
 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING WERKBEZOEK KUNST CENTRAAL 

Aan: Statenleden van de provincie Utrecht, juli 2022 

 

 

Ter introductie: 

Kunst Centraal is een partnerorganisatie van de provincie Utrecht en zorgt voor goede binnen 

schoolse kunst- en cultuureducatie in de provincie Utrecht. Met verschillende programma’s voor 

leerlingen bereiken we 90% van de basisscholen in ons werkgebied1. 

Daarnaast zijn we actief op gebied van deskundigheidbevordering voor leerkrachten in het primair 

onderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. Ook brengen we in het voortgezet onderwijs 

inspirerende projectformats die we ontwikkelen in samenspraak met lokale instellingen. Inmiddels 

bereiken we (sinds 2020) 49% van de 100 V(MB)O scholen met onze diensten. 

 

We zijn trots op wat we bereiken en om u een concreter beeld te geven van onze activiteiten, nodigen 

we u graag uit voor een werkbezoek komend najaar 2022. We informeren u over onze programma’s, 

het bereik en thema’s als kansengelijkheid en burgerschap die onlosmakelijk verbonden zijn met de 

activiteiten binnen zowel primair- als voortgezet onderwijs. De datum van het werkbezoek wordt 

afgestemd met de griffier. 

 

OPZET WERKBEZOEK, duur: 1 dagdeel (± 3 uur) 

➢ Ontvangst, korte kennismaking en toelichting diensten en bereik Kunst Centraal algemeen. 

➢ Samen met een klas uit het primair onderwijs bezoeken we een Kunstmenu activiteit zoals 

een theater- of dansvoorstelling, een tentoonstelling of we maken een workshop van een 

kunstenaar mee. Afhankelijk van de datum zal dit inhoudelijk worden ingevuld. 

➢ Hoe zet je jongeren aan tot kritisch en onderzoekend denken? Dat laten we zien in een Visual 

Thinking Strategy workshop op een inspirerende locatie. 

➢ Gesprek n.a.v. de activiteiten en de aansluiting op onderwijs doelstellingen. 

 

We hopen op uw komst en zullen het programma uitwerken zodra de datum bekend is. 

 

Naast een werkbezoek bent u vanzelfsprekend ook altijd welkom op 1 van onze reguliere activiteiten. 

In de bijlage is een aantal activiteiten opgesomd die plaatsvinden in komend schooljaar. 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

Barbara Wittebol 

Directeur – Bestuurder 

 

 

  

                                                                    
1 Kunst Centraal is actief in alle gemeenten in de provincie Utrecht m.u.v. de stad Amersfoort en Utrecht waar het primair onderwijs betreft. 



 

BIJLAGE 

Reguliere activiteiten Kunst Centraal waarvoor u ook van harte welkom bent: 

 

Voor komend (school)jaar nodigen we u ook graag uit voor 1 van onze activiteiten die we organiseren 

om de deskundigheid van leerkrachten, docenten en directies uit primair- en voortgezet onderwijs te  

bevorderen en om hen te inspireren. Save the dates! 

  

❖ CREATIEVE KRACHT IN HET S(B)O 

Woensdag 23 november - 15:30-17:00 uur 

Juist voor kinderen en jongeren met een beperking biedt creativiteit kansen. Kansen om 

zichzelf te zijn en kansen om zichzelf te ontwikkelen. De kracht van kunst en cultuur is dat 

leren niet moeilijk is, maar spelenderwijs gaat. Cultuur coördinatoren en schoolleiders 

wisselen ervaringen uit en leren hoe je als S(B)O school creativiteitsontwikkeling een 

structurele stevige basis geeft.  

 

❖ INSPIRATIEDAG VOORTGEZET ONDERWIJS 

Dinsdag 24 januari 2023 - 09:00-17:00 uur 

Hoe kun je vanuit de kunstvakken bijdragen aan de doelen van burgerschapsonderwijs? 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we op zoek naar de raakvlakken tussen cultuureducatie, 

erfgoedonderwijs en burgerschapsvorming. We starten met een plenaire lezing. Daarna laten 

collega’s voorbeelden uit de praktijk zien. We sluiten af met een borrel. We inspireren 

docenten en zorgen voor concrete lesideeën om mee aan de slag te gaan. 

 

❖ ANDERS KIJKEN 

Woensdag 10 mei 2023 – 15:30-17:30 uur 

In deze bijeenkomst voor leerkrachten, docenten, directies po en vo en beleidsmakers,  

zoomen we in op de zeer actuele vraag: hoe dragen culturele activiteiten op school bij aan de 

sociaal emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van leerlingen? 

 

Nieuwsgierig naar de activiteiten in de klas met leerlingen? Dat horen we graag zodat we een bezoek 

kunnen afstemmen met u. 

 


