
 

Programma Inspiratiedag Cultuur op school  

Van harte welkom op de inspiratiedag Cultuur op school op wo. 16 maart in Leuven i.s.m. Stad Leuven en 

SOM (Samen Onderwijs Maken).  

Met een breed aanbod aan workshops, praktijkverhalen en lezingen verruimen we de blik op cultuur op deze 
dag. En verkleinen we de kloof tussen cultuureducatieve organisaties en scholen. Leerkrachten en 
organisaties komen vertellen vanuit hun klaspraktijk en bieden zo een kijk in hoe zij het doen.  
  
Wat beogen we met deze inspiratiedag 'Cultuur op school'? 
  
- Verruimen: In diverse sessies komen verschillende disciplines aan bod om mee aan de slag te gaan in je 
klas of school: beeld, poëzie, leesplezier, muziek, ... 
- Verdiepen: Sprekers begeesteren onderwijsprofessionals rond de invulling van cultuuronderwijs. 
- Verbinden: We laten organisaties en scholen zelf aan het woord om het aanbod kenbaar te maken en 
samenwerkingsverbanden te stimuleren. 
  
Deze editie vertrekken we vanuit 3 themalijnen die in 3 routes aan bod komen op verschillende locaties in 
Leuven. Je kan kiezen voor 1 lijn of een mix maken van verschillende lijnen. De meeste sessies gaan door in 
M Leuven en Bib Tweebronnen. Wandelafstand tussen deze 2 locaties is slechts 5 minuten.  

1. Het Leesoffensief (Bib Tweebronnen) 
2. Eindtermen Cultureel bewustzijn en Culturele expressie; Erfgoed (M Leuven) 
3. Talentontwikkeling en de muzische domeinen (M Leuven en Maakleerplek) 

Bij iedere sessie wordt er ook aangeduid voor welk niveau het is: kleuter-, lager of secundair onderwijs of 

dko.  

De inspiratiedag ‘Cultuur op school’ is er voor iedereen die een hart voor cultuur binnen onderwijs heeft: 

leerkrachten, directies, docenten, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspectie, leerkrachten dko … maar 

ook educatieve medewerkers uit culturele organisaties zijn van harte welkom.  

Deze dag gaat volledig live door in Leuven, met het respecteren van de huidige coronamaatregelen. Indien 

de omstandigheden dit vereisen, zullen we overschakelen naar een online alternatief voor de 

ingeschrevenen. We brengen de deelnemers daarvan tijdig op de hoogte. 

Deelname is gratis.  

Inschrijven kan tot 8 maart 2022 om 12.00 u. 

  



 

8u45: Onthaal Het Depot Leuven 

 

9u30 – 11u45: Plenaire opening – Het Depot Leuven 

Cultuureducatie zorgt voor verbinding. Verbinding met elkaar en tussen leerstofonderdelen. Verbinding die 
we in coronatijden extra nodig hebben. Tijd dus voor een dag vol kwaliteitsvolle inspiratie, met oog voor 
de uitdagingen van deze tijd. 
 
Gastvrouw Annelies Moons (Radio 1) gidst ons tijdens het plenair gedeelte door de drie thema’s van de 
dag: lezen, talent en cultureel bewustzijn. Thema’s die elkaar vinden en versterken in cultuureducatie. 
Stoomboot zorgt voor de muzikale intermezzo’s.  
 
Verwacht je aan boeiende inzichten, verrassende kunstenaars, ambitieuze plannen rond het Leesoffensief 
en veel goesting om ermee aan de slag te gaan. Een boeiende intro voor een namiddag waarin de praktijk 
van de thema’s-naar-keuze centraal staat. 

 

11u45 – 13u00: verplaatsing naar M Leuven, Bib Tweebronnen of 

Maakleerplek Leuven + lunch op de diverse plekken 

  

13u00 – 14u15: Sessieblok 1 

Sessie 1: De Kunstbrug: een langdurige samenwerking tussen Mater Dei-school en M Leuven – 

Sofie Vermeiren, Charlotte Van Peer  

Lager onderwijs 

Locatie: M Leuven 

In deze sessie vertellen Sofie Vermeiren en Charlotte Van Peer van M Leuven hoe je een structurele 

samenwerking kan opzetten tussen een culturele instelling en een school. Op die manier organiseer je 

straffere muzische vorming. M Leuven en Mater Dei zaten samen rond de tafel over de eindtermen en de 

leerdoelen en maakten zo van het museum het verlengde van het klaslokaal.  

Sofie Vermeiren is diensthoofd Publieksbemiddeling bij M Leuven. Ze is sinds 2000 werkzaam in het 
Vlaamse museumveld, waar ze verschillende projecten en vormingen opzette rond publieksbemiddeling en 
-participatie in een museumcontext. Sofie houdt ervan om publiek en kunst op allerlei manieren samen te 
brengen en verbindingen te leggen. 
 
Charlotte Van Peer is medewerker Publieksbemiddeling bij M Leuven. In het museum is ze verantwoordelijk 
voor het vrijetijdsaanbod en sociaal artistieke projecten voor verschillende doelgroepen. Samen met 
Conny Feyaerts, leerkracht bij Mater Dei-school, is ze de spil van het project De Kunstbrug. 

