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Dankwoord 
Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken, omdat zonder hen deze thesis er niet zou geweest 

zijn. In de eerste plaats bedank ik Cultuurcentrum (CC) Belgica, de stad Dendermonde en het 

departement Cultuur en Toerisme om mij de kans te geven dit onderzoek uit te voeren. Een speciale 

bedanking geef ik aan mijn praktijkbegeleider Ingrid Verdonck voor alle hulp die zij heeft geboden. Zij 

stond steeds paraat om mij bij te staan en heeft mij geholpen waar dat mogelijk was. Ik bedank ook 

alle medewerkers van CC Belgica voor de manier waarop ik ontvangen ben. Jullie zijn stuk voor stuk 

fantastische mensen en ik zal jullie nooit vergeten. 

Daarnaast wil ik graag mijn promotor dr. Sigrid Van der Auwera bedanken. Zij stond altijd paraat om 

kritische feedback te geven en was een enorme hulp tijdens het onderzoek. Ik wil ook alle scholen en 

respondenten bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Zonder hun bereidwilligheid had 

ik dit onderzoek nooit kunnen uitvoeren. 

Vervolgens bedank ik mijn grootouders omdat ze mij de kans hebben gegeven om te studeren en mij 

altijd zijn blijven steunen. Naast mijn familie wil ik ook mijn vrienden in Gent, Antwerpen en ver 

daarbuiten bedanken voor alle steun, hulp en geweldige tijden die we samen beleefd hebben. Ten 

slotte wil ik ook Jens bedanken, omdat hij altijd in mij is blijven geloven, voor de steun die hij mij gaf, 

de hulp die hij mij geboden heeft en vooral omdat hij ervoor gezorgd heeft dat ik altijd in mezelf ben 

blijven geloven. 
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Abstract 
Het departement Cultuur en Toerisme van de stad Dendermonde kampt met het probleem dat een 

aantal scholen uit de regio Dendermonde niet ingaan op het scholenaanbod van de culturele 

instellingen binnen de stad. Vanuit deze probleemstelling ontstond de onderzoeksvraag: Hoe kunnen 

we scholen in Dendermonde doen participeren aan het stedelijke cultuureducatieve aanbod? Aan de 

hand van semigestructureerde interviews werd er onderzocht wat de belemmeringen zijn voor scholen 

om deel te nemen aan cultuureducatieve activiteiten in Dendermonde. Deze belemmeringen werden 

vervolgens gekoppeld aan aanbevelingen en eventuele oplossingen. In totaal werden er een zestal 

belemmeringen gevonden, die zijn opgedeeld in kleinere belemmeringen.  

Als eerste bleek dat er rond het begrip cultuureducatie nog onduidelijkheid te bestaan. Zo hadden de 

meeste scholen een verschillende visie rond cultuureducatie. Tussen de visies van de verschillende 

scholen bleken er wel parallellen te zijn, waarmee de scholen en de Vlaamse gemeenschap aan de slag 

kunnen om meer duidelijkheid te scheppen rond cultuureducatie. Ook wisten niet alle scholen wat 

cultuureducatie juist inhoudt en hebben ze moeite om het te integreren in de lessen en de werking 

van de school. Er moet dus meer bewust worden omgegaan met cultuureducatie, zowel bij de 

leerkrachten, als binnen de scholen, als bij de lerarenopleiding.  

Ook bleek dat het voor scholen in de deelgemeenten moeilijker wordt om voor transport te zorgen 

naar activiteiten in Dendermonde-centrum. Het zijn vaak grote groepen leerlingen die moeten 

vervoerd worden, de bussen die moeten gehuurd worden zijn te duur, (groot)ouders moeten langer 

werken, en ook het openbaar vervoer is niet gebruiksvriendelijk. Er moeten op vlak van vervoer dus 

goedkope oplossingen komen, zodat de scholen in het centrum raken. Gekoppeld aan het vervoer zijn 

het vaak de financiën die een belemmering vormen om (meer) te participeren. Door de beperking van 

de maximumfactuur en de besparingen vanuit de stad kunnen lagere scholen niet meer participeren 

aan het aanbod. We moeten dus opletten voor te felle besparingen en kijken of er geen mogelijkheden 

zijn voor een structurele subsidiëring van cultuureducatie. Ook zijn beide systemen van dynamo3 en 

de UiTPAS weinig gekend. De stedelijke instellingen zouden hier meer promotie voor moeten maken. 

Er moet ook gekeken worden hoe dynamo geoptimaliseerd kan worden. 

Op vlak van communicatie blijken er ook een aantal mankementen te zijn. De website 

www.cultuurwijzer.be moet nog aan bekendheid winnen, maar die zal wel zijn ingang vinden. 

Daarnaast is er bij het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs een gebrek aan engagement van de scholen, 

terwijl er in dit platform zeker kansen liggen zowel voor de instellingen als de scholen. Er is binnen de 

stad ook te veel communicatie naar de scholen toe die weinig gestructureerd is. Ook binnen de school 

en tussen de onderwijsinstellingen onderling is de communicatie niet altijd goed. 

Het aanbod is voor sommige scholen zeker goed, al ontbreekt er een aanbod voor cultuureducatie op 

de school zelf. Ook ontbreken er samenwerkingsverbanden tussen de stedelijke instellingen en de 

scholen en ontbreekt er een aanbod voor beroepsonderwijs. Daarnaast hebben de scholen ook een 

aantal persoonlijke wensen en noden, waardoor blijkt dat er meer afstemming nodig is van het aanbod 

op de scholen. Het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs kan hierin een rol opnemen. Daarnaast heerst 

er binnen de scholen een gebrek aan tijd en ruimte om aan cultuureducatie te doen. De leerkrachten 

investeren naast het lesgeven ook nog tijd in andere activiteiten zoals vergaderingen. Ook staan er te 

veel doelstellingen in de leerplannen, waardoor de leerkrachten nauwelijks rondkomen. Bij sommige 

scholen is er ook weinig interesse bij de leerlingen voor (meer) cultuureducatie.  
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Executive summary 
Between 2006 and 2007 the Flemish government ordered a study from Anne Bamford. She researched 

the range of cultural education and its influence on children in Flanders. She also looked at the quality 

and extent of cultural education in Flanders. The city of Dendermonde finds cultural education very 

important. In succession to Bamfords rapport they made sure that the cultural organisations within 

the city created a scope of cultural activities for schools that included cultural education. The city also 

created a vision of how they see cultural education now and how they want it to develop in the future. 

So we see that Dendermonde carries cultural education very high in their policy. But the Department 

of Culture and Tourism in Dendermonde has the problem that a few schools in the city don’t participate 

in what the city offered in terms of culture. So they asked me to look into this. 

The research question that lies on the base of this research is: What can we do to make schools in 

Dendermonde participate in the cultural activities organised by the city? To solve this problem, we 

divided this starting point in various research questions. First we’re going to look at what the barriers 

are for schools to participate (more). Then we’re going to look what the schools themselves can do to 

overcome these barriers. We’re also going to look what the cultural organisations, the city and the 

Flemish government can do to help schools participate in cultural education. 

After reading some literature about the importance of cultural education and the research of Lien 

Grootvriendt about the needs and wishes of primary schools in cultural education in the year 2009-

2010, I contacted the schools of Dendermonde for an interview. I chose to interview both primary and 

secondary schools. There were a total of 24 schools but only 23 schools were prepared to do an 

interview. There were only 21 interviews used in this investigation, because two didn’t add anything 

new to the research. 

The questions in the interviews were based on the research of Grootvriendt and Bamford. 

Grootvriendt concluded that the biggest barriers for participation in primary schools were: 

1. They didn’t have sufficient financial resources. 

2. They had little time. 

3. The teachers weren’t interested. 

4. They didn’t have the space. 

5. The amount of students. 

6. The meaning of cultural education wasn’t clear. 

Starting from this study, combined with extra information, I created a list of topics and questions that 

had to be handled during the interviews. So we used the technique of semi-structured interviewing 

during this research. Then I typed out the different interviews and colour-coded them. Following this 

step, I compared the interviews and confronted them with one another. This brought me to six 

barriers, each divided in sub-barriers. Each barrier and sub-barrier is combined with recommendations 

and possible solutions. I think that the participation will increase if these barriers are solved. 
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A first barrier is that it isn’t always clear for schools what the meaning, vision and importance of cultural 

education is. There were some comparisons so I recommended the schools and the Flemish 

government to work with these comparisons to create a clear meaning and vision of cultural education. 

Some schools also have trouble to integrate cultural education in their lessons. I recommended them 

to use the tools that are handed to them by the city. There is also an opportunity in the training of the 

teachers. If this training focuses more on cultural education and how it can be integrated, the teachers 

of the future will know how to handle this. Cultural education isn’t integrated in every school policy. I 

recommend the schools to handle cultural education in a more conscious way. If they can make a 

decision in group and communicate about it, then cultural education will no longer be something extra 

but it will be something that feels natural and normal within the school’s curriculum. 

A second barrier for schools is transport, especially for the schools that aren’t situated in the city centre 

itself. First, the busses they hire, are too expensive. Secondly, schools have increasing trouble finding 

(grand-) parents to drive because these have to work more and longer. Thirdly, it isn’t easy and 

practical for schools to use the public transport. It would be helpful if the city could arrange a solution 

for this problem. This can be a practical one with a city bus, but it can also be in terms of financial 

benefits. The city can also invest in some infrastructural changes that will make it easier for schools to 

visit the city. I also made a small recommendation to the schools to find for volunteers who are willing 

to drive. 

A third barrier is the financial consequences, mostly combined with transport. The primary schools are 

limited in what they can ask the parents by the ‘maximumfactuur’. Because of that, combined with 

shortcuts by the government, they have difficulties paying for transport and they are limited in the 

amount of activities they can engage in. I recommend the city and the Flemish government to watch 

out with shortcuts, because it will only diminish the participation in cultural activities. Schools also 

have some difficulties with ‘dynamo3’ because they don’t really know it and they find it rather 

complicated. The opportunities and knowledge about the ‘UiTPAS’ aren’t unanimous and more 

information is needed. 

A fourth is communication to, between and in schools. It has become clear that not every school is 

familiar with all cultural organisations. So the organisations have to make some extra effort to make 

themselves known to the schools. The ‘Cultuurwijzer’ has to gain more popularity, but I expect that 

the system will find its way to the schools. The ‘Overlegplatform Cultuur-Onderwijs’ also needs some 

more attention and engagement from the schools. There are some opportunities in the 

‘Overlegplatform’ for schools to express their wishes and their needs. The cultural organisations could 

also gain some popularity by participating and presenting themselves at the platform. Schools have to 

communicate about cultural education, so they can share their experiences and wishes. Within the 

boundaries of the school there has to be more systematic communication too. If a few teachers 

receive, filter and communicate the information, it will diminish the workload for other colleagues. 

A fifth barrier are the flaws in the cultural activities in the city. Most schools find them pretty good, 

but there are some personal wishes and needs in the schools. I recommend the schools to use the 

‘Overlegplatform Cultuur-Onderwijs to express their personal needs and wishes. At this platform they 

can communicate with the cultural organisations to see what is possible. Schools require activities that 

bring cultural education to the school and they would love to cooperate with the city for cultural 

projects. I recommend the cultural organisations to see if they can customise activities like that. 
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A sixth and last barrier is the time and space there is for cultural education. Many teachers express 

they have to do a lot besides teaching, so it is difficult to participate (more) in culture. There are also 

a lot of goals they have to achieve with the students within a school year. So I recommend the teachers 

to integrate activities more in the lessons, in order to gain some time. I also recommend the Flemish 

government to reduce the goals in consultation with schools and teachers. The students also form a 

minor barrier for cultural education. In primary schools it is the amount of students that makes it 

difficult to transport the students, what brings us back to barrier two. In secondary schools it is 

especially in the vocational schools that students aren’t interested in culture and cultural education. I 

recommend an extra consultation and investigation to find out how we can reach these students. 
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Lijst met afkortingen 
ASO: Algemeen Secundair Onderwijs 

BSO: Beroeps Secundair Onderwijs 

CC: Cultuurcentrum 

CDO: Centrum voor Deeltijds Onderwijs 

CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

CLW: Centrum voor Leren en Werken 

Cubeco: Cultuurbeleidscoördinator 

DKO: Deeltijds Kunstonderwijs 

FOPEM: Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen 

GBS: Gemeentelijke Basisschool 

GO!: Gemeenschapsonderwijs 

HEMACO: Heilig Maagdcollege 

IPCO: Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs 

KAD: Koninklijk Atheneum Dendermonde 

KASK: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Dendermonde 

KOV: Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

OKO: Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers  

KSO: Kunst Secundair Onderwijs 

KTAD: Koninklijk Technisch Atheneum Dendermonde 

MAD: Middenschool Atheneum Dendermonde 

OVSG: Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

POV: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen  

SAMWD: Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans 

SVI: Sint-Vincentiusinstituut 

TSO: Technisch Secundair Onderwijs 

VHTI: Vrij Handels en Technisch Instituut 

VLEK: Vrije Gemengde Lagere en Kleuterschool Grembergen 

VOET: vakoverschrijdende eindtermen 

VOOP: Vlaams Onderwijs Overlegplatform 

VTI: Vrij Technisch Instituut 

VTO: Vrij Technisch Onderwijs 

Vlor: Vlaamse Onderwijsraad  
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Inleiding 
In de periode 2006-2007 werd er in Vlaanderen een onderzoek opgezet door Anne Bamford dat naar 

de draagwijdte bij en de invloed van cultuureducatie op kinderen peilde. Dit onderzoek moest ook de 

omvang en kwaliteit van cultuureducatie in Vlaanderen in kaart brengen. Volgens Anne Bamford waren 

er een aantal belemmeringen om aan cultuureducatie te doen, waaronder tijd, financiën, beperkte 

toegankelijkheid, de beperkte integratie, de schooldirectie, schoolbestuur, inspecteurs en het gebrek 

aan kwaliteitsgarantie. Uit het onderzoek bleek dat Vlaanderen vaak een hoge kwaliteit heeft van 

cultuureducatie, maar dat niet alle kinderen en jongeren hiervan kunnen genieten. Kunst en cultuur 

moet volgens Bamford toegankelijk zijn voor iedereen, maar haar onderzoek toonde aan dat dit in 

Vlaanderen niet het geval was (Bamford, 2007, 3-4). 

 

Context 

Door de Belgische federalisering heeft zowel de Vlaamse, Franstalige als Duitstalige Gemeenschap hun 

eigen onderwijssysteem. In Vlaanderen bepaalt de Vlaamse minister van Onderwijs samen met het 

kabinet en het ministerie het beleid van onderwijs in Vlaanderen. In de huidige regeringsperiode 

(2014-2019) is dit Hilde Crevits. De minister krijgt ook advies van de strategische adviesraad voor het 

beleidsdomein Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). In deze raad zitten 

vertegenwoordigers van zowel de directeurs, de leerkrachten, de ouders, de scholieren et cetera 

(Scholierenkoepel, 2016). 

 

In het Vlaamse onderwijs wordt er zowel in het lager als het secundair onderwijs een onderscheid 

gemaakt tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs bestaat voor 

leerlingen met een handicap of problemen waarbij ze speciale hulp nodig hebben. Het secundair 

onderwijs bestaat uit het voltijds en het deeltijds onderwijs. Daarnaast heeft het secundair onderwijs 

ook graden, onderwijsvormen en studierichtingen. Middenscholen bieden alleen maar een eerste 

graad aan, terwijl andere secundaire scholen meer graden hebben. In de eerste graad bestaat enkel 

een A- en een B-stroom, terwijl er in de tweede en derde graad zowel het Algemeen Secundair 

Onderwijs (ASO), het Technisch Secundair Onderwijs (TSO), het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) en 

het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) kan gevolgd worden. Binnen deze stromen zijn er verschillende 

studierichtingen, waaruit de scholen hun aanbod kunnen kiezen (Scholierenkoepel, 2016). 

 

De directeur heeft het dagelijkse bestuur van zijn school in handen en krijgt daarbij hulp van 

verschillende raden: 

- De leerlingenraad, als spreekbuis van de leerlingen. 

- De ouderraad, als spreekbuis van ouders 

- De pedagogische raad, als spreekbuis van leerkrachten 

Deze partijen komen samen in een schoolraad om advies te geven en overleg te plegen.  

Nog een partij is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Dit is een centrum waar artsen, 

psychologen en verpleegkundigen werken, die informatie, hulp en begeleiding bieden aan leerlingen, 

ouders, leraren en directies (Scholierenkoepel, 2016). 

 

Het onderwijs in Vlaanderen is opgedeeld in drie officiële netten. Het gemeenschapsonderwijs (GO!) 

of het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het vrij 

gesubsidieerd onderwijs (Scholierenkoepel, 2016). 
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Gemeenschapsonderwijs 

De Vlaamse overheid is de inrichter van deze scholen en financiert ze ook volledig.  

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behoort tot de drie grote onderwijsnetten die 

erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap (Scholierenkoepel, 2016). 

Officieel gesubsidieerd onderwijs 

De overige scholen kunnen zich verenigen in koepelorganisaties. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

(POV) verdedigt en begeleidt de scholen van de provincies. Het Onderwijssecretariaat van de Steden 

en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (OVSG) doet dat voor de stedelijke en gemeentelijke 

scholen (Scholierenkoepel, 2016). 

Vrij gesubsidieerd onderwijs 

De grootste koepelorganisatie van het vrij gesubsidieerd onderwijs is het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen (KOV). Alle katholieke scholen zijn aangesloten bij die koepel (Scholierenkoepel, 2016). Het 

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) is het overlegplatform van de vier kleinere koepels van 

het vrij gesubsidieerd onderwijs. Deze vier koepels zijn: de Federatie Steinerscholen, het Vlaams 

Onderwijs Overlegplatform (VOOP), de Raad van inrichtende machten van het protestants-christelijk 

onderwijs (IPCO) en de Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische 

methodescholen (FOPEM) (OKO, 2016). 

 

Waarom dit onderzoek? 

De stad Dendermonde zet sterk in op cultuureducatie. Zij zijn na het onderzoek van Anne Bamford 

direct mee op de boot gesprongen. In Bamfords onderzoek werd aanbevolen dat de rol van plaatselijke 

culturele instellingen in ondersteuning voor cultuureducatie moet toenemen en uitbreiden. Dergelijke 

instellingen zorgen namelijk voor efficiëntie en zijn kostenbesparend voor scholen volgens haar 

(Bamford, 2007, 191). 

  

Er wordt gestreefd om cultuureducatie sterk te verankeren binnen de werking van de stedelijke 

diensten. Ook op vlak van visie over cultuureducatie staat de stad niet meer in haar kinderschoenen. 

In de visienota over cultuureducatie in Dendermonde voor de periode 2014-2020 staat dat mensen 

pas zullen deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse tonen, over de nodige culturele 

competenties beschikken en dus de bagage hebben om ervan te genieten. Het ontwikkelen van deze 

competenties start best op jonge leeftijd, maar gaat levenslang door. Het kan in schoolverband maar 

net zo goed in de vrije tijd. Toch speelt de school een belangrijke rol in het laten participeren van 

kinderen aan cultuur. In de eerste bijlage kunt u de missie en visie van de stad Dendermonde over 

cultuureducatie lezen (Dendermonde, 2014).  

Uit het decreet lokaal cultuurbeleid werd een cultuurbeleidscoördinator (cubeco) aanbevolen. Dit is 

één van de verplichte criteria wanneer een gemeente in aanmerking wil komen voor een subsidie voor 

de uitvoering van het cultuurbeleidsplan (Vlaamse overheid, 2007, 2012). Het decreet zette heel wat 

gemeenten aan om cultuur op de agenda te zetten en dit op een gestructureerde en planmatige 

manier te doen. Ook werd er gestreefd om de verschillende actoren binnen het lokale beleid zo nauw 

mogelijk te laten samenwerken, iets waar Dendermonde ook op ingesprongen is (Vlaamse overheid, 

2004). 
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De cultuurbeleidscoördinator in Dendermonde, Dimitri Beeckman, vervult een brugfunctie tussen de 

verschillende cultuurdiensten onderling, tussen de cultuursector en andere sectoren en tussen de 

cultuurdiensten en het lokale middenveld. Binnen het lokale cultuurbeleid zijn er diverse aspecten 

waarrond de cubeco een visie ontwikkelt en projecten opzet. Deze zijn onder andere de 

amateurkunsten, cultuureducatie, cultureel erfgoedbeleid, gemeenschapsvorming, kansenbeleid, 

doelgroepenwerking, et cetera (Dendermonde, 2016). Ondanks dat deze functie niet langer 

gesubsidieerd is en zelfs niet besproken werd in de laatste beleidsnota cultuur van minister Gatz voor 

de periode 2014-2019, blijft de stad deze functie bewaren en koesteren. Volgend jaar komen er 

veranderingen binnen deze functie, maar het is nog onduidelijke wat deze veranderingen zullen zijn. 

Het departement Cultuur en Toerisme van de stad Dendermonde zit echter verveeld met het probleem 

dat een aantal scholen uit de regio Dendermonde niet ingaan op het scholenaanbod van de culturele 

instellingen binnen de stad. Vanuit deze probleemstelling komen we tot volgende onderzoeksvraag:  

- Hoe kunnen we scholen in Dendermonde doen participeren aan het stedelijke 

cultuureducatieve aanbod? 

Om dit managementprobleem op te lossen, moeten we deze onderzoeksvraag opdelen in deelvragen.  

- Wat zijn de drempels van de scholen om deel te nemen aan het scholenaanbod van de 

culturele instellingen van Dendermonde? 

- Wat kunnen de scholen doen om deze belemmeringen op te lossen? 

- Wat kunnen de culturele instellingen doen om deze belemmeringen op te lossen? 

- Wat moet er veranderen aan het beleid zodat scholen meer participeren? 

 

Cultuureducatie  

Alvorens we aan het onderzoek kunnen beginnen, moeten we ons afvragen wat cultuureducatie is en 

wat het belang daarvan is. Volgens Bert Anciaux is cultuureducatie het geheel van maatregelen en 

actoren, dat via begeleiding en “toeleiding” van mensen en groepen, gericht op het effectief en 

reflectief omgaan met cultuuruitingen, bijdraagt tot meer en betere cultuurparticipatie, in de 

betekenissen van deelnemen (smaken) en/of deelhebben (maken) (Anciaux, 2008, 17). Om het in eigen 

woorden om te zetten moet cultuureducatie door reflectieve en begeleide cultuuractiviteiten zorgen 

voor meer cultuurparticipatie in de toekomst. Er moeten volgens Anciaux dus maatregelen worden 

genomen hiervoor, ondermeer door samenwerking tussen cultuur en onderwijs. 

Uit het rapport Gedeeld Verbeeld van de commissie onderwijs-cultuur blijkt dat er verschillende 

vormen van educatie verbonden zijn aan kunst en cultuur. Zij definiëren cultuureducatie in de ruime 

zin als elke vorm van educatie die cultuur als doel of middel inzet. Cultuureducatie moet volgens hen 

een persoonlijke, sociale en culturele bewustwording en bereidheid tot participatie aan cultuur tot 

stand te brengen bij de leerlingen. Dit samen met een vermogen tot cultureel beleven en handelen, 

inter-culturele communicatie en culturele aanpassing. Kunsteducatie zet kunst en/of kunstzinnige 

middelen in om aan educatie te doen, terwijl erfgoed-educatie dit doet met erfgoed. Media-educatie 

als laatste vorm gebruikt de media als middel. We kunnen dus besluiten dat cultuureducatie heel ruim 

is en verschillende vormen kan aannemen (Commissie Onderwijs-Cultuur, 2008, 22-25). Ook vandaag 

staan de minister van Cultuur, Sven Gatz, en de minister van Onderwijs en Vorming, Hilde Crevits, nog 
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altijd achter het belang van cultuureducatie. Zij ijveren er ook voor om cultuur en onderwijs dichter bij 

elkaar te brengen (Socius, 2016). 

Ineke Nagel en Harry Ganzeboom onderzochten in 2008 de invloed van de ouders en de school op 

cultuurparticipatie. In 2009 deed Nagel onderzoek om meer inzicht te krijgen in de verschuivingen die 

er komen in het participeren aan cultuur door familie en educatie. Uit beide onderzoeken kon 

geconcludeerd worden dat het ouderlijk milieu en de opleiding allebei een belangrijke rol spelen bij 

cultuurparticipatie en het veranderen van participatiegedrag. De invloeden van het ouderlijk milieu 

blijken toch groter te zijn dan de invloeden uit de opleiding. Uit het onderzoek blijkt dat 

cultuurparticipatie toeneemt met het niveau van opleiding in het secundair onderwijs en het hoger 

onderwijs. Een tweede conclusie die zij maakten was dat er een grote continuïteit heerste tussen het 

gedrag van de adolescent en de jongvolwassene. Volgens het onderzoek beïnvloeden het ouderlijk 

milieu en de school cultuurparticipatie onafhankelijk van elkaar, maar ze versterken elkaars effecten 

niet (Nagel en Ganzeboom, 2008, 86-87). Volgens Nagel en Ganzeboom dragen hogere statusgroepen 

hun culturele leefstijlen over naar hun kinderen. Ze maken hun kinderen vertrouwd met kunst door 

het hen te laten beleven. Ook blijkt dat er in onze moderne samenleving nog steeds grote 

belangstelling is voor traditionele cultuurvormen zoals theater, klassieke muziek, ballet en musea 

(Nagel en Ganzeboom, 2008, 73). 

In een onderzoek naar cultuurparticipatie uit 1993 door Ranshuysen bleek ook al hoe hoger het 

opleidingsniveau was, hoe hoger de cultuurparticipatie. Aangezien hoger opgeleiden een langere 

schoolloopbaan hebben met meer aandacht voor kunst en cultuur in de opleiding, bleek dit een 

doorslaggevende factor te zijn voor de belangstelling voor culturele activiteiten op latere leeftijd. 

Andere oorzaken waren dat deze kinderen afstamden uit een ouderlijk milieu van hoger opgeleiden, 

die ook aandacht hadden voor cultuureducatie. Door deze hogere opleiding zouden die kinderen 

cognitief ook beter in staat moeten zijn om de verschillende kunstvormen te begrijpen. Ranshuysen 

concludeert wel dat kunsteducatie in een systematisch en doordachte opzet in het onderwijs een 

invloed heeft op latere cultuurdeelname. Uit het onderzoek bleek ook dat cultuurdeelname met de 

school eerder uitzonderlijk was. Ook hoefde kunstbeschouwing niet integraal deel uit te maken van de 

lessen, iets waar nu wel al meer nadruk op wordt gelegd. De leerkrachten gaven in dat onderzoek aan 

dat er een grote werkdruk was in het basisonderwijs, waardoor ze zich niet met cultuur bezig konden 

houden. Het moet ook de bedoeling zijn om cultuureducatie over alle sociale lagen in de samenleving 

te spreiden. Niet alle kinderen komen namelijk uit een milieu van ouders die aan cultuur participeren. 

(Ranshuysen, 1993, 69). 

Het staat dus vast dat kunsteducatie in het onderwijs een invloed heeft op latere cultuurdeelname. 

Maar hoe groot die invloed is, daar is geen uitsluitsel over. Wat we dus kunnen concluderen is dat 

cultuureducatie belangrijk is om kinderen in de toekomst meer aan cultuur te laten participeren. Door 

kinderen op school in contact te brengen met cultuur, ontwikkelen ze daar interesse voor cultuur. 
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Methodologie 
Een eerste stap in het onderzoek was het contacteren van de scholen in Dendermonde met de vraag 

naar respondenten om een interview bij af te nemen. Hiervoor werd een lijst gemaakt met alle lagere 

en secundaire scholen van Dendermonde. Een lijst van scholen die van belang zijn voor dit onderzoek 

is opgenomen in bijlage 2. 

Aangezien het onderzoek zich beperkt tot Dendermonde, wordt de Provinciale Lagere School voor 

Buitengewoon Onderwijs Claevervelt buiten beschouwing gelaten. Deze school maakt wel deel uit van 

de scholengemeenschap van Dendermondse gemeentelijke basisscholen, maar is gelegen in de 

Dendermondse buurgemeente Buggenhout. Het basisonderwijs van het Oscàr Romerocollege wou 

maar één interview afleggen onder haar overkoepelende naam. Dit omdat de directeur vond dat zijn 

personeel al genoeg ondervraagd was tijdens het afgelopen jaar. Er is één school waarmee geen 

interview kon geregeld worden. Bij de afdeling De Oogappel in Appels van de Vrije basisschool Appels-

Oudegem heb ik geen interview afgenomen ondanks verschillende pogingen. De andere afdeling van 

deze basisschool, met name De Harduynschool in Oudegem heeft dan wel in naam van beide scholen 

gesproken omdat ze in principe één school zijn. 

