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VOORAF

Waarom hebben 
we kunst nodig in 
het onderwijs? 
Onderwijs begeleidt het opgroeiende kind op het 
pad naar volwassenheid. Om sterk, weerbaar en 
veerkrachtig te worden. Om de plek te vinden in 
de maatschappij waar hij of zij zich in zijn of haar 
kracht voelt staan. Best een struggle tegenwoordig. 
Want de wereld stelt ingewikkelde vragen aan ons 
op dit moment. 

Door samen naar antwoorden te zoeken maakt 
kunst- en cultuuronderwijs ruimte om anders naar 
de wereld te kijken en je er betekenisvol mee te 
verbinden. Het geeft kinderen (en volwassenen) een 
sterk verhaal over zichzelf, manieren om zich te 
uiten en ruimte om zich te ontwikkelen tot creatief 
denkende volwassenen. 

Nu even een boude stelling: “Je hebt niets aan  
kennis als je het niet creatief kan verbinden.” 
Creativiteit is (net als bij wetenschappers en uit-
vinders) dingen anders verbinden en zo op nieuwe 
antwoorden komen. Door kunst kijk je anders naar 
de wereld, creatiever. Cultuur verbindt je met je 
omgeving. 

Wij van KEK (KultuurEdukaasje mei Kwaliteit, de 
Friese uitvoering van de landelijke regeling Cul-
tuureducatie Met Kwaliteit) bieden werksessies, 
cursussen en trainingen waarmee je, in school 
of individueel, tijdens je teamstudiedag of boven-
schoolse studiedag creatief leert verbinden en dat 
praktisch toe leert passen in je les of schoolplan. 

Dat doen we met inspirerende werkvormen, die je 
zelf in je school of klas kan gebruiken… Oh ja, en we 
doen gegarandeerd GEEN ROLLENSPEL. 

Wij (van KEK) maken tijd en ruimte om dit te doen en 
worden daarvoor gefinancierd door de pro- 
vincie Fryslân en door het ministerie van OCW/
Fonds Cultuurparticipatie. Kom met ons mee  
ontwikkelen, denken en bouwen. En creëer daarmee 
betekenisvol onderwijs. 

Team KEK & alle Meimakkers (kijk achterin voor 
wat we nog meer doen)
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THEMA 1 
ANDERS DENKEN 
OVER ONDERWIJS  

bij dit thema hebben we de volgende 
cursussen, trainingen en werksessies: 

• Kunst en cultuur als 
vliegwiel in de school 
(ook voor schoolleiders) 

• De kunst van het 
verdwalen (voor het 
bepalen van visie) 

• Intern Cultuur 
Coördinator (ICC) 

• Van PO naar VO  
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CURSUS 1.1 
Kunst en cultuur als vliegwiel in 
de school (ook voor schoolleiders)

Dit komt er niet bij, het is er al 

Vakoverstijgend werken, eigenaarschap, ontwerp-
gericht leren. Thema’s waar we heel veel mee willen 
voor onze leerlingen. In hoeverre bieden de methodes 
ruimte om betekenisvol te werken? In deze denk-
werksessie onderzoeken we met de vier stappen van 
het creatieve proces hoe je je eigen onderwijs stap 
voor stap kunt aanpassen.

Deze werksessie(s) volg je als je een verandering 
wil binnen je organisatie (team, klas). We bieden 
een maatwerktraject waarin je samen met 
je (bovenschoolse) organisatie nadenkt over 
veranderen. In deze werksessies staat de scholing 
van jezelf en het team centraal.  Samen scherpen we 
aan welke verandering dat is. 

 Kernvragen 
• Hoe kan ik de methodes meer loslaten? 
• Hoe krijg ik mijn team betrokken en geïnspireerd 

mee? 
• Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn 

leerlingen? 
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voor wie? Schoolteam Schoolleiders

datum en 
tijd

Drie werksessies 
met het team, 
data in overleg. 
Uitbreiding naar 
meer bijeenkom-
sten is mogelijk.

28 oktober 2020  

van 09.00 tot 

14.00 uur.

locatie Op school In Leeuwarden.

financiële 
bijdrage

Aangeboden door 
provincie Fryslân 
en Ministerie 
OCW.

Aangeboden door 
provincie Fryslân 
en Ministerie 
OCW.

meer info en 
aanmelden

Via je Meimakker of  

www.kultuerfilter.nl/cursus.



