 (score 80)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Coevorden 2.1 en dit is dit jaar is gelijk
gebleven. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.2 nog niet bereikt. De gemiddelde score van
de gemeente is gelijk gebleven, maar de scores op de verschillende onderdelen niet. De onderdelen
‘Deskundigheid’ (+0.1) en ‘Doorlopende leerlijn’ (+0.2) zijn verbeterd, maar de scores op de
onderdelen ‘Visie’ en ‘Relatie met het netwerk’ zijn beide met 0.2 gedaald. De gemeente Coevorden
kan zich op deze onderdelen richten om het cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Het gemiddelde
scenario van de gemeente Coevorden ligt 0.4 onder het gemiddelde provinciale scenario.
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11.7 De Wolden
De scholen in de gemeente De Wolden streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.9. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.5 (score 99). In 2018 deden dertien scholen mee aan de CMK-regeling
en alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er minder scholen
mee met de regeling, toen deden nog vijftien scholen mee en vulden alle scholen de EVI in.

Figuur 63: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente De Wolden 2018 (score 99, scenario 2.5).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.4 (score 98)

Visie: scenario 2.7 (score 108)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 92)

Netwerk: scenario 2.5 (score 98)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente De Wolden 2.3 en dit jaar is het gemiddelde
scenario gegroeid tot 2.5. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.9 nog niet bereikt. De
gemeente heeft op alle onderdelen groei doorgemaakt. De onderdelen ‘Visie’ (+0.3) en ‘Relatie met
het netwerk’ (+0.3) zijn sterk verbeterd. Het gemiddelde scenario van de gemeente De Wolden is gelijk
aan het gemiddelde provinciale scenario.
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11.8 Emmen
De scholen in de gemeente Emmen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.9. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.4 (score 98). In 2018 deden 55 scholen mee aan de CMK-regeling en
54 scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er minder scholen mee
met de regeling, toen deden nog 61 scholen mee en vulden 59 scholen de EVI in.

Figuur 64: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Emmen 2018 (score 98, scenario 2.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:
Deskundigheid: scenario 2.3 (score 93)

Visie: scenario 2.8 (score 113)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (score 87)

Netwerk: scenario 2.4 (score 97)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Emmen 2.2 en dit jaar is het gemiddelde
scenario gegroeid tot 2.4. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.9 nog niet bereikt. De
gemeente heeft op bijna alle onderdelen groei doorgemaakt, alleen het onderdeel ‘Deskundigheid’ is
gelijk gebleven. De onderdelen ‘Visie’ (+0.3), ‘Relatie met het netwerk’ (+0.3) en ‘Doorlopende leerlijn’
(+0.2) zijn verbeterd. Het gemiddelde scenario van de gemeente Emmen is iets lager dan het
gemiddelde provinciale scenario dat op 2.5 ligt, maar de gemeente heeft dit bijna bereikt.
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11.9 Hoogeveen
De scholen in de gemeente Hoogeveen streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.6. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.3 (score 91). In 2018 deden 27 scholen mee aan de CMK-regeling en
alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er minder scholen mee
met de regeling, toen deden nog 35 scholen mee en vulden 33 scholen de EVI in.

Figuur 65: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Hoogeveen 2018 (score 91, scenario 2.3).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2 (score 82)

Visie: scenario 2.5 (score 100)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.2 (score 90)

Netwerk: scenario 2.3 (score 90)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Hoogeveen 2.2 en dit jaar is het gemiddelde
scenario gestegen tot 2.3. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.6 nog niet bereikt. De
gemeente heeft op de onderdelen ‘Relatie met het netwerk’ (+0.3) en ‘Visie’ (+0.2) vooruitgang
geboekt. De score op het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ is gelijk gebleven en de score op
‘Deskundigheid’ is gedaald met 0.1. Het gemiddelde scenario van de gemeente Hoogeveen is 0.2 lager
dan het gemiddelde provinciale scenario dat op 2.5 ligt.
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11.10 Meppel
De scholen in de gemeente Meppel streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.7. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.7 (score 106). In 2018 deden veertien scholen mee aan de CMKregeling en alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doet er één school
minder mee met de regeling, toen vulden alle scholen in 2016 de EVI in.

Figuur 66: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Meppel 2018 (score 106, scenario 2.7).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.6 (score 105)

Visie: scenario 3 (score 120)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.3 (score 92)

Netwerk: scenario 2.7 (score 108)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Meppel 2.6 en dit jaar is het gemiddelde
scenario gegroeid tot 2.7. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.7 inmiddels bereikt. Het
ambitiescenario is inmiddels bereikt op de onderdelen ‘Visie’ en ‘Relatie met het netwerk’. De
gemeente heeft op de onderdelen ‘Visie’ en ‘Relatie met het netwerk’ een groei doorgemaakt van 0.2.
De scores op de onderdelen ‘Deskundigheid’ en ‘Doorlopende leerlijn’ zijn gelijk gebleven in
vergelijking met 2016. Het gemiddelde scenario van de gemeente Meppel is 0.2 hoger dan het
gemiddelde provinciale scenario van 2.5.
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11.11 Midden-Drenthe
De scholen in de gemeente Midden-Drenthe streven gemiddeld naar ambitiescenario 3.2. Dit jaar is
het gemiddelde behaalde scenario 3.2 (score 127). In 2018 deden negentien scholen mee aan de CMKregeling en alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er minder
scholen mee met de regeling, toen deden 21 scholen mee en vulden alle scholen de EVI in.

