
Coaches van CultuurwijsHengelo 

Waarom juist coaches inzetten? 

In de eerste CmK- periode van 3 jaar hebben we aan CmK-doelen gewerkt door teambijeenkomsten voor 

pilotscholen te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen alle aspecten van CmK in de volle 

breedte aan de orde. We hebben toen gemerkt dat het steeds moeilijker werd om binnen de 

jaarkalender van de school het team als totaliteit te benaderen. De kwaliteit van de kerntaken vroeg 

steeds meer aandacht. Er bleef nauwelijks ruimte over voor teambijeenkomsten voor cultuur!  

Wat te doen? 

In deze 2e CmK-periode ligt de nadruk op het primaire proces. Naast de cultuurontmoetingen gaan we 

nu ook werken aan kwaliteitsverhoging van de gewone kunstlessen die groepsleerkrachten geven 

gedurende het schooljaar. We denken dat deze kwaliteitsimpuls te realiseren is zonder het team als 

geheel te belasten.  

Wie gaat wie coachen? 

De coaching wordt verzorgd door hiertoe opgeleide educatief medewerkers. De coach gaat leerkrachten 

coachen voor het schoolvak waarin ze zelf opgeleid zijn aan bijv. kunstacademies, conservatoria enz. 

De coaching is bedoeld voor groepsleerkrachten die zich handelingsonbekwaam voelen voor een of meer  

van de volgende disciplines: de beeldende vakken, muziek, dans, drama en nieuwe media. De coach 

geeft adviezen aan individuele leerkrachten om lessen voor een bepaalde discipline zo te geven dat deze 

aansluiten op ‘toekomstgericht onderwijs’ met de 21e eeuwse vaardigheden, waarin kritisch denken en 

creativiteit centraal staan.  

Wat kan de Commissie KunstEducatie de scholen bieden? 

Kort door de bocht: een voor de school goedkope manier om zonder grote extra inspanningen de 

kwaliteit van de kunstvakken te verbeteren. 

Voor een school is per schoolvak per jaar een coach beschikbaar voor in totaal 14 uur. In het algemeen 

gaat het om 2 dagen (met een zekere tussenruimte). Hoe die dagen ingevuld worden hangt af van de 

wensen van de school en het aantal leerkrachten dat behoefte heeft aan coaching in een bepaald vak. De 

CieKE heeft hierover een vooroverleg met de school.  

Een school kan de komende schooljaren coaching voor meerdere disciplines aanvragen.  

Wel geldt: zolang de voorraad strekt …. 

Wat wordt van de school gevraagd? 

We hopen dat scholen met belangstelling zich al op heel korte termijn melden bij de CieKE. Het is dus 

mogelijk dat de eerste coachingsdag voor een groep leerkrachten al in het huidige schooljaar 

plaatsheeft. De 2e dag valt dan, voor dezelfde groep en dezelfde discipline, in het volgende schooljaar. 

Per school geven zich minimaal 4 groepsleerkrachten op voor een bepaalde discipline waarin ze zich 

handelingsonbekwaam voelen. In verband met spreiding over de diverse vakken is het wenselijk dat de 

school een eerste en tweede keuze aangeeft. School en CieKE hebben overleg over de te volgen aanpak.  