 

  



Sessie 2: Cultureel bewustzijn en culturele expressie: van theorie en eindtermen naar de praktijk 

– Jan Leyers en Bert Roos 

Secundair onderwijs, dko  

Locatie: M Leuven 

Cultuur is iets wat vele mensen beroert. In deze sessie staat Jan Leyers stil bij wat we verstaan onder 

cultureel bewustzijn. Hoe de cultuurtheorie Cultuur in de Spiegel daar een antwoord op biedt en wat de 

16de sleutelcompetentie cultureel bewustzijn en culturele expressie inhoudt. De theoretische 

achtergronden krijgen ook een vertaalslag naar de praktijk. Bert Roos legt uit hoe hij heel concreet met 

jongeren aan de slag gaat en hoe hij werkt om het cultureel bewustzijn en culturele expressie te 

versterken. 

Jan Leyers werkt bij CANON Cultuurcel (Ministerie van Onderwijs en Vorming) 

Bert Roos is expert Cultuur in de Spiegel. Hij werkte 8 jaar als cultuurcoördinator voor GO! 
Spectrumschool, waar hij voordien leerkracht was. Bert heeft jarenlang ervaring met cultuurprojecten 
binnen beroeps- en technisch onderwijs, steeds met Cultuur in de Spiegel als leidraad. Sinds kort is Bert 
actief bij de Antwerpse bibliotheken waarvoor hij een werking rond competentieontwikkeling bij jongeren 
mee zal uitwerken. 

 

Sessie 3: Aan de slag met erfgoed in de klas – Ellen Demuynck en Rone Fillet 

Secundair onderwijs 

Locatie: M Leuven 

Wat is erfgoed en hoe ga je ermee om? En wat maakt iets tot erfgoed (voor jouw leerlingen)? In deze 

sessie gaan Ellen Demuynck en Rone Fillet in op beide sporen om erfgoed in je klas te brengen. 

Hoe zet je een traject op rond het erfgoed van je eigen school of het erfgoed in de schoolbuurt? Hoe 

introduceer je het begrip erfgoed bij jouw leerlingen? Welke ondersteuning kan een erfgoedpartner je 

bieden? Naar welk eindresultaat werk je toe? Welke drempels zijn er? Wat betekent erfgoed voor je 

leerlingen? Aan de hand van enkele inspirerende trajecten in Leuvense scholen ontdek je hoe een traject 

op maat van jouw school(klas) eruit kan zien. Ellen Demuynck (Erfgoedcel Leuven) zet je met concrete tips 

en tricks op pad.  

Daarnaast laat Rone Fillet (De Veerman) je met het erfgoedpakket My Past Future stilstaan bij de betekenis 

van erfgoed. De activiteiten van het pakket starten met achtergrondinformatie over erfgoed, om dan 

leerlingen te laten reflecteren over (het belang van) erfgoed vanuit hun eigen leefwereld. Want erfgoed is 

overal.  

Ellen Demuynck legt zich bij Erfgoedcel Leuven toe op publiekswerking, erfgoededucatie en communicatie. 
Eerdere ervaringen met erfgoededucatie deed ze op bij de dienst Erfgoed van de provincie Limburg, onder 
andere als projectcoördinator van “Jong redt Oud”, en bij Openluchtmuseum Bokrijk. 

Rone Fillet is archeologe en kunstwetenschapper van opleiding en werkt als projectcoördinator bij De 
Veerman. Deze kunstorganisatie richt zich specifiek op educatie, participatie en participatieve kunsten. Ze 
stimuleren en dagen mensen, zowel kinderen, jongeren als volwassenen, uit om nieuwe oevers te 
verkennen. 

 

 

 



Sessie 4: Edubox Cultuur: een verruimende blik op de wereld – Len Buggenhout 

Secundair onderwijs, dko 

Locatie: M Leuven 

EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het secundair onderwijs te laten 

kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Dit kant-en-klare lespakket is gemaakt voor gebruik 

in de klas, waar leerlingen het onderwerp zelfstandig in handen kunnen nemen. Ze werken in groepjes of 

individueel met een box gevuld met fiches, die zowel fysiek als digitaal en in interactieve vorm beschikbaar 

zijn. Het geheel bestaat uit stukjes theorie, praktijkoefeningen en opdrachten in combinatie met een 

uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal. 

 

Er bestaan intussen al EDUboxen van meer dan 10 thema's. In deze sessie loopt Len Buggenhout van VRT 

NWS samen met jou door de EDUbox Cultuur, waarmee we leerkrachten en cultuureducatieve organisaties 

ondersteunen om jongeren te laten nadenken over cultureel bewustzijn: de manier waarop zijzelf en 

anderen naar de wereld kijken. De EDUbox laat leerlingen ook ontdekken hoe culturele expressie en 

cultuurbeleving tot meer wederzijds begrip leiden. Naast interessant videomateriaal bevat deze EDUbox 

ook een foto-app. Je krijgt tips & tricks voor in de klas én de tijd om vragen te stellen. 

 

Meer info: https://www.vrt.be/nl/edubox/catalogus/#cultuur 

Len Buggenhout is freelance redacteur en journalist. Sinds twee jaar werkt hij als redacteur voor EDUbox, 
het educatieve concept van VRT NWS. 