Figuur 67: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Midden-Drenthel 2018 (score 127, scenario 3.2).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:
Deskundigheid: scenario 2.9 (score 117)

Visie: scenario 3.3 (score 133)

Doorlopende leerlijn: scenario 3.1 (score 125)

Netwerk: scenario 3.3 (score 133)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Midden-Drenthe 3.2 en dit jaar is het
gemiddelde scenario gelijk gebleven. De scholen hebben het ambitiescenario van 3.2 inmiddels
bereikt. De gemeente Midden-Drenthe heeft het ambitiescenario behaald op de onderdelen ‘Visie’ en
‘Relatie met het netwerk’. Ondanks dat het gemiddelde scenario gelijk is gebleven in vergelijking met
2016, zijn de scores op de verschillende onderdelen veranderd. De gemeente heeft op de onderdelen
‘Visie’ (+0.4) ‘Relatie met het netwerk’ (+0.2) vooruitgang geboekt. De scores op de onderdelen
‘Deskundigheid’ (-0.3) en ‘Doorlopende leerlijn’ (-0.2) zijn in vergelijking met 2016 gedaald. De
gemeente kan zich op deze onderdelen om het cultuuronderwijs te verbeteren. Het gemiddelde
scenario van de gemeente Midden-Drenthe ligt 0.7 boven het gemiddelde provinciale scenario dat op
2.5 ligt.
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11.12 Noordenveld
De scholen in de gemeente Noordenveld streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.8. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.4 (score 93). In 2018 deden zeventien scholen mee aan de CMKregeling en zestien scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doet er één
school minder mee met de regeling, toen vulden alle scholen in 2016 de EVI in.

Figuur 68: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Noordenveld 2018 (score 93, scenario 2.4).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.1 (score 83)

Visie: scenario 2.4 (score 93)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.5 (score 98)

Netwerk: scenario 2.5 (score 98)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Noordenveld 2.5 en dit jaar is het gemiddelde
scenario met 0.1 gedaald naar 2.4. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.8 nog niet bereikt.
De scores op de onderdelen ‘Doorlopende leerlijn’ en ‘Relatie met het netwerk’ zijn gelijk gebleven.
Voor de gemeente Noordenveld ligt er een kans voor ontwikkeling op de onderdelen ‘Deskundigheid’
(-0.1) en ‘Visie’ (-0.3), waarbij de scores dit jaar lager waren dan in 2016. Het gemiddelde scenario van
de gemeente Noordenveld is iets lager dan het gemiddelde provinciale scenario dat op 2.5 ligt, maar
de gemeente heeft dit scenario bijna bereikt.
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11.13 Tynaarlo
De scholen in de gemeente Tynaarlo streven gemiddeld naar ambitiescenario 2.9. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.6 (score 102). In 2018 deden veertien scholen mee aan de CMKregeling en alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. In vergelijking met 2016 doen er meer
scholen mee met de regeling, toen deden nog twaalf scholen mee en alle scholen vulden de EVI in.

Figuur 69: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Tynaarlo 2018 (score 102, scenario 2.6).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:
Deskundigheid: scenario 2.2 (score 89)

Visie: scenario 3.1 (score 123)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.4 (score 95)

Netwerk: scenario 2.5 (score 100)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Tynaarlo 2.4 en dit jaar is het gemiddelde
scenario gegroeid tot 2.6. De scholen hebben het ambitiescenario van 2.9 nog niet bereikt. Op het
onderdeel ‘Visie’ heeft de gemeente inmiddels het ambitiescenario bereikt. De gemeente heeft op het
onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ een grote groei doorgemaakt van 0.4. Daarnaast zijn de onderdelen
‘Visie’ en ‘Relatie met het netwerk’ met 0.1 gegroeid. De gemeente kan zich richten op het onderdeel
‘Deskundigheid’ voor de ontwikkeling in het cultuuronderwijs, deze score is dit jaar namelijk 0.1 lager
dan in 2016. Het gemiddelde scenario van de gemeente Tynaarlo is 0.1 hoger dan het gemiddelde
provinciale scenario van 2.5.
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11.14 Westerveld
De scholen in de gemeente Westerveld streven gemiddeld naar ambitiescenario 3. Dit jaar is het
gemiddelde behaalde scenario 2.6 (score 103). In 2018 deden twaalf scholen mee aan de CMK-regeling
en alle scholen hebben de EVI-vragenlijst ingevuld. Het aantal scholen dat meedoet aan de regeling en
het aantal ingevulde EVI-vragenlijsten is gelijk gebleven in vergelijking met 2016.

Figuur 70: EVI-Piramide gemiddelde score van de gemeente Westerveld 2018 (score 103, scenario 2.6).