CURSUS 1.2 
De kunst van het verdwalen 
(voor het bepalen van visie)

U+I+ D2 + W(o) = Flow

Speciaal voor schoolteams en educatieve netwerk-
en geven we deze verrassende training bij het 
inmiddels felbegeerde boek ‘De kunst van het 
verdwalen’.  De training is een uitnodiging om het 
bekende (onderwijs-)pad te verlaten en op 
ontdekkingstocht te gaan. Om met je team te 
vertrekken en je te laten verrassen waar je uit bent 
gekomen. 

Door de formule toe te passen ga je anders naar je 
onderwerp kijken en kom je tot inspirerende 
projecten of een inspirerende en gedragen visie. 
Met de formule uit het boek pakken we je vraag of 
het thema aan. We bereiken flow: het vliegwiel voor 
fantasierijke ideeën en projecten, en komen in echt 
contact met elkaar. 

Jij kunt namelijk niet exact kopiëren wat een ander 
bedacht heeft, omdat je altijd jezelf meebrengt. Dus 
componeer, regisseer, boetseer en construeer je 
eigen visie.

Kernvragen 

• Hoe kan ik mijn team laten stralen en optimaal 
gebruik maken van hun talenten? 

• Hoe krijg ik een verdiept en eigen project? 
• Hoe maak ik tijd in mijn overdrukke 

programma? 
• Hoe start ik een gesprek over creatieve 

ontwikkeling van onze leerlingen?    
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voor wie? Schoolteam of cultureel netwerk.

datum en tijd Op maat, minimaal twee uur tot een 
hele dag.

locatie In overleg.

financiële 
bijdrage

Aangeboden door provincie Fryslân 
en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

Via je Meimakker of  

www.kultuerfilter.nl/cursus.



CURSUS 1.3 
Intern Cultuur Coördinator (ICC)

Breng cultuur in je onderwijs met een 
deskundige in je eigen team 

Met een ICC-er in het team versterk/positioneer 
je de rol van cultuureducatie in het curriculum.  
Tijdens deze cursus denk je aan de hand van inter-
actieve werkvormen na over het cultuurbeleid en 
jouw rol als cultuurcoördinator op school. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de acht 
bijeenkomsten zijn leerlijn-denken, draagvlak 
binnen het team, kansen in de provincie voor jouw 
school, financiën en de culturele kaart van de 
omgeving van de school. 

Naast de bijeenkomsten is er ook thuis werk te 
doen. De verwachte tijdsinvestering is ca. 40 uur. 
Maar dan heb je afloop van de cursus echt een 
prachtig cultuurbeleidsplan voor jouw school.

  Kernvragen  

• Hoe krijgt cultuureducatie een plek bij mij op 
school? 

• Hoe pak ik het aan? Welke rol neem ik? 
• Met wie kan ik samenwerken? 
• Hoe creëer ik draagvlak?
• Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn 

leerlingen? 
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voor wie? Leerkrachten en schoolleiders.

datum en tijd 8 donderdagen   
van 15.15 tot 17.30 uur. 

22 okt.        11 feb. 
12 nov.       18 mrt. 
10 dec.       20 mei (certificering) 
14 jan.        

bijeenkomst 7 is individueel.

locatie Elke bijeenkomst is op een andere 
culturele locatie in Friesland.

financiële 
bijdrage

Aangeboden door provincie Fryslân 
en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

Via je Meimakker of 
www.kultuerfilter.nl/cursus.



CURSUS 1.4 
Van PO naar VO

Sla een brug 
 

Werk je op de grens van PO-VO en ben je op zoek 
naar verbinding? Of heb je interesse in 
professionalisering van kunst- en cultuureducatie in 
het voortgezet onderwijs? Wij hebben ook een team 
VO en bieden maatwerk als het gaat om:

• Visieontwikkeling – we maken samen een visie 
op kunst en cultuur die door de hele school 
gedragen wordt.

• Vakoverstijgend werken – we maken samen 
een inhoudelijke verbinding tussen verschillen-
de vakken.

• Co-creatie – we komen samen in contact met 
(culturele) organisaties buiten de school.

• Vmbo/praktijkonderwijs – we helpen bij de 
aanvraag en de uitvoering vanuit de regeling 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
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voor wie? (Deel) van het (school)team.

datum en tijd In overleg.

locatie Op school.

financiële 
bijdrage

Gratis verkennend gesprek, 
vervolgtraject in overleg.
Mede aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

e.copini@keunstwurk.nl
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THEMA 2 
KENNIS DELEN 
OVER ACTUELE 
ONDERWIJSTHEMA’S 

bij dit thema hebben we de volgende 
werksessies, cursussen en trainingen:

• Talentgericht werken

• Hoe stimuleer je een 
nieuwsgierige houding bij 
je leerlingen?