 

Sessie 5: Je eigen talenten kennen helpt je om talenten van leerlingen te zien– Luk Dewulf 

Lager onderwijs 

Locatie: M Leuven 

Tijdens deze workshop leer je je eigen talenten kennen. Aan de hand van een sneltest verken je je talenten. 

En vervolgens worden die samen met de deelnemers verkend. Waar haal je voldoening uit als je een 

bepaald talent hebt? Wat gebeurt er onder stress met je talent? En welke omgevingen doen je batterijen 

vol- of leeglopen? Vervolgens kijkt Luk Dewulf ook naar voorbeelden van hoe scholen concreet aan de slag 

gaan met talent in de klas. Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen, vragen en dialoog. 

Luk Dewulf studeerde pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens vele reizen naar de 
Verenigde Staten verdiepte hij zich in "Appreciative Inquiry" (waarderend onderzoek), de Positieve 
Psychologie en Strengths Based Development (talent-ontwikkeling). Hij is de auteur van diverse boeken 
over talent én burn-out. En is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Samen met zijn collega 
Els Pronk ligt hij aan de basis van een internationale beweging van (kinder-)talentenfluisteraars. 

 

Sessie 6: Workshop ‘Muzikale Kamishibai’ – Jolien Van De Sande 

Kleuteronderwijs 

Locatie: M Leuven 

Kamishibai is een vorm van Japans verteltheater. Letterlijk betekent het ‘papieren theater’. Het is een beetje 

vergelijkbaar met een televisie, de A3-bladen met tekeningen zijn de beelden van een animatiefilm, elk blad 

geeft een scène weer uit een verhaal. Tijdens deze sessie maken we kennis met een muzikale versie van de 

Kamishibai. De magie van het kleine theater en het visuele van de tekeningen trekken de aandacht. De 

fascinerende tekeningen sporen aan om muziek te maken. Zo ontstaat een muzikaal verhaal of een 

compositie uit de verschillende beelden. 

https://www.vrt.be/nl/edubox/catalogus/#cultuur


Deze unieke werkvorm geeft veel inspiratie om met kinderen muziek te maken bij verschillende visuele 

prikkels (prentenboekjes, schilderijen,...). 

Jolien Van De Sande is freelance muziek-educator bij Musica. Musica inspireert tot een bewuste en 
avontuurlijke omgang met klank en muziek. Met de vinger aan de pols van de samenleving streven we naar 
een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond. 
Jolien is actief als dirigent, leerkracht, theatermaker en muzikant in verschillende klassieke en niet-klassieke 
ensembles en orkesten.. 

 

Sessie 7: Literatuuronderwijs - nieuwe tendensen – Gino Bombeke en Mirjam Eren 

Secundair onderwijs  

Locatie: Bib Tweebronnen 

In deze sessie verkennen Gino Bombeke en Mirjam Eren samen met de deelnemers concrete lesvoorbeelden 

die een invulling geven aan hedendaags literatuuronderwijs. Ze maken hierbij de verbinding met de 

nieuwe eindtermen literatuur en bouwen een gedifferentieerd pad uit rond literaire analyse, persoonlijke 

beleving en verdieping van inhoudelijk topics. Bij de uitwerking doen ze een poging om de (in de 

dagelijkse lespraktijk soms harde) grens tussen enerzijds literair lezen en luisteren en anderzijds zakelijk 

lezen en luisteren te doorbreken. 

 

In een eerste luik gaan ze in op lessen die verbanden leggen tussen literaire teksten en hun auteur, tussen 

literaire teksten en de maatschappelijke context en tussen literaire teksten en hun vormgeving. Dit doen ze 

aan de hand van thrillers en de poëzie van Guido Gezelle. Invalshoeken zijn o.a.: 

- Hoe vinden situaties en kenmerken van een land of maatschappij hun weg naar poëzie en romans? 

- Hoe worden typische genre-kenmerken door auteurs vanuit hun context ingevuld? 

- Hoe realistisch zijn het Stockholm van Stieg Larsson en het Fjällbacka van Camilla Läckberg? 

- Welke Arabische invloeden vind je terug in de gedichten van Gezelle? 

 

In het tweede deel gaan ze in op podcasting en literatuuronderwijs. De laatste jaren pakken radiostations 

en platformen als Stitcher ook uit met fictie, met 'De brand in het landhuis' en 'De Blankenberge tapes' als 

bekende Nederlandstalige voorbeelden. Heel vaak spelen de makers bij deze verhalen met de grens tussen 

feit en fictie. Diezelfde grens wordt ook bewandeld in documentaire podcasts als 'Dirty John', 'Jan en 

Christina' en 'El Tarangu', zowel bij de inhoud als in de presentatie. De verschillende afleveringen zijn 

stappen in een queeste naar een uitzonderlijke gebeurtenis of vreemd persoon en elke aflevering staat bol 

van de spanningstechnieken. Gino en Mirjam presenteren een lessenreeks rond 'BOB', de podcast van 

audiocollectief Schik. 

Mirjam Eren werkt voor het ILT in Leuven. Zij werkte mee aan deze lessenreeks als onderdeel van haar 
lesstage.  

Gino Bombeke is vakbegeleider Nederlands voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en lector aan de 
Educatieve Master Talen van de KU Leuven.  

Voor deze les werkten Mirjam en Gino samen met Piet Creten en Sven Tuerlinckx van het 
Paridaensinstituut in Leuven. 