Bij de middelbare scholen moet worden opgemerkt dat de twee Middenscholen eengemaakt zijn en 

hier dus ook maar één respondent van werd geïnterviewd. Deze respondent kreeg de naam 

Middenschool Atheneum Dendermonde (MAD). Vanaf 1 september 2016 integreren het Heilig 

Maagdcollege (HEMACO), het Vrij Technisch Instituut (VTI), het Vrij Handels en Technisch Instituut 

(VHTI), het Trefpunt en het Sint-Vincentiusinstituut (SVI) in het Oscàr Romerocollege. Omdat ik me 

afvroeg welke impact deze integratie zou hebben op het cultuureducatieve beleid van de scholen, wou 

ik ook hierover een interview afnemen. De directeur van het Oscàr Romerocollege was niet 

beschikbaar voor een interview wegens ziekte. De respondent van het HEMACO heeft wel in naam van 

het Oscàr Romerocollege gesproken en er werd ook gevraagd naar de impact van de integratie bij de 

overige scholen die er mee zullen instappen. Ook de Gemeentelijke Basisschool (GBS) Appelbloesem 

in Appels werd geïnterviewd. Deze school is een Freinetschool met een andere werking. Het 

Freinetonderwijs vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen. De leraar en de groep 

zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden (Freinet, 2016). 

Terwijl ik de scholen aan het contacteren was, bereidde ik ook de interviews voor. Aan het begin van 

elk interview, peilde ik bij de respondenten via een korte vragenlijst naar de kennis van de scholen 

over het stedelijk cultuuraanbod en hun participatie aan dat aanbod (zie bijlage 4). Deze vragenlijst is 

gebaseerd op een lijst van organisaties die een cultuureducatief aanbod hebben voor scholen (zie 

bijlage 3). 

De redenen tot het al dan niet participeren werden onderzocht aan de hand van semigestructureerde 

interviews. Er werd een vragenlijst opgesteld met een aantal topics en vragen die aan bod moesten 

komen tijdens het interview. Er kon tijdens het interview wel worden afgeweken van de opgestelde 

vragenlijst. Een volledige vragenlijst van het interview kan worden teruggevonden in bijlage 4. In totaal 

werden er 23 interviews afgenomen die duurden tussen de 32 en de 50 minuten. Er werden zowel 

mannelijke als vrouwelijke respondenten van verschillende leeftijden en achtergronden geïnterviewd. 

Sommige van de respondenten waren leerkrachten, andere waren directieleden of ondersteunend 

personeel. Tijdens het interview werd er gevraagd naar de belemmeringen van cultuureducatie. Door 
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vooraf te bestuderen wat de verschillende oplossingen zijn voor enkele belemmeringen, kon er tijdens 

het interview nagegaan worden in welke mate deze gekend zijn en gebruikt worden.  

De vragen die tijdens het interview werden gesteld, zijn gebaseerd op reeds bewezen belemmeringen 

uit het onderzoek van Lien Grootvriendt. Zij voerde in het academiejaar 2009-2010 een onderzoek uit 

naar de noden en wensen inzake cultuureducatie in het lager onderwijs. In het onderzoek van 

Grootvriendt kwamen zes grote belemmeringen die scholen weerhielden om deel te nemen aan 

cultuureducatie. 

1. Financiële middelen 

2. Gebrek aan tijd 

3. Desinteresse bij de leerkracht 

4. Plaatsgebrek 

5. Het aantal leerlingen 

6. Onduidelijkheid rond term cultuureducatie  

Mijn onderzoek richt zich niet alleen op lagere scholen, maar peilt ook bij secundaire scholen in welke 

mate deze belemmeringen van toepassing zijn. Enkele van deze belemmeringen riepen bij Lien 

Grootvriendt en mezelf enkele kritische vragen op.  

Wanneer de scholen in kwestie toch aan cultuureducatie zouden doen buiten Dendermonde, dan 

kunnen ze door binnen Dendermonde te blijven de kosten drukken omdat ze minder moeten 

investeren in verplaatsingskosten. Daarnaast sparen ze ook tijd uit door lokaal te blijven. Scholen die 

financiën als belemmering aanhalen zouden in principe kunnen gebruik maken van dynamo3OPWEG 

om de verplaatsingskosten te drukken. Ze kunnen ook gebruik maken van dynamo3PROJECT om 

culturele projecten op te zetten en hiervoor subsidies te krijgen. Plaatsgebrek binnen scholen kan 

worden opgelost, omdat cultuureducatie niet per se in de scholen hoeft plaats te vinden. Je blijft 

lokaal, dus je kan ook in verschillende groepen komen en zo is het teveel aan leerlingen ook 

opgevangen (Grootvriendt, 2009-2010). 

Volgens mij is communicatie een bijkomende belemmering in de stad. In Dendermonde zijn er wel 

verschillende instanties die er proberen voor te zorgen dat het aanbod wordt verspreid bij de 

doelgroepen. Vanaf het schooljaar 2004-2005 tot en met het schooljaar 2014-2015 verscheen er een 

jaarlijkse brochure, de Culturele Dorstlesser, die het aanbod voor het onderwijs bundelde. Sinds juni 

2015 is de site www.cultuurwijzer.be in werking getreden. Dit is het digitale platform voor 

cultuureducatie in Dendermonde. Deze website ontsluit dit aanbod op een meer dynamische en 

interactieve manier (Cultuurwijzer, 2016). 

Daarnaast zijn de culturele instellingen van Dendermonde ook ingeschreven op www.cultuurkuur. Op 

deze website kunnen scholen en organisatoren zich aanmelden en elkaar rechtstreeks contacteren. De 

organisatoren posten hun activiteiten online en bereiken zo de juiste doelgroep. Omgekeerd kunnen 

scholen de organisatoren contacteren en met hen aan de slag om een project op maat te maken. Beide 

partijen kunnen ook ideeën uitwisselen, feedback geven aan elkaar, et cetera (Cultuurkuur, 2016). 

Binnen het departement Cultuur en Toerisme in Dendermonde is er een overlegplatform. Sinds 2009 

ontmoeten onderwijs en cultuur elkaar tweemaal per schooljaar in het Overlegplatform Cultuur-

Onderwijs. In dit overleg zijn alle stadsdiensten met een educatief aanbod aanwezig. Daarnaast zijn 

ook alle cultuurgangmakers en directies van de scholen in Dendermonde aanwezig. Het doel van dit 
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overleg is dus een beter en gestructureerd overleg tussen de culturele diensten en de 

onderwijsinstellingen stimuleren. Ook kunnen alle enthousiaste leerkrachten elkaar op deze manier 

ontmoeten. Door dit overleg kan ook het culturele en educatieve aanbod beter ontsloten en afgestemd 

worden op de specifieke behoeften van het onderwijs. Het wil ook bijdragen tot een sterkere 

visieontwikkeling op vlak van cultuureducatie en ondersteuning bieden rond cultuureducatie 

(Cultuurwijzer, 2016). 

Maximumfactuur 

De dubbele maximumfactuur legt vast hoeveel scholen aan ouders mogen doorrekenen voor zaken 

die niet onder de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vallen en die scholen dus niet gratis moeten 

aanbieden. Er zijn twee soorten maximumfacturen. De eerste is een scherpe maximumfactuur voor 

alle extra’s. Een minder scherpe maximumfactuur bestaat er voor alle meerdaagse uitstappen. 

Cultuureducatieve uitstappen vallen onder de scherpe maximumfactuur. Voor de scherpe 

maximumfactuur worden verschillende basisbedragen gehanteerd, afhankelijk van de leeftijd en het 

onderwijsniveau (kleuter- of lager onderwijs) van het kind. Deze bedragen liggen voor een kind uit het 

lager onderwijs rond de 80 euro en zijn indexeerbaar. De minder scherpe maximumfactuur is een 

bedrag dat de school maximaal mag vragen aan ouders voor meerdaagse uitstappen. Dit bedrag mag 

slecht een keer aangewend worden in de hele lagere schoolloopbaan van de leerling. Dit bedrag ligt 

rond de 400 euro en is indexeerbaar (Onderwijs Vlaanderen, 2016).  

Dynamo3 

Dynamo3 is een subsidieproject van Canon Cultuurcel en moet een stimulator zijn om met cultuur op 

school aan de slag te gaan. Dynamo3 is sinds 2015 geïntegreerd op de website van Cultuurkuur waar 

culturele partners en scholen elkaar kunnen vinden. Dynamo3 is opgedeeld in twee verschillende 

projecten. Enerzijds is er dynamoOPWEG, waarmee elke school gratis met vervoersmaatschappij De 

Lijn naar culturele bestemmingen kan raken. Daarnaast is er dynamoPROJECT, waarbij een school 

maximum 1500 euro kan krijgen voor een creatief schoolproject. Dit wil zeggen dat er met minstens 

één externe culturele partner op lange termijn een project wordt gecreëerd op maat van de school 

(Cultuurkuur, 2016). 

Naast musea, culturele centra en gemeenschapscentra kunnen ook bibliotheken, academies en 

bioscopen zich registreren als culturele bestemming. Deze bestemmingen engageren zich om een 

school gastvrij te ontvangen en hen wegwijs te maken in hun culturele en educatieve werking. Om 

dynamoOPWEG en dynamoPROJECT te activeren moet er een dynamobeheerder aangesteld worden. 

Elke school heeft minstens één dynamobeheerder en deze beslist welk project ingediend wordt voor 

de jury. Voor dynamoOPWEG moet de dynamobeheerder geen goedkeuring geven, maar wel 

aanmelden (Cultuurkuur, 2016). 

Het doel van dynamoOPWEG is om scholen naar kleinschalige educatieve activiteiten te krijgen. Het 

nadeel aan dynamoOPWEG is dat het met maximum 30 personen per rit kan en de bestaande 

dienstregeling van De Lijn volgt. De verplaatsing gebeurt meestal op weekdagen tijdens de daluren van 

9h30 tot 15h30 en na 18h30, al zijn er enkele uitzonderingen. Op woensdag geldt dit aanbod niet 

tussen 11h45 en 13h. Het deeltijds kunstonderwijs mag ook op zaterdag dit aanbod gebruiken en 

tijdens examenperiodes kunnen goedgekeurde ritten geweigerd worden op verwachte piekmomenten 

(Cultuurkuur, 2016). 
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Om dynamoPROJECT te activeren, moet er vanuit de dynamobeheerder een aanvraag gebeuren. Deze 

aanvraag kan door iedere medewerker worden ingevuld, maar moet officieel door de 

dynamobeheerder worden aangevraagd. Details van de aanvraag die moeten meegedeeld worden zijn 

onder andere projectdetails, projectgroep, externe partners en de uitgaven en inkomsten. Er kan twee 

keer per schooljaar een projectaanvraag ingediend worden. Een eerste keer op 15 november voor 

projecten die plaatsvinden tussen 1 februari en 30 juni. Een tweede keer op 15 mei voor projecten die 

plaatsvinden tussen 1 september en 31 januari (Cultuurkuur, 2016). 

Het geld mag gebruikt worden voor vier soorten projectkosten. Een eerste zijn kosten gemaakt door 

het samenwerken met een externe partner, een volgende soort zijn materialen die door leerlingen 

creatief zullen verwerkt worden. Als derde soort projectkosten zijn er de bewuste materiaalkeuzes die 

bij voorkeur duurzaam of recycleerbaar zijn. Ten slotte mogen ook de vervoerskosten ingebracht 

worden. De subsidie komt er dus op neer dat je de gemaakte kosten na afloop van het project 

terugvordert bij dynamo3. Subsidiëring van het project door meerdere subsidieverleners is mogelijk, 

maar dit moet wel vermelden worden in de projectaanvraag (Cultuurkuur, 2016). 

UiTinDender 

De UiTPAS is een systeem waarmee je punten kan sparen door aan vrije-tijdsbeleving te doen. Met 

deze punten kan je voordelen krijgen om aan vrije-tijdsbeleving te doen. Bovendien kunnen kansarmen 

de UiTPAS aan kansentarief verkrijgen en met de UiTPAS aan vrije tijdsbeleving doen aan een 

goedkoper tarief. De UiTPAS werd in juni 2012 geïntroduceerd in de regio Aalst. Nadien werd het ook 

gelanceerd in Brussel, Gent en Oostende. Het doel van de UiTPAS is het verlagen van drempels om de 

participatie te doen stijgen. Doordat zowel kansarmen als niet-kansarmen zo’n UiTPAS kunnen 

verkrijgen, elk met hun eigen voordelen, is het systeem in tegenstelling tot een kansenpas niet 

stigmatiserend. De enige die namelijk weet of je financiële korting krijgt zijn de mensen achter de balie. 

Sinds januari 2016 werd UiTinAalst veranderd naar UiTinDender door het instappen van haar 

buurgemeente Ninove (CultuurNet.be, 2016). Dendermonde is momenteel bezig om in te stappen in 

het systeem van UiTinDender. Op 30 maart 2016 werd het instappen bij UiTinDender formeel 

goedgekeurd door de college van burgemeester en schepenen, waardoor Dendermonde vanaf 1 

januari 2017 bij UiTinDender zal horen. Ook voor scholen heeft de UitPAS een systeem. Zo zullen de 

kansarme leerlingen ook goedkoper aan cultuur kunnen deelnemen. Het zijn zowel de scholen als de 

stad die een deel van het resterende bedrag zullen bijpassen (Dendermonde, 2016). 

Verwerking van het bronnenmateriaal 

Het verwerken van de interviews gebeurde in verschillende stappen. Er werd gekozen om de 

opgenomen interviews uit te typen. Daarnaast werden er aan de hand van kleurencodes verschillende 

belemmeringen aangeduid in de tekst. Deze codering werd vervolgens verwerkt in dit onderzoek. De 

interviews van het MAD en Het Laar werden bewust niet opgenomen in de verwerking omdat zij geen 

extra draagkracht gaven aan het onderzoek. De belemmeringen die besproken worden in dit 

onderzoek, zijn ook op hen van toepassing en droegen niets extra toe. Ook werd er besloten om de 

vragenlijst, waarop de scholen moesten aanduiden welke instellingen zij kenden en aan welke zij 

participeerden, niet op te nemen. De vragenlijst werd door de verschillende scholen verkeerd ingevuld, 

waardoor de geloofwaardigheid van deze bron afnam. De volgorde van de belemmeringen in de 

volgende hoofdstukken is overgenomen van de semigestructureerde vragenlijst van de interviews. Er 

volgen dus een totaal van zeven hoofdstukken waarin verschillende belemmeringen zijn opgenomen.  
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Een eerste hoofdstuk bekijkt hoe het gesteld is met cultuureducatie binnen de scholen. Er wordt 

gekeken naar de visie van cultuureducatie, het belang ervan en hoe cultuureducatie zit ingebed in de 

werking van de school. Een tweede hoofdstuk kijkt naar welke belemmering transport is voor de 

scholen en is gekoppeld aan een derde hoofdstuk, dat onderzoekt in welke mate de financiën voor een 

belemmering zorgt. Het vierde hoofdstuk behandelt het onderdeel communicatie. In dit onderdeel 

wordt er zowel gekeken naar de communicatie van de stedelijke instellingen naar de scholen, als naar 

de communicatie binnen de scholen, als naar de communicatie tussen de scholen. Een vijfde hoofdstuk 

onderzoekt of er iets moet veranderen aan de inhoud van het scholenaanbod van Dendermonde. Als 

voorlaatste hoofdstuk wordt er gekeken naar de tijd en ruimte die er binnen scholen is voor 

cultuureducatie. Het zevende hoofdstuk gaat na in welke mate beleid een belemmering vormt voor de 

scholen om aan cultuureducatie te doen. Tot slot keren we terug naar onze onderzoeksvraag in de 

conclusie en proberen we tegelijkertijd ook enkele aanbevelingen te formuleren die de participatie 

moeten verhogen. 
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Hoofdstuk 1: Cultuureducatie 

1. De visie rond en het belang van cultuureducatie 

Lager onderwijs 
Elke school heeft een verschillende visie rondom cultuureducatie. Zelfs binnen de verschillende netten 

is er geen eenduidige visie rond cultuureducatie. Toch zien we dat er een aantal paralellen te trekken 

zijn. In een eerste parallel geven er verschillende respondenten aan dat cultuureducatie van belang is 

omdat het bijdraagt tot de ontwikkeling van het kind en om kinderen een bredere kijk te geven op de 

maatschappij. 

De Basisschool Oscàr Romerocollege (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) vindt literatuur, kunst, 

theater, dans en muziek een meerwaarde voor het leven. Naast wat je elke dag doet, is dat iets wat u 

een andere kijk op die dingen geeft en wat u dieper doet nadenken. Het is ook meestal mooi, dus dat is 

ook altijd goed meegenomen. Ook de Visitatieschool (17/03/2016) gaat voor de totale persoonlijkheid 

van het kind en één van die items is cultuur. Voor hen is het belang van cultuureducatie dat kinderen 

een ruimere visie krijgen over de maatschappij en over het leven. De meerwaarde van cultuureducatie 

is dat volwassenen hun creativiteit overbrengen naar leerlingen. 

In navolging van de eerste visie is in een tweede parallel het voor een groot aantal scholen belangrijk 

om via cultuureducatie kinderen iets leren kennen dat ze van thuis uit niet altijd meekrijgen. Zo tracht 

De Schakel (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) in Baasrode kinderen in kennis te brengen met de 

verschillende vormen van cultuur. Zij gaan er van uit dat als ze het op school niet zien, ze het misschien 

nooit zien. Door met de kinderen aan cultuur te doen, groeien er misschien interesses voor later. 

‘Cultuur is nu eenmaal iets dat niet voor alle mensen, voor alle lagen van de 

bevolking open staat, spijtig genoeg, (…) want niet alle kinderen krijgen van thuis 

uit hetzelfde rugzakje mee. Vaak wordt daar in sommige gezinnen (…) weinig 

aandacht aan geschonken. En het is toch wel belangrijk dat wij juist aan die 

kinderen die cultuureducatie kunnen meegeven (De Bijenkorf, persoonlijke 

mededeling, 09/03/2016).’  

‘Er zijn kinderen die alleen met de school naar een museum gaan, die alleen met de 

school eens naar CC Belgica gaan, die alleen met de school iets historisch gaan 

bekijken hier in Dendermonde. En dat proberen we toch aan te moedigen 

(Basisschool Atheneum, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

Uit de bovenstaand quotes kunnen we besluiten dat in een derde visie scholen het belangrijk vinden 

dat kansarme jongeren binnen de school een kans krijgen om te participeren aan cultuureducatie. Zij 

stellen dat ze er als school het uitgelezen medium voor zijn om net die kinderen, die het van thuis niet 

meekrijgen, toch in contact te brengen met de verschillende vormen van cultuur.  

In een vierde parallel vinden scholen het belangrijk dat de kinderen hun omgeving leren kennen. Zo 

vertrekt de visie van De Bijenkorf vanuit de leerplannen die hen verplichten om aan cultuureducatie 

te doen. Binnen de tien bouwstenen van wereldoriëntatie vertrekken zij vanuit de omgeving van de 

kinderen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe groter de omgeving wordt. De reden dat zij ook ingaan 

op cultuureducatieve activiteiten buiten Dendermonde is voor de school het uitbreiden van de 

omgeving van de leerlingen (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016). 
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Ten slotte zijn er ook scholen die het belangrijk vinden om naar buiten te komen met de leerlingen. Zo 

kan je volgens de Basisschool Atheneum (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) kinderen soms veel 

meer leren op kortere tijd door een uitstap te doen, dan in de klas ex cathedra te (…) vertellen. Ook 

voor de GBS Grembergen-Appels is het belangrijk om zoveel mogelijk naar buiten te komen met de 

leerlingen. In de afdeling ’t Kraaiennest in Grembergen (24/03/2016) wordt er echt wel op gewezen 

dat hoe meer dat je kinderen laat zien en ervaren, hoe meer er blijft hangen bij de kinderen. Als je in 

de klas blijft, heeft dat nooit hetzelfde leereffect dan als ze het effectief zien. 

Secundair onderwijs 
Ook in het secundaire gemeenschapsonderwijs zijn er verschillende visies rond cultuureducatie. De 

meeste scholen vinden dat cultuureducatie leerlingen een bredere kijk geeft op de wereld. Zij vinden 

dat de leerlingen door cultuureducatie hun blik leren verruimen en zo wat maatschappijkritischer 

worden. Het HEMACO (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) gaat er van uit dat kennis niet het enige 

is dat je als school moet bijbrengen aan uw gasten, maar dat je veel breder moet gaan. Dat er meer is 

tussen hemel en aarde dan alleen maar wiskundige formules. Ook het VHTI (23/03/2016) vindt dat 

cultuureducatie een deeltje van de vorming van de leerlingen is. Ze willen leerlingen vormen tot mensen 

die betrokken zijn bij de samenleving, deelnemen aan de samenleving en cultuurparticipatie is daar een 

belangrijk element van. 

Binnen het BSO blijkt dat cultuur iets is dat eigenlijk (…) niet zo verschrikkelijk veel aan bod komt. Toch 

proberen zij ook hun leerlingen kennis te laten maken met cultuur. In het VTI proberen zij via de 

filmfora leerlingen naar een andere soort films te laten kijken dan de films die ze dagelijks bekijken. Ze 

willen aantonen dat film niet alleen ontspanning is, maar dat het ook cultuur kan bijbrengen (VTI, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

Daarnaast halen een aantal scholen ook aan dat ze wettelijk verplicht zijn om aan cultuureducatie te 

doen. Het SVI vindt dat je als een ASO-school, die vergroeid is met de stad, de leerlingen buiten de 

muren van die school moet brengen en dat zij ook verplicht zijn om aan die vakoverschrijdende 

eindtermen (VOET) te doen, dus aan een inspanningsverplichting. (SVI, persoonlijke mededeling, 

21/03/2016) Ook het VTI (21/03/2016) heeft geen uitgeschreven visie, maar stellen dat zij wettelijk 

verplicht zijn om aan cultuureducatie te doen via de vakoverschrijdende eindtermen. Ook volgens het 

Trefpunt (21/03/2016) is cultuur een onderwerp van hun leerplandoelen, zowel binnen de tweede als 

derde graad. 

Kortom 
Uit dit kunnen we besluiten dat scholen cultuureducatie belangrijk vinden om het aan kinderen mee 

te geven. Ook willen ze de leerlingen laten kennismaken met onbekende zaken. Cultuureducatie is 

volgens de scholen ook belangrijk om kinderen iets bij te brengen over hun omgeving en het draagt bij 

tot de ontwikkeling van een totale persoonlijkheid van de leerlingen. Een aantal scholen halen ook aan 

dat cultuureducatie een manier is om kinderen op een andere manier iets te laten leren. 
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2. Integratie van cultuureducatie 

Lager onderwijs 
In sommige scholen blijkt dat leerkrachten niet altijd weten hoe ze cultuureducatie moeten integreren. 

Hierdoor wordt cultuureducatie vaak iets is dat er extra bijkomt, terwijl er zowel binnen de vakken 

taal, wereldoriëntatie en muzische opvoeding zeker ruimte is voor cultuur. In de Basisschool Atheneum 

werken de leerkrachten daar in een klas rond belangstellingspunten. (…) Nu ze gaan nu ook naar CC 

Belgica en ze kijken niet (naar het) belangstellingspunt, maar het zou veel fijner zijn moesten ze dat 

kunnen verwerken in hun belangstellingspunt. (…) Nu als dat helemaal niet past in hun 

belangstellingspunt gaan ze daar wel iets over zeggen, maar gaan ze dat niet meepakken in hun 

verwerking in de klas en dat is wel wat jammer (Basisschool Atheneum, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016). 

‘Je zit heel dikwijls ook vastgekluisterd aan die doelstellingen en nochtans je kunt 

daar van los hoor. Want in die doelstellingen zitten eigenlijk ook heel veel dingen 

die je in het kader van cultuur kunt benaderen (De Appelbloesem, persoonlijke 

mededeling, 16/03/2016).’  

In de Visitatieschool in Baasrode (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) worden er altijd besprekingen 

gegeven voor- en achteraf, maar heel kort want ze zitten met een beperkte tijd waarin ook de 

noodzakelijke vakken moeten gegeven worden. Toch proberen zij sterk in te zetten op deelname aan 

cultuuractiviteiten, ook al is dit geen verplichting in de leerplannen.  

Ondanks dat er in de doelstellingen genoeg ruimte zit om cultuureducatie te integreren, gebeurt dit 

volgens De Appelbloesem (persoonlijke mededeling 16/03/2016) niet altijd omwille van praktische 

redenen. In De Harduynschool (17/03/2016) en de Basisschool Oscàr Romerocollege (18/03/2016) 

worden er ook zaken gekozen die niet altijd binnen hun thema's passen. In Echo Oudegem probeert 

de respondent de culturele activiteiten voor te bereiden in de klas, maar is de manier van integratie 

afhankelijk van klas tot klas (Echo Oudegem, persoonlijke mededeling, 25/03/2016). 

Hoe het wel kan 

‘Natuurlijk moet er zoveel gedaan worden en dan denk ik dat dat als leerkracht ook 

is om daar een beetje creatief in te zijn in die leerplannen. En niet alles te eng zien 

rond uw boekjes of werkboekjes die je hebt, maar het een beetje open te trekken (’t 

Vlasbloempje, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Er zijn binnen de lagere scholen ook uitzonderingen. Een aantal scholen slagen er namelijk wel in om 

cultuureducatie systematisch te integreren in hun lessen. De Bijenkorf (persoonlijke mededeling, 

09/03/2016) werkt systematisch aan het integreren van cultuureducatie binnen de werking van de 

school. Zij gaan doelgericht vanuit de lessen op zoek naar activiteiten die hieraan gekoppeld kunnen 

worden. Het moet voor de school passen in het kader waar ze op dat moment aan het werken zijn. 

Ook de respondent van het Heilig Hart (14/03/2016) stelt dat cultuureducatie geïntegreerd wordt in 

de lessen. Het komt volgens de respondent van pas in de lessen. Ook zij gaan hierdoor naar plaatsen 

buiten Dendermonde om aan cultuureducatie te doen. Ook De Toverboon vindt het belangrijk dat wat 

ze doen, dat dat in hun pakket past. Het mag niet zomaar zijn van we gaan eens weg en het is gedaan 

(De Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016). 



22 
 

’t Vlasbloempje probeert net als De Bijenkorf cultuureducatie systematisch te integreren binnen de 

lessen. Als dat in functie van de Jeugdboekenweek is, dan werken zij daar een volledige week rond. Als 

dat een theatervoorstelling is, dan wordt het voorbereid in de klas en doen ze eventueel ook een 

naverwerking achteraf. Daar wordt geen thema rond gemaakt, maar er wordt wel gekeken dat het niet 

zomaar een theaterbezoek is. Volgens de respondent zijn er op vlak van integratie genoeg 

mogelijkheden binnen de leerplannen om dit te doen, maar hangt het af van de creativiteit van de 

leerkracht. Het mag er volgens de respondent niet extra bijkomen, maar het moet geïntegreerd 

worden in de werking en de lessen. (’t Vlasbloempje, persoonlijke mededeling, 24/03/2016) 

‘Bijvoorbeeld, wij zijn naar het stadsarchief geweest en er is een bepaald thema van 

wero dat ook rond de geschiedenis van uw familie gaat en de geschiedenis van uw 

stamboom en zo van die toestanden. Dus dat stadsarchief, dat past dan eigenlijk 

perfect wel rond bij die lessen. We zijn ook op rondtrip geweest in Dendermonde 

met een gids naar het Vleeshuis en de geschiedenis van het stadhuis, dat past dan 

ook weer binnen een ander wero-thema. En zo gaan wij kijken wat past er zo een 

beetje bij welke doelstelling (’t Kraaiennest, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Ook ’t Kraaiennest probeert elke activiteit in te passen in een thema dat ze moeten behandelen. 

Afhankelijk van wanneer een bepaalde activiteit is, tracht de school te schuiven met volgorde van 

thema’s of onderhandelen ze met de stad. De leerkrachten hebben in deze school een grote autonomie 

hierin en vinden dat de stad veel aanbiedt dat kan geïntegreerd worden in hun lessen (’t Kraaiennest, 

persoonlijke mededeling, 24/03/2016). 