• Van productgericht naar 
procesgericht leren, hoe 
dan?
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voor wie? Leerkrachten en schoolleiders.

datum en  
tijd

Drie cursusdagen van 09.00 tot 17.00 
uur. Gezamenlijke startdag 17 sept. 
2020.  
-------------------------------------------
(optie 1)
vervolgsessies 24 sept. en 8 okt. 2020.
-------------------------------------------
(optie 2) 
vervolgsessies 5 en 19 nov. 2020. 
-------------------------------------------
(optie 3)
vervolgsessies 14 en 28 jan. 2021. 
-------------------------------------------
Terugkomdag 12 jan. 2021 ‘s middags 
(geen verplicht onderdeel).

locatie in Leeuwarden.

financiële 
bijdrage

€ 495,- incl. btw per deelnemer. 
(Normale prijs is € 790,- incl. btw). 
Inclusief toolbox met talentkaarten 
(t.w.v € 50,-), cursusmaterialen, 
catering en lunches. 
Mede aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

Via je Meimakker of 
www.kultuerfilter.nl/cursus.

CURSUS 2.1 
Talentgericht werken 

Driedaagse opleiding tot  

Talentenfluisteraar

Talentontwikkeling is een speerpunt van KEK en 
ook van vele scholen. Luk Dewulf en Els Pronk zijn 
experts op het gebied van talentgedreven werken 
en ontwikkelden boeken, tools, een methodiek en 
cursussen. KEK werkt met hen samen aan talent-
ontwikkeling in Friesland, in combinatie met 
cultuuronderwijs.  

In de opleiding staan de theorie van de positieve 
psychologie, de talentbenadering en de mindset- 
theorie centraal. 

  Kernvragen  

• Hoe kan ik werken vanuit een talentbenadering 
en welke talenten van mijzelf kan ik daarbij 
goed inzetten?

• Hoe haal ik het goede in kinderen naar boven 
zodat ze met meer zelfvertrouwen in het leven 
staan?

• Hoe voer ik een talentgesprek?
• Hoe werk ik met de verschillende talenten in 

mijn klas?
• Hoe geef ik ruimte aan de minder zichtbare 

talenten van kinderen? 
• Hoe krijg ik de kinderen meer in flow?



CURSUS 2.2 
Hoe stimuleer je een nieuws- 
gierige houding bij leerlingen?

Werken aan echte betrokkenheid

Veel methodes werken met leervragen/onder-
zoeksvragen om leerlingen meer te betrekken bij 
het leerproces. In deze training onderzoek je wat 
belangrijk is om leerlingen te begeleiden in het be-
denken van een voor hen prikkelende vraag. Waar 
worden ze nieuwsgierig van? 

Door vanuit kunst- en cultuuronderwijs naar ‘de 
vraag’ te kijken krijg je meer betekenisvolle inhoud. 
En wanneer stel je die vraag? Timing is daar belan-
grijk moment in. Kan je starten met een leervraag/
onderzoeksvraag aan het begin van een project? 
We werken aan procesgerichte didactiek, betek-
enisvolle werkvormen en de koppeling tussen 
omgevings- en maakonderwijs. 

Kernvragen 

• Hoe begeleid ik leerlingen om te komen tot een 
nieuwsgierige houding?

• Wat is een betekenisvolle (onderzoeks-)vraag?
• Hoe formuleer ik zelf en met mijn leerlingen 

meer verdiepte en hanteerbare leervragen?
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voor wie? (Deel van het) schoolteam.

datum en tijd In overleg, een hele dag of 
minimaal twee dagdelen op maat. 
Bijeenkomsten met (een deel van) 
het team. 

Uitbreiding naar meer  
bijeenkomsten is mogelijk.

locatie In overleg.

financiële  
bijdrage

Aangeboden door provincie Fryslân 
en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

Via je Meimakker of 
www.kultuerfilter.nl/cursus.



CURSUS 2.3 
Van product naar proces,  
maar hoe dan?

“Als alle kinderen dezelfde kip moeten 
knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.” 
(Marcel van Herpen)

Eigenaarschap is een speerpunt van KEK en ook van 
vele scholen. Wij leerden heel veel van Karin Kotte. 
Zij is expert op het gebied van procesgerichte 
didactiek. Ze leert je om meer evenwicht te vinden 
tussen sturing als leerkracht en werken met de 
inbreng van de leerling. Zij noemt dit proces- 
gerichte didactiek.