 

 

 

 



Sessie 8: Van idee tot illustratie – Mark Borgions 

Kleuteronderwijs, lager onderwijs 

Locatie: Bib Tweebronnen 

Mark Borgions vertelt over zijn creatieve proces: van idee tot illustratie. Hij ontwierp het fantastische 

campagnebeeld bij deze editie van de Jeugdboekenmaand. Als beeldenverteller tovert hij met digitale pen 

en penseel de scherpste illustraties op het scherm. Voor die strakke lijnen is de computer de ideale tool 

maar toch zijn zijn illustraties steeds warm en persoonlijk. Je herkent zijn stijl misschien van de Heerlijke 

Hoorspelen van het Geluidshuis en ook internationaal gooit hij hoge ogen. Tijdens deze sessie neemt Mark 

Borgions jullie mee in zijn creatieve maakproces. Hoe kom je van een idee tot een uitgewerkt geheel? Mark 

vertelt over zijn aanpak en geeft ons een blik in zijn werkproces en op zijn (digitale) tekentafel. 

Mark Borgions werkt als illustrator, grafisch ontwerper en maker van animatiefilmpjes. Hij heeft zijn eigen 
ontwerpbureau HandMade Monsters en maakt deel uit van het creatieve collectief achter de reeks Heerlijk 
Hoorspel van Het Geluidshuis. Met zijn illustraties, die wereldwijd gepubliceerd worden, viel hij al 
meermaals in de prijzen. Zijn unieke stijl heeft wortels in de jaren 50 en 60, niet toevallig een tijd waarin 
illustratie en vormgeving nauw verweven waren. 

 

Sessie 9: (Voor)lezen in de kleuterklas: kansen zien en grijpen - Jaantje Verbruggen 

Kleuteronderwijs 

Locatie: Bib Tweebronnen 

We weten allemaal hoe belangrijk (prenten)boeken en andere (voor)leesmaterialen zijn voor de 

ontwikkeling van een kind. Tijdens deze sessie word je ondergedompeld in een bad vol tips om – samen 

met de kleuters – met velerlei soorten rijke en uiteenlopende (voor)leesmaterialen aan de slag te gaan. Zo 

krijgen jij én de kleuters (weer) zin om te werken met en rond boeken, in alle hoeken van de klas. 

Jaantje Verbruggen werkt als lerarenopleider in Brussel (Odisee), waar ze zowel onderzoek als lessen rond 
taaldidactiek in het kleuteronderwijs verzorgt. Ze is tevens projectcoördinator van Boeken troef! (2020-
2022), een Lezen op School-project voor basis- en secundaire scholen. Voorts verzorgt ze nascholingen 
m.b.t. het stimuleren van een rijke leescultuur in de kleuterklas. 

 

Sessie 10: Story-ID – van internationaal project tot een leesbeleid – Heleen Van den Haute 

Secundair 

Locatie: Bib Tweebronnen 

Story-ID was een Erasmus+ project rond leesbevordering. Met 6 scholen uit België, Nederland, Portugal, 

Italië en Groot-Brittannië werkte het Heilig Hartinstituut de afgelopen jaren rond verhalen en identiteit. Uit 

uitwisselingsweken en enquêtes rond dit project leerden we dat er nog heel wat leerlingen zijn die graag 

lezen, maar dat die het moeilijk vinden om boven de ‘lezen-is-stom’- stemmen uit te komen. Bovendien 

missen ze het pure leesplezier: enthousiast over boeken praten, zonder de dwangbuis van de verplichte 

leeslijst of opdracht. We merkten dat het vaak misloopt vanaf de tweede graad secundair: leerlingen 

vinden de weg niet meer naar geschikte boeken en denken daarom al snel dat lezen niets voor hen is. Op 

basis van deze ervaringen werkten ze een aantal concrete acties uit om aan leesbevordering te doen op 

onze school, het Heilig Hartinstituut in Heverlee. 

In deze sessie stelt Heleen Van den Haute kort het internationaal project Story-ID voor en gaat ze in op de 

belangrijkste resultaten. Daarna focust ze op de concrete acties die ze ontwikkelden om van onze school 



een boekenschool te maken. We bespreken de uitdagingen en moeilijkheden die we onderweg 

tegenkwamen en reiken een aantal tools aan die u zelf ook kan gebruiken in uw school / lessen. 

Heleen Van den Haute is leerkracht Duits en Engels op het Heilig Hartinstituut Heverlee. Daarnaast is ze 
coördinator internationalisering op deze school. Ze richtte enkele jaren geleden de werkgroep 
internationalisering op. Sindsdien schreef ze al verschillende Erasmus+ projecten waardoor leerlingen, 
leerkrachten en ondersteunend personeel de kans kregen om bij te leren in het buitenland. 

 

Sessie 11: Ontdek de Maakleerplek waar cultuur, onderwijs, economie en wetenschap elkaar 

ontmoeten – Stijn Heitzmann, Milan Gillard, Elke Cuppens en Senneke Van de Wygaert 

Lager en secundair onderwijs, dko 

Locatie: Maakleerplek  

Bij deze sessiekeuze word je heel de namiddag tijdens de 2 namiddagsessies ondergedompeld in de 

Maakleerplek Leuven. Je kan dus niet kiezen voor een tweede sessie in M Leuven of Bib Tweebronnen. 

