EVALUATIE 2018-2019 | ICC’ERS
ERVARINGEN MET CULTUURONDERWIJS & ONZE DIENSTVERLENING
Interne cultuurcoördinatoren: 24

WIST JE DAT?
•
•
•
•

KEUZE

92% van de scholen een cultuurvisie vastlegt in een beleidsplan
er draagvlak is voor cultuuronderwijs bij 100% van de directieleden, 100% van de
groepsleerkrachten en 80% van de vakleerkrachten
de selectie van activiteiten gebeurt op basis van de visie van de school (72%), de voorkeur van
leerkrachten (68%) en de voorkeur van leerlingen (36%)
50% van de scholen overlegt met culturele instellingen over cultuureducatie

Disciplines die scholen met leerlingen bezoeken:

theater | dans
erfgoed
muziek
wetenschap | techniek
beeldende kunst
film | media
letteren | literatuur

23
18
18

Doorslaggevend is…
(in volgorde van belangrijkheid)
1.
2.
3.
4.
5.

16
13
5
2

aanbod
afstand en bereikbaarheid
thema
aansluiting leerlijnen
datum/periode

DOELSTELLINGEN

EFFECTEN

1

kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur (76%)

leerlingen hebben een creatievere houding (76%)

1

2

persoonlijke ontwikkeling stimuleren (identiteit, zelfbeeld,
normen en waarden) & kennis en vaardigheden op het
gebied van kunst & cultuur vergroten (40%)

leerlingen beschikken over meer vaardigheden en
kennis op het gebied van kunst & cultuur (72%)

2

leerlingen beschikken over meer
verbeeldingskracht (64%)

3

3

creatieve vaardigheden ontwikkelen (32%)

QUOTES

“Fijn dat er weer een

ima!
mail en telefoon pr
“Communicatie via

“Graag mee
r aanbod da
ns, cultuur
in januari,
, muziek
februari en
maart.”

inspiratiemiddag komt!”

”

elle
idelijk allemaal en sn
“Prima, helder en du
telefoontjes!”
reactie op mails en

“Als SBO gaat het bij ons soms net anders, en
in ieder geval boeken we later. Ik ervaarde een
enorme bereidheid om oplossingen te zoeken als
er een probleem was.”

“De bezoe
ken zijn
altijd goe
d geregeld
.”

OVER ONS
Wij regelen voor basisscholen het bezoek aan Utrechtse musea en podia en we faciliteren de dialoog tussen hen.
Onze evaluatiesystematiek is daarbij belangrijk: we inventariseren hoe leerkrachten en leerlingen het cultuuraanbod
van onze culturele partners ervaren én wat icc’ers en culturele instellingen van onze dienstverlening vinden.
Met die feedback kunnen scholen hun cultuurvraag aanscherpen, culturele instellingen hun cultuuraanbod
optimaliseren en wij onze dienstverlening verbeteren! Meer informatie vind je op www.cultuurenschoolutrecht.nl