Door vanuit een proces te werken probeer je andere 
mogelijkheden, leer je autonoom denken, buiten het 
kader durven gaan en keuzes te maken: de 
manier waarop een kunstenaar of wetenschapper 
ook denkt. Het doorlopen van een proces is geen 
doel op zich. Het geeft betekenis aan de leerstof, 
betrokkenheid en eigenaarschap van leren. En het 
biedt een kader waarin ieders talenten op  
natuurlijke wijze zichtbaar worden.

Kernvragen

• Waar zit het evenwicht tussen sturing van de 
docent en de inbreng van de leerling? 

• Wanneer heeft een (creatief) proces kwaliteit?
• Hoe begeleid ik een creatief proces?
• Hoe formuleer ik een goede procesgerichte 

opdracht?
• Hoe begeleid ik het proces van de leerling met 

aandacht voor zijn/haar talent?  
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voor wie? Leerkrachten.

datum en tijd 10 maart 2021  
van 13.30 tot 17.00 uur.

locatie in Leeuwarden.

financiële 
bijdrage

€ 75,- incl. btw per deelnemer. Mede 
aangeboden door provincie Fryslân 
en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

Via je Meimakker of 
www.kultuerfilter.nl/cursus.

Dit is een introductietraining door Karin Kotte. Je 
Meimakker coacht je na de cursus bij het in  
praktijk brengen van het geleerde op school.
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THEMA 3 
CO-TEACHING MET 
KUNSTVAKKEN  

bij dit thema bieden we de volgende 
werksessies, cursussen en trainingen aan: 

• Meer kunst in  
je eigen les 

• Meer muziek in de klas  



CURSUS 3.1 
Meer kunst in je 
eigen les 
Aan de slag met dans, theater, beeldende 
kunst, taal, nieuwe media en muziek

Hoe kun je kunst verweven met de doelen die je in je 
lessen wil behalen? Hoe kun je vakoverstijgend werk-
en met dans, theater, beeldende kunst, taal, nieuwe 
media of muziek? Daarvoor hebben we co-teaching in 
de klas! Ervaring met het geven van kunstvakken is 
niet nodig, we werken laagdrempelig en ontspannen. 

KEK2 heeft met het Fries Museum, Tryater, Fers, 
Kunstkade en New Noardic Wave een groep enthou-
siaste vakdocenten bij elkaar gebracht om jou en je 
team op weg te helpen met meer kunst in de klas. Ze 
zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld tekenen, theater 
of muziek, maar kunnen ook disciplines combineren. 

Samen met de kunstdocent onderzoek je hoe je kunst 
op zo’n manier in kan zetten, dat het past bij jou als 
leerkracht en jullie school. Soms vakoverstijgend, 
maar ook verdiepend in een bepaalde kunstvorm. 
Kunst om de kunst, of kunst inzetten voor het  
creatieve denken! Samen met de kunstdocent maak 
je een plan om de kunst ook op lange termijn in de 
klas te houden. Kom kijken wat bij jou past tijdens het 
open huis.

14



Beeldend: De Tekenskoalle 

Maak kennis met nieuwe technieken en ideeën om je leer-
lingen uit te dagen en te inspireren. Met de bouwstenen 
van het tekenonderwijs onderzoeken we hoe jij in jouw 
klas steeds weer nieuwe en verrassende tekenlessen 
kunt geven. Je leert ook hoe je het creatieve proces bij de 
leerlingen stimuleert en volgt.
Bij De Tekenskoalle werk je samen met een specialist van 
het Fries Museum.

Theater: Wy Spylje 

Wil jij graag meer spelenderwijs met je klas aan de slag? 
We bieden een praktische manier om met theater aan 
de slag te gaan, zodat je na afloop van de training kunt 
zeggen: ‘dit ga ik volgende week meteen met mijn klas 
uitproberen!’ Er is veel aandacht voor onderzoeken, expe-
rimenteren en spelen met verschillende theatervormen. 
Bij Wy Spylje werk je samen met een specialist van  
Tryater.

Taalplezier: Taaltoveraars 

Hoe verleid en inspireer je je leerlingen om de veelzijdig-
heid van taal te onderzoeken en te gebruiken als een per-
soonlijk instrument? Dit traject is niet gericht op spelling of 
technisch leesonderwijs, maar op de toepassing van taal 
als kunstvorm waaraan je plezier beleeft!
Bij Taaltoveraars werk je samen met een specialist van Fers. 
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Mix je les met de KEK-TOOL

Je krijgt bij deze training een inspirerende tool 
waarmee je je (les)doelen en thema kunt combine-
ren met werkvormen uit de kunst. Een draaiwijzer 
waarmee je, als een DJ, je eigen kunstlessen kan 
mixen. 