De gemiddelde score is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

Deskundigheid: scenario 2.5 (score 100)

Visie: scenario 2.4 (score 96)

Doorlopende leerlijn: scenario 2.6 (104)

Netwerk: scenario 2.8 (score 111)

In 2016 was het gemiddelde scenario van de gemeente Westerveld 2.6 en dit jaar is dit gelijk gebleven.
De scholen hebben het ambitiescenario van 3 nog niet bereikt. Ondanks dat het gemiddelde scenario
gelijk is gebleven in vergelijking met 2016, zijn de scores op de verschillende onderdelen veranderd.
De gemeente heeft op de onderdelen ‘Deskundigheid’ (+0.2) en ‘Visie’ (+0.2) vooruitgang geboekt. De
score op het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ is gelijk gebleven en het onderdeel ‘Doorlopende
leerlijn’ is in vergelijking met 2016 0.2 gedaald. De gemeente Westerveld kan zich op deze onderdelen
richten om het cultuuronderwijs te ontwikkelen. Het gemiddelde scenario van de gemeente
Westerveld ligt 0.1 boven het gemiddelde provinciale scenario dat op 2.5 ligt.
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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
2016. Ten eerste moet er bij de vergelijking met het gemiddelde behaalde scenario van 2016 en 2018
rekening worden gehouden met de scholen die niet meer mee doen met de CMK-regeling. Daarnaast
zijn de scenario’s van het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ veranderd en zijn er dit jaar meer
scholen waarbij de invulling van de vragen niet overeenkwam met betrekking tot het ingevulde
scenario. Dit zorgt ervoor dat de vergelijking met de resultaten van 2016 kan leiden tot een vertekend
beeld.
Dit jaar is de score van de Drentse scholen op alle onderdelen weer omhooggegaan. Ook is het
gemiddelde scenario weer gestegen van 2.3 naar 2.5, maar het gemiddelde ambitiescenario van 2.8 is
nog niet behaald. Dit jaar hebben de gemeenten Meppel en Midden-Drenthe hun ambitiescenario
behaald, dit zijn twee gemeenten minder dan in 2016. Een reden voor deze afname kan zijn dat scholen
inmiddels hogere doelen stellen op het gebied van cultuuronderwijs dan een aantal jaren geleden toen
de CMK-regeling nog nieuwer voor de scholen was. Dit betekent echter ook dat veel scholen niet
kunnen voldoen aan de hogere eisen en minder scholen hun ambitiescenario behalen. Opvallend is
dat de groei op het gemiddeld scenario en de scenario’s van de verschillende onderdelen minder groot
is dan in 2016 en de voorgaande jaren waarin de EVI geëvalueerd is. Dit valt te verklaren doordat
cultuuronderwijs inmiddels een basisniveau heeft bereikt op veel scholen en dat de groei nu minder
sterk is dan in het begin toen er nog geen basisniveau aanwezig was.
Dit jaar zijn er vijf gemeenten die boven het gemiddeld behaalde scenario van 2.5 scoren, vijf
gemeenten die onder dit gemiddelde scoren en twee gemeenten met een gelijke score aan het
gemiddeld behaalde scenario. De meeste groei is zichtbaar op de onderdelen ‘Visie (10 keer)’ en
‘Relatie met het netwerk’ (9 keer). Daarna komt het onderdeel ‘Doorlopende leerlijn’ zes keer voor en
‘Deskundigheid vijf keer. Naast de groei op bepaalde onderdelen, vindt er dit jaar ook achteruitgang
en stagnatie plaats op de onderdelen in een aantal gemeenten. De grootste achteruitgang vindt plaats
op de onderdelen ‘Deskundigheid’ (4 keer) en ‘Doorlopende leerlijn’ (3 keer). 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 acht gemeenten is
verbeterd in vergelijking met de score van 2016, dit is in totaal 67% van alle Drentse gemeenten. Drie
gemeenten hebben dezelfde score behaald als in 2016 (25%) en één gemeente heeft 0.1 lager
gescoord dan in 2016 (8%).
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12. Adviezen
In dit hoofdstuk is een overzicht te zien van de adviezen aan Compenta die besproken zijn in de
hoofdstukken 6 tot en met 9. Daarnaast worden er ook nog algemene adviezen genoemd.