Maakleerplek is een plaats waar bedrijven, scholen, kunstenaars en inwoners samen leren, maken en 
werken. Het is een plek aan de Vaartkom in Leuven, het oude industriële hart van de stad. 44 partners 
zoeken er samen naar antwoorden op diverse maatschappelijke, sociale, economische, ecologische en 
culturele uitdagingen van vandaag én morgen. Dit doen ze in 8 verschillende deelplekken.  

Ontdek tijdens een eerste deel van de namiddagsessie in een rondleiding door Stijn Heitzmann het verhaal 
achter de plek en wat jij er allemaal kan komen doen, als leerkracht en met jouw klasgroep.  

In een tweede deel gaan 3 kunstenaars van Casco Milan Gillard, Elke Cuppens en Senneke Van de Wygaert 
met jou in gesprek tijdens een actieve sessie over de verbindende rol van kunst en onderwijs. Kunstenaars 
visualiseren vaak maatschappelijke thema's om ze op die manier bespreekbaar te maken. Ook een 
leerkracht haalt maatschappelijke thema's aan om kritische geesten te ontwikkelen voor een positieve 
verandering in de toekomst. In hun project Dependant willen ze daarom dat deze disciplines zich 
afhankelijk van elkaar opstellen door lessen te organiseren in de vorm van een etentje, een workshop, een 
lezing, een onderzoek, een debat,... 

Milan zal het taalaspect steeds verduidelijken, Senneke juweelkunst en Elke het tafelen, maar ook zij stellen 
zich graag op als student door telkens anderen het woord te geven." 

Stijn Heitzmann is technisch coördinator bij Maakleeplek. 

Milan Gillard, Elke Cuppens en Senneke Van de Wygaert zijn kunstenaars. 

 

14u15 – 14u45: Verplaatsing M Leuven of Bib Tweebronnen (op 5 minuten 

wandelafstand van elkaar gelegen) 

 

 

 

 

14u45 – 16u00 Sessieblok 2 



Sessie 12: Wereldklassen - De Wonderkamer – Joke Klaassen 

Lager onderwijs 

Locatie: M Leuven 

Wereldklassen is een schoolbreed traject voor klassen uit het 4de-6de leerjaar met een kant en klaar 

aanbod voor leerlingen, leerkrachten en het brede schoolteam. 

In het traject kan je vier kamers (de Schatkamer, de Wonderkamer, de Torenkamer en de Kunstkamer) 

bezoeken die je helpen om de grote diversiteit aan identiteiten te omarmen en vanuit verbindende 

waarden de schoolgemeenschap te versterken. Het delen van verhalen en het luisteren naar elkaar staan 

centraal om doelgericht te werken aan cultureel bewustzijn, muzische vorming en burgerschap. 

In deze interactieve workshop krijg je een korte toelichting bij elke kamer en gaan we samen op 

ontdekking in de Wonderkamer. Je maakt kennis met negen muzische activiteiten die naast het creëren 

ook inzetten op reflectie en verbinding. Hierbij staan samenwerken en het ontwikkelen van creativiteit 

centraal. 

Joke Klaassen is illustrator van opleiding. Ze was jarenlang docent Muzische Vorming, Wereldburgerschap 
en Cultuur aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool. Haar expertisedomein is Beeldende 
Vorming. Ze gaf les in het deeltijds kunstonderwijs en volgde de expertenopleiding Cultuur in de Spiegel 
van CANON Cultuurcel. Momenteel is ze werkzaam als beleidscoördinator Beeld aan de Academie van 
Deurne en ontwikkelt ze als freelancer projecten voor culturele en educatieve organisaties. 

 

Sessie 13: Met Kunstkuur in dialoog over cultuur en onderwijs – Eva Vandersypen, Kristien Van 

Damme, Ellen Janssens en Jonas Callens  

Kleuter, lager, secundair onderwijs, dko  

Locatie: M Leuven 

Kunstkuur verbindt school en academie met elkaar. Tijdens een driejarig traject delen een leerkracht en 

een leerkracht dko samen de klasvloer, met ondersteuning onder de vorm van extra uren voor het dko en 

werkingsmiddelen. Zo leren beide partners van elkaar.  

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Kunstkuur of zelf een Kunstkuurder? In deze sessie delen ervaren 

Kunstkuurders hun bevindingen aan de hand van praktijkvoorbeelden.  

Hoe versterkt Kunstkuur het cultureel bewustzijn en de culturele expressie bij leerlingen en leerkrachten? 

Hoe breng je met Kunstkuur een duurzaam delend netwerk tot stand en hoe kan Kunstkuur de toeleiding 

naar het dko bevorderen? In deze sessie gaan we in dialoog over deze vragen en koppelen we de 

doelstellingen aan de praktijk. Het versterken van het cultureel bewustzijn en de culturele expressie krijgen 

daarbij een centrale plaats. 

 

Eva Vandersypen is directeur van de Sint-Albertschool in Sint-Jans-Molenbeek. Ze werkte voorheen bij 
CANON Cultuurcel en volgde de expertopleiding Cultuur in de Spiegel. Als gewezen leerkracht, muzisch 
coördinator en beleidsondersteuner op een muzische school zit kunst en cultuur in haar DNA ingebakken. 
 