Hulpmiddelen van de stad 

Toch probeert het stedelijke cultuuraanbod scholen te helpen bij het integreren en reflecteren van 

cultuureducatie. Zo levert CC Belgica bij elke podium- en filmvoorstelling steeds educatief materiaal 

aan van de theatergezelschappen en kunstorganisaties. CC Belgica probeert deze informatie tijdig te 

bezorgen aan de ingeschreven scholen. Hiermee kan de leerkracht de leerlingen voorbereiden en ook 

een naverwerking doen in de klas (CC Belgica, 2016). Toch stellen een aantal respondenten dat de mail 

van CC Belgica in het verleden soms niet op tijd verstuurd werd. Zij benadrukten om dit zeker tijdig te 

doen, zodanig dat de leerkrachten hun lessen kunnen voorbereiden. Maar dan komt het er ook nog op 

neer dat de leerkrachten er gebruik van maken, want je kan dit niet verplichten (Basisschool 

Atheneum, persoonlijke mededeling, 18/03/2016). Daarnaast zijn er vanuit het cultuurcentrum 

cultuurmapjes verspreidt. Het is de bedoeling dat deze mapjes gedurende de schoolloopbaan worden 

ingevuld na een cultuureducatieve activiteit. Het gebruik van het cultuurmapje is binnen de 

Dendermondse scholen zeer divers. 

‘En dan hebben we er wel serieus over gesproken, omdat we binnen die muzische 

vorming wel moeten werken aan reflectie, nabeschouwing (De Toverboon, 

persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’  

‘Wij hebben hier ook een portfolio die we aanleggen met de leerlingen. Dat is 

eigenlijk een soort fotoboek, (…) met alle activiteiten die wij doen. (…) En dat wordt 

eigenlijk van in het eerste leerjaar bijgehouden tot het zesde leerjaar. Nu krijgen wij 

altijd de cultuurmap (…), dus dat waren in het begin twee aparte items. En als ik 

hier gekomen ben, heb ik gevraagd van, giet dat in één, dan hebben we de 

cultuurmap en dan houden zij bij wat zij doen van theater, lezingen in de bib, maar 
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daar komen ook de foto's bij van de activiteiten. Dus eigenlijk zit alles nu gebundeld 

in die cultuurmap (’t Vlasbloempje, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

‘En als wij iets doen van die cultuuractiviteiten, dan wordt dat gewoonlijk in een 

map, een neerslag in een map gezet. Wij hebben zo'n map cultuur, maar ja, ik kan 

ze niet laten zien. Dat staat hier wel (…) nog maar tot het derde leerjaar, van een 

activiteit vullen de kinderen een blad in en dat wordt in die map gestoken. (…) Als 

er een activiteit is, wordt daar een evaluatie van gemaakt (De Klinker, persoonlijke 

mededeling, 24/03/2016)’. 

De Toverboon (persoonlijke mededeling, 16/03/2016) gebruikt de cultuurmapjes in alle jaren en ze 

hadden het idee om daar hun eigen ding van te maken. Iedere leerkracht kijkt dus voor zich op welke 

manier ze deze map gaan gebruiken en op het einde van dit jaar gaan ze het gebruik evalueren. Het 

VLEK Grembergen (17/03/2016) gebruikt ze enkel om de toneelstukken in te schrijven. ’t Vlasbloempje 

(24/03/2016) heeft zijn eigen ding er mee gedaan. Zij hadden reeds een portfolio en kregen er toen de 

cultuurmap bij. In plaats van beiden apart te doen, hebben ze de portfolio geïntegreerd in de 

cultuurmap. Ook De Klinker (24/03/2016) gebruikt de cultuurmapjes om hun activiteiten in te 

schrijven. Binnen Echo Oudegem (25/03/2016) worden de cultuurmapjes gebruikt in het eerste 

leerjaar. In het derde leerjaar zijn ze nog niet aangekomen, dus de respondent weet niet of ze in het 

tweede leerjaar gebruikt worden. Wel werd er verteld dat de leerkrachten binnen deze school ook de 

cultuurmapjes als extra werk zien.  

 

Een aantal scholen vonden de blaadjes die in de mappen zitten te moeilijk voor de eerste graad. De 

leerkrachten zouden het eventueel zelf kunnen invullen, maar ’t Kraaiennest heeft hiervoor op 

Instagram een oplossing gevonden. Zij hebben daar andere blaadjes gevonden, waarop de leerlingen 

zelf twee tekeningen mogen maken en de leerkracht kan er dan een tekst bij kleven. (’t Kraaiennest, 

persoonlijke mededeling, 24/03/2016) De Schakel (17/03/2016) gebruikt ze niet omdat ze te moeilijk 

zijn. Ook Het Laar (14/03/2016) gebruikt de mapjes niet omdat ze te moeilijk zijn voor kinderen in het 

buitengewoon onderwijs en zij hebben de mapjes terug gebracht. In Heilig Hart school (14/03/2016) 

waren de leerkrachten niet voor deze mappen. Ze hebben alle bladeren uit de mappen gedaan en een 

leerkracht gebruikt deze in de muzo-map. De andere leerkrachten vonden het niet praktisch met al die 

mappen en al dat werk.  

 

In De Bijenkorf (persoonlijke mededeling, 24/03/2016) weet de respondent niets over het gebruik van 

deze mappen. De mappen werden er uitgedeeld en het doel ervan werd uitgelegd. Maar de 

respondent wist niet of ze effectief gebruikt werden. Ook de respondent van De Harduynschool en De 

Oogappel wist niets over het gebruik van de cultuurmapjes. (De Harduynschool, persoonlijke 

mededeling, 17/03/2016) De respondent van De Appelbloesem merkte op dat ze de cultuurmapjes 

niet gekregen hebben. (De Appelbloesem, persoonlijke mededeling, 16/03/2016) 

 

De Visitatieschool (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) ziet het als iets extra, dus ze gebruiken de 

cultuurmapjes niet. Ook de Basisschool Atheneum en het Oscàr Romerocollege (18/03/2016) 

gebruiken ze niet. Zij hebben de mappen verdeeld onder de leerlingen. Voor het college was het vooral 

een kwestie van tijdsgebrek en zij zagen er het nut niet van in. Het Atheneum heeft ze wel gebruikt, 

maar doordat zij een groot verloop van leerlingen hebben, werd het te moeilijk om bij te houden wie 

er (g)een cultuurmap had. De school vindt dat er ook te veel tijd en geld inkruipt, terwijl leerkrachten 
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die zoiets willen doen, dat op eigen initiatief wel zullen doen (Basisschool Atheneum, persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016). 

 

Secundair onderwijs 

‘Je hebt de vakken uiteraard, die bijvoorbeeld als er ergens een bewerking van een 

of andere Griekse tragedie is, dan hapt de leraar Latijn wel toe. En dan heb je Engels 

of Frans toneel ofwel in de taal zelf, oftewel vertalingen van bepaalde auteurs, dan 

heb je die mensen die daar op in spelen. Wat mij betreft, ik ben een grote fan van 

de Avondgasten, van dus de avondvoorstellingen. En ik doe er vijf in het kader van 

(…) lessen Esthetica, vijf concerten (…) en vijf toneelstukken voor Nederlands (KAD, 

persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’  

‘Vaak is het zo dat die cultuur samenvallen met die leerplannen. We moeten 

natuurlijk tonelen in Nederlands en in Frans enzovoort een keer een Frans toneel en 

een Franse film gezien hebben. En dus dat is daaraan gerelateerd (HEMACO, 

persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

In het secundair onderwijs wordt door leerkrachten en directie meer inspanning geleverd om 

cultuureducatie te integreren in de werking. Dit komt doordat de activiteiten moeten verantwoord 

worden aan verschillende partijen. Als eerste moet de activiteit verantwoord worden voor de 

onderwijsinspectie. Daarnaast moeten activiteiten ook verantwoord worden aan de ouders en de 

directie omwille van financiële repercussies. Ten slotte hebben de leerkrachten die activiteiten 

inplannen ook verantwoording af te leggen aan de collega’s die automatisch lestijd verliezen door 

cultuureducatie.  

Volgens het Koninklijk Atheneum Dendermonde (KAD) kan je cultuureducatie op verschillende 

manieren integreren in de school. Enerzijds kan het in de vakken worden geïntegreerd. Anderzijds 

moeten de leerlingen ook inpikken op een aantal avondvoorstellingen die georganiseerd zijn in het 

cultuurcentrum. Voor de directie is het ook wel belangrijk dat het geïntegreerd wordt, want als het 

niet met een kapstokje aan een vak kan gehangen worden, dan wordt het moeilijk om verkocht te 

krijgen aan de directeur (KAD, persoonlijke mededeling, 18/03/2016). 

Binnen het HEMACO (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) worden de films en theatervoorstellingen 

in bepaalde lessen besproken. Aan het begin van het schooljaar wordt er door de cultuurwerkgroep 

bepaald welke vakgroep er verantwoordelijk is voor de voor- en nabeschouwing. Ook voor hen is het 

belangrijk dat de uitstappen kunnen gekoppeld worden aan de leerplannen. De respondent van het 

SVI (21/03/2016) meldt dat cultuureducatie geïntegreerd is in veel dingen, waardoor ongeveer de helft 

van hun activiteiten ingaan op het aanbod van Dendermonde. 

Het VHTI (persoonlijke mededeling, 23/03/2016) vindt dat zij met de school een sterk cultuurbeleid 

voeren. Ook zit cultuureducatie structureel ingebed in hun werking, aangezien er altijd wordt gezorgd 

voor omkadering met een voorbereiding en een naverwerking. Bijvoorbeeld voor de filmfora wordt er 

per graad een boekje gemaakt op basis van informatie en lesmappen die de school zoekt en krijgt. In 

dat boekje staat informatie over de twee films samen met een uitgebreide set vragen en 

verwerkingsopdrachten. De leerkrachten Nederlands bereiden de film voor in de lessen. Op de dag van 

het filmforum, wordt er gezorgd voor omkadering, dus iedere klas krijgt een begeleider, dit is de 
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leerkracht die normaal les geeft. De begeleider krijgt dat filmboekje en krijgt ook alle 

modelantwoorden, waarmee de leerkrachten daarna de nabespreking leiden. Ten slotte hebben we 

ook nog het Trefpunt (21/03/2016). Zij gaan op zoek naar activiteiten in functie van de leerplannen. 

Omdat ze niet veel tijd met de leerlingen hebben, moeten ze er voor zorgen dat hun activiteiten gericht 

zijn. 

 

3. De school en cultuureducatie 

Cultuureducatie in de schoolwerking 

‘Ik denk dat dat constant is. (…) Want het is niet alleen cultuureducatie met het naar 

buiten gaan met de uitstappen, maar ook tijdens de lessen zelf wordt er heel veel 

aan cultuur gedaan. Naar uitstappen toe, ik (…) denk dat wij per leerjaar (…) toch 

wel aan een zeven, achttal, gemiddeld. Ja, ik denk dat dat wel vrij hoog ligt (De 

Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016).‘ 

In sommige lagere scholen zit cultuureducatie structureel ingebed in de werking van de school. In die 

scholen proberen ze zoveel mogelijk in te pikken op wat de stad aanbiedt, maar het moet passen 

binnen hun planning en het moet allemaal gekaderd worden. Bij andere scholen is het aantal 

cultuureducatieve activiteiten beperkt van minimum twee tot maximaal vijf.  

In het secundair zijn er ook verschillende mogelijkheden waarop cultuureducatie in de werking zit. Bij 

een aantal scholen hebben ze een uitgebreid cultuuraanbod. In het HEMACO bijvoorbeeld hebben zij 

enerzijds een filmforum, waar ze per graad minstens twee films per jaar bekijken in samenwerking met 

CC Belgica. Daarnaast gaan zij naar toneelvoorstellingen binnen de lesuren, ofwel in CC Belgica, ofwel 

elders. In het HEMACO zorgt een cultuurwerkgroep voor een extra-curriculair of -scholair aanbod voor 

de leerlingen en leerkrachten. Dat zijn concerten, toneelvoorstellingen en balletvoorstellingen na de 

schooluren. In het zesde middelbaar hebben ze ook een seminarie podiumkunsten, waar de leerlingen 

vrij kunnen op intekenen en dat resulteert jaarlijks in een voorstelling. Als laatste hebben ze ook een 

eigen toneelkring die voorstellingen geeft (HEMACO, persoonlijke mededeling, 18/03/2016). 

In andere scholen zijn het aantal activiteiten zowel op vlak van inhoud als in aantal beperkt. Het 

Koninklijk Technisch Atheneum (KTAD) laat elke graad jaarlijks naar een film kijken. Daarnaast probeert 

de school ook enkele avondvoorstellingen te organiseren, maar de leerlingen komen hier niet naar toe 

(KTAD, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

In het VTI zit cultuureducatie vooral in een aantal (…) geconcentreerde momenten, maar dat is niet zo 

doorweven in de cultuur van de scholen zelf. De school gaat een keer per jaar naar toneel met het 

tweede en vierde middelbaar samen. Ze kijken wel met hun leerlingen naar films. De school heeft een 

filmwerkgroep, die samen met de leerlingen bepaalt naar welke films er wordt gekeken. De films 

worden op de school zelf afgespeeld omdat ze een groot auditorium hebben. Om de twee jaar hebben 

ze ook een schooltoneel op school, waar het tweede en vierde middelbaar ook naar gaat kijken (VTI, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

In het VHTI (persoonlijke mededeling, 23/03/2016) zijn er elk schooljaar twee filmvoorstellingen en 

één toneelvoorstelling. Daarnaast hebben zij ook verschillende (meerdaagse) uitstappen, waar ze 

onder andere middeleeuws Brugge en middeleeuws Dendermonde bezoeken. In het Trefpunt 
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(21/03/2016) manifesteert cultuureducatie zich in de school meer in derde graad, zeker in de 

diplomagroepen in het zevende jaar. In de diplomajaren moeten ze ook verplicht buiten de schooluren 

aan cultuurbeleving doen. Anderzijds hebben ze verschillende projecten georganiseerd op de school 

zelf. Zij doen gemiddeld twee cultuureducatieve activiteiten per jaar. 

 

De leerkrachten 

Het kiezen van activiteiten 

‘Er is wel een werkgroepje waar mensen inzitten die toch wel specifiek geëngageerd 

zijn. Die dan, hoe zal ik het maar zeggen, die dan de anderen op sleeptouw nemen 

(De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016).’ 

‘In principe zijn het de leerkrachten. De klasleerkrachten bekijken het aanbod. En zij 

beslissen aan wat ze gaan meedoen. (…) Maar op een school zijn zoveel zaken, dat 

cultuur er eentje is die er bijkomt. En de ene leerkracht gaat daar veel meer 

aandacht aan besteden en de andere leerkracht dat is de ‘ver van mijn bed show’ 

(De Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’  

‘Iedere leerkracht, (…) die gaat op de website nu kijken, die kijkt naar het aanbod 

en daar kiezen zij uit. Omdat een leerkracht het best geplaatst is om de juiste keuze 

te maken voor zijn leeftijdsgroep, voor zijn interessesfeer (De Harduynschool, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

In een aantal scholen zijn er werkgroepen opgericht speciaal voor cultuur en cultuureducatie. Het is 

de bedoeling dat zij de andere leerkrachten op sleeptouw nemen, informeren en warm maken voor 

cultuur. In het KTAD zijn er een paar leerkrachten die meer cultuur binnen de school willen brengen. 

Zij kiezen samen de films en de avondvoorstellingen uit. Om de avondvoorstellingen beter te laten 

lopen, gaan ze volgend jaar met de leerlingenraad de voorstellingen uitkiezen. Omdat er zo weinig 

draagvlak is, blijven ze binnen Dendermonde om de voorstellingen te kiezen (KTAD, persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016). 

De Appelbloesem (persoonlijke mededeling, 16/03/2016) is een relatief kleine school en zij krijgen een 

grote autonomie van de directie. De activiteiten worden grotendeels bepaald vanuit het team en de 

leerkrachten zelf. In De Bijenkorf (09/03/2016) en ‘t Vlasbloempje (24/03/2016) is het dan weer de 

regel dat er in team wordt gekeken en beslist aan wat er wordt deelgenomen. Bij de Basisschool 

Atheneum worden de activiteiten ook gekozen door de leerkracht zelf in functie van de eindtermen 

natuurlijk en van de leerplandoelstellingen. Er wordt wel in de Basisschool Atheneum (18/03/2016) 

gereflecteerd over de activiteiten op personeelsvergaderingen. Momenteel zijn ze een 

cultuurbeleidsplan aan het opstellen om eens te reflecteren over de stand van cultuureducatie bij hen 

op school. Ze doen dit door activiteiten op te lijsten en te kijken welke er binnen de 

belangstellingspunten gekaderd werden. In de meeste lagere scholen beslissen de leerkrachten echter 

autonoom aan welke activiteiten ze deelnemen, eventueel in overleg met de parallelklassen. En dan 

komen we eigenlijk bij het probleem dat er een gebrek is aan interesse voor cultuureducatie bij een 

aantal leerkrachten.  
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Draagvlak bij leerkrachten 

‘We hebben ook een muzo-coach, die heeft een speciale opleiding gekregen. (…) 

Dat is om de veertien dagen een halve dag dat die heeft, de woensdag, en ze heeft 

eigenlijk twee uur per week maar, we zitten dan samen om de veertien dagen een 

halve dag omdat je dan eens kan doorwerken met een klas. (…) Ge hebt een 

leerkracht die muzisch is, en alle dagen loopt te zingen bij manier van spreken. En 

ge hebt er een die zegt, ik kan niet zingen. Het is wit/zwart dat ik het zeg, dus maar 

dat komt dan ook over naar de kinderen. En sommige, de kinderen hebben dan eens 

een muzisch jaar gehad en eens een minder muzisch jaar gehad (De Visitatieschool, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

‘Ik denk hier dat het gewoon een vak is en een aanbod zoals de andere vakken. En 

dingen die ze gewoon aanbieden in de klas, het hoort er bij, ze maken er gebruik 

van, ze maken er dankbaar gebruik van, maar dat is het ook. (…) Neen, want dan 

zou ik ze op sleeptouw kunnen nemen voor zo’n project (De Harduynschool, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’  

‘Ja, dat hangt van leerkracht tot leerkracht af hoor. Net zoals er een deel 

leerkrachten zijn die af en toe zelf eens een boek lezen of naar theater gaan en een 

deel doet dat nooit denk ik ook. En vanuit hun persoonlijke interesse denk ik zijn zij 

ook meer geneigd om dat bij kinderen aan te moedigen. (…) Ik denk dat het 

binnenbrengen van cultuur in een school, dat dat vooral afhangt van “is de directie 

cultuurminded en is de leerkracht cultuurminded” (Basisschool Oscàr 

Romerocollege, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

Cultuureducatie wordt binnen de meeste scholen slechts door een paar leerkrachten gedragen. 

Sommige scholen zoals De Bijenkorf vinden het een persoonlijk engagement om zoveel mogelijk op 

het aanbod van de stad in te gaan omdat de stedelijke diensten zoveel aanbieden. De Visitatieschool 

in Baasrode heeft tijd en middelen vrijgemaakt en ingezet om een muzo-coach op school in te zetten. 

Deze coach houdt zich professioneel bezig met muzische opvoeding. Zij zorgt ervoor dat de muzische 

opvoeding binnen de Visitatieschool een heel mooi geheel vormt met nieuwe ideeën, vrijblijvend voor 

de leerkrachten, rond muzikale opvoeding, zang, knutselen, drama, et cetera (Visitatieschool, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016). In ’t Kraaiennest en De Appelbloesem kan er dan worden 

opgemerkt dat er wel een draagvlak is voor cultuureducatie bij de leerkrachten. Zij worden op vlak van 

cultuureducatie ook enorm gesteund door de directie, die daar zeker voor openstaat. De leerkrachten 

mogen vrij kiezen waar ze naartoe gaan, binnen de beperking van het budget. 

Bij sommige scholen gaan de cultuureducatieve activiteiten ook niet breder dan toneel of film. In VLEK 

(persoonlijke mededeling, 17/03/2016) hebben de leerkrachten jaarlijks recht op drie 

cultuureducatieve uitstappen, maar kiezen ze altijd drie toneelstukken. Daarnaast mogen ze ook een 

keer deelnemen aan een van de museumateliers. In Echo Oudegem (25/03/2016) kiezen de 

leerkrachten meestal voor films in het Cultuurcentrum en niet voor andere zaken. Uitzonderlijk wordt 

er ook eens naar theatervoorstellingen gegaan. Het eerste en het derde leerjaar gaan ook naar de 

museumateliers, maar niet door de rest van de school. Andere scholen zoals De Toverboon 

(16/03/2016) gaan dan weer zeer ruim voor cultuur. Voor hen is zelfs naar de markt gaan 

cultuurparticipatie. 
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In een aantal scholen is er geen draagvlak voor (extra) cultuureducatie. De leerkrachten doen wat ze 

moeten doen, maar iets extra zien ze niet zitten. Bij Echo Oudegem is gebrek aan draagvlak en 

interesse voor cultuureducatie één van de grootste belemmeringen om te participeren. In de hele 

school is er slechts een leerkracht die meedoet aan de Jeugdboekenweek. Binnen de Echo weten de 

leerkrachten ook weinig van elkaar wat er gebeurt. De cultuurgangmaker geeft het aanbod wel door 

en doet ook de correspondentie met CC Belgica, maar verder wordt er niet over gebriefd. Volgens de 

respondent leeft cultuureducatie maar weinig in de school. Het hoort erbij, maar dat is het ook (Echo, 

persoonlijke mededeling, 25/03/2016). 

Volgens de respondent uit De Toverboon komt ook het principe van de Cultuurgangmakers niet van 

de grond. Toch zijn er in een aantal scholen cultuurgangmakers aangeduid. In de Visitatieschool heeft 

de directie echter de taak als Cultuurgangmaker op zich genomen omdat er geen andere kandidaten 

waren. De directie deelt de brochures uit aan de leerkrachten. Deze moeten voor augustus de 

activiteiten doorgeven en dan zorgt de directie voor de inschrijvingen en de planning (De Toverboon, 

persoonlijke mededeling, 16/03/2016). 

‘Maar het blijft moeilijk, vooral om collega's exacte vakken bijvoorbeeld te 

overtuigen dat er toch wel wat cultuur moet geïnjecteerd worden. En dat vraagt 

dan lesuren of tijd voor extra muros activiteiten te kunnen doen en zij hebben het 

daar soms wel wat moeilijk mee (KAD, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’  

 ‘Collega's trouwens ook, er zijn leerkrachten die niet geïnteresseerd zijn in cultuur. 

(…) Dus ik maak een PowerPoint met linken naar filmpjes (…) die de leerkrachten 

zelf moeten voorstellen, ik ben er van overtuigd dat er leerkrachten zijn die zelf niet 

geïnteresseerd in cultuur zijn en die gewoon zelfs geen voorstelling doen (KTAD, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’ 

Bij middelbare scholen zijn het vooral de leerkrachten techniek en exacte vakken die moeite hebben 

om tijd en ruimte te laten vrijmaken voor cultuureducatie. De leerkrachten techniek vormen op het 

VTI, KTAD en VHTI ook een belemmering om aan meer cultuureducatie te doen. Binnen het Trefpunt 

worden grote cultuureducatieve activiteiten meestal beslist in team.  

Wat we dus kunnen opmerken is dat het vaak heel persoons- en interesse-gebonden is. De ene 

leerkracht houdt al meer van cultuur dan de andere en dat weerspiegelt zich ook in de keuze en de 

aanpak van activiteiten. Volgens de Basisschool Oscàr Romerocollege (persoonlijke mededeling, 

18/03/2016) is de ingesteldheid van de leerkracht zelf een grote belemmering om aan cultuureducatie 

te doen, omdat de ene al meer gemotiveerd is dan de andere om daar in te stappen. Volgens de 

respondent bij ’t Vlasbloempje (24/03/2016) kiest de ene leerkracht er voor om bijvoorbeeld naar Gent 

en naar Bastion VIII te gaan, terwijl andere collega’s misschien liever boeken lezen en dus meer naar 

de bibliotheek trekken voor een auteurslezing. 
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Lerarenopleiding 

‘Wel ik vraag mij af in de lerarenopleiding, wordt er daar wel genoeg aan 

cultuureducatie gedaan? Ik vind dat belangrijk dat je als leerkracht op dat gebied 

toch wel een beetje onderlegd bent. Je kan kinderen maar enthousiast daarvoor 

maken als je het zelf ook een beetje bent. Als je zelf het nut er van inziet. Ik denk 

dat er een deel leerkrachten zijn die het nut niet inzien van een toneelvoorstelling 

of van een boek lezen over iets van muziek (Basisschool Oscàr Romerocollege, 

persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

Een aantal scholen zoals De Toverboon en de Basisschool Oscàr Romerocollege zien in de 

lerarenopleiding een hiaat op vlak van cultuureducatie. De cultuurachtergrond van de leerkrachten 

moet breder. Sommigen hebben ook niet echt een (brede) visie over cultuur en kijken alleen maar naar 

toneel, films en boeken, terwijl het toch veel meer is dan dat. Daar komt ook nog bij dat tegenwoordig 

de leerkrachten zelf niet meer aandachtig zijn en op hun GSM zitten tijdens de uitvoering. 

(Visitatieschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016) Ook zou volgens hen in de lerarenopleiding 

moeten gekeken worden hoe cultuureducatie kan geïntegreerd worden binnen de lessen. 
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Hoofdstuk 2: Transport 

‘Wat ik nog wel wil zeggen, en dat heb ik al heel lang gezegd: een cultuurbus (De 

Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’ 

‘Het vervoer is de grootste belemmeringen, maar vooral het geld en daaraan 

gekoppeld het vervoer (VLEK, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’  

‘Wij moeten er altijd geraken, dat is ook altijd het probleem (De Klinker, persoonlijke 

mededeling, 24/03/2016).’ 

‘Dat is mijn grootste drempel eigenlijk, het vervoer. Want ik wil gerust elke maand 

of om de twee maand een culturele activiteit doen, maar ik heb het vervoer niet. 

Dus dat is een beetje jammer (Echo Oudegem, persoonlijke mededeling, 

25/03/2016).’  

‘Een heel groot probleem van hier in Grembergen uit, is het vervoer. Een bus dat je 

moet huren (…) is onnoemelijk duur. (…) Een bezoek is wel leuk in de namiddag, en 

je moet dat doen met het openbaar vervoer, dan kom je gewoon nooit op tijd terug 

op school. Doe je het dan met auto's, dan moet je altijd rekenen op grootouders of 

ouders die thuis zijn om u af en aan te voeren. In de voormiddag kun je een uitstap 

doen naar het stad (…) Maar langs de andere kant, dan (ben je) heel veel tijd (…) 

kwijt als je het openbaar vervoer pakt, of het moet op een maandag want dan is 

het gratis. En al de andere dagen is het toch wel vrij kostelijk om de bus te pakken 

(’t Kraaiennest, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Het is vooral het vervoer dat veel geld kost, dit vormt vooral een probleem voor de lagere scholen in 

de deelgemeenten. Zowel de basisscholen in Sint-Gillis, Grembergen, Baasrode, Appels en Oudegem 

hebben problemen met vervoer. Deze scholen zouden graag vervoer geregeld zien vanuit de stad, ook 

al begrijpen ze dat zoiets niet evident is. Een aantal scholen gaan te voet en met de fiets, maar met de 

kleuters en de eerste graad kunnen ze dit niet doen. Daarom gaan ze dus op zoek naar andere 

manieren om transport te regelen. De afstand en dus het vervoer is voor de scholen ook de grootste 

drempel om nog naar de bibliotheek te komen. De kinderen kunnen hierdoor niet meer naar de 

bibliotheek en dat vindt elke lagere school in de deelgemeenten, zonder uitzondering, een gemis. 

Uit alle interviews blijkt dat er maar twee schoolbussen zijn bij de Dendermondse scholen. De 

Basisschool Atheneum (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) deelt een schoolbus met het Koninklijk 

Atheneum Dendermonde en de Middenschool. ’t Vlasbloempje (24/03/2016) heeft een eigen 

schoolbus, waardoor vervoer voor hen minder een probleem vormt. De Bijenkorf (18/03/2016) maakt 

soms wel gebruik van schoolbussen uit hun net. Hieruit kunnen we dus stellen dat het 

gemeenschapsonderwijs gebruik maakt van eigen schoolbussen. 
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Het vervoer speelt voor de secundaire scholen een andere rol. Zij zijn namelijk allemaal in het centrum 

gelegen, waardoor de transportkost beperkt blijft en vaak zelfs wegvalt. Toch blijkt dat de middelbare 

scholen sneller buiten Dendermonde gaan om aan cultuureducatieve activiteiten te doen. Als het SVI 

(persoonlijke mededeling, 21/03/2016) of het HEMACO (18/03/2016) een bus huren, dan wordt dit 

niet volledig doorgerekend aan de leerlingen. Zij gebruiken hiervoor een deel van hun 

werkingsmiddelen. Andere scholen rekenen de bussen wel door aan de leerlingen. In het Trefpunt 

betalen de leerlingen 75 euro inschrijvingsgeld voor een gans schooljaar. Zij proberen de 

vervoerskosten dus zo laag mogelijk te houden. Het Trefpunt haalt aan dat zij soms beroep doen op 

een kleine schoolbus van het VTI. Dit is een bus voor negen personen en zij kunnen hier beroep op 

doen omdat zij werken met kleine groepen. Deze bus wordt niet doorgerekend aan hun leerlingen. 