IN ONTWIKKELING

IN ONTWIKKELING
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IN ONTWIKKELING



wat Kom kijken wat bij jou past  
tijdens het Open huis

Co-teaching in de klas Teamtraining

datum 
en tijd

Tekenskoalle 28 okt. 2020 en 3 maart 2021 
Wy Spylje 10 sept. 2020 
Taaltoveraars         16 sept. 2020 
Wy Sjonge                 7 okt. 2020 
Wy Dûnsje                 2 sept 2020 
Wy Hacke                14 okt. 2020 
Wy Flogge               14 jan. 2021 
Wy Fertelle             16 sept. 2020

Tenzij anders aangegeven is het  
Open huis van 16.00 tot 20.00 uur.

In overleg. In overleg.

locatie Volgt. In de klas. Op school.

financiële 
bijdrage

Aangeboden door provincie Fryslân en  
Ministerie OCW.

55 euro per uur,  
mede aangeboden door 
provincie Fryslân en 
Ministerie OCW.

100 euro per training, mede 
aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info 

en aan-

melden

Via je Meimakker of 
www.kultuerfilter.nl/cursus.
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Muziek: Wy Sjonge 

Of je nu zingt, danst, speelt of luistert: muziek raakt ons  
allemaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat benut in de 
klas? Met de coaches van Wy Sjonge verken je wat jij kunt, 
hoe je dit op de kinderen overbrengt en hoe je verbinding 
maakt tussen muziek en andere disciplines. 
Bij Wy Sjonge werk je samen met een specialist van  
Keunstwurk.

Digitale media: Wy Hacke 

We leven in een maatschappij die bol staat van technologie 
en die steeds sneller digitaliseert. Bij Wy Hacke besteden we 
aandacht aan (nieuwe) mediakunst, oftewel het creëren en 
scheppen met nieuwe (media)technieken. Dit doen we door 
op een creatieve manier te verdwalen. 
Bij Wy Hacke werk je samen met een specialist van Fers. 

Dans: Wy Dûnsje 

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van  
kinderen. Het is niet zo gek dat kinderen vaak niet lang kun-
nen stilzitten en willen bewegen! Bij Wy Dûnsje leer je hoe 
je van beweging tot dans kunt komen. We gaan aan het werk 
met de basiselementen van dans, combineren dans met taal 
en andere vakken en maken onze eigen danscompositie. 
Danservaring is niet nodig! 
Bij Wy Dûnsje werk je samen met een specialist van  
Kunstkade.

Vertellen: Wy Fertelle 

Het verhaal is voor ons brein de meest interessante en  
logische manier om kennis te verwerken. Door naar  
verhalen te luisteren en ze te vertellen, verbind je je met de 
ander en leer je hoe het leven werkt. De verbindingen die 
je legt in je jeugd bepalen de wording van je brein. In deze 
training leer je hoe je zelf en met de kinderen van je klas tot 
verdiepte verhalen komt.  
Bij Wy Fertelle werk je samen met vertelspecialist (ZZP).



wat Kom kijken wat bij jou past  
tijdens het Open huis

Co-teaching in de klas Teamtraining

datum 
en tijd

Tekenskoalle 28 okt. 2020 en 3 maart 2021 
Wy Spylje 10 sept. 2020 
Taaltoveraars         16 sept. 2020 
Wy Sjonge                 7 okt. 2020 
Wy Dûnsje                 2 sept 2020 
Wy Hacke                14 okt. 2020 
Wy Flogge               14 jan. 2021 
Wy Fertelle             16 sept. 2020

Tenzij anders aangegeven is het  
Open huis van 16.00 tot 20.00 uur.

In overleg. In overleg.

locatie Volgt. In de klas. Op school.

financiële 
bijdrage

Aangeboden door provincie Fryslân en  
Ministerie OCW.

55 euro per uur,  
mede aangeboden door 
provincie Fryslân en 
Ministerie OCW.

100 euro per training, mede 
aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info 

en aan-

melden

Via je Meimakker of 
www.kultuerfilter.nl/cursus.
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Nieuwe media: Wy Flogge 

Verhalen vertellen kan op veel verschillende digitale 
manieren, bijvoorbeeld door te vloggen. Hoe maak je een 
vlog, hoe film je? Hoe bouw je een verhaal op en hoe mon-
teer je dat? En hoe deel je dit veilig online? Maar bovenal, 
wiens verhaal kies je om te vertellen en welke invalshoek 
gebruik je? Hoe maak je het betekenisvol? 
Bij Wy Flogge werk je samen met een specialist van New 
Noardic Wave. 
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CURSUS 3.2 
Meer muziek 
in de klas

Wist je dat spelen met muziek nauw verwant is aan 
het spelen met taal, omdat je bij beide grotendeels 
dezelfde hersengebieden gebruikt? Hoe jonger je 
begint en hoe vaker je met muziek speelt, hoe beter. 
Meer muziek in elke klas, op elke school, elke week 
en bereikbaar voor alle kinderen in Friesland, dat 
is waar we met heel veel samenwerkende partners 
voor gaan.  