12.1 Adviezen voor het bevorderen van deskundigheid
1. Dit jaar zijn er minder ICC’ers dan in 2016, toen 89% van de scholen een ICC’er had in vergelijking
met 84% in 2018. De daling kan verklaard worden door het vertrekken van ICC’ers bij een aantal
scholen en door het feit dat de CMK-regeling in het schooljaar 2017-2018 niet voor een ICCopleiding gebruikt kon worden. De meeste scholen geven aan zich te willen ontwikkelen op het
gebied van de deskundigheid van het team. Via Compenta en andere culturele instellingen kunnen
scholen veel verschillende soorten teamtrainingen volgen. Het aanbod is er inmiddels, maar
Compenta zou moeten kijken of dit daadwerkelijk benut wordt door scholen en hoe zij hen
hiermee in aanraking kunnen laten komen.
2. De bevordering van deskundigheid is een belangrijk speerpunt van Compenta en de resultaten
laten zien dat dit bij een groot deel van de scholen ook het geval is, maar ook dat een deel van de
scholen op dit punt achteruit is gegaan. Dit zorgt ervoor dat de deskundigheidsbevordering in
Drenthe dit jaar gemiddeld gelijk is gebleven. Het aantal scholen zonder ICC’er is gegroeid en het
is belangrijk voor Compenta om zich op nieuw in te zetten op het opleiden van nieuwe ICC’ers. In
het schooljaar 2017-2018 was het namelijk niet mogelijk om de CMK-gelden in te zetten voor een
ICC-cursus, maar in het schooljaar 2018-2019 is wel weer mogelijk. Daarnaast blijkt ook uit de
knelpunten dat er door bepaalde scholen een gebrek aan deskundigheid wordt ervaren.
Compenta kan scholen ondersteunen door middel van (ICC)cursussen, teamscholing en
inspiratiesessies. Hierdoor krijgt de school een duidelijk beeld van de aanwezige deskundigheid
binnen de school, waar het team elkaar kan ondersteunen en op welke onderdelen er nog
ontwikkeld moet worden. Compenta zal moeten (blijven) inzetten op het informeren van scholen
over deskundigheidsbevordering. Scholen geven zelf ook aan een grote behoefte te hebben aan
teamscholing en Compenta kan hierdoor gericht inspelen op de wensen van de scholen.
3. Compenta kan de knelpunten ‘geen prioriteit’ en ‘geen behoefte/belangstelling team’
verminderen door ervoor te zorgen dat scholen voldoende informatie krijgen over het belang van
deskundigheidsbevordering en cultuuronderwijs. Door middel van informatiebrieven en
bijeenkomsten kunnen scholen gaan inzien dat cultuuronderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling
van de kinderen en dat deskundigheidsbevordering hier een essentieel onderdeel van is. Als de
school na deze uitreikingen nog steeds geen prioriteit geeft aan cultuuronderwijs, kan Compenta
de desbetreffende school uitsluiten van het ontvangen van de subsidie.
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12.2 Adviezen voor het bevorderen van visievorming
1. Uit de knelpunten met betrekking tot het onderdeel ‘Visie’ blijkt dat er bij sommige scholen
nog onvoldoende deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs is en dit komt vooral naar
voren uit het feit dat er geen ICC’er aanwezig op de school is. Het is dus belangrijk dat
Compenta blijft inzetten op de deskundigheidsbevordering zodat scholen verder kunnen in het
proces van cultuuronderwijs en er (verder) gewerkt kan worden aan de visie en het beleid.
2. Ook dit jaar is duidelijk te zien dat de meeste scholen hoger scoren in de scenario’s van het
onderdeel Visie. Compenta laat het belang van een visie op cultuuronderwijs zien door er meer
nadruk op te leggen in de ambitiescenario’s en door informatiebijeenkomsten te organiseren.
Dit is terug te zien in het feit dat er dit jaar een duidelijke groei te zien is in het aantal
schoolspecifieke doelstellingen, een kleine meerderheid van alle scholen heeft deze
doelstellingen inmiddels in hun visie opgenomen. Het is van belang voor Compenta om dit
voort te zetten om de groei op dit onderdeel te borgen.
3. Ongeveer de helft van de scholen heeft nog geen schoolspecifieke doelstellingen, dus het is
voor Compenta van belang om hierop in te blijven zetten. Inmiddels heeft dus een groot deel
van de scholen al schoolspecifieke doelstellingen en de ervaringen van deze scholen kunnen
als een voorbeeld dienen voor de scholen met uitsluitend algemene doelstellingen. Hierdoor
kunnen deze scholen gaan inzien dat een visie op cultuuronderwijs wel degelijk van belang is
en kan het knelpunt ‘Geen prioriteit’ ook verminderd worden.

12.3 Adviezen met betrekking tot de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn
1. De knelpunten die dit jaar bij de scholen het meeste voorkomen, laten zien dat veel scholen
nog problemen hebben met de ontwikkeling en uitvoering van de doorlopende leerlijnen.
Compenta kan hierop in spelen door scholen te helpen door middel van bijeenkomsten,
trainingen en coaching op het gebied van de doorlopende leerlijn.
2. Het is opvallend dat er nog veel onduidelijkheid is over het onderdeel ‘Doorlopende Leerlijn’.
Het begrip wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd, veel scholen denken dat als ze
een methode aan schaffen ze ook meteen beschikken over een doorlopende leerlijn, wat niet
het geval is. Het blijft dus belangrijk voor Compenta om duidelijke voorbeelden van
doorlopende leerlijnen te laten zien aan de scholen zodat zij beter wat er met het begrip
bedoeld wordt en wat van hen verwacht wordt.
3. Daarnaast kan de vraagstelling in EVI aangepast worden, zodat de vragen over de
‘Doorlopende leerlijn’ duidelijker zijn voor de gebruikers. Het is van belang dat de scholen
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inzien dat samenhang van cultuuronderwijs niet per se een doorlopende leerlijn hoeft te zijn.
Dit zou voorkomen kunnen worden door het onderdeel ‘Samenhang’ te noemen en de
doorlopende leerlijn te presenteren als een manier om samenhang aan te brengen die
kenmerkend is voor scholen die zich bevinden in de hogere scenario’s.

12.4 Adviezen met betrekking tot de relaties met het netwerk
1. Productontwikkeling is een goede manier voor scholen om regie te voeren over hun
cultuuronderwijs, omdat zij samen met de culturele aanbieder een product op maat
ontwikkelen dat past binnen hun visie op cultuuronderwijs. Het blijft dus belangrijk voor
Compenta om de productontwikkeling voor scholen te blijven stimuleren, zodat meer scholen
de kans krijgen om het cultuuronderwijs precies naar hun wensen in te vullen.
2. De gemiddelde score op het onderdeel ‘Relatie met het netwerk’ wordt nog steeds elk jaar
hoger en hierdoor zijn meer scholen toe aan productontwikkeling of een andere manier
waarop zij regie kunnen voeren over hun cultuuronderwijs. Hier kan Compenta in
ondersteunen door de scholen voorbeelden te geven van scholen die regie voeren over hun
cultuuronderwijs en ze hierover voor te lichten. Scholen kunnen dan ook zien dat het voordeel
van regie is dat het cultuuronderwijs meer bij de visie van de school gaat passen en dat
cultuuronderwijs meer geïntegreerd raakt in het complete onderwijs van de school. Hierdoor
kunnen de knelpunten ‘geen prioriteit’ en ‘geen behoefte/belangstelling team’ ook verkleind
worden, doordat het integreren van cultuuronderwijs daadwerkelijk voordeel oplevert voor
de school.
3. Eén school geeft aan dat het knelpunt ‘AZC-school’ van toepassing is op de school en
Compenta kan in dit geval specifieke hulp bieden om de relatie van de school met het netwerk
te verbeteren.