Kristien Van Damme is film- en theaterwetenschapper en werkt als beleidsondersteuner en docent woord 
in de Kunstacademie van Geraardsbergen. Voordien was ze coördinator van Jeugd & Poëzie, een 
kunsteducatieve vzw, en gaf ze Nederlands in het secundair onderwijs. 
 
Ellen Janssens behaalde haar Master Beeldende Kunsten aan het Kask. Na haar Specifieke Lerarenopleiding 
ging ze aan de slag in alle onderwijsniveaus via verschillende educatieve vzw's. Ze gaf les in de Sint-Lukas 
Kunsthumaniora Brussel. Sinds drie jaar is ze directeur van de Sint-Lukas Academie in hartje Brussel. 
 



Jonas Callens is sinds het schooljaar 2007-2008 actief als docent in het deeltijds kunstonderwijs en werd in 
2016 directeur van de Stedelijke Kunstacademie van Tielt in West-Vlaanderen. Deze academie heeft 
momenteel 2 Kunstkuur-projecten lopend, één in het kleuter- en basisonderwijs en één in het secundair 
onderwijs. Jonas trad in 2020 toe tot het Delend Netwerk Kunstkuur van CANON Cultuurcel. 

 

Sessie 14: Hoe vanuit een samenwerking met een culturele partner werken aan een groter 

cultureel bewustzijn bij jongeren? – Aline Van Nereaux, Filip Baeyens  

Secundair onderwijs, dko 

Locatie: M Leuven 

In een eerste deel vertelt Aline Van Nereaux van S.M.A.K. over ‘De Tentoonstelling | De Kleine Catalogus van 

de Collectie van S.M.A.K, die ze samen met kinderen en jongeren maakten. 

Hoe kan je aan de hand van hedendaagse kunst betekenis zoeken en geven aan de wereld vandaag? Het 

afgelopen jaar werkte S.M.A.K. hierrond met bijna 400 leerlingen en hun leerkrachten. Het resultaat is een 

gedurfde tentoonstelling over de hele bovenverdieping van het museum met kunstwerken uit de collectie. 

Tijdens de verschillende workshops merkten we dat veel leerlingen (en stiekem ook hun leerkrachten) zich 

vaak minder vertrouwd voelen met hedendaagse kunst. De kunstwerken roepen veel vragen op, meer dan 

je op het eerste gezicht zou kunnen beantwoorden.  

Hiervoor ontwikkelden we een “Eerste hulp bij actuele kunst”. Enerzijds bieden we lesmateriaal om zelf aan 

de slag te gaan met hedendaagse kunst, maar we sturen ook een museumgids naar jouw klas om eerste 

hulp te geven.  

In een tweede deel vertelt Filip Baeyens van CC Deurne hoe een cultuurcentrum er in slaagt om diverse 

jongeren aan cultuur te laten participeren, hoewel dat veeleer de ver – van – hun – bed – show is, ze 

andere prioriteiten hebben en een cultuurcentrum wel de laatste plek is waar ze een voet zouden binnen 

zetten. Uiteenlopende projecten en trajecten o.a. met scholen werden inspirerende verhalen over 

ontmoetingen, talenten en drempels.  

Cultuurcoördinator district Deurne en directeur cc Deurne Filip Baeyens neemt jullie graag mee in de 

duurzame samenwerkingsverbanden die CC Deurne met verschillende partners aanging. Hij zoomt in op 

ontstaan, verloop en toekomst van die trajecten en hun succesfactoren, maar even goed op de 

uitdagingen die daarbij kwamen kijken.  

Aline Van Nereaux is publieksmedewerker bij S.M.A.K.  

Filip Baeyens is cultuurcoördinator district Deurne en directeur van CC Deurne 

 

Sessie 15: Besparingen op kunstonderwijs? Het kan anders. Hoe ga je toch aan de slag met kunst, 

cultuur en creativiteit op school? – Els Vanvolsem, Piet Creten en Mieke Vanbergen 

Secundair onderwijs 

Locatie: M Leuven 

Artistieke vorming lijkt de afgelopen jaren wat in de verdrukking. In open brieven of opiniestukken 

protesteren kunstminnaars en leraren kunstvakken tegen een besparing op kunstonderwijs ten voordele 

van wetenschap en techniek. Onderzoek zou aantonen "dat kunst en cultuur sterk bijdragen tot de 

ontwikkeling van jongeren. Het geeft ze woorden en beelden, empathie, en zelfvertrouwen. Het leert ze 

oplossingsgericht denken, improviseren en omgaan met verschillende perspectieven", aldus een van de 

actiegroepen. In het Paridaensinstituut vertrokken ze dit jaar vanuit die achtergrond om een experiment 

op poten te zetten. Als ze de overlap in de leerplannen nu 's gebruiken voor een stevige uitbreiding van 



ons kunstonderwijs? Misschien is dat zelfs een beter kader om de ambities van goed kunstonderwijs waar 

te maken. In het derde jaar krijgen alle aso-leerlingen een halve dag artistieke vorming per week, binnen 

het kader van het uur MEAV (Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming) en het vak Nederlands. 

Hoe ze dat in de praktijk aanpakken, vertellen leerkrachten in deze sessie. 