Voorop staat dat we muziek maken vanuit jouw 
eigen talenten en vaardigheden. Het werken aan 
vertrouwen is essentieel en krijgt altijd aandacht. 
Door de regeling Muzykimpuls en in samenwerking 
met de lokale kunstinstellingen hebben we een 
gevarieerd aanbod aan deskundigheidsbevordering 
voor het hele team: inspiratiesessies, workshops, 
co-teaching en verkorte opleidingen waarmee 
leerkrachten vanuit speelplezier en eigen talent 
werken. Dit aanbod stellen we beschikbaar voor  
alle scholen in Friesland.
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Samen sterken de trainingen een doorgaande 
leerlijn muziek: zingen, muziek maken met allerlei 
muziekinstrumenten, een diversiteit aan methodes, 
lesmaterialen en werkvormen. Ook het combineren 
van muziek met andere vakken komt aan bod. 
Iedereen stapt in op zijn of haar niveau en samen 
zetten we stappen die passen bij het onderwijs 
van je school en ieders persoonlijke motivatie, 
voorkeuren en talenten. 
    
De Muzykimpulsregeling heeft bewezen dat je in 
een aantal jaren een leerlijn kunt implementeren en 
borgen door het maken van een plan en het zetten 
van kleine stappen in een meerjarige periode. Door 
te beginnen vanuit de vragen en wensen van de 
school bouwen we samen een passend aanbod.

Muziekmethodeproeverij (inspiratiesessie 
voor startende teams)

De bekendste en meest gebruikte methodes worden 
toegelicht en vergeleken qua opbouw, werkwijze, 
leerlijnen, we proeven van een aantal lessen, liedjes 
en energizers en we stemmen het liefst meteen 
vervolgacties af.

Meer zingen in de klas  

Tijdens deze trainingen leer je hoe je met jouw 
groep aan de slag kunt gaan en krijg je veel 
tips over het instuderen van liedjes, werken 
aan meerstemmigheid en dit vanuit diverse 
muziekstijlen, met warming-up oefeningen, gebruik 
van digitale methodes, YouTube en veel praktische 
tips over het trainen van de stem.

Spelen met Boomwhackers

Je krijgt allerlei tips en oefeningen om de 
Boomwhackers te gebruiken in de klas, als 
muziekinstrument en als middel voor allerlei 
vormen van spelend en onderzoekend leren. Van 
spelvormen en creatieve toepassingen voor de 
onderbouw, melodietjes en akkoorden maken voor 
de middenbouw tot samenspeloefeningen voor de 
bovenbouw of zelfs een heel orkest of samenspelen 
met de muziekvereniging in de buurt.

Spelen met schoolinstrumenten en 
bodypercussie

We zien op veel scholen mooie muziekinstrumenten 
ongebruikt in de kast staan. Ook zijn er de afgelopen 
jaren allerlei nieuwe schoolinstrumenten op de 
markt gekomen naast de boomwhackers. En wat 
kun je zoal met materialen in de klas of gewoon met 
je lijf? Hoe rap je bijvoorbeeld op een beat door je 
mond (beatbox) en hoe maak je die zelf? 
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Meer zingen in de klas, Spelen met Boomwhackers 
en Spelen met schoolinstrumenten en 
bodypercussie bieden we aan op drie niveaus: 1. 
start, 2. verdieping en 3. borging.

Een klas of groep muzikaal leiden

Hoe leid of ‘dirigeer’ je een groep/klas? Welke 
vaardigheden van een ‘maestro’ zijn handig voor in 
de klas of voor een muziekgroep, koor of orkest? Je 
leert praktische manieren en gebaren, verbale en 
non-verbale communicatie, waarmee je “staat” voor 
een muziekgroep of hele klas. Bij de verdiepende 
cursussen leer je ook diverse dirigeertechnieken. 
Ook gaan we in op organisatie, repertoire en 
lesmateriaal. 

Keuzemogelijkheden: 1. basis voor in de klas (ver-
plicht voor 2 en 3), 2. schoolorkest/muziekgroepen 
en 3. schoolkoor.   