(Trefpunt, persoonlijke mededeling, 21/03/2016) 

De scholen in Dendermonde maken dus gebruik van verschillende transportmiddelen. De scholen in 

het centrum gaan vaak te voet, sommige komen ook met de fiets. Voor de rest maken de 

Dendermondse scholen gebruik van drie andere vervoersmiddelen die achtereenvolgens worden 

besproken: vervoer met ouders, privé-bussen en het openbaar vervoer.  

 

1. Vervoer met (groot)ouders 
De meeste lagere scholen proberen eerst en vooral (groot)ouders in te schakelen om de 

transportkosten te drukken. Daarnaast hebben sommige scholen zoals de Visitatieschool Baasrode 

(17/03/2016) het niet gemakkelijk om ouders te vinden die willen rijden. Dit komt door het feit dat 

zowel ouders als grootouders meer en langer moeten werken. Ook is het vaak een probleem dat er 

veel leerlingen vervoerd moeten worden. Zo zitten er 50 leerlingen in het tweede leerjaar in het VLEK. 

Er mogen drie kinderen per auto, waardoor er op zoek moet gegaan worden naar zeventien auto’s. 

Daarnaast zoeken ze niet alleen auto’s voor cultuur want (…) de ene week is het cultuur, de andere 

week is het sport. Enkele weken later (…) is het weer iets anders. (VLEK, persoonlijke mededeling, 

17/03/2016) Ten slotte zijn er ook een aantal scholen geen voorstander om dergelijk vervoer in te 

schakelen. De Toverboon (16/03/2016) stelt dat dit op vlak van verzekeringen en dergelijke niet 

verantwoord is. 

 

‘Moet je u de situatie op school voorstellen. We beginnen zo: op school moet 

eigenlijk de leerkracht de laatste zijn die vertrekt. Maar die moeten in hun eigen 

auto als laatste springen, die eigenlijk heel die stoet van auto's voorbij steken of die 

andere moeten allemaal wachten ginder in 't stad. Die steekt die niet voorbij, maar 

die moeten dus allemaal wachten en treuzelen en treinen tot als die leerkracht haar 

auto ergens kunnen zetten heeft, uitstapt en dan de veilige goede herder is om die 

te ontvangen. Ze moet ze weggeven en ze moet ze ontvangen, telkens als eerste en 

als laatste. Je moet uw eens inbeelden wat een gedoe dat dat is, bijvoorbeeld om 

naar het Begijnhof te gaan. Die kinderen worden uit de auto gesmeten, dat is een 

moeilijk woord, ge kunt er niet parkeren in de Brusselsestraat. CC Belgica, idem dito, 

alles wat dat cultuur is en ook de stedelijke musea, dat is daar allemaal in de buurt, 

Allemaal die kinderen worden daar op een trottoir geplaceerd (VLEK, persoonlijke 

mededeling, 17/03/2016).’ 
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Het centrum van Dendermonde is een ramp op gebied van parking. VLEK (persoonlijke mededeling, 

17/03/2016) gaat niet graag naar Dendermonde omwille van de parkeergelegenheid. Zij opteren er 

dus voor om naar het cultuurcentrum van Hamme te gaan omdat daar de kinderen veilig kunnen 

afgezet worden. Ook de Harduynschool (17/03/2016) vindt de parkeergelegenheid in Dendermonde 

een obstakel. Ook De Toverboon (16/03/2016) haalt aan dat CC Belgica heel slecht gelegen is qua 

parking. Daarom probeert de school vervoer van ouders te beperken, omdat ze zoiets niet 

verantwoord vinden. Ook De Klinker (24/03/2016) haalt de slechte parkeergelegenheid aan. Wat 

volgens De Harduynschool (17/03/2016) en Echo Oudegem (25/03/2016) ook lastig is, is dat wanneer 

leerkrachten zelf moeten rijden, zij naast parking zoeken ook nog eens parking moeten betalen. De 

respondent stelt voor dat de leerkracht zelf toch wel gratis moet kunnen parkeren tijdens de 

voorstelling met een kaartje. 

Het vervoer met ouders wordt voornamelijk aangewend binnen lagere scholen. Niet elke school heeft 

het gemakkelijk om vervoer te vinden en ook niet elke school doet graag beroep op ouders. Daarnaast 

vinden veel scholen het geen evidentie om met vervoer van ouders naar Dendermonde te komen 

omdat er geen goede parkeerinfrastructuur is en de kinderen niet veilig kunnen afgezet worden. 

 

2. Privé-bus 

‘De bussen zijn gewoon te duur, wij huren geen bussen (VLEK, persoonlijke 

mededeling, 17/03/2016).’  

‘Als wij een bus moeten huren, dan komt dat minstens op een (…) acht euro per 

kind. (…) Dus dat kunnen wij niet (De Harduynschool, persoonlijke mededeling, 

17/03/2016).’ 

Voor de meeste scholen is een privé-bus niet meer betaalbaar. Dit komt in een aantal interviews naar 

boven, zoals in De Bijenkorf, (persoonlijke mededeling, 09/03/2016) waar ze stellen dat vervoer 

inlassen financiële consequenties heeft. Ook de gemeentescholen stellen dat het financieel moeilijk 

wordt om nog bussen in te huren omdat deze al snel 300 euro kosten. Ook het Heilig Hart (14/03/2016) 

maakt geen gebruik van privé-bussen omwille van financiële consequenties. 

‘In de eerste plaats is het vooral het vervoer omdat wij krijgen een bus per 

schooljaar per klas en daarom dat we dan per graad gaan, dan kunnen we al twee 

dingen doen (Echo Oudegem, persoonlijke mededeling, 25/03/2016).’ 

‘Hier moet je dan de bus gaan nemen, dan bedoel ik letterlijk een busmaatschappij 

die moet komen. En dan kost dat vrij veel centen. Als dat is zeker om naar 

Dendermonde te (gaan), (…) is dat soms al 300, 400 euro. (...) Dus je ziet dat is een 

beetje schipperen, een beetje creatief zijn dat ge moet doen. Maar natuurlijk 

budgettair gezien, de glorietijd is gedaan (De Schakel, persoonlijke mededeling, 

25/03/2016).’ 
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In sommige scholen wordt er geen beroep meer gedaan op busvervoer, terwijl er op andere scholen 

een beperking wordt gelegd op het aantal bussen. In Echo Oudegem (persoonlijke mededeling, 

25/03/2016) krijgt elke klas een bus per schooljaar, maar door inventief te zijn en de bus per graad te 

delen, kan elke klas twee keer beroep doen op een bus. In De Schakel (17/03/2016) gaan ze nog een 

stap verder. Door een paar vaste activiteiten in een rotatiesysteem te stoppen, zorgen ze ervoor dat 

de kinderen in hun schoolloopbaan toch deze activiteiten doen en ze maken tegelijkertijd meer ruimte 

voor andere activiteiten. De gehuurde bussen van De Klinker (24/03/2016) worden voorlopig nog 

betaald via kosteloos onderwijs, maar door de besparingen vanuit de stad zal dit volgend schooljaar 

niet meer mogelijk zijn. De school zal dus nog minder op uitstap kunnen gaan. Ook ’t Kraaiennest 

(24/03/2016) maakt gebruik van kosteloos onderwijs om nog gehuurde bussen te financieren. 

‘De kinderen moeten gaan zwemmen ook. Die bussen moeten wij ook betalen, dus 

daar zit het (De Harduynschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

Ook de Harduynschool (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) maakt gebruik van gebruik van 

gehuurde bussen, maar niet voor cultuuractiviteiten. Een bus huren kost acht euro per kind en bussen 

huren voor cultuuractiviteiten is niet haalbaar voor de school. In de Visitatieschool (17/03/2016) is de 

ouderraad in staat om de bussen te financieren voor het zwemmen. Zij doen ook beroep op 

gecharterde bussen voor schoolreizen. Deze schoolreizen zijn ook de enige zaken die zij meestal buiten 

Dendermonde doen.  

‘We hebben er al een keer over nagedacht, maar dat is dan ook niet 

realiseerbaar dat (…) je een bus bijvoorbeeld met twee scholen (delen) of 

zoiets. Maar dan moet je van een school al vertrekken, dan moeten ze die andere 

school gaan ophalen en dan moet je die terugbrengen. Maar dan de ene school, ja, 

dat is dan van half twee tot half vier in de namiddag bijvoorbeeld, je hebt niet veel 

speling. (…) Dat is allemaal goed en wel, maar het is toch wel niet zo evident om 

dat altijd praktisch te realiseren (De Schakel, persoonlijke mededeling, 

17/03/2016).’ 

Een aantal scholen binnen Dendermonde zoals De Toverboon (16/03/2016) en De Schakel 

(17/03/2016) hebben er al over nagedacht om bussen te delen. Volgens De Toverboon moet hiervoor 

eerst goed overlegd worden met de scholen. De Schakel is niet zeker of dit praktisch realiseerbaar is. 

Ze hebben er al over nagedacht, maar dit blijkt te moeilijk omdat de schooluren niet op elkaar zijn 

afgestemd. 

Zoals we reeds vermeld hebben, speelt het vervoer voor de secundaire scholen een andere rol. Als er 

vanuit een secundaire school een bus wordt gehuurd, wordt die bij sommige scholen doorgerekend 

naar de leerlingen. Toch blijkt dat er ook hier een aantal scholen hun werkingsmiddelen inzetten om 

bussen te huren.  

Wat we hier dus kunnen concluderen is dat gecharterde bussen toch nog gedeeltelijk gebruikt worden 

in scholen. Vooral in de gemeentescholen blijkt dit nog het geval te zijn, omdat ze hiervoor meestal 

beroep doen op kosteloos onderwijs. Volgend jaar voert de stad echter besparingen door, waardoor 

deze scholen nog minder bussen zullen huren. In sommige scholen betalen de ouderraden soms eens 

bussen en ook middelbare scholen zetten soms hun werkingsmiddelen in om bussen te huren. Toch 

blijkt het voor alle scholen steeds moeilijker te worden om bussen te huren. Dit komt doordat het 
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prijskaartje van zo’n bus hoog is en de scholen steeds meer moeten besparen. Daarnaast zitten de 

scholen ook met een maximumfactuur waarmee ze rekening moeten houden. 

 

3. Openbaar vervoer 
Een aantal scholen maakt ook gebruik van het openbaar vervoer. Een eerste transportmiddel is de 

trein. De trein wordt voornamelijk gebruikt om buiten Dendermonde te reizen. Door met een grote 

groep te reizen, kunnen de scholen genieten van een groepskorting. Vooral secundaire scholen maken 

hier gebruik van omdat ze vanuit het station Dendermonde, dat voor hen goed bereikbaar is, 

gemakkelijk en goedkoop kunnen reizen naar grote steden zoals Antwerpen, Brussel en Gent. 

De scholen reizen over het algemeen niet graag met De Lijn. De nadelen zijn dat scholen met De Lijn 

geen grote groepen mogen vervoeren over grote afstanden, dit bleek uit het interview met het VTI 

(persoonlijke mededeling, 21/03/2016). Het neemt ook veel tijd in beslag. Daarnaast zijn de uren van 

De Lijn niet afgestemd op de schooluren of de uren van de activiteiten uit de culturele instellingen. Een 

school verliest dus veel tijd door met De Lijn te reizen. Ze moeten namelijk naar de bushalte stappen, 

de busrit en de activiteit meerekenen. Ten slotte moeten ze ook nog eens de terugreis maken. Ook 

vinden de lagere scholen het niet veilig om te reizen met De Lijn. Als zij met hun leerlingen op school 

vertrekken, kunnen ze aan de school zelf veilig op- en afstappen. Als ze naar de bushalte van De Lijn 

moeten wandelen, dan moeten ze met hun leerlingen op een drukke baan staan wachten (De Schakel, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016). 

Daarnaast is de bereikbaarheid van het cultuurcentrum en andere culturele instellingen in 

Dendermonde geen evidentie. In de meeste deelgemeenten is er een bushalte vlak bij de school, maar 

er is geen bushalte vlakbij de culturele instellingen. Er zijn twee bushaltes waar de scholen kunnen 

afstappen. Er is een bushalte op de Noordlaan, maar doordat er geen doorgang is vanuit de Hollandse 

kazerne naar het centrum, moeten scholen een kwartier stappen naar de instellingen. (De 

Harduynschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016) Scholen kunnen ook afstappen aan het station, 

maar ook dit is minstens een kwartier stappen. Ook niet alle scholen kunnen met het openbaar vervoer 

reizen, zo heeft De Toverboon (persoonlijke mededeling, 16/03/2016) geen verbinding met De Lijn. 

‘Als we De Lijn of het openbaar vervoer gebruiken, (…) dan is het inderdaad om 

bijvoorbeeld de trein naar Antwerpen en van daaruit dan de tram, en dat is dan De 

Lijn (om) naar een (te) museum gaan (SVI, persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’ 

Wat wel aangehaald werd in interviews met secundaire scholen is dat er gebruik gemaakt wordt van 

De Lijn om het laatste stuk van de bestemming te overbruggen. Ze reizen dan met de trein tot een 

bepaald station en nemen dan de bus of de tram voor het laatste stuk. (SVI, persoonlijke mededeling, 

21/03/2016) Het Trefpunt (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) en het VTI (21/03/2016) maken 

soms gebruik van het openbaar vervoer, maar enkel voor korte afstanden en niet in het kader van 

cultuuruitstappen. De leerlingen betalen hiervoor het gewone tarief. 
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Dynamo3OPWEG 
Niet elke school kent het systeem dynamo3OPWEG en de scholen die het wel kennen, maken niet zo 

vaak gebruik van systeem. De nadelen van dit systeem komen grotendeels overeen met reizen met De 

Lijn. Doordat de scholen vaak per graad en/of per parallelklas werken (zie hoofdstuk 6), zitten ze met 

een groot aantal leerlingen, terwijl met dynamo3OPWEG de school maar een beperkt aantal leerlingen 

kan vervoeren. Iets waar een aantal scholen zoals De Appelbloesem (persoonlijke mededeling, 

16/03/2016) en ’t Kraaiennest (24/03/2016) wel gebruik van maken, is gratis vervoer met De Lijn 

binnen Dendermonde op maandag. Op maandag zijn er echter weinig culturele activiteiten in 

Dendermonde. Voor De Appelbloesem zou het gemakkelijker zijn, moest het openbaar bus vervoer 

voor scholen gratis zijn. De Appelbloesem kende echter het systeem dynamo3OPWEG niet, terwijl ’t 

Kraaiennest dacht dat je daarmee enkel Bastion VIII kon bezoeken. Er zijn ook drie scholen (’t 

Vlasbloempje, KAD en VLEK) die het systeem kennen, maar niet weten of er al gebruik van gemaakt is. 

Een school die bijvoorbeeld af en toe gebruik maakt van dynamo3OPWEG is De Bijenkorf (persoonlijke 

mededeling, 09/03/2016). Ook De Harduynschool (17/03/2016) maakt gebruik van dynamo3OPWEG 

als dat past in de grote van de klasgroep en ook in het aanbod van voorstellingen. Aangezien er in 

Oudegem maar één bus is om het uur naar Dendermonde, is het voor hen een nadeel dat ze het 

systeem maar van 9h 's morgens tot 15h kunnen gebruiken. Dus als er een voorstelling is die om 9h30 

begint, moeten zij voor 9h vertrekken en kunnen zij er geen gebruik van maken. Ook als de scholen 

een bezoek doen aan de stad Dendermonde met een gids in de namiddag, dan kunnen ze met 

dynamo3OPWEG niet meer terugkeren. Dus als zij dat zouden gelijk stellen met de schooluren, zou dat 

voor de Harduynschool al een grote hulp zijn. Een volgend nadeel voor hen is het aantal leerlingen. 

Met dynamo3PROJECT mag je maar 30 leerlingen vervoeren, terwijl er in De Harduynschool al 57 

leerlingen in de eerste graad zitten. Dus ook het aantal leerlingen die vervoerd mogen worden, zou 

voor hen moeten stijgen. Ook voor het KAD (18/03/2016) zijn de uren vaak een probleem omdat zij 

voor 9h al weg zijn en pas na 15h terugkomen. 
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Hoofdstuk 3: Financiën 

‘Zelf vind ik een groot probleem vaak het financiële plaatje dat daar aan gebonden 

is (BSGO De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016).’ 

‘Omdat als we dan met de kleintjes gaan, moeten we bussen huren. En dan moet 

de bus gevuld geraken. Een bus is zeer duur. En dat ga je wel merken, dat is een 

probleem, dat is geld (De Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’  

Uit verschillende interviews bleken de financiën een enorme drempel te zijn. Deze financiële 

belemmeringen zijn vooral gekoppeld aan het vervoer, zoals we in het vorige hoofdstuk konden 

vaststellen.  

‘De kostprijs (is) voor de leerlingen, meestal, (maar dat is) zeker geen winst dat we 

maken. Dus het is gewoon de kosten nemen en delen door het aantal leerlingen. 

Zijn er leerlingen ziek, dan vangt de school dat op. Voor (de) Avondgasten betalen 

ze vijf euro (en) de school legt twee euro bij (…), maar vanaf volgend jaar zullen ze 

waarschijnlijk zeven euro moeten betalen (KAD, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016).’ 

De financiën van de middelbare scholen lijken een andere rol te spelen, omdat de activiteiten 

doorgerekend kunnen worden aan de leerlingen. Toch worden de financiën bewaakt in de meeste 

scholen. Zo zorgt het KAD (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) dat dit niet de spuigaten uitloopt. Zo 

worden er bijvoorbeeld geen gidsen meer gehuurd, omdat deze te duur zijn. Dus ook hier spelen de 

financiën een drempel om niet (meer) in te gaan op het cultuuraanbod. Ook in het HEMACO 

(18/03/2016) wordt er rekening gehouden met de bedragen die zijn afgesproken in het 

schoolreglement. Dit zijn meestal ramingen, maar het mag de pan niet uit swingen. Ook binnen het SVI 

(21/03/2016) en het VTI (21/03/2016) proberen ze er op te letten dat het redelijk blijft qua prijs. 

‘Wij proberen ons zoveel mogelijk te oriënteren op CC Belgica. Want als er een 

belemmering zou zijn op cultuur, dan is dat de financiële kant, namelijk de 

vervoerskosten. Dus als wij bussen moeten inhuren om onze leerlingen te vervoeren 

naar andere cultuurcentra, dat hebben wij vroeger al nog gedaan, maar dat 

proberen wij te vermijden. Omdat het kostenplaatje voor leerlingen wel belangrijk 

is en zeker in BSO- en TSO-scholen (VHTI, persoonlijke mededeling, 23/03/2016).’ 

Sommige scholen proberen cultuureducatie zo goedkoop mogelijk te houden. In het VHTI (persoonlijke 

mededeling, 23/03/2016) wordt er voor de filmfora en de toneelvoorstellingen enkel gekeken naar 

Dendermonde, omdat het financiële aspect een probleem vormt als ze bussen moeten huren. In een 

aantal scholen zijn er veel leerlingen die het financieel moeilijk vinden. In het Trefpunt (21/03/2016) 

betalen ze 75 euro inschrijvingsgeld per jaar en daar moet alles van gefinancierd worden. Dit lijkt op 

het systeem van de maximumfactuur in het lager onderwijs. Het zit dus in de school ingebed om de 

kosten zo laag mogelijk te houden. Zo maken ze hun cursusmateriaal zelf en gaan ze sneller op iets 

inspringen als het gratis is dan op betalende activiteiten. Als er een tentoonstelling of iets bezocht 

wordt, dan zullen ze er ook de gids niet bijnemen. De school heeft ook een sociale kas, maar ook die is 

niet eindeloos. Het Trefpunt geeft namelijk ook gratis boterhammen op school, omdat er leerlingen 

zijn die amper geld hebben om iets te eten. 
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‘En dan had ik bijvoorbeeld ook nog een muziekvoorstelling uitgekozen van naam 

van de groep ben ik vergeten, maar die hebben toevallig op redelijk wat festivals 

gestaan, met het gevolg dat de leerlingen, de kaarten waren iets van 20 euro met 

korting, en de leerlingen zagen het niet zitten want diegene die geïnteresseerd 

waren, hadden ze deze zomer wel al op een festival meegepikt en dan hebben ze 

iets van 20 euro is te veel dan (KTAD, persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’  

Ook het KTAD heeft moeilijkheden om de leerlingen te laten betalen. De school maakt een budget vrij, 

zodat alle leerlingen van het KTAD voor één euro naar de film kunnen. Voor die activiteit maken ze dus 

geen onderscheid tussen kansarmen en niet-kansarmen. Iedereen gaat voor dezelfde prijs naar de film 

kijken. Voor de avondvoorstellingen, die vrijwillig zijn, gaat de school op zoek naar 

prijsverminderingen. Ze krijgen het tarief van de vriendenpas en wanneer leerlingen het financieel 

moeilijk hebben, gaan ze op zoek naar een kansentarief. Vaak loopt het bij hen vast omdat de 

activiteiten die hun leerlingen wel zou interesseren meestal te duur zijn om op in te gaan. Zo haalt de 

respondent het voorbeeld aan van Graffiti VZW. Dergelijke zaken zouden hun leerlingen interesseren, 

maar dat is financieel niet haalbaar (KTAD, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

Zowel vanuit de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans als de scholen blijkt dat er weinig 

financiële ondersteuning is voor cultuureducatie en zeker voor doelstellingen op lange termijn. Voor 

projecten op school kunnen er via dynamo3PROJECT wel projectsubsidies worden aangevraagd, maar 

er bestaat nergens een subsidie voor langdurige structurele samenwerking. Ook De Harduynschool zou 

graag wat meer subsidies zien. Dat moet voor de respondent niet naar de scholen komen, maar dat 

mag naar de culturele instellingen gaan, zodat de prijzen voor scholen nog meer naar beneden kunnen 

gehaald worden (De Harduynschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016). 

 

1. Maximumfactuur 

‘Dus wij kennen eigenlijk drie pijlers waarop dat wij onze uitstappen kunnen 

financieren, waar dat wij onze uitstappen mee financieren. De eerste pijler is 

kosteloos onderwijs. Dus kosteloos onderwijs dat wil eigenlijk zeggen dat alles wat 

er gedaan wordt of nodig is om de eindtermen te bereiken, dat moet eigenlijk voor 

de ouders kosteloos zijn. Dus wij krijgen een bepaald budget, dat kunnen wij vrij 

aanwenden om dingen die nodig zijn voor de eindtermen te behalen te financieren. 

(…) De tweede is de maximumfactuur, (…) dat wil zeggen dat je dus maar op 

jaarbasis zoveel mag vragen aan de ouders om die eindtermen dan te behalen 

eigenlijk (…) De derde pijler is de ouderraad. Die eventueel nog uitstappen kan 

financieren daaromtrent. Natuurlijk ook die budgetten zijn niet onbeperkt (De 

Schakel, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’  

‘Dus dan heb je acht euro voor de bus en dan nog eens (…) de prijs van uw 

voorstelling, drie euro, vier euro, vijf euro. (…) Dan moet je een bedrag van 11, 12, 

13 euro betalen. En dan als uw maximumfactuur dan 75 of 80 euro is, oké, dat gaat 

dan heel moeilijk (De Harduynschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 
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‘Vroeger (…) in de brochure zag ik leuke dingen allemaal staan, maar dan was 

dat drie euro per kind. Zoveel (…) dat gaat niet (Heilig Hart, persoonlijke 

mededeling, 14/03/2016).’ 

De lagere scholen zitten beperkt met de limiet van de maximumfactuur. De maximumfactuur is een 

van de drie financiële pijlers waarop de scholen beroep kunnen doen op vlak van financiën. De andere 

zijn de ouderraad en de subsidies die zij krijgen voor het kosteloos onderwijs. In het GO worden er 

subsidies gegeven vanuit de Vlaamse gemeenschap aan de scholen. De gemeentescholen krijgen deze 

subsidies van de stad en indirect vanuit de Vlaamse overheid. Uit het interview met de Basisschool 

Oscàr Romerocollege blijkt dat er in het vrij gesubsidieerd onderwijs ook werkingstoelages zijn vanuit 

de Vlaamse overheid. Deze subsidies dienen voor het verstrekken van degelijk onderwijs in goeie 

omstandigheden (Vlaamse overheid, 2005). 

Voor de lagere scholen in het centrum is de maximumfactuur de grootste belemmering. Zij zijn als 

school gelegen in het centrum van Dendermonde, waardoor zij zich binnen Dendermonde te voet 

kunnen verplaatsen. Dit drukt wel de transportkost, maar toch beperken deze school het aantal 

activiteiten om binnen de maximumfactuur te blijven. Ook in de deelgemeenten speelt de 

maximumfactuur een enorme drempel. De respondent van het Heilig Hart (persoonlijke mededeling, 

14/03/2016) in Sint-Gillis haalde aan dat zij door de beperking van de maximumfactuur bijna niet 

kunnen ingaan op betalende activiteiten. Daarnaast is de maximumfactuur voor deze scholen 

belemmerend omdat ze hierdoor geen bussen kunnen huren om in het centrum te raken. 

In de meeste scholen beslissen de leerkrachten zelf over hun activiteiten, binnen de beperking van de 

maximumfactuur. Ze kunnen dus niet op alles ingaan omdat er uit die maximumfactuur naast cultuur 

ook nog andere aspecten zoals sportactiviteiten moeten betaald worden. Echter als bijvoorbeeld het 

ene schooljaar sport nu minder zou kosten, dan schiet er meer geld over voor cultuur, of omgekeerd. 

(VLEK, persoonlijke mededeling, 17/03/2016) Ook al vinden aantal scholen dat de prijzen binnen de 

stad wel meevallen, toch moeten er afwegingen gemaakt worden. Zo doet De Appelbloesem 

(16/03/2016) niet mee aan de workshops, als die te betalen zijn. Ook huren ze geen gidsen omdat die 

vaak duur zijn. 

 

‘En als er (geld) is, dan kun je alles doen. Dan kun je Buffalo Bill laten komen, dan 

kun je dat doen, dan kun je laptops kopen. Maar als het er allemaal niet meer is, 

dan moet je keuzes maken (De Schakel, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

‘Roeien met de riemen die je hebt. En als ik het daarstraks had over kansarmoede, 

dan vind ik dat we dit soort dingen zo gratis mogelijk moeten kunnen aanbieden. 

(…) Als cultuur verplicht zit in ons programma en dat zit daar in, dan zouden we 

daar eigenlijk geen geld voor moeten vragen. (…) Ik vind dat goed dat dat er is, 

maar die hoeft eigenlijk niet benut te worden (De Toverboon, persoonlijke 

mededeling, 16/03/2016).’  
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‘Ik vind dat onderwijs zou moeten gratis zijn, (…) ik vind dat cultuur moet gratis zijn. 

(…) Want wij hebben mensen die het echt wel kunnen betalen, maar wij hebben ook 

mensen die het heel moeilijk hebben. Maar je vraagt dan allebei evenveel en dus 

dat klopt niet (De Appelbloesem, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’ 

Daarnaast halen De Toverboon en De Schakel aan dat de budgetten vanuit de stad zijn ingekort. De 

Toverboon moet vanaf volgend jaar de maximumfactuur vragen door het inkorten van de budgetten. 

De Schakel is sinds een paar jaar ook de maximumfactuur aan het vragen om de besparingen vanuit 

de stad op te vangen. Door de besparingen gaan de financiële middelen voor de Toverboon volgend 

schooljaar wel een belemmering worden, omdat de leerkrachten keuzes gaan moeten maken. Er zal 

niet meer op alles ingepikt kunnen worden. Toch vindt de Toverboon dat zo’n maximumfactuur niet 

benut hoeft te worden, omdat onderwijs gratis zou moeten zijn. Ook de Appelbloesem is van mening 

dat onderwijs en cultuur gratis zouden moeten zijn voor iedereen.  

 

‘De ouderraad mag hier ook activiteiten doen, zoals de inkomsten van het 

schoolfeest, die zijn volledig voor hen. Zij staan dan ook in voor de organisatie 

natuurlijk, dus ze hebben wel een mooie kas.’ (De Visitatieschool, persoonlijke 

mededeling, 17/03/2016).’  