In het tweede deel van deze sessie vertelt Mieke Vanbergen hoe je ook vanuit niet-kunstvakken met 

creativiteit aan de slag kan gaan vanuit haar onderzoek “Dat gaat niet, bestaat niet!”.  

Creativiteit in onderwijs vraagt om een sterke invulling van de leraar als innovator en onderzoeker zodat 

niet enkel vakoverschrijdend en projectmatig, maar ook binnen elk onderwijsvak deze creatieve didactiek 

haar plaats kan krijgen en mee kan zorgen voor een krachtigere leeromgeving. Welke context, hefbomen 

hebben vakleraren van niet-kunstvakken in het SO nodig om creativiteit te integreren in hun 

onderwijscontext? In deze sessie bekijken we samen de onderzoeksresultaten van "Dat gaat niet, bestaat 

niet!" en koppelen ze kort terug naar de eigen school- of klascontext. 

Els Vanvolsem kwam na 16 jaar ervaring met de jongerenwerking en de educatieve dienst in de Koninklijke 
Muntschouwburg terecht in het Paridaensinstituut als leraar kunst en creatie, muziek en 
kunstbeschouwing. Ze is mede-inspirator achter de MEAV-werking en draait als leraar stevig mee in de 
dagelijkse werking. 
 
Piet Creten is leraar Nederlands in het Paridaensinstituut en werkt halftijds voor Samen Onderwijs Maken 
Leuven. Hij is de inspirator achter het idee en legde met een groep enthousiaste collega’s de basis voor het 
nieuwe concept. 

Mieke Vanbergen is als onderzoeker bij UCLL verbonden aan verschillende expertisecentra van Research & 
Expertise. Mieke is Master in de Vrije Kunsten en Culturele Studies. Binnen de centra Education & 
Development, Art of Teaching verdiept ze zich als onderzoeker in actuele (onderwijs-)thema’s als 21ste 
eeuwse vaardigheden, creativiteit, kunsteducatie, wereldburgerschap, functionele geletterdheid en Placed 
Based Education. 

 

Sessie 16: Wat kan de subsidie dynamoPROJECT voor jou als school betekenen? Leerkrachten en 

cultuurpartners aan het woord – Kasper Froeyman, Raf Schevenels, Nadine Heidbrink  

Kleuter- en lager onderwijs 

Locatie: M Leuven 

Tijdens een korte infosessie maken we je wegwijs in de mogelijkheden van een dynamoPROJECT. Via deze 

subsidie kan je tot 2000 euro ontvangen voor een creatief schoolproject. Daarbij werk je samen met 1 of 

meerdere culturele partners een artistiek traject uit op maat van jouw school. 
Wat mag je verwachten? We bespreken de basisvoorwaarden van een dynamoPROJECT. We bekijken 

mogelijkheden en valkuilen. We tonen hoe je een projectaanvraag indient. 

Enkele leerkrachten stellen samen met de betrokken culturele partners hun eigen succesvolle 

dynamoPROJECT uit het (recente) verleden voor. 

Ten slotte gaan we graag in op jouw ideeën en vragen en zetten zo samen een stap vooruit! 

Raf Schevenels is projectleider dynamoPROJECT bij CANON Cultuurcel. 
 
Kasper Froeyman is projectmedewerker dynamoPROJECT bij CANON Cultuurcel. 
 
Nadine Heidbrink (Wilde Raven vzw) is bachelor grafische vormgeving aan het BAUHAUS in Dessau, 
boekbindster en fervente lezer en leesbevorderaar. Ze houdt zich bezig met projectcoördinatie, artistieke 
leiding, begeleiding en uitwerking van projecten in Antwerpen en omstreken. Nadine vertelt over haar 
dynamoPROJECT rond leesbevordering met de Franciscusschool in Antwerpen. 



 

Sessie 17: Workshop ‘Wandelende kiezeltjes: ipads in de kleuterklas’ – Wien Bogaert 

Kleuteronderwijs 

Locatie: M Leuven 

Hoe gebruik je iPads in de kleuterklas? Ook kleuters nemen al kiekjes met de smartphone van papa of 

mama. Hoe kan je op speelse wijze de kleuters laten experimenteren met fotografie, stopmotion? 

Via opdrachten op hun maat, nemen ze beelden en leren ze kijken naar het resultaat. We experimenteren 

en onderzoeken hoe we fotografie én bewegend beeld met een groep kleuters kunnen aanpakken. 

Vooral voor de oudste kleuters. 

Wien Bogaert is bij Bamm/Mooss verantwoordelijk voor de audiovisuele workshops. Ze heeft veel ervaring 
met kleuters en veel verschillende doelgroepen zowel in schooltijd als in de vrije tijd. Kunst en 
kunsteducatie zijn haar passie. 

 

Sessie 18: Naar een kwalitatieve leesomgeving op school - Margot Van Dingenen 

Kleuter- en lager onderwijs 

Locatie: Bib Tweebronnen 

Een kwalitatieve leesomgeving op school: klinkt goed, maar wat betekent dat nu juist? Natuurlijk is er 

aandacht voor een breed en divers boekenaanbod, maar we hebben ook aandacht voor zichtbare 

leesplekken en tijd maken voor lezen. Dat alles wil je natuurlijk ook verankeren en vasthouden en 

daarvoor heb je dan weer nood aan een gedragen leesbeleid en duurzame partnerschappen met 

bibliotheek, ouders... In deze sessie krijg je de verschillende bouwstenen van zo'n kwalitatieve leesomgeving 

voorgeschoteld. Je krijgt er ook praktijkvoorbeelden bij van scholen die tijdens een langdurig traject 

hierrond aan de slag zijn gegaan. 