Opleiding tot kartrekker 1-2-3-zing   

In samenwerking met 1-2-3-zing bieden we deze 
tweedaagse training voor leerkrachten die als kar-
trekkers in het muziekonderwijs werken of willen 
gaan werken met 1-2-3 zing.  
Je leert alle facetten van de methode inclusief de 
doorlopende leerlijn en kunt dit overdragen aan je 
collega’s en je eigen klas. Je ontdekt je eigen muzi-
kaliteit en talenten. Je krijgt met energieke werk-
vormen en opdrachten praktische tools om meer te 
doen met een lied of les. De opgedane vaardigheden 
en inspiratie verwerk je in een beknopt stappenplan.

voor wie? Schoolteams Individueel

datum 
en tijd

De meeste team-
trainingen duren 
tussen één tot 
twee uur (voor-
keur 1,5 uur). 

Kijk op  
www.kultuerfilter.
nl/cursus.

locatie in de eigen school 
of locatie 

Kijk op  
www.kultuerfilter.
nl/cursus.

finan- 
ciële 
bijdrage

Afhankelijk van 
keuzes maar 
zo toegankelijk 
mogelijk dank-
zij de steun van 
provincie en het 
ministerie van 
OCW. 

Kijk op  
www.kultuerfilter.
nl/cursus.

meer info 
& aanmel-
den

Dit is een deel van het aanbod. Meer 
aanbod en aanmelden via je Meimakker 
of www.kultuerfilter.nl/cursus.



THEMA 4 
ONTMOETINGEN EN 
EVENEMENTEN   

Voor je agenda! 

• Cultuureducatiefestival 

• Dag KEK2, hallo KEK3.  
Het hoogste punt!   

• Symposium Méér met mijn 
muziek

• Meispelen 

• WOW Meartalich 
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Cultuureducatiefestival

Hét jaarlijkse festival voor cultuureducatie-minnend 
Fryslân, met heel veel inspiratie en workshops voor 
leerkrachten, cultuurcoördinatoren van scholen en 
culturele instellingen.

datum en tijd 18 november 2020   
van 16.00 tot 20.00 uur.

locatie Stadskas Explore the North, 
Leeuwarden. 

financiële bijdrage Aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden 

www.kultuerfilter.nl

Dag KEK2, hallo KEK3.   
Het hoogste punt! 

Er is in Fryslân de afgelopen vier jaar gestaag ge-
bouwd aan een prachtig netwerk cultuuronderwijs. 
Om deze bouwfase af te sluiten, het hoogste punt te 
vieren en de nieuwe bouwstenen voor KEK3 te delen 
organiseren we een bouwbijeenkomst. Vier mee!  

datum en tijd 21 januari 2021  
van 10.00 tot 16.00 uur.

locatie Volgt.

financiële
bijdrage

Aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

www.kultuerfilter.nl

Symposium Méér met  
mijn muziek

Samen met NHL Stenden Hogeschool organiseren 
we ieder jaar een muzieksymposium. De locatie rou-
leert: in Friesland, Groningen of Drenthe. De eerste 
editie is op 1 april (geen grapje) 2020 in Leeuwar-
den, bij NHL Stenden.

We onthalen jullie muzikaal en wisselen ervaringen 
uit over hoe we in ons muziekonderwijs nog meer 
kunnen aansluiten bij hoe muziek een rol speelt in 
het leven van (jonge) kinderen. 
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datum en tijd Voorjaar 2021.

locatie Volgt.

financiële bijdrage Aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

meermuziekindeklas@ 
keunstwurk.nl 

WOW Meartalich 

WOW Meartalich is in konferinsje mei nijsgjirrige 
lêzingen en workshops oer meartalich ûnderwiis. 
KEK en WOW Meartalich fine inoar hieltyd mear yn it 
jaan fan foarm oan ynspiraasje yn meartalich 
ûnderwiis. Kom ek en ûnderfyn hokker 
ynspirearjende taal-stappen asto sette kinst mei 
dyn klas.

datum en tiid 26 maaie 2021.

lokaasje Adverium Drachten.

finansjele bijdrage Oanbean troch 
provinsje Fryslân.

mear ynfo en oanmelde www.kultuerfilter.nl

Meispelen  

Een jaarlijks fenomeen waar we elkaar laten zien 
wat cultuur op school betekent! Muziek maken, 
acteren, schilderen of tekenen, dansen, zingen, ma-
ken of filmen: kinderen kunnen aan elkaar, ouders, 
leerkrachten en het dorp of de wijk laten zien welke 
talenten ze hebben. Ontstaan vanuit het landelijke 
initiatief Meer Muziek in de Klas. 

datum en tijd 21 mei 2021 de hele dag.

waar? Op je eigen school en mogelijk 
aansluitend bij activiteiten in de 
regio en provincie. Reserveer in 
ieder geval alvast de datum!

financiële 
bijdrage

Aangeboden door provincie 
Fryslân en Ministerie OCW.

meer info en 
aanmelden

www.kultuerfilter.nl



24

OVER ONS 
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Wat is KEK? 