12.5 Algemene adviezen
1. Het aantal onjuist ingevulde vragenlijsten en ongeldige respons is gestegen, daardoor is het
voor Compenta nuttig om scholen uitleg te geven over het invullen van EVI en dan vooral over
de vereiste van twee invullers en een uitgebreidere uitleg van de verschillende scenario’s in
de onderdelen. Daarnaast is er dit jaar een toename in onjuist en onvolledig ingevulde open
vragen. Compenta zal moeten blijven benadrukken dat het invullen van de EVI tijd inneemt en
dat het een instrument is waar de school zelf baat bij heeft. Het is van belang voor Compenta
om dit op grote schaal aan te pakken en dit te blijven herhalen, omdat de stijging in vergelijking
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met 2016 erg groot is. Dit kan gedaan worden tijdens individuele adviesgesprekken,
netwerkbijeenkomsten, bijscholingen en/of informatiebrieven.
2. De scenario’s van ‘Relatie met het netwerk’ dienen aangepast te worden zoals voorgesteld in
hoofdstuk 9. Hierdoor is er minder onduidelijkheid over de scenario’s en liggen scenario 2 en
3 minder dicht bij elkaar.
3. Net als de voorgaande jaren geldt ook dit jaar het advies: wanneer scholen cultuureducatie
niet belangrijk vinden en zich niet verder willen ontwikkelen, zou Compenta ervoor kunnen
kiezen om deze scholen niet meer te laten deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit. Compenta kan op deze manier tijd en geld aan enthousiaste scholen besteden.
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Bijlagen
1.Samenvatting 2016
Ook in 2016 heeft in de provincie Drenthe de evaluatie en monitoring van de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit plaatsgevonden. De regeling, in 2012 geïntroduceerd door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te
verbeteren, is in de provincie Drenthe opgepakt door de stichting Compenta, bestaande uit de
kunstinstellingen De Kunstbeweging, ICO, Scala Hoogeveen, Scala Meppel en K&C.
In 2016 deden 272 scholen mee aan de regeling en heeft er opnieuw een evaluatie
plaatsgevonden waarbij er is gekeken of de scholen hun geambieerde scenario’s59 hebben behaald.
Compenta wilde graag weten welke stappen de scholen hadden gezet, welke knelpunten er werden
ervaren en in hoeverre de scholen hun doelen hadden bereikt. In het rapport van 201660 staan de
resultaten van deze evaluatie gepresenteerd.

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

Methode
Met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode werden de ervaringen van scholen op het
gebied van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in kaart gebracht. De gebruikte vragenlijst, EVI,
genereerde de data waarmee er naar de doelstellingen van deze regeling werd gekeken. De data
werden door de onderzoeker gecodeerd, geanalyseerd en vervolgens werd er een vergelijking gemaakt
met de resultaten van het onderzoek in 2015 van de evaluatie van deze regeling.

Respons
In totaal heeft 98% van de deelnemende scholen EVI ingevuld. De respons was hoger dan in 2015. Deze
respons was ruim voldoende om generaliseerbare uitspraken te doen. Voor de kwalitatieve verwerking
was alle respons geldig, voor de kwantitatieve verwerking was 74% geschikt. De gewenste combinatie
59
60

Compenta heeft vier scenario’s beschreven die terug te vinden zijn in de bijlage (14.1)
Zutphen, Annouck. 2016. Cultuureducatie met Kwaliteit. Groningen.
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van invullers – directeur en ICC-er – kwam in 175 gevallen voor; dat was 66% van alle ingevulde
vragenlijsten.

Plannen van de scholen
De scholen hadden zeventien verschillende plannen genoemd waaraan de scholen het budget van de
regeling wilden besteden. Hierbij was een balans tussen structurele en niet-structurele plannen te zien.
Daarnaast beschreven meer scholen specifieker geformuleerde plannen dan in 2015.

Resultaten: deskundigheid
Van de 266 deelnemende scholen beschikten 236 scholen over een ICC-e (89%). De meerderheid van
deze scholen, 63%, waren tevreden over hun deskundigheid. Bij de ontevreden scholen (7%) was men
met name ontevreden over de deskundigheid binnen het team. Bij de scholen met een ICC-er wilden
de meeste scholen zich verder ontwikkelen en dan met name op het vlak van de disciplines en
vakinhoudelijke kennis. 76 scholen hadden een hulpvraag voor Compenta.
4% van alle deelnemende scholen liet op het moment van het onderzoek een ICC-er opleiden.
De meeste scholen gaven aan tevreden te zijn of gaven geen of een neutrale beoordeling. Acht scholen
wilden zich ontwikkelen en hierbij lag de focus met name op het vlak van de inhoudelijke kennis. Zeven
scholen hadden een hulpvraag.
Er waren twintig van de 266 deelnemende scholen die niet beschikten over een ICC-er (8%).
40% van de scholen zonder ICC-er was hierover ontevreden en de meerderheid van de scholen wilde
zich dan ook ontwikkelen door een ICC-erop te leiden. Zes van deze scholen hadden een hulpvraag.
Vijf scholen wilde zich niet ontwikkelen en voldeden daarmee niet aan de voorwaarden van de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe.
Net als in 2015 bevonden de meeste scholen zich in scenario 2. Het aantal scholen in scenario
1 was echter afgenomen en in de scenario’s 2, 3 en 4 was er sprake van een toename. Er was dus
sprake van een duidelijke groei. De Drentse basisscholen hadden een gemiddeld scenario van 2.3
(score 93) behaald. In 2015 was het gemiddelde 2 met een score van 80.