‘Uiteindelijk is er een maximumfactuur waar we ons moeten aan houden, dus we 

kijken nu wel en beetje van wat hebben we nu al gedaan. Uiteindelijk hebben we 

ook sportdagen die we doen, (…) het zijn allemaal dingen die we als school dan ook 

aanbieden, die we ook belangrijk vinden voor de kinderen, dus we wegen wel een 

beetje af (’t Vlasbloempje, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Toch zijn er ook scholen waar de financiën nog niet zo’n grote rol spelen, zoals de Visitatieschool, maar 

ook zij moeten binnen de perken van de maximumfactuur blijven. Ook ’t Vlasbloempje zegt dat de 

financiën geen grote belemmering zijn. Ze blijven wel binnen de maximumfactuur, maar als het echt 

nodig is, komt ook de oudervereniging tussen. De meeste lagere scholen hebben als derde pijler ook 

een ouderraad die soms activiteiten sponsoren of tussenkomen wanneer er betalingsproblematieken 

zijn. Dit blijft ook beperkt omdat dat geen prioriteiten zijn voor de ouderraad. De werkingsmiddelen 

van de ouderraad zijn ook niet op elke school even groot.  

 

De financiën spelen dus zowel in de lagere scholen als de middelbare scholen een belemmerende rol. 

Bij elke lagere school is er altijd een financiële grens. Dit wil zeggen dat als de subsidies, de 

maximumfactuur en het budget van de ouderraad op is, ze geen activiteiten meer kunnen doen. Maar 

die drie pijlers moeten niet alleen de culturele activiteiten bekostigen, maar moeten ook andere zaken 

binnen de school bekostigen. In de middelbare school proberen ze ook binnen te perken te blijven, 

zodanig dat ouders en leerlingen niet overbevraagd raken. 

  



40 
 

2. De UiTPAS 
De meningen over de UiTPAS zijn verdeeld, maar dit is ook te wijten aan een gebrek aan kennis en 

informatie hieromtrent. Daarnaast is het ook onduidelijk welke voordelen de UiTPAS zal hebben voor 

scholen en hoe de financiën zullen geregeld worden. Ook vragen een aantal respondenten zich af op 

welke indicatoren er beroep wordt gedaan om te staven dat iemand kansarm is (of niet). 

‘Wij houden dat liever verborgen en eigenlijk zo goedkoop mogelijk voor iedereen 

(De Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’  

‘Dat is niet altijd makkelijk want ouders vertellen het niet altijd. Maar na een tijdje 

weten wij wel welke mensen het moeilijk hebben en welke niet (Basisschool Oscàr 

Romerocollege, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

Voor een aantal scholen is dit een gevoelig onderwerp omdat kansarmoede binnen de scholen vaak 

verborgen blijft uit vrees voor de reactie van andere ouders. Toch verzekerden de scholen mij dat er 

nooit iemand thuis moet blijven. Als het voor kinderen en hun familie echt moeilijk is, gaat de school 

op zoek naar mogelijkheden om ze toch mee te krijgen. Zo kan er een afbetalingsplan worden 

opgesteld, of indien nodig put de school zelfs uit haar sociale kas. Ook kunnen de ouderverenigingen 

hier in tussen komen. 

‘Natuurlijk heel dikwijls zijn die gezinnen, die leven ook in een cultuur. Zelfs al zijn 

dat derde generatie-kinderen, die cultuur, hun cultuur blijft daar ook lang inhangen. 

En (…) die doen andere dingen dan die wij. Wij gaan eens naar toneel of we gaan 

eens naar een concert. Die gaan samenzitten met hun familie, maar die gaan niet 

samen naar een concert. (…) Ouders zoeken soms naar een uitweg voor hun 

kinderen een keer op te vangen ook en willen daar dan wel iets voor betalen, maar 

willen er dan voor een hele dag efkes vanaf zijn om het cru te zeggen (Basisschool 

Atheneum, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’  

‘Ik denk dat ze van de stad uit eerst de ouders over de drempel zouden moeten 

krijgen en dan gaan de jongeren automatisch ook meekomen, denk ik. (…) Als 

mensen moeten kiezen: ik kan vandaag hier een brood gaan kopen enzovoort, een 

brood of eten gaan kopen, of een ticket voor naar een of ander cultureel evenement 

te gaan, dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk (VTI, persoonlijke mededeling, 

21/03/2016).’  

‘Kijk, op die manier kunnen wij mensen die het misschien financieel niet zo breed 

hebben (…), kunnen we hen wel de brug overhalen zo. En hoe meer we er de brug 

kunnen overhalen, hoe meer zij misschien ook mensen van hun omgeving 

meetrekken (Visitatieschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’  

Een aantal scholen denken dat niet alleen het financiële plaatje een rol speelt in het participatiegedrag. 

Ook socio-culturele verschillen spelen hier volgens de respondenten een rol in. Ik verwijs hier graag 

naar het onderzoek van Nagel en Ganzeboom die concludeerden dat het ouderlijk milieu een grote 

invloed heeft op participatiegedrag. Ook verwachten een aantal respondenten dat kansarmen andere 

prioriteiten hebben dan cultuur. Toch zijn er ook voorstanders van de UiTPAS. De Visitatieschool is 

ervan overtuigd dat zo’n pas de participatie zal doen toenemen. Ook anderen vinden de UiTPAS 

positief, al denken de respondenten dat het nog niet voldoende bekend is. 
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3. Dynamo3PROJECT 
Slechts een aantal scholen kenden het systeem dynamo3PROJECT en nog minder maakten er gebruik 

van. Een aantal scholen vonden de procedure voor het aanvragen een heel gedoe dat veel tijd en 

energie vergt. Zo kende het VLEK (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) het systeem, maar ze hadden 

er nog geen gebruik van gemaakt omwille van de enorme bureaucratie. Ook het VTI (21/03/2016) 

maakt geen gebruik van dynamo3PROJECT omdat het ontbreekt aan tijd en omdat er geen draagvlak 

voor is bij zowel leerlingen als leerkrachten. In de Basisschool Oscàr Romerocollege (18/03/2016) zitten 

ze met een aanbod dat niet meer kan uitgebreid worden. Zij organiseren geen projecten meer met 

dynamo3 omwille van tijdsgebrek. 

Een aantal scholen hadden wel al gebruik gemaakt van dynamo3PROJECT, zoals De Harduynschool 

(persoonlijke mededeling, 17/03/2016). Zij hebben in het verleden al deelgenomen aan 

dynamo3PROJECT, maar er is geen draagvlak meer bij de leerkrachten. De respondent wil ook niet 

alleen het project trekken, want dat vraagt een degelijke voorbereiding, een degelijke uitwerking. 

Volgens de respondent zijn er op school al genoeg werkgroepen en andere prioriteiten waardoor zo’n 

project erbij voor hen niet haalbaar is. Maar op zich vinden ze het wel een goed concept. De 

Freinetschool De Appelbloesem (16/03/2016) heeft vroeger ook al gebruik gemaakt van 

dynamo3PROJECT. Doordat zij op korte termijn werken en de projecten een enorme voorbereiding 

vragen, maakt de school er geen gebruik meer van. Het voorbereiden van de projecten slorpt voor de 

school ook te veel tijd op.  

Het HEMACO (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) heeft vroeger ook nog gebruik gemaakt van 

dynamo3PROJECT. Hun ervaring was daar echter niet goed mee omdat de website toen nogal 

ingewikkeld was. Ook hadden ze weinig zicht op de criteria die werden gehanteerd en ze kregen nooit 

uitleg waarom hun project niet weerhouden was. De Basisschool Atheneum (18/03/2016) en het KAD 

(18/03/2016) maken af en toe gebruik van dynamo3PROJECT, maar niet op systematische basis. Het 

SVI (21/03/2016) maakte ook al gebruik van dynamo3PROJECT, maar hun aanvraag is ook al een aantal 

keer afgewezen terwijl ze er wel op gerekend hadden. Ook het VHTI (23/03/2016) maakten gebruik 

van het systeem en staan er positief tegenover. Voor sommige projecten doen ze niet mee aan 

dynamo3PROJECT omdat ze niet genoeg kosten hebben en ook geen onnodige kosten willen maken.  

Het KTAD (21/03/2016) heeft ook eens gebruik gemaakt van dynamo3PROJECT. Ook zij vinden dat het 

een zwaar dossier is, maar dat het wel doordacht wordt gedaan. Volgens de respondent weet je ook 

pas laat of je subsidies krijgt en is er steeds grote onzekerheid of ze de subsidies zullen krijgen. 

Sommige scholen maken gebruik van andere subsidiemogelijkheden, zoals het Trefpunt (21/03/2016). 

Voor hun projecten hebben ze wel al samengewerkt met de Koning Boudewijnstichting en de Stichting 

Koningin Paola. Ook het HEMACO (18/03/2016) maakte al gebruik van andere subsidiëringen zoals 

Kleur Bekennen. 

Een aantal scholen maken wel systematisch gebruik van het systeem. Een voorbeeld hiervan is De 

Bijenkorf (persoonlijke mededeling, 24/03/2016) Zij doen een keer om de twee jaar een dergelijk 

project en dienen hier een projectaanvraag in bij dynamo3PROJECT. Ook de Visitatieschool in Baasrode 

(17/03/2016) heeft op acht jaar tijd al drie keer gebruik gemaakt van dergelijke subsidies. Volgens de 

respondent kent het systeem alleen maar voordelen, met een uitzondering, dat is een 

papierenboel. Dus het is goed dat je iemand twee uur per week vrij hebt, (…) die dan die papieren kan 

invullen. 
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’t Vlasbloempje (persoonlijke mededeling, 24/03/2016) maakt ook gebruik van dynamo3PROJECT in 

verband met hun jaarthema. Voor de respondent is het goed dat de dossiers uitgebreid zijn, omdat je 

dan dingen doet die doordacht en uitgewerkt zijn. Volgend schooljaar gaat ’t Kraaiennest (24/03/2016) 

een projectaanvraag indienen voor het schooljaar 2017-2018. De respondent vertelt dat ze een sterk 

en doordacht dossier hebben samengesteld, waar veel tijd in is gekropen.  

 

Hieruit kunnen we dus besluiten dat slechts een aantal scholen dynamo3PROJECT gebruiken. Velen 

vinden dat het veel tijd opslorpt om zo’n dossier samen te stellen en dat het heel bureaucratisch is. 

Een aantal scholen vinden dit goed, omdat je dan activiteiten doet die doordacht zijn. Ook hebben een 

aantal scholen geen zicht op de criteria die worden gehanteerd bij het toekennen van de subsidies, 

wat bij veel scholen voor onzekerheid zorgt. 
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Hoofdstuk 4: Communicatie 

1. Communicatie naar de scholen 
Reeds op het einde van het huidige schooljaar is het culturele aanbod van volgend schooljaar zichtbaar. 

Een aantal scholen vinden dat de stad haar best doet om alles goed te communiceren. Toch stelt de 

respondent van De Bijenkorf dat de stedelijke diensten alles tijdig moeten communiceren, zodat ze de 

activiteiten kunnen inplannen. (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016) De respondent bij 

’t Kraaiennest krijgt ook maandelijks een nieuwsbrief van de bibliotheek, maar weet niets van andere 

nieuwsbrieven (’t Kraaiennest, persoonlijke mededeling, 24/03/2016). 

‘Het is misschien niet te doen, maar een keer ergens echt tijdens de lesuren (…) ons 

laten zien wat dat er allemaal kan gedaan worden en wat dat er allemaal te zien is. 

Wat dat we er kunnen mee doen, tijdens de lesuren, want buiten de lesuren, zit ik 

daar alleen op een vergadering. (…) Zet dat op een website, er is geen kat dat daar 

naar kijkt (Heilig Hart, persoonlijke mededeling, 14/03/2016).’ 

Een aantal scholen vinden dat de stad directer moet zijn in haar communicatie naar de scholen. Niet 

alle leerkrachten zijn op de hoogte van het cultuuraanbod. Ook niet iedereen wil zelf gaan zoeken 

omdat ze geen zin en geen tijd hebben. Volgens de respondent van het KAD (persoonlijke mededeling, 

18/03/2016) zijn er hierdoor nog verschillende instellingen niet bekend genoeg, alhoewel deze wel een 

rol zouden kunnen spelen voor de school. Ook het HEMACO (18/03/2016) denkt dat er al veel gebeurt 

binnen de stad, maar dat de school er te weinig zicht op heeft. Buiten het Overlegplatform en de 

Cultuurwijzer stelt de respondent dat meer via mail gerichte informatie moet worden verspreid. 

Volgens de respondent wordt er nog weinig actief op zoek gegaan eens het jaarprogramma vast ligt. 

Ook vindt de respondent dat de instellingen eens moeten vragen naar de noden van de scholen. In het 

VTI (21/03/2016) meldt de respondent ook dat er te weinig zicht is op wat de stad nu allemaal 

aanbiedt. Het komt allemaal in stukjes en brokjes en dat zou gecentraliseerd moeten worden, dat je 

zo'n overzicht krijgt (…) op het einde van dit schooljaar (met) het aanbod van de stad op cultureel vlak 

voor het volgende schooljaar. Volgens deze respondenten moet het aanbod rechtsreeks worden 

gecommuniceerd, omdat het zelf zoeken te veel tijd in beslag neemt. 

Niet alle scholen staan open voor directe communicatie en vinden dat de leerkrachten zelf initiatief 

moeten nemen om hun activiteiten te zoeken. Het VLEK (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) haalt 

zijn informatie uit folders en mails. Ze staan niet direct open voor directe communicatie, omdat dit 

voor sommige leerkrachten vervelend zou zijn. De Basisschool Atheneum (18/03/2016) zou ook niet 

opteren voor directere communicatie. De leerkrachten hebben dat niet graag omdat ze anders elke 

dag een uur administratie moeten doen voor ze aan hun ander werk kunnen beginnen. Het SVI 

(21/03/2016) vindt ook niet dat er iets scheelt aan de communicatie. Volgens de respondent moet je 

als leerkracht zelf op zoek gaan, maar als er iets interessant wordt aangeboden dan wordt dat wel 

gemaild naar de scholen. 
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‘De bibliotheek, die stuurt alleen als het Jeugdboekenweek is van aanbod, ja. CC 

Belgica daar krijgen we vrij veel informatie. Van de rest minder eigenlijk, ja 

(Basisschool Oscàr Romerocollege, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).‘ 

‘Ik vind dat ze daar eigenlijk een beetje meer reclame en wat meer push zouden 

kunnen achter steken. Niet zozeer CC Belgica, ik denk bijvoorbeeld aan het Jazz 

Centrum, de Honky Tonk. Dat zou fijn zijn om daar ook een keer meer in betrokken 

te kunnen zijn, of daar een keer iets te kunnen doen, of een voorstelling 's avonds 

te kunnen meepikken. (…) Nu is het allemaal zo een beetje stukjes en vakjes (…), die 

mensen werken zo precies allemaal een beetje apart van elkaar. (…) Maar ik blijf 

wel op mijn honger zitten, wat dat andere dingen betreft (KAD, persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016).’ 

‘Ik weet wel dat die website bestaat en zo, maar je moet er natuurlijk zelf actief 

naartoe gaan en dat is niet altijd mogelijk. Ik ben met zoveel dingen bezig 

(HEMACO, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

Het scholenaanbod van alle culturele instellingen is niet helemaal bekend bij de scholen. De scholen 

kennen wel de meeste instellingen, maar gaan vooral naar Bastion VIII, CC Belgica, de museumateliers 

en de bibliotheek. Ze waren verbaasd dat sommige instellingen ook een aanbod hadden voor scholen. 

De respondent binnen het VTI vroeg zich zelf af of Dendermonde wel een cultureel aanbod had voor 

scholen. (VTI, persoonlijke mededeling, 21/03/2016) Volgens mij is dit gedeeltelijk te wijten doordat 

de Cultuurwijzer nog niet voldoende gekend is bij de scholen. 

 

Cultuurwijzer 

‘Ik ben zo geen digitaal mens, dat is persoonlijk hoor (De Toverboon, persoonlijke 

mededeling, 16/03/2016).’ 

‘Ik vind dat een heel goed medium. Maar de voorstellingen die voorbij zijn, daar is 

de informatie van weg. Dat is een minpuntje voor mij (VHTI, persoonlijke 

mededeling, 23/03/2016).’ 

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de Culturele Dorstlesser getransformeerd naar de Cultuurwijzer. Er 

zijn een aantal scholen die geen van beide systemen gebruikten en uit andere informatiebronnen 

putten. Het VTI kende de Culturele Dorstlesser niet en denkt ook dat de Cultuurwijzer niet wordt 

aangewend. De leerkrachten in het VTI maken voornamelijk gebruik van de informatie die door de 

directie wordt doorgestuurd (VTI, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

 

Er zijn ook een aantal scholen die het een goed systeem vinden, maar waarbij de stap om er naartoe 

te gaan nog te groot is. Volgens de respondent bij het KAD (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) 

wordt de Cultuurwijzer minder gebruikt en is die minder bekend dan de Culturele Dorstlesser. Volgens 

de respondent is het digitale te vluchtig en was zo’n brochure makkelijker om mee te werken. Ook ’t 

Vlasbloempje (24/03/2016) en De Klinker (24/03/2016) denken dat het systeem minder gebruikt wordt 

dan de Culturele Dorstlesser. Volgens de respondenten ontbreekt het soms aan tijd en engagement 
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om naar de site te gaan. Ook Het Trefpunt gebruikt de Cultuurwijzer weinig en stelt dat de beste manier 

om de school te bereiken via directe mailing is (Trefpunt, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

 

Een aantal scholen die het wel gebruiken, gebruiken het op het einde van het schooljaar om de 

activiteiten voor volgend schooljaar vast te leggen. De meeste scholen leggen namelijk hun activiteiten 

van volgend schooljaar vast op het einde van vorig schooljaar. Ze doen dit vooral om afstemming te 

vinden met de maximumfactuur. Daarnaast wordt duidelijk dat nog niet alle respondenten klaar zijn 

voor het digitale tijdperk. In een aantal scholen missen ze de Culturele Dorstlesser. Deze brochure lag 

in de leraarszaal ter inzage en werd daar dan aangewend door de verschillende leerkrachten. Ook in ’t 

Kraaiennest (persoonlijke mededeling, 24/03/2016) en het KTAD (21/03/2016) gebruiken ze de 

Cultuurwijzer wel, maar ze vonden de Culturele Dorstlesser gemakkelijker in gebruik.  

Er zijn ook scholen die geen problemen zien in de Cultuurwijzer en het zelfs gemakkelijker vinden dan 

de Dorstlesser. Binnen het HEMACO (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) en het MAD (22/03/2016) 

vinden ze zo’n brochure zelfs out of date. Ook in de Basisschool Atheneum (18/03/2016) en De 

Harduynschool (17/03/2016) wordt het makkelijker geconsulteerd. Het VHTI vindt de Cultuurwijzer 

een goed systeem. Het enige nadeel is dat de informatie verdwijnt als een voorstelling gepasseerd is. 

Voor de school zou het gemakkelijk zijn om dit nog te kunnen nakijken in verband met de VOET en de 

boekhouding (VHTI, persoonlijke mededeling, 23/03/2016). 

Uit de interviews komt dus naar voren dat de site nog aan bekendheid moet werven. Namelijk niet alle 

scholen kennen en gebruiken het systeem. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de Cultuurwijzer 

nog maar een jaar in gebruik is en dus geleidelijk aan meer bekendheid moet verwerven. Voor 

sommige is de website ook een drempel om naartoe te gaan omwille van tijdgebrek en engagement. 

 

Het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs 
 

‘Ik vind dat dan altijd ook zeer spijtig en dan denk ik aan overleg cultuurplatform, 

dat daar zo weinig mensen op aanwezig zijn. Ik vind dat heel spijtig (De Bijenkorf, 

persoonlijke mededeling, 09/03/2016).’ 

Net zoals de Cultuurwijzer kenden niet alle respondenten het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs en 

nog minder respondenten namen er deel aan. Uit de interviews en de aanwezigheidslijst kunnen we 

opmaken dat er een aantal vaste waarden zijn die bij elk overleg aanwezig zijn, maar dat verder het 

aantal deelnemers beperkt blijft en er toch steeds andere deelnemers aanwezig zijn. Een aantal 

respondenten haalden tijdens het interview aan dat ze er zelf geweest zijn, of er steeds bij zijn, maar 

dit valt niet af te leiden uit de aanwezigheidslijst. 

‘Dat is zeer goed mogelijk, want dat is structureel ook dat overleg. Van de 

cultuurgangmakers komen twee keer per jaar zeker samen, dus dat overleg is er. 

(…) Wat dat er wel ook een sterk punt is, in dat tweejaarlijks overleg van de 

cultuurgangmakers, dat daar diverse geledingen vertegenwoordigd zijn. Niet alleen 

CC Belgica, maar ook de erfgoedcel, de bibliotheek, de stedelijke musea, de 

jeugddienst en die, als die nieuwe initiatieven hebben, dan stellen die die daar voor 

(VHTI, persoonlijke mededeling, 23/03/2016).’  
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‘Rond de maand april ongeveer, soms is dat iets vroeger, soms is dat iets later, ook 

afhankelijk van wat zij binnenkrijgen, zitten de scholen rond de tafel (…). Ze stuurt 

daarvoor een uitnodiging. Dus er is ook ergens participatie, inspraak vanuit de 

scholen. Dat kan niet altijd gerealiseerd worden en dat begrijp ik ook. Dat is ook 

afhankelijk van timing, van prijskaartje en weet ik veel wat (Visitatieschool, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

Een aantal respondenten die er aan deelnamen, vinden het een persoonlijk engagement. Dit is iets wat 

ook een aantal keer in het interview met De Bijenkorf (persoonlijke mededeling, 09/03/2016) naar 

boven kwam. Dit engagement is iets dat niet bij alle scholen aanwezig is. Een aantal respondenten zijn 

vaak vertegenwoordigd op het overleg en vinden het ook een goed systeem. Zo zijn het SVI 

(21/03/2016) en het VHTI (23/03/2016) meestal vertegenwoordigd op het cultuurplatform. Zij vinden 

het een goed systeem en duiden dat overleg mogelijk is binnen de stad. De respondenten begrijpen 

ook wel dat het CC niet op al hun vragen kan ingaan, maar dat zij altijd een oplossing vinden. 

‘Ik ben ervan overtuigd, moest ik morgen die mensen contacteren met een eigen 

idee, dat die ook bereid zijn om te luisteren (Trefpunt, persoonlijke mededeling, 

21/03/2016).’ 

Zowel de respondent van het KTAD (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) als het Trefpunt 

(21/03/2016) zeggen dat de school sporadisch aanwezig is op het Overlegplatform. Ze zeggen dat er 

voor hun school meestal maar weinig agendapunten zijn en daarom komen ze er niet altijd naar toe. 

Toch staan de stedelijke instellingen open voor ideeën van de scholen volgens de respondent bij het 

Trefpunt.  

De meeste scholen die niet of sporadisch aan het Overlegplatform deelnemen, vinden het een goed 

concept, maar wijten het vooral aan tijdsgebrek en gebrek aan engagement. Bijvoorbeeld in ’t 

Vlasbloempje (persoonlijke mededeling, 24/03/2016) is er sinds vorig schooljaar een nieuwe directie. 

Er is nog geen initiatief genomen om daar systematisch aan deel te nemen, maar dit kan in de toekomst 

veranderen. Volgens de respondent is dit vooral te wijten aan tijdgebrek, aangezien de directie ook 

een tweede vestiging in Zele heeft. Voor de respondent is het ook een engagement dat je aangaat en 

is het niet iets waar je slechts een keer aan deelneemt. Ook voor het KAD (18/03/2016) is het 

Overlegplatform een goed concept, al zou het volgens de respondent wat hipper, moderner en 

flitsender mogen zijn. 

Binnen de Basisschool van het Atheneum wordt er verwacht dat leerkrachten die daar geïnteresseerd 

in zijn en die daar tijd voor vrij willen maken, dat zij op het Overlegplatform aanwezig zullen zijn. Toch 

stelt de respondent dat het een goed en interessant systeem is, maar dat leerkrachten hier weinig tijd 

voor hebben. De leerkrachten moeten namelijk hun lessen voorbereiden, ze hebben hun 

verbeterwerk, vergaderingen en oudercontacten (Basisschool Atheneum, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016). 

‘Ja, ik heb niet het gevoel dat ik daar aanwezig moet zijn. Dus dat is ook niet één 

van mijn prioriteiten. Als ik tijd heb, ga ik daar zeker naartoe. Maar als ik moet 

kiezen, ja, dan kies ik daar niet voor (De Toverboon, persoonlijke mededeling, 

16/03/2016).’ 
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‘De Dorstlesser werd voorgesteld op die vergadering waar je het daarover had. (…) 

Maar ja, dan krijg je uw boekje met alle voorstellingen erin en dan is de 

programmatie al gebeurd natuurlijk (HEMACO, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016).’ 

Andere respondenten, die er ook naartoe geweest zijn, zeiden dat ze niet het gevoel hadden dat ze er 

moesten aanwezig zijn. Het Overlegplatform is eerder receptief en bespreekt aspecten die volgens de 

respondenten ook al via mail zijn verstuurd of nog via mail zullen verstuurd worden. Zo vindt het 

HEMACO (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) het jammer dat op het Overlegplatform het aanbod 

al vast ligt. Het probleem ligt voor hen bij het overleg. Het mag geen grote groep zijn en er moet meer 

in openheid worden besproken wat de wensen en de noden van de scholen zijn, volgens de 

respondent. Ook volgens het KTAD (21/03/2016) zijn de meeste zaken beslist en wordt het 

Overlegplatform een voorstelling daarvan. Het moet pro-actiever zijn en de scholen helpen nadenken 

hoe ze de leerlingen aan cultuur kunnen doen participeren. 

‘Dat is de meest droevige gebeurtenis aller tijden. Ik ben daar het slachtoffer van. 

(…) Eigenlijk vertellen die mensen gewoon wat dat ze al doorgemaild hebben of 

gaan doormailen of in flyers gaan (geven). Dat is puur tijdverlies, daar zouden ze 

kunnen op besparen. Die mensen zitten daar gewoon niet enthousiast te wezen. 

(VLEK, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

Een aantal respondenten weten ook niet goed wat ze van het platform moeten denken of verwachten. 

De respondent bij het VTI (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) weet niet waar het voor dient. Net 

als het VLEK (17/03/2016) vindt het Heilig Hart (14/03/2016) het Overlegplatform geen goed concept 

en zouden zelfs opteren om het af te schaffen. 

‘Ik denk bijvoorbeeld mochten ze de bijeenkomsten eens over de middagen 

organiseren. Tijdens de lessen is vaak moeilijk om mensen vrij te maken, maar na 

de lessen is het wel weer extra (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 

09/03/2016).’ 

De meeste respondenten antwoorden ook zeer divers op de vraag op welke manier het platform kan 

geoptimaliseerd worden. De meeste scholen willen overleg op zo’n platform om het cultuureducatieve 

aanbod te laten afstemmen op de noden van scholen, wat eigenlijk ook het doel is van dit platform. 

De Bijenkorf zou opteren om tijdens de middag zo’n overlegplatform te doen, omdat de momenten 

waarop het overleg nu plaatsvindt in de vrije tijd van de leerkrachten is. Een leerkracht heeft in zijn 

vrije tijd nog andere taken zoals verbeterwerk. Het komt er dus altijd extra bij en dat is niet naar de zin 

van iedere leerkracht. Een probleem bij het organiseren van zo’n overleg over de middag is dat de 

middagpauzes bij veel scholen verschillend zijn. Tijdens het laatste Overlegplatform deed de 

bibliotheek een oproep om dit jaar nog een overleg te hebben met de scholen om de boeken tot de 

kinderen te brengen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het voor de leerkrachten en directieleden steeds 

extra bijkomt.  

Een aantal directieleden zeiden dat een leerkracht of een paar leerkrachten zich vrijwillig opgaven om 

naar het Overlegplatform te gaan. Uit de aanwezigheidslijst van de afgelopen drie jaar (zie bijlage 5) 

blijkt evenwel dat er een discrepantie is tussen wat de leerkrachten doen en wat de directie denkt. Zo 

denkt de directie van de Basisschool van het Oscàr Romerocollege (persoonlijke mededeling, 

18/03/2016) dat zijn leerkracht deelneemt, maar die is er niet. Op het laatste overleg was echter de 
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directie zelf aanwezig. Ook het omgekeerde bestaat. Zo kent de directie van GBS De Schakel 

(17/03/2016) het Overlegplatform niet, maar is er de afgelopen jaren wel een deelname van het 

personeel. De Harduynschool (17/03/2016) stelt dan weer deel te nemen, maar staat niet altijd op de 

aanwezigheidslijst. Binnen De Harduynschool weten ze dus niet dat de Oogappel wel aanwezig is. Deze 

zaken wijzen dus duidelijk aan een gebrek van interne communicatie binnen een aantal scholen. Ook 

het omgekeerde is van toepassing. De directie van GBS Grembergen-Appels is meestal aanwezig op 

het Overlegplatform en stuurt dat door naar de leerkrachten binnen de afdelingen. Toch bleken de 

respondenten hier niet van op de hoogte te zijn. Ze wijten dit aan het feit dat ze veel mails krijgen van 

de directie ter informatie (De Appelbloesem, ’t Kraaiennest, persoonlijke mededeling, 16/03/2016, 

24/03/2016). Hiermee kunnen we de link leggen met het volgende onderdeel. 

