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Mondriaan, Jim, Ali B en Kim Lian, … . Ooit talenten in de dop. Hoe kijkt u aan 
tegen jonge talenten? Welke rol wil de school spelen bij de ontwikkeling van 
jonge talenten? De visie van het team is het fundament van de wijze waarop 
de school invulling geeft aan talentontwikkeling bij kunst en cultuur. 

Om talenten meer aandacht te geven en verder te helpen:
• Maakt u beleid 
• Stelt u een leerplan samen

Voor wie en waarom?

Deze informatie is voor schoolleiders, leerkrachten en schoolteams, die leerlingen met talent 
voor een kunstvak beter willen waarderen en stimuleren om wat (meer) met hun talent te 
doen. Leerlingen die zich gekend, gewaardeerd en geholpen voelen hebben meer plezier in 
onderwijs. Ze komen met al hun talenten beter tot hun recht. 

Meer informatie over talentontwikkeling in kunst & cultuur op het vakportaal van SLO  
http://kunstcultuur.slo.nl/talentontwikkeling-binnen-kunst-en-cultuur-en-het-leerplan
Daar vindt u achtergrondinformatie, voorbeelden, schoolportretten, in te vullen 
werkdocumenten en andere materialen op het gebied van visie en beleid, doorlopende 
leerlijnen en samenwerking voor kunst & cultuur in het onderwijs. 

Meer informatie over het leerplankader kunstzinnige oriëntatie: 
http://kunstcultuur.slo.nl en http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl
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Een stappenplan voor visie- en leerplanontwikkeling
SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Leerplanonderdelen

De kern en de negen draden van het 
spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen 
van het leerplan die elk een kernvraag over 
het (plannen van) leren betreffen.

 Kijk op de website voor meer informatie bij het 
‘curriculair spinnen web’. Bij het aanklikken van de 
‘knooppunten’ van het web wordt een toelichting 
getoond. http://curriculumontwerp.slo.nl/
spinnenweb

Toetsing
Hoe wordt hun 
leren getoetst?

Leerdoelen
Waarheen leren zij?

Tijd
Wanneer leren zij?

Leeromgeving
Waar leren zij?

Groeperingsvormen
Met wie leren zij?

Bronnen en materialen
Waarmee leren zij?

Docentenrollen
Wat is de rol van de
leraar bij hun leren?

Leeractiviteiten
Hoe leren zij?

Leerinhoud
Wat leren zij?

Visie
Waartoe leren zij?



Leerling-
groepering

Met wie leren zij?

Individueel muziek 
maken of in een 
(school)orkest? 

Stellen 
leerlingen een 

eigen dansgroep 
samen? 

Omgeving

Waar leren zij?

In de eigen klas?

Tijdelijke project-
ruimtes in of buiten 

school?

Tijd

Wanneer leren zij?

Een uur per week 
op vrijdag middag?

Een keer per 
kwartaal een 
themaweek?   

Toetsing

Hoe wordt hun leren 
getoetst?

Monitoring door de 
eigen leerkracht?

Externe examinering 
door de muziek-

school?

Bronnen en 
materialen

Waarmee leren de 
leerlingen? 

YouTube in de klas 
gebruiken om gitaar  

te leren spelen?

Ontwerpen  
met kosteloos 

materiaal?

Leerdoelen

Waar leren de 
leerlingen voor? 

Durven 
experimenteren?

Beter leren dansen 
of het behalen van 

diploma A 
voor saxofoon 

spelen, bij 
de muziek school?

Inhouden

Wat leren de 
leerlingen? 

Aspecten van 
podiumpresentatie  
en zelfvertrouwen?

Nieuwe technieken 
en materiaalgebruik?

Leeractiviteiten

Hoe leren de 
leerlingen? 

Zo veel mogelijk 
meemaken, grote 

diversiteit aan 
activiteiten?

Met kunstenaars 
schilderen?

Docentrollen

Wat is de rol van de 
leerkracht bij het leren? 

De leerkracht is 
gespecialiseerd in 
podiumkunsten? 

Expertise inhuren?  
De leerkracht zorgt  

voor begeleiding  
van onderwijs  
door derden.

Leerplan voor talenten in kunst & cultuur   

Direct bij elke stap de resultaten noteren?  

Ga naar de website http://kunstcultuur.slo.nl/talentontwikkeling-binnen-
kunst-en-cultuur-en-het-leerplan en download het Startdocument visie en 
beleid

Stap 1. Visie op talentontwikkeling
• Benoem wat volgens u talent is. En wat verstaat u onder talentontwikkeling? 
•  Hoe gaat u talenten stimuleren? Met aandacht voor persoonsvorming, 

vakvaardigheden en theoretische kennis? 

Stap 2. Visie op talent in kunst & cultuur
• Waartoe leren de leerlingen over kunst en cultuur? 
•  Wanneer is volgens u een leerling ‘goed’ in kunst en cultuur? Tellen ambitie en 

talent even zwaar als plezier? 

Stap 3. Keuze voor disciplines
•  Talentontwikkeling verloopt in elke discipline weer anders. Wat kiest u?  

Zo breed mogelijk of muziek, theater, circus, streetdance of poëzie? 
• Beschrijf en motiveer de gekozen disciplines op hoofdlijnen. 

Stap 4. Doorgaande lijn, keten 
•  Is uw streven van kleuters tot groep 8 een doorgaande leerlijn te bieden?  

Hoe gaat dat er op hoofdlijnen uitzien? 
•  Schets de perspectieven voor de leerlingen. Welk aanvullend onderwijs en 

welk vervolgonderwijs zouden goed passen? 

Stap 5. Samenwerkingsverbanden 
•  Samenwerking met culturele instellingen is succesfactor nummer 1 bij het 

ontwikkelen van talent. Met wie gaat u samenwerken? 
•  Hoe gaat de uitwisseling van informatie tussen school en culturele  

instelling eruit zien? 

Stap 6. Eindresultaat
•  Maak het plan af. Vul aan met informatie over pedagogische uitgangspunten, 

financiën, professionalisering. 
•  Maak dit startdocument onderdeel van het bestaande schoolbeleidsplan en 

vooral: voer de plannen uit, evalueer de uitgevoerde acties en stel bij.

In zes stappen van idee naar visie en beleid. Stappen om samen met het team te nemen.  
Dit kan in een overleg van ongeveer twee uur. Of maak er een halve dag van, met  
inspirerende voorbeelden, achter grondinformatie en actieve werkvormen.

U kunt een leerplan op school- of 
leerlingniveau maken. Bepaal 
leerdoelen en inhouden en vul aan. 
Gebruik hierbij het werkdocument  
Stel een leerplan samen (zie http://
kunstcultuur.slo.nl)