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

Resultaten: doorlopende leerlijn
De meerderheid van de scholen gaf aan zij bewust samenhang in hun cultuuronderwijs aanbrengen,
die veelal werd aangebracht door extern georganiseerde programma’s, methodes en structurele
lessen. Opvallend was dat het cultuuronderwijs vaker verwerkt werd in andere vakken en daarmee
leken kunst en cultuur een duidelijkere plek in te nemen in het curriculum van de scholen.
60 scholen (23%) gaven aan een doorlopende leerlijn te hebben. De meerderheid van deze
scholen was tevreden (64%). 54 scholen met een doorlopende leerlijn wilden zich verder ontwikkelen
en 27 scholen hadden een hulpvraag.
152 scholen (57%) gaven aan dat zij bewust samenhang in hun cultuuronderwijs aanbrengen,
maar er was geen sprake van een vastgelegde doorlopende leerlijn. De meerderheid van de scholen
(82%) wilde zich ontwikkelen en ze wisten allemaal hoe ze dat willen doen. 51 scholen gaven aan een
hulpvraag te hebben.
27 scholen gaven aan niet of nauwelijks samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs.
Dit was 10% van alle deelnemende scholen; ten opzichte van 2015 was dit een afname. Toen bracht
21% van de scholen niet bewust samenhang aan in het cultuuronderwijs. De meeste scholen waren
ontevreden (48%) en wilden zich verder ontwikkelen (93%). Elf van deze scholen gaven aan een
hulpvraag te hebben.
In 2016 bevonden de meeste scholen zich in scenario 2 wat betreft het onderdeel doorlopende
leerlijn. Er bevonden zich dit jaar meer scholen in scenario 3 en 4, terwijl het aantal scholen in scenario
1 was afgenomen. Er was duidelijk groei te zien; iets wat ook terug te zien was in de gemiddelde score.
De Drentse scholen bevonden zich gemiddeld in scenario 2.2 met een score van 88. In 2015 was er een
score van 75 en bevonden de scholen zich gemiddeld in scenario 1.9.
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Resultaten: relatie met het netwerk
De meeste relaties die genoemd werden zijn die met een cultuuraanbieder, net als in 2015. De
bibliotheek werd, met 139 gevallen (13%), als relatie het vaakst genoemd, gevolgd door de
kenniscentra (9%). De relaties met de Compenta-instellingen werden in totaal 285 keer genoemd. In
2016 was de meerderheid van de scholen (87%) tevreden over de relaties.
In 2016 zijn 70 scholen betrokken geweest bij het ontwikkelen van een product; dit is een
percentage van 26% en hiermee verschilde het niet veel van de voorgaande jaren. Van de scholen met
productontwikkeling was de meerderheid tevreden (80%). 38 scholen (14%) gaven aan dat er een
product werd ontwikkeld of dat men hiervoor voorbereidingen trof; een percentage dat hoger lag dan
in 2015. In 2016 was echter de meerderheid van de scholen niet betrokken geweest bij het ontwikkelen
van een product, namelijk 158 scholen (60%). De meeste scholen gaven als reden dat ze hier (nog) niet
aan toe waren. Ook het hebben van andere prioriteiten en gebrek aan tijd werden als redenen
genoemd. Sommige scholen zonder ontwikkelde producten gaven aan dat ze voldoende hadden aan
hetgeen wat destijds aangeboden werd. Bij zes scholen die niet aan productontwikkeling hadden
gedaan, was de regeling niet bekend.
72 scholen waren actief participerend in het netwerk (27%) en dit was een stijging ten opzichte
van 2015. De meeste scholen wilden zich verder ontwikkelen (71%) en ze wisten allemaal hoe ze dit
wilden doen. 64 scholen uit dit model (89%) waren tevreden over hun regie. 26 scholen gaven aan een
hulpvraag te hebben. 63% van de deelnemende scholen participeerde niet of nauwelijks actief in het
netwerk. Hierover waren de scholen in de meeste gevallen (63%) wel tevreden. 101 scholen (60%)
wilden zich ontwikkelen en ze wisten allemaal hoe ze dit wilden gaan doen. 43 scholen hadden een
hulpvraag.
Net als in 2015 bevonden ook dit jaar de meeste scholen zich in scenario 2. In 2016 bevonden
minder scholen zich in scenario 1 en juist meer in scenario’s 3 en 4. Gemiddeld bevonden de Drentse
scholen zich in scenario 2.3 met een score van 91. Er was sprake van groei, want in 2015 werd een
score van 79 behaald en het gemiddelde scenario 1.9 behaald.