We kunnen dus besluiten dat de meeste scholen zo’n overlegplatform een goed concept vinden, maar 

dat het vaak aan tijd en engagement ontbreekt om er aan deel te nemen. Een aantal respondenten 

halen ook aan dat het meer tweerichtingsverkeer moet worden op het platform. Er moet meer de 

mogelijkheid zijn om hun noden af te stemmen met die van de culturele instellingen.  

 

Een teveel aan communicatie 

‘Wij krijgen zeer veel informatie binnen. Als ik 's morgens mijn computer opzet, een 

pak mails met allemaal aanbod en activiteiten. En het is soms veel om daaruit te 

kiezen en soms begin ik er nog zelfs niet aan (Basisschool Oscàr Romerocollege, 

persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

‘Het aanbod is zo groot dat we op de duur niet meer weten wie de bron is van al die 

mails die we krijgen (SVI, persoonlijke mededeling, 21/03/03/2016).’ 

Sommige respondenten haalden aan dat zij veel informatie binnenkrijgen. In de meeste scholen komt 

de informatie binnen bij de directie en sommige directieleden haalden in het interview al aan dat zij al 

een eerste schifting maken. Andere directieleden sturen alles integraal door naar hun leerkrachten. 

Zowel het Cultuurcentrum, de bibliotheek sturen aparte nieuwsbrieven naar de scholen. Daarnaast 

wordt er ook nog eens een nieuwsbrief verstuurd naar de leerkrachten vanuit Cultuurwijzer. Zowel 

directieleden als leerkrachten worden overstelpt door zoveel mails en informatie dat hierdoor 

kostbare informatie verloren gaat.  

‘Wij krijgen de brochures van de cultuurcentra, van verschillende zelfs tot in 

Bornem, of zelfs vanuit Bornem bedoel ik (Visitatieschool, persoonlijke mededeling, 

17/03/2016).’ 

‘Door die digitalisering is er zo een overaanbod aan vanalles. Dat de mensen daar 

over gaan. Die zien het als spam of in het beste geval reclame (KAD, persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016).’ 

Daarnaast zijn er ook nog andere culturele centra die hun aanbod via brochures en dergelijke sturen 

naar de Dendermondse scholen. Dit zijn voornamelijk de culturele centra in de omliggende 

gemeenten. Een aantal scholen kiest er resoluut voor om enkel naar CC Belgica en Dendermonde te 

kijken, maar sommige scholen gaan daar ook buiten, waaronder het HEMACO. In deze school gaan de 

leerkrachten actief op zoek naar activiteiten. Ze doen dit niet alleen aan de hand van de Cultuurwijzer, 
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maar maken ook gebruik van informatie uit andere instellingen. Ze kiezen zelf uit wat ze interessant 

vinden en wat ze kunnen opnemen in hun lessenpakket (HEMACO, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016). 

Ook andere instellingen, al dan niet cultureel, sturen informatie naar de verschillende scholen. Door 

de digitalisering van de Culturele Dorstlesser naar de Cultuurwijzer is het aanbod van Dendermonde 

terecht gekomen in het vluchtige van het internet. Andere sites zoals www.cultuurkuur.be hebben er 

dus mede voor gezorgd dat de scholen eigenlijk moeten kiezen uit een overaanbod, wat hen soms 

afschrikt. We kunnen dus concluderen dat er heel veel gecommuniceerd wordt naar de scholen, zowel 

vanuit Dendermonde als buiten de stad. Toch blijkt deze communicatie weinig systematisch te zijn, 

waaruit de leerkrachten zelf hun gading moeten zoeken. 

 

2. Communicatie binnen de school 
De communicatie binnen de school verschilt ook weer van school tot school en is ook afhankelijk van 

de directie en de leerkrachten. In de meeste scholen komt het aanbod toe bij de directie. In de 

Basisschool Atheneum (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) en ‘t Vlasbloempje (24/03/2016) 

gebeurt er een eerste filtering door de directie zelf. Ondanks de vele informatie tracht de directie dit 

te lezen, zeker als het van Dendermonde komt, en dan door te sturen naar de cultuurgangmakers 

binnen de school. Zij briefen het dan naar de graad waar zij verantwoordelijk voor zijn. Ook in De 

Bijenkorf (09/03/2016) is de directie zelf de afgevaardigde die informatie rond cultuureducatie 

verzamelt en dan afhankelijk van het aanbod verspreidt naar de beoogde leerkrachten. 

Ook in de andere scholen wordt het aanbod doorgestuurd vanuit de directie, al dan niet geselecteerd. 

Dit kwam ook aan bod binnen het interview met GBS De Appelbloesem (persoonlijke mededeling, 

16/03/2016). Zij krijgen constant mails van de directie met een aanbod van culturele activiteiten. 

Omdat er vaak mails binnenkomen, worden deze diagonaal gelezen en zo gaat er veel bruikbare 

informatie verloren. Volgens de Appelbloesem zou het beter zijn dat dergelijke zaken rechtstreeks naar 

de leerkrachten zelf wordt gestuurd. Ook de respondent van het Heilig Hart in Sint-Gillis (14/03/2016) 

treedt deze stelling bij. Er zou meer ingepikt worden op het aanbod als de instellingen rechtstreeks 

naar de leerkrachten een mail zouden sturen met wat er allemaal is. 

‘Maar ik ga wel naar de vergaderingen in de bib en als ik iets interessant weet, dan 

zeg ik dat tegen (…) de parallelleerkrachten of tegen de andere leerkrachten (Heilig 

Hart, persoonlijke mededeling, 14/03/2016).’ 

Sommige scholen zoals De Harduynschool en het Heilig Hart gaan af en toe naar het Overlegplatform. 

De informatie die zij krijgen op briefen zij door naar hun collega’s. Binnen De Harduynschool ontvangt 

een leerkracht alle informatie en stuurt de nuttige informatie door naar de collega's. Deze leerkracht 

stuurt dat ook door naar de collega’s van De Oogappel in Appels (De Harduynschool, persoonlijke 

mededeling, 17/03/2016). Andere scholen doen dan weer niets met de informatie die ze krijgen.  

Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid dat leerkrachten zelf ideeën binnen brengen en dan wordt dat 

besproken met de parallelleerkrachten of binnen de graad. Ook dit is weer afhankelijk van de 

persoonlijkheid en interesse van de leerkracht. De ene leerkracht gaat zelf naar voorstellingen en 

dergelijke, de andere leerkracht komt er via hun omgeving in contact mee. 
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In het secundair onderwijs worden er vaak cultuurgangmakers en werkgroepen aangesteld, die zich 

met cultuureducatie bezighouden. Toch zijn er ook leerkrachten die op eigen initiatief iets 

ondernemen. Als de cultuurgangmaker hiervan op de hoogte zou zijn, dan kan die meer gestructureerd 

informatie doorgeven aan de desbetreffende leerkrachten (KAD, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016). Binnen het VHTI is er een cultuurwerkgroep opgericht, die samen de keuze van de films 

en de toneelvoorstelling beslissen. Toch heeft de werkgroep geen zicht op alle andere activiteiten die 

op de school plaatsvinden. De overige leerkrachten en graadcoördinatoren kiezen namelijk ook 

activiteiten (VHTI, persoonlijke mededeling, 23/03/2016). 

Wat dus blijkt uit de interviews is dat er weinig systematisch gecommuniceerd wordt binnen de 

scholen. Vroeger met de Culturele Dorstlesser, bespraken leerkrachten in de leraarskamer samen naar 

welke culturele activiteiten er werd gegaan. Sinds de digitalisering, stuurt de directie vaak integraal 

alles door naar de leerkrachten (al dan niet gefilterd). Ook kunnen leerkrachten zich inschrijven op 

nieuwsbrieven, waardoor ze persoonlijk het aanbod binnenkrijgen. Ook op vlak van communicatie is 

het engagement van de leerkracht dus belangrijk. Het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs is daar een 

voorbeeld van. Voor De Bijenkorf is dat een persoonlijk engagement. Als het gaat over zoeken naar 

informatie, dan gaan leerkrachten die willen aan cultuureducatie doen zelf op zoek naar activiteiten. 

Die hebben dan niet noodzakelijk een Cultuurwijzer nodig, aangezien ze genoeg hebben aan de 

brochures die de instellingen zelf verspreiden. 
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3. Communicatie tussen de scholen 
Het is niet gemakkelijk volgens de respondent uit De Toverboon (persoonlijke mededeling, 

16/03/2016) om de directeurs uit het basisonderwijs samen te krijgen en te laten communiceren. 

Communicatie tussen de scholen zou er zo voor kunnen zorgen volgens De Toverboon dat gecharterde 

bussen gezamenlijk kunnen georganiseerd worden, waardoor de transportkosten gedrukt kunnen 

worden. Het basisonderwijs Oscàr Romercollege (18/03/2016) bestaat uit verschillende campussen, 

die vroeger zelfstandige scholen waren. Op vlak van cultuureducatie zijn er keuzes gemaakt in 

activiteiten om binnen de maximumfactuur te blijven, maar dit is volgens de respondent zeer vlot 

gegaan. 

Over de communicatie tussen de secundaire scholen stelt het HEMACO (persoonlijke mededeling, 

18/03/2016) dat wanneer er meer overleg op directieniveau zou komen, er meer gerichte vragen 

zouden kunnen gesteld worden aan de culturele instellingen van de stad. Vanaf 1 september 2016 

zullen het HEMACO, VTI, VHTI, Trefpunt en SVI samen een pedagogische eenheid vormen, het Oscàr 

Romerocollege. Een eerste stap op vlak van cultuureducatie is om de verschillende 

cultuurwerkgroepen op de verschillende scholen te laten samenkomen en die samen het aanbod te 

laten bekijken en uitwerken. Vervolgens kan de grotere schaal meer leerlingen warm maken voor 

cultuur en wordt het misschien gemakkelijker om naschoolse voorstellingen te organiseren. Ook de 

andere scholen zien de integratie positief in. Volgens het SVI (21/03/2016) moeten er wel afspraken 

gemaakt worden, maar zal er binnen de campussen ook nog ruimte zijn voor autonomie. Het Trefpunt 

(21/03/2016) hoopt dat zij met de integratie mee in het culturele kielzog van de overige scholen zal 

kunnen en dat ze als het Oscàr Romerocollege een grotere stem kunnen hebben om voorstellen te 

doen.  

Een aantal respondenten staan er voor open dat de scholen uit eenzelfde deelgemeente beter met 

elkaar gaan communiceren. Zo zouden de scholen ook kunnen samenwerken om cultuureducatie naar 

de school te brengen. Wat hieruit dus kan besloten worden is dat er tussen de scholen op vlak van 

cultuureducatie nog maar weinig overleg gebeurt. Als er dan toch overleg is, blijkt dat vooral scholen 

van hetzelfde net met elkaar gaan communiceren.   
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Hoofdstuk 5: Het aanbod 

1. Inhoudelijk 

De sterke punten 

‘Plus ik denk dat de stad ook wel heel veel dingen organiseert en ik vind dat we daar 

dan als school ook zoveel mogelijk op moeten ingaan. (…) Nu, historisch zitten we 

hier ook wel in Dendermonde zeer goed. Dendermonde heeft een zeer rijk verleden. 

(…) Ook inhoudelijk, als ik denk aan de museumateliers, zitten we daar toch ook wel 

heel goed (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016).’ 

‘Je hoeft niet naar Gent te gaan of naar Antwerpen te gaan voor dingen die je hier 

ook vlakbij huis vindt. Wat niet wil zeggen dat het niet interessant is om naar een 

musical of een opera te gaan. Maar er zijn heel veel dingen die hier in de directe 

omgeving gebeuren, dus ja, daar moet je gebruik van maken (De Bijenkorf, 

persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

‘Ze geven altijd goeie dingen, vind ik. Die toneelvoorstellingen van hen is altijd in 

orde, vind ik. (…) Het is meestal leeftijdsgericht, goed op de leeftijd van de kinderen 

dat ze het doen. En, ja, de sterkte is ook dat het soms een keer gratis is, ja (Heilig 

Hart, persoonlijke mededeling, 14/03/2016).’ 

‘En daar speelt CC Belgica ook al jaren in, ik denk dingen rond pesten, autisme, die 

filmen of tonelen, dus problematieken die we hier in school ook ervaren, die krijgen 

we daar en dat is dan handig als school om daar gebruik van te maken. Om het 

visueler nog voor te stellen en er op voorhand iets over te zeggen, maar ook 

achteraf nog. (…) Maar ik hoop dat ze het zo op dit elan blijven verder doen 

(Visitatieschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’  

‘Het is zeer gevarieerd, vind ik. (…) Ik kan ook niet iets bedenken, dat zouden ze nu 

toch eens moeten doen. Ik vind het aanbod al vrij ruim. (…) Ik zeg het 20, 30 jaar 

geleden gebeurde hier niet veel hoor en nu is er een zeer ruim aanbod (Basisschool 

Oscàr Romerocollege, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

‘Er is heel veel variatie, vind ik, en er is voor elke leeftijd wel iets. Voor de jongste 

kleuters is dat nu niet altijd even gemakkelijk, maar ik vind dat elke collega wel iets 

vindt om naartoe te gaan die aansluit bij (…) de leeftijd van de klas (’t Vlasbloempje, 

persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

‘Een mooie variatie. (...) Ja, ik vind het ook heel fijn. We hebben Abattoir Fermée 

enzoverder mogen doen. We hebben echt topvoorstellingen mogen doen in dat 

Avondgastencircuit. Die wereldmuziek, doe ik ook al jaren. Dat is altijd afwisselend, 

(…), zij hebben een heel origineel, tof aanbod, ook de films (KAD, persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016).’ 
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Op vlak van inhoud zit Dendermonde voor de lagere scholen redelijk goed. De Bijenkorf (persoonlijke 

mededeling, 09/03/2016) is bijzonder dankbaar voor wat de stad organiseert. Volgens een aantal 

interviews zoals De Harduynschool (17/03/2016) is er genoeg variatie in het aanbod. De Visitatieschool 

(17/03/2016) vindt dat de stad haar best doet om maatschappelijke problematieken in cultuureducatie 

te verwerken. ‘t Kraaiennest (24/03/2016) vindt ook dat het stedelijk cultuuraanbod op veel thema’s 

inspeelt die de school moet behandelen. Van alle interviews is enkel ’t Kraaiennest dit jaar naar het 

stadsarchief geweest. Zij vonden dit goed en passend binnen hun thema’s. 

Ook voor het secundair onderwijs heeft het cultuuraanbod iets te bieden. Het KAD (persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016) is over het algemeen positief over het aanbod en probeert volop in te gaan 

op het cultuuraanbod voor scholen in Dendermonde. Ook de respondent bij het SVI (21/03/2016) zegt 

dat de school haar best doet om zoveel mogelijk in te gaan op het aanbod van Dendermonde. Vooral 

met de eerste drie jaren werken ze in het SVI meer met het aanbod van Dendermonde. Dit omdat ze 

in deze jaren meer inhoudelijk aansluiting vinden bij het aanbod. Een aantal secundaire scholen gaan 

niet buiten Dendermonde voor toneel of film. Ook op tentoonstellingen in Dendermonde die de 

moeite waard zijn, tekenen de secundaire scholen in. 

De bibliotheek 

‘Als er een initiatief is vanuit de bibliotheek in de mate van het mogelijke gaan we 

er voor 99% op in. Wij maken daar gebruik van. Dat is altijd in orde, dat is goed, dat 

is degelijk, dat is aangepast (De Harduynschool, persoonlijke mededeling, 

17/03/2016).’ 

Een aantal scholen zijn ook vol lof als het over de activiteiten van de bibliotheek gaat, maar dit neemt 

niet weg dat ze het jammer vinden dat de leerlingen niet meer naar de bibliotheek kunnen gaan. Door 

het wegnemen van de filialen in de deelgemeente, kunnen scholen niet meer naar de bibliotheek. De 

bibliotheek tracht dit te compenseren op drie manieren. Een eerste manier is het oprichten van 

boekenkoffers en themakoffers. Niet iedereen maakt gebruik van deze boekenkoffers. Het gebruik 

ervan is meestal afhankelijk van leerkracht tot leerkracht. Een aantal leerkrachten zijn niet 

geïnteresseerd in cultuureducatie en doen er dus niets mee. Andere leerkrachten wonen niet in 

Dendermonde, maar zij zoeken boekenmateriaal in andere bibliotheken en brengen deze mee naar de 

klas. Scholen die wel gebruik maken van boekenkoffers antwoorden dat het niet de oplossing is die ze 

zoeken. Het blijft jammer dat de kinderen zelf hun boeken niet kunnen kiezen en leerkrachten moeten 

er hun vrije tijd in steken. Een tweede manier die de bibliotheek aanbracht, is auteurs op de school te 

laten komen. Veel lagere scholen maken hier (dankbaar) gebruik van en vinden dit ook goed. 

‘Wij zijn daar, eerlijk, heel dankbaar voor, want wij hebben die boeken gekregen 

van de lokale bibliotheek. En ik heb daar een volledige mediabibliotheek mee 

ingericht. Ik vind dus dat mijn kinderen meer lezen dan vroeger, want iedere middag 

houden wij open en dat is toch wel grotendeels te danken aan het aanbod dat wij 

gekregen hebben (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Ten slotte heeft de bibliotheek ook bij het sluiten van de filialen boeken en infrastructuur aan de 

scholen geschonken met het opzicht een eigen bibliotheek op school op te richten. Een aantal scholen 

zoals De Bijenkorf hebben een eigen mediatheek opgericht en zijn hier tevreden over. Andere hebben 

de boeken in een klaslokaal gezet en die ingericht als bibliotheek, maar zij vinden dit niet hetzelfde 

aangezien kinderen de bibliotheek niet leren kennen. Het VLEK is er ook niet over te spreken dat de 
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lokale bibliotheken zijn weggenomen. Zij hebben wel boeken gekregen, zij werken met boekenkoffers, 

maar dit neemt niet weg dat kinderen die lezen bij hen op school drastisch afneemt. De scholen 

proberen dit op te lossen door een systeem van zorglezen of ze laten de kinderen samen lezen. (VLEK, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016) 

 

Wat er ontbreekt 

‘CC Belgica zit wel goed in elkaar, dat zijn goede voorstellingen. Dus daar gaat de 

aandacht naartoe. Wat ik minder vind, dat zijn de ateliers, de museumateliers (De 

Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’  

Er zijn ook scholen die een aantal opmerkingen over het aanbod hebben. Een aantal lagere scholen, 

zoals De Toverboon (16/03/2016) en Heilig Hart (14/03/2016), vinden de museumateliers en de 

stadswandelingen niet zo goed, omdat ze niet op maat zijn van de kinderen. Voor hen is er nood aan 

een andere invulling en meer interactie. Ook zou de Basisschool Atheneum (18/03/2016) liever wat 

meer maatschappelijke problematieken verwerkt zien in het aanbod. De Basisschool Oscàr 

Romerocollege (18/03/2016) haalde aan dat het stadsarchief minder bruikbaar is in een basisschool. 

Volgens de respondent kan dit in een secundaire school meer inhoud krijgen. Van de respondent bij 

De Appelbloesem (16/03/2016) mag de stad meer tentoonstellingen organiseren. 

‘Maar inhoudelijk vind ik dat de stad eigenlijk toch niet zo veel aan de scholen te 

bieden heeft hoor. En dikwijls is het ook zo dat de mensen die dan een rondleiding 

geven, dat dat niet altijd op niveau van de leerlingen is (VTI, persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016).’ 

De beroepsscholen zoals het KTAD (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) en het VTI (21/03/2016) 

vinden dat het cultureel aanbod niet echt aansluit bij de leefwereld voor BSO. Volgens het VTI zijn er 

niet zo veel initiatieven van de stad (…) op cultureel vlak dan, (…) die echt gericht zijn op scholen. 

Moesten er hier interessante dingen zijn voor de scholen, dan zullen ze er zeker op ingaan. Ook het 

Trefpunt (21/03/2016) ondervindt dit. De respondent meldt dat er zeker aanbod is voor lagere scholen, 

voor andere graden, maar niet altijd op maat van hun leerlingen. Zij zijn nog nooit op het film- en 

toneelaanbod ingegaan, omdat het aanbod minder aansluit bij de jongeren van de school. Zij stellen 

ook dat Dendermonde door haar rijk verleden een stad is die vooral cultuurhistorisch gericht is, maar 

dat de school en de leerlingen daar niet altijd nood aan hebben. Voor hen zou de stad ook wat meer 

mogen inzetten op hedendaagse kunst. Of ze ingaan op het aanbod hangt er volgens de respondent 

vanaf of het aanbod op dat moment interessant is voor bepaalde groepen, want het moet echt passen 

binnen de leerstof. Zo nemen ze steeds deel aan de voorstellingen van de preventiedienst, net als de 

meeste middelbare scholen. 
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Buiten Dendermonde 

Lager onderwijs 

‘Ja, dat zijn dingen die je niet in Dendermonde vindt. Als het over de Eerste 

Wereldoorlog gaat, kan je best naar de Westhoek gaan, denk ik. Omdat het daar 

ook gebeurd is, dat heeft ook weer met leerkrachten te maken die daar zeer in 

geïnteresseerd zijn en die veel energie daar willen in steken om dat allemaal te 

organiseren (Basisschool Oscàr Romerocollege, persoonlijke mededeling, 

18/03/2016).’ 

De meeste lagere scholen gaan enkel buiten Dendermonde om cultuureducatieve zaken te bezoeken 

die niet in Dendermonde zijn. Zo gaat De Bijenkorf (persoonlijke mededeling, 09/03/2016) graag naar 

musical- en operavoorstellingen. De Schakel (17/03/2016) gaat ook graag naar grote voorstellingen 

zoals de musical Suske en Wiske. In de Basisschool Atheneum (17/03/2016) gaan ze met het derde 

leerjaar naar de Opera om de kinderen ook daar kennis mee te laten maken. Ook De Appelbloesem 

(16/03/2016) gaat weinig buiten Dendermonde, omwille van praktische belemmeringen (tijd, geld en 

vervoer), tenzij het echt past binnen de thema’s die ze behandelen. ’t Vlasbloempje (24/03/2016) gaat 

niet zo vaak buiten Dendermonde om aan cultuureducatie te doen. Er is wel een leerkracht die met 

het vierde leerjaar altijd naar Gent gaat. Zij bezoeken daar het Gravensteen, de school van toen en dan 

wordt er een stadswandeling aan gekoppeld. Dit is dus voornamelijk traditie gebonden. Het zesde 

leerjaar gaat op geïntegreerde werkperiode naar Vieuxville. Daar doen ze ook aan cultuur met een 

door de burcht van Lognes en het historische van Vieuxville te bezoeken. Bij veel scholen gaan 

schoolreizen ook buiten Dendermonde, maar daar wordt minder op cultuureducatie ingezet. 

‘Al die kunstenaars maken de tour van de culturele centra. (…) Maar dan denk ik 

van: “Er is zoveel mooi in de wereld in Brussel, in Antwerpen, in Gent. Kinderen die 

naar een operavoorstelling mogen, kunnen gaan. (…)” Maar die kinderen missen 

hier alles en dat is een serieuze financiële drempel. (…) Er wordt hier geroeid met 

de riemen die er zijn. En ik doe niets af aan die kunstprestatie van die mensen, maar 

ja, de kinderen zien dat en de kinderen denken dat toneel bestaat uit maximum drie 

mensen. (VLEK, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

Er zijn wel een aantal scholen die ook naar andere culturele centra gaan buiten Dendermonde. De 

Harduynschool (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) gaat af en toe naar De Stroming in Berlare 

omdat er activiteiten zijn die net niet aangeboden worden door CC Belgica en toch daar. Ook De Klinker 

(24/03/2016) gaat naar het cultuurcentrum van Berlare en Aalst als ze daar meer aansluiting vinden 

bij het aanbod. De school ligt in Schoonaarde, een deelgemeente van Dendermonde en het centrum 

van Dendermonde is qua afstand even ver als die andere culturele centra. Als ze in de andere centra 

dus beter aansluiting vinden bij hun interesses, dan kunnen ze ook daarop ingaan. Echo Oudegem 

(25/03/2016) vindt het aanbod voor kleuters toffer in Puurs, Bornem en Hamme dan in CC Belgica. 

Het VLEK, gaat naar Hamme, maar dit heeft vooral een praktische oorzaak. De leerkracht van de derde 

graad binnen VLEK vindt niet echt haar ding in Dendermonde, maar dat is dan weer persoonsgebonden 

zoals besproken in het eerste hoofdstuk. Toch gaat het VLEK ook nog naar Dendermonde omdat het 

hun stad is. Toch benadrukt de respondent van het VLEK dat het jammer is dat kinderen niet naar de 

grote activiteiten kunnen gaan. Dat heeft ook te maken met tijd, financiële middelen, vervoer, maar 

ook met aanbod. Zoals het VLEK stelt: “Een Ballet van Vlaanderen komt hier niet in CC Belgica een 
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voorstelling geven.” En de respondent begrijpt dat wel, maar het is gewoon jammer voor de kinderen 

dat ze dergelijke zaken niet kunnen zien (VLEK, persoonlijke mededeling, 17/03/2016). 

Secundair onderwijs 

Ook de secundaire scholen gaan voornamelijk buiten Dendermonde voor activiteiten die niet in 

Dendermonde zijn. De respondent van het KAD (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) stelt dat wat 

er buiten Dendermonde gebeurt, zijn dingen die er in Dendermonde gewoon niet zijn. Zo gaat de school 

voornamelijk naar musea buiten Dendermonde. De school gaat niet naar de stedelijke musea van 

Dendermonde, omdat ze er van uitgaan dat ze deze reeds bezocht hebben met de MAD. Ook het SVI 

(21/03/2016) doet enkel dingen buiten Dendermonde, als er activiteiten passen in de leerplannen, 

maar niet in Dendermonde zijn. Het SVI merkt op dat de derde graad inhoudelijk minder aansluiting 

vindt in Dendermonde. 

Als we het over secundair onderwijs hebben, dan zien we dat er ook meer buiten Dendermonde wordt 

gegaan, omdat dat een aanbod is dat interessanter is. Volgens de respondent bij het VTI (persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016) zijn de mogelijkheden van die steden of van die grote musea (…) veel groter 

dan (…) een relatief kleine stad als Dendermonde. Ook willen veel secundaire scholen liever zelf hun 

films kunnen kiezen omdat ze het aanbod van de films te rigide vinden. Ook vinden ze de timing van 

het aanbod is niet altijd goed afgestemd op de schooluren. Het HEMACO (18/03/2016) tekent ook 

weinig in op het stedelijk cultuuraanbod, omdat de school niet altijd haar gading vindt in het aanbod 

van Dendermonde. Er zijn binnen de school natuurlijk ook nog internationale excursies, maar ook 

excursies naar steden in het binnenland zoals Gent, Brussel en Antwerpen. Dat kan je niet vergelijken 

met een bezoek aan tentoonstellingen of musea binnen Dendermonde volgens de respondent.  

 

Kortom 
Uit dit onderdeel kunnen we dus concluderen dat de meeste scholen tevreden zijn over het aanbod 

van Dendermonde. Ze vinden dat er genoeg en een voldoende gevarieerd aanbod is. De meeste 

scholen gaan enkel buiten Dendermonde voor activiteiten die zich hier niet aanbieden. Sommige 

scholen hebben toch een aantal persoonlijke wensen die zij graag in het aanbod zouden terugvinden. 