Cultuureducatie een vaste plek geven in je 
curriculum, dat is nog best lastig. Daarvoor 
heeft het Ministerie van OCW de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit bedacht. Voor 
Fryslân voert Keunstwurk deze regeling uit onder 
de naam KEK: Kultuuredukaasje mei kwaliteit.

En wat is een Meimakker?

KEK werkt met Meimakkers. De Meimakker 
verbindt de (onderwijs)vraag van de school met 
kunst en cultuur, samen met jou als leerkracht, 
met de school en met de culturele aanbieders in 
de omgeving. Daarin zoeken jullie samen naar 
de juiste bouwstenen, zodat de school goede 
partners en inhoud krijgt om het gekozen pad 
te lopen. Meimakkers inspireren, begeleiden, 
co-creëren, vragen, luisteren en dagen je uit. Zo 
ontstaan verschillende onderzoeken en trajecten 
om leerkrachten meer kennis van en plezier 
in kunst- en cultuuronderwijs te geven en het 
kunst- en cultuuronderwijs in de school op een 
hoger plan te brengen. KEK wordt gefinancierd 
door provincie Fryslân en Ministerie OCW/Fonds 
Cultuurparticipatie. Daarom kunnen we een deel 
van de cursussen, trainingen en werksessies in 
deze gids kosteloos of voor een kleine bijdrage 
aanbieden.  

KEK biedt maatwerk(trajecten)  
op het gebied van bijvoorbeeld: 
–––––––––––––––––––––––––––––––
• visieontwikkeling 

––––––––––––––––––––––––––––
• ontwerpgericht en 

onderzoekend leren 
––––––––––––––––––––––––––––

• talentontwikkeling   
––––––––––––––––––––––––––––

• co-creatie met kunstenaars 
––––––––––––––––––––––––––––

• werken in ateliers 
––––––––––––––––––––––––––––

• taalplezier
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KEK2 is:
- Ateliers Majeur - 

Museumfederatie Fryslân 
- De Veerkieker - Akte2 - 
Kunst & COO - Opus 3 -

Afûk - It Toanhûs - 
Seewyn - Prins Claus 

Conservatorium 
- Bovenschoolse 

organisaties - 
Cedin - Fonds voor 

Cultuurparticipatie - 
Keunstwurk - FERS - De 

bibliotheken van Fryslân 
- De Lawei cultuureducatie 
- Provincie Fryslân - Sense 
of Place - Sjongfestival 
- Tresoar - We the North 
- Kunstkade - Waadzinnig 
- OMF - SAKO Friesland - 
Never Ending Orchestra  
- Fries Museum - Mar & 

Klif - RUG - Museum Dr8888 
- NHL Stenden Lectoraat 
Meertaligheid - Meeuw 
Jonge Theatermakers - 

Tryater - NHL Stenden pabo 
en kunstvakopleidingen 

- Next Level School 
- De Wâldsang - Alle 

gemeenten van FRYSLân - 
Hanzehogeschool - City of 
Literature - SEMKO - Oerol 

- Oranjewoud Festival 
- LF2028 - Opera Spanga - 
Explore the North - New 

Noardic Wave - Noordelijk 
Film Festival - Fries 

Straatfestival - Spark 
the movement - FEP - vele 

ZZP’ers - en meer!
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-----------------------------------------------------------

Wie zijn wij?

Team educatie KEK/Keunstwurk: Daniëlle van Peer, 
Anne Graswinckel, Jan Gaasenbeek, Emiel Copini, 
Froukje Geerts, Gerda Roorda, Thijs Oud, Jan Wietse 
Fokkema, Dieuwke Kloppenburg, Sarah Dolstra, 
Shekila Ramautar, Anna van der Werf, Jornt Karel, 
Grietje Deinum

-----------------------------------------------------------

KEK
p/a Keunstwurk 
Wissesdwinger 1 
8911 ER Leeuwarden 
058-2343434 
kultuerfilter@keunstwurk.nl 
www.kultuerfilter.nl

-----------------------------------------------------------

Colofon
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Drukwerk: CSL Digitaal Leeuwarden 
Verspreiding: Meimakkers en PostNL



28