Terugblik van de scholen: opbrengsten
In 2016 werd eveneens als het voorgaande jaar de opbrengst ‘Deskundigheid’ het vaakst genoemd
door de scholen, gevolgd door ‘Relaties/netwerk’. Dit was ook waar de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit voor bedoeld is. De meerderheid van de scholen (78%) was tevreden over de opbrengsten.
Slechts een klein percentage, 5%, was ontevreden.
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Conclusie
Er was duidelijk sprake van groei op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau, maar het gemiddelde
ambitiescenario was op provinciaal niveau nog niet behaald. Gemiddeld lieten de scholen uit de
provincie Drenthe op alle onderdelen groei zien ten opzichte van 2015. Er waren vier gemeenten die
gemiddeld hun ambitiescenario behaald hadden; dit is er een minder dan in 2015.
Net als in 2015 was het doel ‘Visie’ het vaakst behaald; dit was het geval in acht gemeenten.
De doelen ‘Deskundigheid’ en ‘Doorlopende leerlijn’ waren beiden drie keer behaald en het doel
‘Relatie met het netwerk’ was door vier gemeenten behaald. Opvallend was dat het doel
‘Deskundigheid’ in verhouding niet vaak behaald was, terwijl dit wel de verwachting was.
Deskundigheid wordt gezien als eerste stap in het proces van kwaliteitsverbetering en moet dus
voldoende aanwezig zijn voor er aan de andere doelen gewerkt kan worden. Er waren echter meerdere
gemeenten die lieten zien dat de volgende stappen gezet kunnen worden zonder het doel
‘Deskundigheid’ behaald te hebben. Wellicht hadden de scholen in deze gemeenten genoeg aan de
deskundigheid die er op dat moment aanwezig was en/of kon dit opgevangen worden door de sterke
netwerken waarin de deskundigheid gedeeld werd.
De scholen in de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, De Wolden en Westerveld hadden hun
gemiddelde ambitiescenario’s bereikt. In geen enkele gemeente waren alle doelen behaald, maar de
scholen in de gemeente Aa en Hunze kwamen gemiddeld wel in de buurt met het behalen van de
doelen ‘Deskundigheid’, ‘Visie’ en ‘Doorlopende leerlijn’.
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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
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. 71: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘deskundigheid’ is weergegeven.
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Visie

+ schoolplan
en meerjaren
begroting

+budget
geoormerkt
Visie vastgelegd in
een beleidsstuk
Geen visie
Fig. 72: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘visie’ is weergegeven.
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Doorlopende leerlijn

+ horizontale en verticale
samenhang

+horizontale of verticale samenhang

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

Geen samenhang tussen culturele activiteiten

Fig.73: Piramide waarin de scenario-opbouw van het onderdeel ‘doorlopende leerlijn’ is weergegeven.
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Relatie met het netwerk

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

Niet verbonden met het netwerk

Fig. 74: 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 2018
P21, 10: Het is goed om de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de gaten te houden. EVI invullen
is een bewustwording; wat doen we en wat kan beter. Het blijft echter lastig om ondanks de
bewustwording het goed weg te zetten in het rooster. In mei 2017 hebben we onze eerste stap zetten
in het nieuwe onderwijsconcept: Kind-gericht onderwijs. We hopen dan een mooie verbinding te
maken met de zaakvakken en cultuuronderwijs.

P31,11: EVI is een prettig systeem om het cultuuronderwijs te monitoren.

P42, 11: Evi is erg uitvoerig. Lastig in te vullen omdat de subsidie CMK pas net toegekend is.

P43, 9: Kan de vragenlijst van EVI niet bondiger? In onze beleving zit er veel overlap in.

P50, 11: Het is prettig om via Evi te kijken waar we staan in onze culturele ontwikkeling als school.

P62, 9: Goed om er weer bij stil te staan.

P81, 10: Het invullen van de EVI kost ons veel tijd. Zou het efficiënter kunnen?

P92,10: EVI is een goed hulpmiddel om ambities te bepalen.

P101, 12: EVI: een duidelijke vragenlijst die goed aangeeft waar de school nu staat en waar je als school
naar toe wilt groeien.

P105, 10: Ik vind het lastig om de dingen die je in de praktijk wel doet samen te vatten, zodat ik kan
geven op de specifieke vragen in deze verantwoording. Niet alles zal in de praktijk kunnen worden
uitgevoerd omdat we werken met een klein, zeer enthousiast team. Vallen er gaten door ziekte dan
worden er prioritieten gesteld en zullen we een bepaald level niet halen. We doen ons best!
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P128,10: Over de regeling CMK en EVI ben ik uitermate te spreken. Niet alleen vanwege het geld, maar
ook m.b.t. de daadwerkelijk ondersteuning die men kan krijgen.

P130, 10: 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.

P154, 12: Enthousiasme en het uitwerken van de plannen is niet te meten.

P174,11: Evi blijft een prettig middel om mee te werken.

P207, 12: Evi geeft inzicht, duidelijkheid en structuur. Tevens een houvast naar de richting waar we
heen willen.

P215, 13: Evi is naar onze mening een prima instrument, waardoor wij tot nadenken komen over - en
plannen maken voor - de kwaliteit van ons aanbod aan cultuureducatie voor de leerlingen.

P218, 10: Evi is naar onze mening een prima instrument, waardoor wij tot nadenken komen over - en
plannen maken voor - de kwaliteit van ons aanbod aan cultuureducatie voor de leerlingen.

P219, 11: EVI is een goed, gebruikersvriendelijk instrument om je eigen voortgang in de peiling te
houden. Mooi dat EVI een zelf evaluerend product is en niet een beoordeling.