Enkel het BSO vindt blijkbaar toch zijn gading niet in de stad. Ook willen een aantal scholen graag meer 

aansluiting vinden bij de wensen en noden die ze hebben. Hiervoor verwijs ik graag door naar het 

volgende onderdeel van dit hoofdstuk. Als laatste halen een aantal scholen aan dat Dendermonde een 

kleine stad is en dus niet hetzelfde aanbod kan hebben als Antwerpen, Gent of Brussel. Dit is geen 

verwijt naar de stad of het aanbod, maar een vaststelling vanuit de scholen. Zij kiezen er dus ook voor 

om die steden te bezoeken in verband met cultuureducatie. 
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2. De stad en de school 

Afstemming 

‘We krijgen een aanbod en wij schrijven in, daar waar wij (…) kunnen inschrijven 

voor de (…) leeftijdsgroepen. (…) Het kan misschien zijn, daar weet ik nu niet van. Ik 

denk dat ze een aanbod geven, (…) die mammoet, (…) dat is gevonden hier in 

Dendermonde zeker, (…) dus kijk dat kunnen we nu tentoonstellen (VLEK, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

‘Inhoudelijk, ja, dat er een keer meer gekeken wordt, (van) wat willen de scholen, 

of “wij gaan dat initiatief nemen, hoe zouden jullie dat aanpakken” Dat er een 

beetje meer gewerkt wordt op maat van de scholen (VTI, persoonlijke mededeling, 

21/03/2016).’ 

Zoals hierboven gezegd, zijn er een aantal scholen die ervoor ijveren om het aanbod van de stad beter 

af te stemmen op de noden van de school. Een voorbeeld is het VLEK (persoonlijke mededeling, 

17/03/2016), waarvan de respondent denkt dat de stad in wat ze aanbieden niet echt kijkt naar de 

scholen. Volgens de school kijken ze naar wat ze hebben of wat ze vinden en dan stellen ze dat tentoon. 

Indien het past bij behandelde thema’s, afgestemd is op de leeftijd en praktisch haalbaar is, dan zal de 

school er op ingaan. Echter zou er volgens VLEK en nog andere respondenten meer geluisterd moeten 

worden naar de noden van de scholen. Ook De Basisschool Atheneum (18/03/2016) vindt het jammer 

dat het aanbod niet wat meer aansluit bij de thema’s die ze moeten behandelen. Volgens de 

respondent zou er ook al meer op het aanbod worden ingegaan als het stedelijk cultuuraanbod een 

stuk meegaat met de thema’s die jaarlijks terug komen. Verschillende respondenten zeggen ook dat 

er veel scholen zijn in Dendermonde, waardoor dat afstemming van het aanbod op de scholen niet 

gemakkelijk is. 

 

Samenwerking 
Naast afstemming van het aanbod op de noden van de school, moet er volgens een aantal scholen ook 

meer structurele samenwerking komen tussen educatieve en culturele instellingen. Vele scholen 

haalden ook het DKO van Dendermonde aan. Sommige scholen hadden hier al ervaring mee en waren 

hier dan ook zeer positief over. Net als Anne Bamford ben ik er van overtuigd dat de duur, financiering 

en frequentie moet worden uitgebreid van zulke samenwerking. 

Lager onderwijs 

‘Ik denk dat beide moeten kunnen. Wanneer de school een bepaald project wil 

uitwerken, dat ze de vraag kunnen stellen aan culturele instellingen van kunnen 

jullie ons daarbij helpen. En ook omgekeerd dat er een aanbod vanuit de culturele 

instellingen zelf kan zijn. Maar ik denk dat het wat afhangt in dit geval van de noden 

die de school heeft (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Een aantal scholen staan open voor samenwerkingsverbanden met de stedelijke instellingen. Zij stellen 

beide dat zulke voorstellen zowel van de school als van de instellingen kunnen komen. ’t Vlasbloempje 

(persoonlijke mededeling, 24/03/2016) gaat volgend jaar met hun jaarthema de muzikale toer op. 

Hiervoor zouden ze graag samenwerken met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

(SAMWD). Hun volgend jaarthema wordt op het einde van het schooljaar vastgelegd en dan gaat de 
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school zelf op zoek naar activiteiten die passen in hun thema’s. Als zij een aanbod krijgen dat past 

binnen het thema, dan tekenen ze daar ook op in. Ook ’t Kraaiennest (24/03/2016) dient volgend jaar 

een muzisch project in bij dynamo3 en ziet een samenwerking met de SAMWD zeker zitten. 

Ook De Appelbloesem (persoonlijke mededeling, 16/03/2016) vindt dat beide opties moeten mogelijk 

zijn. Toch zou het voor hen gemakkelijker zijn dat de stad met zo’n aanbod komt. De Klinker treedt ook 

deze stelling bij, maar volgens de respondent hangt ook veel af van de leerkrachten zelf. De 

leerkrachten moeten namelijk ook willen samenwerken, want zoiets vraagt altijd extra tijd en 

inspanning, maar niet iedereen staat daar open voor. Echo Oudegem (25/03/2016) is ook 

geïnteresseerd in dergelijke samenwerkingsverbanden. Voor de school zou het idealiter zijn dat het 

wordt aangeboden vanuit de stad. Er is in de school niet zo veel draagvlak voor cultuureducatie, maar 

mits extra inspanning van de Cultuurgangmaker zouden de andere leerkrachten over de streep kunnen 

getrokken worden. 

De Visitatieschool (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) stelt dat een dergelijke samenwerking een 

win-winsituatie is. Zij krijgen experts over de vloer om hun muzikale opvoeding verder uit te werken. 

Anderzijds kunnen de stedelijke instellingen zoals SAMWD en Koninkijke Academie voor Schone Kunsten 

(KASK) ook aan ledenwerving doen. Voor de Basisschool Atheneum (18/03/2016) zou het ook leuk zijn 

om in hun jaarlijks project eventueel iets te doen met CC Belgica of andere stedelijke instellingen, al 

vrezen ze dat het financiële plaatje dan weer een afknapper zal zijn.  

Andere scholen hebben hun twijfels over zulke samenwerkingsverbanden. Zo stelt het Heilig Hart 

(persoonlijke mededeling, 14/03/2016) dat er weinig interesse zal zijn voor dergelijke 

samenwerkingsverbanden. De Toverboon stelt dat vanuit de school geen inspanning zal geleverd 

worden omdat ze allemaal verdrinken in hun werk, ook al zouden ze daar graag aan meewerken. De 

respondent vreest ook dat er geen mensen en middelen zijn om dergelijke samenwerkingsverbanden 

op te zetten. Het Oscàr Romerocollege (18/03/2016) denkt ook dat er op de school tijd te kort is om 

zulke samenwerkingsverbanden uit te bouwen. Zij organiseren verschillende grote projecten op een 

jaar zoals hun open dag (schoolfeest, opendeurdag), dat elk jaar een ander thema heeft. Op de vraag 

of er al nagedacht is over eventuele samenwerking met de stad werd er geantwoord dat zoiets zeker 

zou kunnen, maar dat de leerkrachten meestal zoveel ideeën hebben dat ze niet verder moeten zoeken. 

Secundair onderwijs 

In het secundair onderwijs zien ze ook voordelen in het samenwerken met de stedelijke 

cultuurinstellingen. Een mooi voorbeeld van samenwerking in het verleden is het KAD (persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016) dat op eigen initiatief heeft samengewerkt met het KASK om workshops te 

geven aan de leerlingen op school. Zij zouden zeker nog meer willen samenwerken met culturele 

instellingen. Zij zijn er ook zeker voorstander van om dit op de school zelf te organiseren. Het HEMACO 

(18/03/2016) gaat dit jaar samenwerken met de SAMWD. De SAMWD komt over de middag een aantal 

concerten geven op de school om hun opleidingen te promoten. Dergelijke samenwerkingen zou ook 

met het Jazzcentrum kunnen.  

Ook het VTI (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) staat open om meer samen te werken met de stad. 

Zo is de respondent er van overtuigd dat er op school zeker leerlingen zijn die (…) artistieke talenten 

hebben. Ook meldt de school dat nooit de vraag wordt gesteld om samen de leerlingen naar het KASK 

of de SAMWD te krijgen. Volgens hen zou er samen een oproep kunnen georganiseerd worden om 

leerlingen hun artistieke talenten te laten ontdekken. Het initiatief moet wel van de instellingen zelf 
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komen volgens de respondent. Volgens het Trefpunt (21/03/2016) is het is tweerichtingsverkeer. De 

respondent vindt dat sommige zaken van de school kunnen komen, maar ook omgekeerd. De 

respondent meldt ook dat ze nog nooit vanuit die organisatie eens een verzoek hebben gekregen om 

samen te werken.  

‘We overtuigden ze met iets anders. We trokken ze binnen met iets dat bekend was 

en terwijl (maken) ze kennis (…) met onbekende zaken (KTAD, persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016).’ 

Volgens het KTAD moeten de school en de stedelijke instellingen proactief gaan samenwerken om de 

leerlingen te laten participeren aan cultuur. In de school gaan ze volgend jaar de leerlingen betrekken 

bij de keuzes naar avondvoorstellingen. De respondent gaat er van uit dat als een aantal leerlingen 

geboeid raken, het draagvlak langzaamaan gaat groeien. Het KTAD stelt dat ze in het cultuurcentrum 

de jongeren moeten binnentrekken door laagdrempelig te zijn. Dit moeten ze enerzijds doen door de 

prijs zo laag mogelijk te houden, en liefst gratis. Anderzijds moeten ze ook inhoudelijk iets vinden waar 

hun leefwereld bij aansluit. Eventueel kunnen ze hiervoor samenwerken met andere organisaties uit 

het middenveld (KTAD, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

Toch benadrukken een aantal scholen zoals het HEMACO (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) dat 

de school ook nog een paar dingen autonoom moet kunnen doen ook zonder in te gaan op een bepaald 

aanbod. Het SVI (21/03/2016) sluit zich aan dat scholen ook nog autonoom projecten kunnen 

realiseren. Zij werken samen met CC Belgica om praktische redenen, wanneer zij een zaal of locatie 

nodig hebben in verband met een project. 

Kortom 
Scholen in Dendermonde vragen om het aanbod meer af te stemmen op de noden van de school. Er 

zijn echter veel scholen in Dendermonde, wat afstemming niet gemakkelijk maakt. De scholen staan 

zeker open om samen te werken met de stad om meer cultuureducatie in de schoolwerking te 

brengen, sommige scholen doen dit zelfs al. Voor scholen zou het gemakkelijker zijn als zij kunnen 

inpikken op een aanbod, maar een aantal scholen vinden dat ook zij initiatief moeten kunnen nemen. 

Een aantal scholen zien ook nog veel mogelijkheden binnen de stad zelf. Zo stelt het Trefpunt voor dat 

de stedelijke diensten misschien een spel, een zoektocht (…) rond de kunst en de cultuur van de stad 

zouden kunnen organiseren, waar ze jaren kunnen op teren (Trefpunt, persoonlijke mededeling, 

21/03/2016). 
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Hoofdstuk 6: Tijd en ruimte 
Dit zesde hoofdstuk behandelt het concept tijd en ruimte. Hiermee wordt bedoeld dat er 

achtereenvolgens zal gekeken worden naar welke rol tijd speelt in het participeren aan 

cultuureducatie. Vervolgens kijken we naar de ruimte die de leerplannen geven voor cultuureducatie. 

Een derde punt onderzoekt het draagvlak bij leerlingen voor cultuureducatie en als vierde wordt er 

gekeken naar de infrastructuur van de scholen om cultuureducatie op de school te brengen. Ten slotte 

kijken we naar de stedelijke instellingen zelf en de organisatorische ruimte die zij bieden voor 

cultuureducatie. 

 

1. Tijd 

‘Dat er soms te weinig tijd is. Je kan de leerlingen ook niet elke week ergens naartoe 

sturen. Ze moeten ook nog andere activiteiten doen natuurlijk. (VTI, persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016).’ 

Een aantal scholen stellen dat er binnen de school te weinig tijd is om aan cultuureducatie te doen. De 

respondent bij De Toverboon (persoonlijke mededeling, 16/03/2016) vindt dat leerkrachten genoeg te 

doen hebben op school, naast cultuur. Maandelijks komen er ook nog de vergaderingen en toezicht 

bij. Hetzelfde geldt voor andere scholen. Ook in De Harduynschool (17/03/2016) hebben leerkrachten 

tijd nodig om hun lessen voor te bereiden, om hun verbeterwerk te doen en naar werkgroepen en 

vergaderingen te gaan. Een project in elkaar steken voor dynamo3 kan er niet meer bij. Volgens De 

Appelbloesem (16/03/2016) komt er als leerkracht heel veel dingen bij, buiten hun lessen. Dus als 

leerkracht heb je eigenlijk wel veel tijd nodig. Volgens De Klinker (24/03/2016) is de stad haar aanbod 

voldoende. Ze kunnen niet op alles ingaan omdat als er zo’n activiteit georganiseerd wordt, dat heeft 

altijd een impact op de leerkracht en op de tijd die er nodig is. Dat vraagt organisatie, voorbereiding en 

dus ook tijd. 

Wat ook een probleem vormt volgens De Schakel (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) is dat de 

lessen wegvallen wanneer je op uitstap gaat. Je had namelijk diezelfde dag ook Frans, wiskunde, taal, 

of andere zaken. Dus die vallen vandaag weg, die vallen morgen een keer weg en die vallen overmorgen 

een keer weg. Dus je verliest er wel veel tijd en ruimte mee. 

Binnen de meeste scholen leggen ze hun activiteiten vast aan het begin van het schooljaar. Er is nadien 

geen ruimte meer voor extra zaken. Zoals de respondent bij het VLEK stelt: ‘Maar ik zeg het in begin 

september maken wij onze drie keuzes. Wij hebben het dan over drie tonelen, laat het ons nu zo zeggen, 

dan mag je nog zoveel Cultuurwijzers met van alles en nog wat tussen sturen, dat zit allemaal al vast, 

want die maximumfactuur moet bepaald worden.’ Daarom kan er ook niet ingepikt worden als er 

bijvoorbeeld in februari een interessante voorstelling bijkomt (VLEK, persoonlijke mededeling, 

17/03/2016). 

‘Wij hebben nu een jaarthema waar dat we elke maand wel rond werken. Dus dat 

is elke keer wel een namiddag die wegvalt, waardoor dat culturele activiteiten soms 

een beetje aan de kant geschoven worden. Het is zo dat ons lessenpakket heel vol 

zit, maar ik vind wel dat wij als school gemakkelijk tijd vrij maken om aan cultuur te 

doen (’t Vlasbloempje, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 
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Sommige scholen zoals De Schakel (persoonlijke mededeling, 17/03/2016) zijn echter creatief en 

maken extra ruimte voor activiteiten door een aantal vaste activiteiten in een rotatiesysteem te gieten. 

De Visitatieschool (17/03/2016) heeft voor zijn muzo-coach uren uit het lessenpakket vrijgemaakt. De 

school zelf vindt dit een goede investering, omdat ze nu iemand professioneel hebben voor muzische 

opvoeding. De andere leerkrachten kunnen zich hierdoor meer focussen op de andere lessen die ze 

moeten geven. Er zijn ook scholen zoals ’t Vlasbloempje (24/03/2016) die gemakkelijk en graag tijd vrij 

maken om aan cultuur te doen. Voor het jaarthema maken ze maandelijks een halve dag vrij en ze 

zorgen er wel voor dat hun activiteiten geïntegreerd zijn in de lessen.  

Ook in het secundair onderwijs speelt tijd een rol. Zo gaan leerlingen niet alleen op uitstap voor cultuur, 

maar ook voor wetenschappen en andere vakken. Daarnaast moeten de leerkrachten ook nog hun 

leerstof zien binnen de beperkte tijd. In het SVI is vooral tijd een bepalende factor. Het is volgens hen 

quasi onmogelijk om aan alles te voldoen, waardoor het steeds moeilijker wordt om scholen te 

bereiken en om leerkrachten warm te maken voor dat soort dingen. Zo slorpt het project ‘mondiale 

dag’ ook veel tijd op en komen er collega’s met individuele initiatieven, waardoor er nog minder tijd 

over blijft om de lessen te zien (SVI, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

We kunnen dus duidelijk concluderen dat tijd wel degelijk een rol speelt in het participeren aan cultuur. 

Scholen moeten naast cultuur ook nog andere zaken aan de kinderen meegeven. Ook neemt het 

voorbereiden en naverwerken van dergelijke activiteiten tijd in beslag, die een leerkracht ook aan 

andere zaken kan besteden. Toch blijken er ook een aantal scholen te zijn die voor cultuurparticipatie 

snel en graag tijd vrijmaken. 

 

2. De leerplannen 

Lager onderwijs 
Cultuureducatie kan binnen het lager onderwijs gepland worden in wereldoriëntatie, in taal en in 

muzische opvoeding. Ook Echo Oudegem (persoonlijke mededeling, 25/03/2016) vindt dat de 

leerplannen op vlak van muzische opvoeding wel ruim zitten en leerkrachten er wel hun ding mee 

kunnen doen. Volgens de respondent worden ze in de leerplannen en de doelstellingen zeker niet 

belemmerd om activiteiten te doen. Uit het onderzoek van Anne Bamford, kwam echter naar voren 

dat de doelstellingen van projecten in Vlaanderen onduidelijk zijn. Dit kwam ook in mijn onderzoek 

naar voren. De Toverboon (16/03/2016) vindt de leerplannen vaag en stelt dat een creatieve leerkracht 

hier wel mee aan de slag zal kunnen, maar dat dit niet voor iedereen weggelegd is.  

De respondenten zijn het er echter over eens dat scholen naast cultuur ook nog andere zaken uit de 

leerplannen in rekening moeten brengen. Zo stelt De Schakel dat ze niet alleen culturele uitstappen 

hebben, maar ook pedagogische- en sportuitstappen. Volgens de respondent moeten ze op alle 

vlakken gaan meespelen. Ze moeten naar ICT gaan kijken, ze moeten naar sport kijken, ze moeten naar 

pedagogische en didactische uitstappen kijken en ze moeten naar cultuur kijken. Met dat kleine budget 

moeten ze dus heel veel doen (De Schakel, persoonlijke mededeling, 17/03/2016). 

‘Het onderwijssysteem, in 2017 komen de nieuwe leerplannen uit. Hopelijk zit daar 

iets meer in. Ze gaan ze toch algemener maken en hopelijk gaan we naar innovatief 

onderwijs waar iedereen nu zijn mond van vol heeft. Waarin dat we dan het 

Oostbloksysteem gaan krijgen. (…) Maar dat je zegt van: “Kijk, wij beginnen echt 
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(…) om acht uur met de lessen tot één uur met een pauze ertussen. (…) En in de 

namiddag in samenwerking met Woord en Dans, met sportverenigingen, (…) of 

andere specialisten om ondersteuning vanuit het beleid, het Vlaams beleid. Kijk en 

die namiddag gaan de kinderen echt aan cultuur doen. En dan is er vrijheid, dan kan 

er echt nog professioneler mee omgegaan worden of gelijk wat. Dus als dat 

innovatief onderwijs komt en er zijn landen waar het als is, zeker de Scandinavische 

landen, die zitten er voor. (…) Die kinderen zijn veel zelfstandiger. (…) Daar zit zo 

een structuur, die zo goed ineen zit. Daar is natuurlijk in het begin werk aan. Ik zeg 

het, vanaf kleuter, vanaf 2,5 jaar moet dat voorgeleefd worden (De Visitatieschool, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

‘Nu wordt er eigenlijk te veel na vier uur aan cultuurparticipatie gedaan. Weerom 

door de mensen die doordrongen zijn van het belang ervan. (…) Eigenlijk zouden we 

moeten naar een systeem gaan, waar dat Deeltijds Kunstonderwijs en sport in de 

namiddag wordt gedaan. (…) Binnen de schooluren, dat elk kind (…) de kans heeft 

om dat te doen, omdat dat een natuurlijke biotoop wordt van het kind. (…) En dat 

heeft veel positieve zaken. De stress bij onze welmenende goede ouder wordt 

minder, dat over en weer getaxied van hot naar her. Onze leerkrachten zouden 

bijvoorbeeld na drie uur overleg kunnen doen, hoe dat ze de volgende dag gaan 

plannen met hun parallelcollega. Want we willen ook nadenken over een vernieuwd 

onderwijs. Tijd voor onze leerkrachten wordt er vrijgemaakt. De mensen van het 

Deeltijds Kunstonderwijs zouden er niet bij nacht en ontij 's avonds moeten gaan 

muziekscholeke spelen. Dus die kunnen ook aansluiten bij een normaal 

leefwereldje. (…) Dan komt de cultuur automatisch naar de kinderen. (VLEK, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

In 2017 komen er nieuwe leerplannen uit. Het Oscàr Romerocollege (persoonlijke mededeling, 

18/03/2016) stelt dat ze in de leerplannen nu met heel veel doelstellingen zitten en dat zou in de nieuwe 

leerplannen gereduceerd worden, waardoor de leerkrachten opnieuw meer vrijheid krijgen om hun 

activiteiten in te richten. Ook andere scholen vragen om te schrappen in de leerplannen. Zo stelt het 

VLEK (17/03/2016) dat er in de leerplannen moet worden overgegaan naar het concept 

cultuurdeelname. De Appelbloesem (16/03/2016) vindt ook dat er vroeger meer ruimte was om met 

de kinderen buiten de school te gaan. Je hebt heel veel doelstellingen, die ook wel ruimte bieden voor 

cultuureducatie, maar (…) er zijn ook nutteloze dingen bij. (…) Ik vind kinderen leren wegwijs maken in 

een boek, leren wegwijs maken op internet, minstens even belangrijk. Ze stellen ook dat ondanks alles 

dat er is bijgekomen, er nog geen uur extra tijd is bijgekomen. Van alle interviews willen twee 

respondenten evolueren naar het innovatief onderwijs. VLEK en de Visitatieschool streven er naar om 

de namiddagen vrij te krijgen zodat er kan ingezet worden op sport en cultuur. Echter stelt het VLEK 

dat zoiets stukken van mensen kost en dat er aan die factuur zal moeten gesleuteld worden (VLEK, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016). 
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Secundair onderwijs 

‘Je zit met enorme beperkingen. Je moet uw leerprogramma afwerken en je moet 

zien wat dat je doet. (…) Je moet echt daar goed dat evenwicht bewaken. En er is 

natuurlijk een draagvlak (…) voor cultuur. En dat er meerdere dingen zeker en vast 

nog mogelijk zouden zijn, maar dan zullen ze aan de andere moeten sleutelen. Want 

onze kalender is al heel erg vol met allerlei cultuur-gerelateerde uitstappen dat 

meer bijna niet mogelijk is. (…) Vooral die mensen met één uursvakskes zitten soms 

met hun handen in het haar. Want vrijdagen, die vallen geregeld al weg wegens 

een brugdag, (…) dus je moet echt dat heel erg goed bewaken. (…) Daarom moet je 

energie in die naschoolse cultuuraanbod steken (HEMACO, persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016).’ 

‘En zij hebben ook een beperkt aantal uren algemene vakken. Dus in ASO-

richtingen, die hebben bijvoorbeeld esthetica en cultuurwetenschappen enzovoort. 

Daar kan dat natuurlijk veel uitgebreider aan bod komen, dat hebben wij allemaal 

niet. (…) Natuurlijk, cultuur dat is één facet, ik heb het daarnet al gehad over die 

vakoverschrijdende eindtermen, er zijn er nog een aantal (VTI, persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016).’ 

In secundaire scholen kaderen ze cultuureducatie dus voornamelijk binnen algemene vakken. Binnen 

ASO en TSO zijn er meer vakken waarbinnen cultuureducatie kan gekaderd worden dan in BSO. De 

respondent uit het KAD (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) vindt echter dat er in de leerplannen 

nog te vaak de nadruk wordt gelegd op theorie. Er zou in het gemeenschapsonderwijs meer vrije 

ruimte moeten zijn, zoals in het vrij onderwijs, die praktischer ingevuld kan worden door middel van 

workshops en dergelijke. Ook binnen BSO en TSO blijkt er ook in de leerplannen weinig ruimte te zitten 

voor cultuur. Zo is er in het VTI (21/03/2016) geen vrije ruimte, in tegenstelling tot het HEMACO en 

SVI, die cultureel kan ingevuld worden.  

De leerkrachten techniek en exacte vakken vormen een belemmering omdat zij hun leerstof willen 

gezien krijgen binnen de beperkte periode. Dit vormt ook een probleem binnen de vakken waarbinnen 

cultuureducatie wel kan gekaderd worden, omdat ook zij hun leerstof moeten gezien krijgen. Dit geldt 

zowel voor ASO, BSO, TSO als KSO. Maar doordat deze vakken in BSO gereduceerd zijn tot een 

minimum, hebben ze nog minder tijd over om aan cultuureducatie te doen dan de andere. 

Een aantal respondenten zeggen dat cultuureducatie vooral opgenomen is in de vakoverschrijdende 

eindtermen. De invulling daarvan hangt er volgens de respondent bij het HEMACO (persoonlijke 

mededeling, 18/03/2016) vaak vanaf op welke manier cultuur wordt gedefinieerd. Het SVI 

(21/03/2016) vindt niet dat deze VOET belemmerend zijn. Integendeel, volgens de respondent worden 

scholen namelijk gestimuleerd om deuren open te gooien en buiten de school te gaan. Volgens het VTI 

(21/03/2016) is cultuur slechts een onderdeel van de VOET en worden deze bij de doorlichting 

nauwelijks gecontroleerd. 

Ik verwijs hier graag terug naar het eerste hoofdstuk. Als een leerkracht aan cultuureducatie wil doen, 

dan zal die leerkracht aan cultuureducatie doen. Voor die leerkrachten is er genoeg aanbod en 

voldoende ruimte binnen de leerplannen. Uit het eerste hoofdstuk weten we ook dat de stedelijke 

instellingen hulp bieden om cultuureducatie te integreren in de lessen. Zo levert CC Belgica bij elke 

podium- en filmvoorstelling steeds educatief materiaal aan van de theatergezelschappen en 
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kunstorganisaties. Daarnaast zijn er vanuit het cultuurcentrum bij de lagere scholen cultuurmapjes 

verspreidt. 

Voor de meeste scholen zijn de leerplannen niet belemmerend om aan cultuureducatie te doen. Het 

grootste probleem is dat er in die leerplannen zoveel doelstellingen staan en dat ze vaak vaag 

omschreven zijn. Scholen vinden dus dat er moet worden samengezeten om te kijken wat er uit de 

leerplannen kan gehaald worden. In het secundair onderwijs staat cultuureducatie in de VOET, die 

nauwelijks gecontroleerd worden tijdens een onderwijsinspectie.  

 

3. De leerlingen 

‘Wij hebben hier van alle (leerjaren) twee (klassen). Dus we zitten overal met 

minstens 40 kinderen in een jaar (VLEK, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

De meeste scholen werken hoofdzakelijk per graad en/of parallelklassen om aan cultuureducatieve 

activiteiten deel te nemen. Een parallelklas betekent dat er twee klassen zijn van hetzelfde leerjaar. 

Zowel in het lager als het middelbaar zijn er drie graden. De eerste graad beslaat zowel het eerste en 

tweede leerjaar als het eerste en tweede middelbaar. Wanneer er in het lager onderwijs per graad 

naar theater gegaan wordt, dan zijn dat dus vier klassen van gemiddeld 20 leerlingen. Dit duidt dus op 

grote aantallen, wat ook weer een probleem vormt op vlak van vervoer. 

‘Eigenlijk zouden al die voorstellingen wel iets voor de kinderen betekenen, maar 

een leerkracht ziet dat niet altijd (De Toverboon, persoonlijke mededeling, 

16/03/2016).’ 

‘Want het is soms dat leerkrachten de voorstelling niet zo mooi vinden, maar dat 

de kinderen er euforisch over zijn. (…) Een kind kijkt ook anders naar een voorstelling 

als een volwassene, ziet daar soms veel andere dingen in (Basisschool Atheneum, 

persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

Er is een verschil tussen de verwachtingen van de leerlingen en die van de leerkrachten. Dit komt tot 

uiting in het interview met zowel De Toverboon als de Basisschool Atheneum. Beide respondenten 

zeggen dat kinderen cultuur op een andere manier bekijken.  

‘Onze leerlingen zijn niet zo heel erg cultuurminded. En dat van thuis uit ook veel 

minder gekregen dan andere leerlingen. En dat, ja, voor sommige leerlingen is dat 

toch wel een beetje een drempel om dat te overwinnen (VTI, persoonlijke 

mededeling, 21/03/2016).’ 

‘Cultuur is een uitdaging, maar cultuur mag ook geen afknapper zijn. Dus zij moeten 

kennismaken met diverse cultuuruitingen en ze moeten hun grenzen kunnen 

verleggen. Maar wij gaan ook ze niet confronteren met dingen, bijvoorbeeld met 

films, die te hoog gegrepen zijn, want dan verliezen we ze (VHTI, persoonlijke 

mededeling, 23/03/2016).’ 

Er ontbreekt soms een draagvlak voor cultuur of meer cultuur op de school. Zo is er in het VHTI de 

afspraak dat er twee films en een toneelvoorstelling worden gegeven. Dit is afgesproken met zowel 

leerkrachten en leerlingen. Ze willen de leerlingen laten kennismaken met nieuwe dingen, maar 
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moeten tegelijkertijd ook opletten dat het niet te moeilijk wordt voor de leerlingen. Ook zegt de 

respondent dat de leerlingen ook wel eens weg willen van Dendermonde (VHTI, persoonlijke 

mededeling, 23/03/2016). 