Margot Van Dingenen is educatief medewerker bij Iedereen Leest en geeft ook nog deeltijds les. Ze 
behaalde een Master in de Kinder- en Jeugdliteratuur in Glasgow en volgde nadien ook de 
lerarenopleiding. 

 

Sessie 19: Werkvormen en oefenvormen voor gemotiveerd lezen in de klas - Rien Deleu 

Lager onderwijs 

Locatie: Bib Tweebronnen 

Kinderen aan het lezen krijgen is niet altijd een eenvoudige opdracht. Maar ligt de focus niet al te vaak 
hoofdzakelijk op technisch lezen en iets te weinig op het beleven van leesplezier? Via praktijkvoorbeelden 
doe je inspiratie op om van jouw klaslokaal een plek te maken waar boeken subtiel en minder subtiel op 
een piëdestal worden gezet. Hopelijk krijg je na het volgen van de sessie zin om jezelf heruit te vinden en 
op zoek te gaan naar de passende motiverende vorm voor jouw klas.  

Rien Deleu (Torhout, 1986) is de zoon van een schrijver. Geen populaire schrijver die nog altijd boeken 
uitgeeft, nee. Een schrijver van oude, muffe boeken die hoegenaamd geen blijk geven van enige 
aanwezigheid van fantasie. Toch weekte diezelfde schrijver iets bij Rien los: hij gaf zijn zoon lezersogen 
mee. Ogen, die Rien Deleu op zijn beurt wil doorgeven aan jonge kinderen in de klas. Om dat voor elkaar 
te krijgen, oefent hij schier dagelijks op zijn twee kinderen Daan en Sam. Rien Deleu werd in 2020 
bekroond tot Beste Boekenmeester, een project van CANON Cultuurcel en Iedereen Leest.  

 



Sessie 20: Poëziesterren in het secundair onderwijs – Sieglinde Vanhaezebrouck 

Secundair onderwijs 

Locatie: Bib Tweebronnen 

‘Poëziesterren secundair’ is een eenvoudig en laagdrempelig poëzieproject voor de eerste twee graden van 

het secundair onderwijs. In het schooljaar 2022-2023 wordt het project voor de tweede keer opgezet door 

CANON Cultuurcel en Poëziecentrum. De eerste editie toonde aan dat je ook jongeren kunt warm maken 

met poëzie die aansluit bij hun leef- en gevoelswereld. Ontdek in deze sessie hoe het project in elkaar zit 

en hoe jij kan meedoen met je (stage)klas. Je krijgt ook de highlights mee van de voorbije editie: wie waren 

de prijsbeesten en met welke bundels? Waar zijn de bijhorende lesmaterialen te vinden? Waar kan je de 

leuke posters downloaden? Zoveel leuke ideeën om ook op andere momenten rond poëzie te werken. 

Sieglinde Vanhaezebrouck studeerde Kunstwetenschappen en Journalistiek. Ze werkt sinds 2004 voor 
Poëziecentrum en is er verantwoordelijke voor literaire programma’s, projecten zoals de Poëzieweek en 
Versopolis en de educatieve werking. Als leesbegeleider is ze betrokken bij Samen Lezen / Het 
Lezerscollectief. Poëzie is voor haar verbinding, kracht en schoonheid. 

 

Sessie 21: Over ‘OVERHAALD’ en de ‘DE NIEUWSLEZERS’.: 2 projecten die de Nederlandse taal een 

boost geven 

Secundair onderwijs 

Locatie: Bib Tweebronnen 

'Overhaald' is een bundel met nieuwe kortverhalen en gedichten in “klare taal” van onder meer Lize Spit, 

Hans Bourlon, Hind Eljadid, Herman Brusselmans, Fikry El Azzouzi en David Troch. Dit literatuurboek wil 

jongeren vanaf 11 jaar die het Nederlands - nog - niet helemaal onder de knie hebben, overhalen om te 

lezen. Bij elk verhaal en gedicht vind je niet alleen oefeningen, woordenschattips en wist-je-datjes maar 

ook gratis lesmateriaal.  Voorzitter van het Leesoffensief An De Moor neemt jullie mee in het verhaal van 

‘Overhaald’.  

De ‘Nieuwslezers’ is een (piloot)project waarbij Bib Tweebronnen in groep en met behulp van de 

Wablieftkrant over de actualiteit lezen en praten. De Bib Leuven werkt hiervoor samen met twee OKAN 

scholen in Leuven. Ze vertellen graag over het project en hun ervaringen. 

An De Moor is voorzitter van het Leesoffensief. 

Lieve Claes is educatief medewerker bij Bib Tweebronnen.  

Ruud Meert is medewerker bij Wablieftkrant (o.v.) 

An Buccauw is leerkracht OKAN (o.v.) 

https://www.arteveldehogeschool.be/samenwerken/aanbod-voor-secundaire-scholen/algemene-activiteiten/taalontwikkelend-lesgeven/overhaald