P223, 10: Het invullen van de EVI kost ons veel tijd. Zou het deel dat gelijk is (bijvoorbeeld over de CENgroep) voor alle scholen binnen ons bestuur ook alvast kunnen worden ingevuld. Zo kan iedere school
zelf controleren en de aanvullingen geven.

4.2 Opmerkingen CMK-regeling 2018
P24, 10: We zijn erg blij dat we met deze regeling de leerlingen een gevarieerd programma aan kunnen
bieden in het kader van kunst en cultuur. Ook is het fijn dat we zelf kunnen kiezen welke activiteiten
aansluiten per bouw!

P42, 11: CMK erg lastig aan te vragen.

P65, 10: Fijn dat de regeling er is en dat er goed gekeken wordt wat er met het geld gebeurd.
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P87, 9: Ik ben blij met de subsidiemogelijkheden voor de inzet van cultuureducatie. Op deze manier
kunnen kinderen goed kennismaken met verschillende disciplines en kunnen we prima vormgeven aan
de invulling van cultuureducatie.

P92, 10: De regeling CeMK stuurt aan om plannen te ontwikkelen om cultuuronderwijs te borgen.

P94,11: 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.

P101, 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.

P122, 10: Zeer belangrijk voor de culturele ontwikkeling van kinderen.

P127, 10: Voor ons is het fijn dat de cultuureducatie op deze wijze plaatsvindt. De kinderen en
leerkrachten genieten er enorm van. Ze doen kennis van zaken op via een ontdekkend leren. Prachtig
initiatief!

P128, 10: Allereerst de vorige vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat je niet constant met cultuur
bezig bent, maar op bepaalde momenten. Over de regeling CMK en EVI ben ik uitermate te spreken.
Niet alleen vanwege het geld, maar ook m.b.t. de daadwerkelijk ondersteuning die men kan krijgen.

P145, 13: Inmiddels hebben wij pasgeleden een gesprek met onze nieuwe directeur gehad. Dit was
een zeer positief gesprek. Het werd duidelijk dat zij ook ten zeerste het belang van goed
Cultuuronderwijs inziet en daar graag tijd in wil steken. Wij kijken vol vertrouwen het nieuwe
schooljaar tegemoet.

P153, 9: Het is een mooie aanvulling om het KC-onderwijs verder te ontwikkelen.

P160, 11: De subsidieregeling biedt de school de mogelijkheid om het cultuuronderwijs inhoudelijke
te optimaliseren. Er is hierdoor al een mooie lijn neergezet. De school heeft te maken met wisselingen
van leerkrachten waardoor de regeling stabiliteit biedt in het aanbod.
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P162,9: We zien het voordeel van de regeling. Het zou mooi zijn dat het in de toekomst zou blijven
bestaan.

P165, 9: Fijn, dat hier financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.

P174, 11: Wij voelen ons serieus genomen en gesteund door een organisatie als Compenta.

P181, 13: We zijn erg blij met de ondersteuning van Compenta. Dankzij uw bijdrage kunnen we
activiteiten ontplooien waardoor we daadwerkelijk uiting aan cultuureducatie kunnen geven. Een en
ander sluit heel goed aan bij onze schoolbevolking, er is sprake van een nieuwsgierige maar ook "rijke"
omgeving. We koesteren zowel uw steun als ook de kinderen, hun ouders en het netwerk.

P184, 10: Er gaan veel "denkuren" zitten in voorbereiding. Expertise kost veel geld. Wanneer je het
goedkoper wil hebben moet je een groot netwerk hebben. Het zou prettig zijn wanneer de scholen
een lijst aangereikt krijgen met expertise op allerlei gebied om uit te putten. Culturele instellingen
bieden veel expertise maar het de subsidie is onvoldoende om daar aldoor een beroep op te kunnen
doen. De leerkrachten in het basisonderwijs ondervinden veel werkdruk en daar cultuur vaak als luxe
wordt gezien moeten ICC’ers veel tijd investeren in motivatie.

P196, 12: Ik vind de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit erg waardevol. Het maakt ons bewust over
wat we willen met cultuureducatie, hoe we dat willen, dat we zelf regie kunnen voeren en de voordelen
daarvan. Ik denk dat een werkgroep ICC (denktank) noodzakelijk is op grotere scholen.

P206, 10: Deze regeling biedt ons de kans om het cultuuronderwijs binnen de school te verdiepen en
zichtbaar te maken. Ook hebben we de mogelijkheid om nieuwe projecten uit te proberen. We kunnen
onze visie beter in beeld krijgen en daardoor zijn we beter in staat deze visie uit te dragen en om er
voldoende draagvlak voor te krijgen. Ook de relatie met de aangeboden lesstof wordt steeds beter
zichtbaar en steeds meer uitgewerkt.

P211, 11: We hebben grote stappen gezet in cultuuronderwijs. De regeling CemK heeft gezorgd voor
borging van cultuuronderwijs.
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P227, 12: We hopen Cultuureducatie optimaal te kunnen benutten en zijn heel blij met deze
tegemoetkoming. We willen cultuureducatie de komende jaren blijven inzetten door
deskundigheidsbevordering aan de bieden omdat we hebben ervaren dat een stukje bewustwording
van het aanbieden van cultuureducatie zowel het team als de leerlingen ten goede komt.

P232, 12: We zijn erg blij met deze regeling. Alle kinderen profiteren hiervan. Je kunt extra dingen
doen, maar bovenal kun je de kwaliteit van het onderwijs verbeteren!
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