‘De meeste van onze leerlingen, we zitten met beroeps en technische, hebben van 

thuis uit gewoon geen kennis van cultuur. Wat ook voor zeer grote belemmeringen 

zorgt met andere woorden. (…) Alleen al drempelvrees, al is het maar de bibliotheek 

binnenstappen, drempelvrees CC Belgica binnen te stappen, eender wat eigenlijk. 

Dat is voor hen compleet onbekend terrein. En dat zorgt ervoor dat ik meestal op 

zoek ga, samen met nog een paar leerkrachten, wat dat niet altijd even evident is, 

naar zaken waar dat ze cultureel al een kleinigheid van kennen, zodanig dat de 

drempel iets minder groot wordt om naartoe te gaan. (…) Maar ik vind zelf de 

programmatie goed. Bijvoorbeeld ik had een circusvoorstelling uitgekozen, ik heb 

de filmpjes laten zien, zij vinden het te bizar gewoon. Dus ze haken af (KTAD, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’ 

Bij het KTAD zorgen de leerlingen voor een enorme drempel op cultuurparticipatie. Er wordt jaarlijks 

in het Cultuurcentrum Belgica naar één film gekeken per graad. Dit jaar bleek de film te traag en te 

moeilijk te zijn voor de leerlingen. Een aantal leerkrachten zoekt naar een manier om meer cultuur te 

integreren binnen de school. Ze stuiten hierbij echter op weerstand van zowel leerlingen als 

leerkrachten. Zo organiseert de school ook vrijblijvende avondvoorstellingen, waar dit schooljaar 

niemand aan deelgenomen heeft. Zij gaan via de leerlingenraad de leerlingen mee laten beslissen in 

de avondprogrammatie volgend jaar (KTAD, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

Er is dus weinig interesse bij de leerlingen in het KTAD. De leerkrachten weten ook niet hoe ze de 

leerlingen geboeid moeten krijgen. Het is zoeken naar iets dat aansluit bij hun leefwereld en ook 

financieel haalbaar is. Toch blijkt ook dat niet altijd te werken. De respondent geeft twee voorbeelden 

van rondleidingen die aansloten bij de opleiding en leefwereld van de kinderen. Zo was er in het 

Begijnhof in Dendermonde een tentoonstelling over machines van vroeger. Ook tijdens een 

rondleiding in Brussel gaf de gids extra uitleg bij de machines. Er bleek geen interesse te zijn bij de 

leerlingen (KTAD, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

Ook het VTI (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) stelt dat zij met een ander publiek zitten, wat het 

niet gemakkelijk maakt om aan dergelijke activiteiten deel te nemen. In het VHTI (23/03/2016) kunnen 

ze de groep niet uit elkaar halen omwille van praktische redenen. Dit wil zeggen dat er zowel leerlingen 

uit TSO en BSO naar dezelfde film moeten kijken. Uit hun ervaring blijkt dat films die goed zitten op 

TSO-niveau vaak nog te moeilijk voor een BSO. Ook het Trefpunt (21/03/2016) ondervindt 

moeilijkheden. Hun meeste leerlingen zijn niet kapitaalkrachtig, dus ze kunnen niet alles doorrekenen 

aan de leerlingen. Ook werken zij niet per graad of per leerjaar, waardoor er in hun tweede graad zowel 

leerlingen van vijftien jaar als van achttien jaar zitten. 

Binnen de meeste scholen vormt het aantal leerlingen vaak een probleem. Het is niet gemakkelijk om 

vervoer te vinden voor grote groepen. Het is ook niet altijd evident om met grote groepen aan 

activiteiten deel te nemen. Ook hebben leerkrachten het niet altijd gemakkelijk om van activiteiten te 

weten hoe de leerlingen gaan reageren. In het secundair onderwijs zien we ook een verschil in de 

leefwereld van ASO, BSO en TSO. Hun interesses verschillen misschien niet zozeer volgens de 

respondent bij het Trefpunt, maar het is moeilijker om TSO- en BSO-leerlingen te laten participeren 
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aan cultuur en cultuureducatie dan ASO-leerlingen. Ook avondvoorstellingen komen in TSO en BSO 

moeilijker van de grond dan in ASO. Volgens de respondenten moet er onderzocht worden op welke 

manier we deze leerlingen toch meer aan cultuur kunnen doen participeren. 

 

4. Op de school zelf 

‘Wat dat natuurlijk ook gemakkelijker zou zijn voor het vervoer is dat, vermits dat 

ze daar toch (…) met drie of twee of één op een podium staan, dat ze komen (VLEK, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

‘‘Als dat hier in de school zou doorgaan (…), daar tekenen wij direct op in. (…) Want 

op die manier kunnen wij ook onze hele jonge kinderen, van 2,5 jaar, (…) daar laten 

aan deelnemen. En wij kunnen met hen niet de verplaatsing maken naar 

Dendermonde? (…) Ook door transport en ook het feit van de accommodatie. (…) 

Dus daar, want wij hebben ons ook bereid verklaard en onze directie staat daar 

volledig achter. We hebben op de gemeente hier nog een school, de collega's van 

de gemeenteschool. (…) Echo. (…) Dus moest dat in samenwerking met de stad 

Dendermonde of met de bibliotheek of CC Belgica, dat wij gerust onze zaal ter 

beschikking stellen zodanig dat bijvoorbeeld een theater of een groep zich hier kan 

opstellen en dat de ene halve dag de Harduynschool naar de voorstelling hier gaat 

en dat de andere halve dag de collega's van de Echoschool zouden komen (De 

Harduynschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

Voor de scholen in de deelgemeenten is een mogelijke oplossing om cultuur naar de school te brengen. 

Volgens de Bijenkorf is het vooral praktisch interessant om dergelijke activiteiten op school te 

organiseren. Als er dergelijke zaken op de school worden georganiseerd, valt het probleem van 

transport weg en dus ook de vervoerskost. Volgens de respondent uit De Bijenkorf kan je veel meer 

kinderen tegelijkertijd bereiken (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016). Ook het ’t 

Kraaiennest, VLEK en De Harduynschool tekenen hier graag op in. Voor hen zou het gemakkelijker zijn 

dat activiteiten op de school zelf plaatsvinden. Als deze activiteit op een bepaalde school plaatsvindt, 

kunnen andere scholen uit dezelfde deelgemeente er ook naartoe kunnen komen. 

In Echo Oudegem wordt er weinig cultuureducatie op de school georganiseerd. Het lijkt de respondent 

wel een goed idee om dit meer te doen en uit te pakken met projecten op school en dan kun je dat 

wat integreren naar zo'n afsluiter. De kleuters doen dit jaarlijks in Echo, maar de overige leerkrachten 

hebben hier geen tijd voor. Toch lijkt het de respondent iets leuk, enerzijds voor de kinderen zelf, 

anderzijds als toonmoment voor de school (Echo Oudegem, persoonlijke mededeling, 25/03/2016). 

Zoals we reeds in het vorige hoofdstuk hebben aangehaald, hebben de scholen het er moeilijk mee dat 

ze niet meer met hun leerlingen naar de bibliotheek kunnen gaan. Verschillende scholen hebben al 

auteurs op de school gehad in samenwerking met de bibliotheek. De scholen die hier al gebruik van 

hadden gemaakt, waren hier zeer tevreden over.  

Een aantal scholen organiseren ook autonoom cultuureducatieve activiteiten op de school. De Klinker 

(persoonlijke mededeling, 24/03/2016) zet zo vooral in om cultuureducatie op de school te brengen, 

omdat zij ver van het stadscentrum wonen. Ze doen dit voornamelijk uit eigen initiatief. Zo organiseert 
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de school elk jaar een tentoonstelling op school in kader van de Jeugdboekenweek in samenwerking 

met het Davidsfonds. Ze organiseren op eigen initiatief elke twee jaar een mooie carnavalstoet. De 

kinderen spelen ook zelf toneel op school. 

In het Heilig Hart (persoonlijke mededeling, 14/03/2016) komt er af en toe iemand spreken van het 

goede doel dat de school steunt, maar dat is niet van de stad. Ook op het VLEK (17/03/2016) komen 

er sprekers, schrijvers en reizende toneelgezelschappen, maar dat zijn vaak privé-initiatieven. Het 

basisonderwijs Oscàr Romercollege (18/03/2016) laat ook schrijvers via privé-initiatieven op de school 

komen. In ’t Vlasbloempje (24/03/2016) komt er jaarlijks een theater op school en worden de 

activiteiten van het jaarthema ook vaak autonoom georganiseerd. 

‘En voor 200 euro kun je soms al een keer zeggen van kan er, zou er iemand naar 

de school kunnen komen. (…) Maar (…) op de privémarkt (…), want dat hebben we 

ook eens een tijd gedaan. (…) Daar stappen we ook vanaf, ook budgettair. Zo een 

circus, (…) Buffalo Bill. (…) Die komt dan zo'n schoolvoorstelling geven, dat is dan 

met een konijn dat nog met moeite vooruit gaat en een duif zonder pluimen, (…) en 

messenwerpen, zegt hij dan, dat doe ik niet meer want ik heb te veel bibber. (…) Die 

komt, die maakt zijn rekening, dat is wel 550 euro. Dat is duur (De Schakel, 

persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’  

Daarnaast halen een aantal scholen aan dat cultuureducatie op de school brengen via private 

initiatieven duur is. Zo gaf De Schakel het voorbeeld van een circus dat op de school is geweest en veel 

geld heeft gekost. De activiteit bleek uiteindelijk zijn geld niet waard te zijn. 

‘Op school organiseren is vooral het vervoer dat je bespaart. Dat is eigenlijk de enige 

reden. Ik vind dat minder omdat ik het net belangrijk vind om die kinderen uit de 

school te krijgen (De Toverboon, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’ 

Niet alle scholen in Dendermonde zijn vragende partij om cultuureducatieve activiteiten op de school 

zelf te organiseren. De Basisschool Atheneum (persoonlijke mededeling, 18/03/2016) deelt de campus 

met het KAD en het MAD. Er zitten dus drie scholen op een campus. Deze scholen delen dezelfde 

turnzaal en moeten onderling al afspreken over het gebruik. Hierdoor wordt het volgens de Basisschool 

moeilijk om cultuur op school te brengen. De Toverboon (16/03/2016) vindt het ook enkel praktisch 

dat het vervoer wegvalt. Maar het is voor de respondent echter ook belangrijk dat de kinderen buiten 

de school komen en de instellingen zoals CC Belgica en de bibliotheek leren kennen, dan dat op school 

eng te houden. 

Op de vraag of de stad genoeg aanbod heeft dat cultuur naar de school brengt, wordt er zeer divers 

geantwoord. Zo geeft de Bijenkorf (persoonlijke mededeling, 09/03/2016) aan dat er vooral vanuit de 

bibliotheek naar de scholen wordt gekomen in kader van de Jeugdboekenweek. Volgens de respondent 

kan de stad hier nog meer op inspelen. Maar praktisch wordt het moeilijk om bijvoorbeeld de 

museumateliers of een theatergezelschap op de school te krijgen omdat de stad daar zijn 

accommodatie voor heeft. Dat is iets anders tegenover wanneer zij mensen naar de school halen. Wel 

organiseerde CC Belgica een reizend theater in een woonwagen, waar de Visitatieschool (17/03/2016) 

in Baasrode is op ingegaan. Maar verder hebben er nog niet zo veel activiteiten op de school zelf 

plaatsgevonden. In de toekomst willen ze hier toch meer op inzetten, zodanig dat het enige negatieve 

punt aan cultuurbeleving, het vervoer, opgelost wordt.  
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In het secundair onderwijs wordt er maar weinig samengewerkt met de stedelijke instellingen om 

cultuureducatie op de school te brengen. Een aantal secundaire scholen hebben al samengewerkt met 

de SAMWD, maar de meeste organiseren autonoom cultuureducatieve activiteiten op de school. Zo 

heeft het SVI (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) jaarlijks zijn mondiale dag, speelt het VTI 

(21/03/2016) zijn films af in het auditorium van de school en heeft het HEMACO (18/03/2016) toneel 

op school. Ook in het VHTI (23/03/2016) werden er vroeger auteurslezingen georganiseerd op eigen 

initiatief. Ook nodigen ze al meer dan 20 jaar een acteur uit op de school. Ze werken enkel samen met 

CC Belgica voor een zaal ter beschikking te hebben. Het VHTI heeft via de stedelijke instellingen ooit al 

een poëzieworkshop op school gehad, die vonden ze heel goed. Toch staat het KAD (18/03/2016) wel 

open om wat meer cultuur op de school te brengen. Vroeger kwamen er regelmatig auteurs en acteurs 

bij hen op school. Zij zijn zeker vragende partij om dit terug te doen, omdat dit voor de leerlingen ook 

al drempelverlagend is. 

Uit dit onderdeel kunnen we dus besluiten dat een aantal scholen cultuureducatie op de school 

brengen, oftewel in samenwerking met de stad, oftewel op eigen initiatief. Sommige scholen zouden 

graag meer cultuureducatie in samenwerking met de stedelijke diensten op de school brengen, mede 

door praktische overwegingen. Andere scholen houden zulke initiatieven liever voor eigen rekening. 

De meningen zijn hier dus verdeeld. 

 

5. De stedelijke instellingen 

‘De organisatie. Meestal is dat toch wel zeer goed georganiseerd. Die communicatie 

verloopt ook vrij vlot. Als ik dan denk aan inschrijven. Ik denk dat dat een heel sterk 

punt is (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 09/03/2016).’ 

‘De sterktes zijn daarin dat wij een hele goeie groep hebben in CC Belgica van 

mensen met ervaring. (…) Dus er zit een heel sterk team. (…) En dan krijgen we ook 

tijdig de definitieve beslissing wat er het volgende schooljaar allemaal op de agenda 

staat. En zo kan alles zo goed mogelijk, zo kan een school ook tijdig plannen 

enzovoort (Visitatieschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016).’ 

De meeste scholen hebben weinig opmerkingen over de organisatie van de culturele instellingen in 

Dendermonde. Een aantal respondenten melden zelfs dat er bij problemen vaak een oplossing wordt 

aangeboden vanuit de stad. Zo krijgt ’t Vlasbloempje (persoonlijke mededeling, 24/03/2016) meestal 

suggesties met andere voorstellingen als hun voorkeur reeds volzet is. Ook het VHTI (23/03/2016) haalt 

aan dat organisatorisch er altijd oplossingen worden gevonden indien er zich problemen voordoen. 

Het SVI (21/03/2016) werkt vooral samen met de stad voor praktische zaken. Als zij voor hun projecten 

of voor hun Engels toneel een zaal nodig hebben, doen ze beroep op CC Belgica en ook daar hebben 

ze nog geen negatieve ervaringen mee. De meeste respondenten geven ook aan dat de stedelijke 

instellingen open staan voor suggesties. 

 ‘Want vaak zijn er ook wel een aantal zaken waar dat wij niet kunnen aan 

deelnemen. Ik dacht, qua planning zeer moeilijk was het project dat liep juist voor 

de herfstvakantie in samenwerking met RASA. Er was een tentoonstelling in CC 

Belgica, maar dat was dan op een zeer ongelukkige periode, waardoor dat wij daar 
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in feite moeilijk kunnen aan participeren (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 

09/03/2016).’ 

‘De periode dat ze het doen. En de uren, ah ja, want soms doen ze iets van dat (uur) 

tot dat uur en (…) het is buiten de lesuren of tegen dat we terug zijn, (…) is het school 

al gedaan. Dus ja, het moet binnen de tijdspanne. Of de datums gaan ons niet goed 

(Heilig Hart, persoonlijke mededeling, 14/03/2016).’ 

‘Het is meestal in periodes dat ze sommige dingen aanbieden en dan schuif je 

oftewel uw wero-thema (…) oftewel vraag je aan de stad van “kan het niet in die 

periode” (’t Kraaiennest, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

‘De openingsuren voor hun tentoonstelling een beetje (…) beter afstemmen op de 

uren van de scholen. Want soms krijgen we een aanbod dat het gewoon niet 

mogelijk is om daar naartoe te gaan. (…) Dat is ook iets waar ze een beetje rekening 

zouden kunnen mee houden, denk ik. Ik weet ook wel dat dat niet altijd gemakkelijk 

is, maar bijvoorbeeld CC Belgica, (…) dat ligt al twee jaar op voorhand vast allemaal. 

Dat is natuurlijk (…) een hele organisatie en dat is ook niet zo gemakkelijk om dat 

allemaal te regelen hier (VTI, persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’ 

‘Als wij kunnen overleggen met de organisatoren, dan zorgen wij altijd dat wij 

binnen die uren kunnen blijven. Omdat onze jongeren die zeggen, het is 15h25 die 

pakken hun tas en die zijn weg. Of dat het dan midden in de film is of die duurt nog… 

Wij maken dat hier op het centrum ook mee. De film duurt nog tien minuten, de 

helft is weg omdat het 15h25 is. En je kan zeggen, ja, je moet ze daar voor 

opvoeden, dat proberen we natuurlijk, maar we maken dat wel mee. Binnenshuis is 

dat dan soms makkelijker om daar iets aan te doen, dan dat je daar voor een 

volledige groep staat. Daarom plannen wij ook onze activiteiten dikwijls in de 

voormiddag, omdat we dan kunnen spelen met die middagpauze (Trefpunt, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’ 

 

Vaak zijn er wel een aantal dingen die niet passen binnen de planning van de school. Dit omdat de 

periode of de openingsuren niet altijd zijn afgestemd op de schooluren. Sommige scholen haalden ook 

aan dat de uren van de voorstellingen of activiteiten niet zijn afgestemd op de schooluren. Ook hier 

zou een school meer baat bij hebben. Ook de Appelbloesem (persoonlijke mededeling, 16/03/2016) 

stelt dat het organisatorisch niet altijd lukt. ’t Kraaiennest (24/03/2016) probeert ook een aantal 

activiteiten te koppelen aan thema’s die ze moeten behandelen. Soms vallen deze activiteiten niet op 

het juiste moment en dan heeft de school twee opties. Als eerste kunnen ze zelf met hun thema’s gaan 

schuiven. Als dit niet lukt, kunnen ze als tweede ook aan de stedelijke instellingen vragen om op een 

ander moment te komen.  

Het Trefpunt (persoonlijke mededeling, 21/03/2016) haalt aan dat zij met een heel moeilijk publiek 

zitten, die onmiddellijk vertrekken als de school gedaan is. Dus de school probeert er voor te zorgen 

dat de activiteiten binnen de schooluren blijven. Ze hebben ook maar twee dagen op de week les, waar 

ze ook al de leerstof moeten verwerken. Er wordt in de school dus goed overlegd waar er wel of niet 

op wordt ingegaan. Ook vinden zij het een gemis dat de bibliotheek niet open is in de voormiddag, 
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anders zouden ze daar met hun leerlingen naartoe kunnen gaan. Het HEMACO (18/03/2016) zou graag 

een flexibelere opstelling zien van het cultuuraanbod, zowel op vlak van modaliteiten als op 

programmatie. Zij vinden het CC nogal rigide in hun opstelling naar de leerlingen toe. Ze willen 

samenwerken langs de ene kant, maar langs de andere kant kunnen ze enorm weinig verdragen. Ook 

wil de school meer afstemming op de noden van de school. 

‘(Wat) dat bij ons al eens, soms wordt er iets gereserveerd, maar zit het al snel vol. 

Dus dat er soms nog net ietsje meer of past het in die periode niet, maar dan is er 

eigenlijk niets anders meer. Dus misschien nog een breder of meerdere keren een 

voorstelling. (…) We hebben eigenlijk soms een beetje afstemming op de 

schooluren. Als iets begint om 9 uur, is het soms niet altijd evident om daar om 9 

uur te geraken. Dat is één praktisch iets, maar ik denk naar het algemene dan ook 

niet dat wij echt problemen ondervinden naar praktische zaken en de regeling (’t 

Vlasbloempje, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

‘Het is niet altijd evident, maar als ze dit tijdig verwittigen, kan hier wel aan 

aangepast worden (Basisschool Atheneum, persoonlijke mededeling, 18/03/2016).’ 

’t Vlasbloempje stelt ook dat de voorstellingen snel volzet zijn, waardoor hun groep niet meer kan 

aansluiten. Er moet snel gereserveerd worden, maar dat kan bij hen niet altijd omdat ze het in groep 

bespreken en zeker willen inpassen in hun lessen. De Basisschool Atheneum stelt wel dat CC Belgica 

de scholen soms van tijd en datum verplaatsen, maar als ze dit tijdig laten weten dan is dat geen 

probleem.  

De meeste scholen halen aan dat het grootste organisatorisch probleem is dat de uren van de 

voorstellingen en tentoonstellingen niet altijd zijn afgestemd op de schooluren. Daarnaast zouden de 

secundaire scholen graag meer inspraak krijgen in het aanbod van de filmvoorstellingen. Als laatste 

vinden de scholen de rigiditeit van de culturele instellingen niet aangenaam.  
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Hoofdstuk 7: Beleidsmatig 

Er zijn tijdens het interview een aantal beleidsmatige vragen aan bod gekomen, die elke respondent 

naar zijn goeddunken probeerde te beantwoorden. Voor velen bleken deze vragen te moeilijk, 

waardoor het beleidsmatige ontbreekt in de meeste interviews. Het beleidsmatige zit echter ook 

verweven in een aantal zaken die we aangehaald hebben binnen de vorige hoofdstukken. 

Dit hoofdstuk kunnen we opdelen in drie beleidsmatige niveaus. Als eerste kijken we naar het beleid 

binnen de scholen zelf. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar de ondersteuning die er voor 

cultuureducatie is binnen de school. Als tweede kijken we naar de ondersteuning die het stadsbestuur 

van Dendermonde biedt voor scholen op vlak van cultuureducatie. Als laatste kijken we naar de 

ondersteuning die de Vlaamse gemeenschap biedt aan zowel de culturele instellingen als de scholen 

om aan cultuureducatie te doen. Er werd niet alleen bevraagd naar de financiële ondersteuning, maar 

ook naar de ondersteuning die zij bieden op andere vlakken.  

1. De school 
Als eerste hebben we dus de ondersteuning die de directie vormt voor cultuureducatie. Om dit 

onderdeel volledig te begrijpen, verwijs ik graag naar het eerste hoofdstuk. In het derde deel daarvan 

werd besproken op welke manieren cultuureducatie geïntegreerd is binnen de schoolwerking. In 

sommige lagere scholen zit cultuureducatie structureel ingebed in de werking van de school. Dit wordt 

vaak aangestuurd door een directie die cultuurminded is. Zo zijn er directies die samen met hun 

leerkrachten beslissingen nemen en in team activiteiten bespreken. In ’t Vlasbloempje (persoonlijke 

mededeling, 24/03/2016) en De Bijenkorf (24/03/2016) proberen de directie hun leerkrachten te 

stimuleren om zoveel mogelijk in te gaan op het stedelijk cultuuraanbod. Zij bespreken de activiteiten 

in team, waardoor de leerkracht niet volledig autonoom kan beslissen. De leerkrachten kunnen wel 

ideeën binnenbrengen op de school, die dan besproken worden. 

In de Basisschool Atheneum is de directie in samenwerking met de leerkrachten een 

cultuurbeleidsplan aan het opstellen. Zij vertrekken hiervoor uit de activiteiten die ze reeds doen. Het 

is de bedoeling dat alle leerkrachten hun activiteiten oplijsten en erbij vermelden op welke manier ze 

in de lessen geïntegreerd zijn. Nadien kunnen ze in team kijken op welke manier ze cultuureducatie 

nog kunnen uitbouwen. Op deze manier willen zij ook cultuureducatie structureel integreren binnen 

de werking van de school (Basisschool Atheneum, persoonlijke mededeling, 18/03/2016). 

Een ander voorbeeld is de GBS Grembergen-Appels. De directie stimuleert beide afdelingen om zoveel 

mogelijk met hun kinderen naar buiten te gaan. Door de maximumfactuur is er wel een limiet gelegd 

op het aantal activiteiten en gehuurde bussen, maar verder hebben de leerkrachten een grote 

autonomie om ook nog andere activiteiten te doen, als die praktisch haalbaar zijn. De directie doet 

ook haar best om het aanbod door te communiceren en is ook vaak vertegenwoordigd op het 

Overlegplatform (De Appelbloesem, ’t Kraaiennest, persoonlijke mededeling, 16/03/2016, 

24/03/2016). Binnen een aantal scholen heeft de directie het aantal activiteiten vastgelegd, waar de 

leerkrachten in volle autonomie kunnen beslissen aan wat ze deelnemen. Zij trachten hun leerkrachten 

te stimuleren door hen op de hoogte te houden van het stedelijke cultuuraanbod. Toch blijkt hier dat 

er binnen deze scholen weinig draagvlak is voor meer cultuureducatie. 
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Een laatste manier waarop sommige directies hun school proberen te stimuleren om aan 

cultuurparticipatie te doen is door budget vrij te maken. In het KTAD bijvoorbeeld was er een vier tot 

vijf jaar geleden niets van cultuur binnen de school. De directie heeft echter een budget vrij gemaakt 

waardoor alle leerlingen met de school een keer per jaar voor één euro naar de film kunnen (KTAD, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

 

Op school creëert het beleid dus een ondersteuning op verschillende manieren. De directies proberen 

de leerkrachten zo veel mogelijk te stimuleren op hun manier, maar dit blijkt niet altijd een stimulans 

te zijn. Zo merken we op dat er in scholen waar de leerkrachten volledige vrijheid krijgen om een 

beperkt aantal activiteiten te kiezen, weinig draagvlak is voor (extra) cultuureducatie. Het is iets dat er 

bij hoort, maar niet iets dat altijd hoog in het vaandel wordt gedragen. 

 

2. De stad 
Op het niveau van de stad halen een aantal gemeentescholen zoals De Toverboon (persoonlijke 

mededeling, 16/03/2016), De Schakel (17/03/2016) en De Klinker (24/03/2016) de besparingen aan 

vanuit de stad. De subsidies voor kosteloos onderwijs worden ingeperkt, waardoor de scholen het 

moeten doen met minder middelen. Dit zal volgens de scholen leiden tot minder deelname aan het 

cultuuraanbod. Een aantal scholen zet namelijk deze werkingsmiddelen in om dure vervoerskosten te 

dragen. Door de besparingen zullen deze scholen keuzes moeten maken en volgens een aantal 

respondenten zullen ze kiezen om naar een stad met een groter aanbod te gaan. 

Een tweede belemmering die de stad vormt om aan cultuureducatie te doen, is het vervoer en dan 

zeker naar de bibliotheek toe. De stad Dendermonde heeft de filialen in de deelgemeenten afgeschaft 

en al haar pijlen gericht op de nieuwe hoofdbibliotheek in het stadscentrum. De scholen in de 

deelgemeenten kunnen omwille van vervoer en tijd dus geen bibliotheekbezoek meer doen. 

Voor de werking van de Freinetschool vormt het stedelijk beleid een belemmering op vlak van 

afhankelijkheid. Het is problematisch dat zij zelf geen budgettering kunnen doen. Dit is vrij omslachtig 

omdat ze alles op voorhand moeten aanvragen terwijl ze eigenlijk op korte termijn werken met 

projecten en activiteiten. Het is voor hen dus niet praktisch dat ze alles op voorhand moeten 

vastleggen en aanvragen. Het zou voor hen gemakkelijker zijn om hier een grotere autonomie te 

krijgen (De Appelbloesem, persoonlijke mededeling, 16/03/2016). 

 

Daarnaast probeert het stedelijk beleid een ondersteuning te bieden door subsidies te geven aan de 

culturele instellingen, waardoor deze het aanbod hoog en kwalitatief kunnen blijven houden. Volgens 

de Visitatieschool is dat de enige manier waarop de stad scholen kunnen stimuleren om te 

participeren. Ook probeert de stad het stedelijk cultuuraanbod zo goed mogelijk te communiceren 

naar de scholen (Visitatieschool, persoonlijke mededeling, 17/03/2016). 

 

De stad vormt dus op twee manieren een belemmering voor cultuureducatie. Enerzijds door te 

besparen op de budgetten voor de scholen en anderzijds door scholen niet te helpen met het vervoer. 

Als stimulator doet de stad dienst als facilitator van activiteiten. 
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3. De Vlaamse gemeenschap 

‘In het Vlaamse onderwijs is er maar één ding dat belemmert en dat zijn de 

financiën. Je zit met die maximumfactuur (De Harduynschool, persoonlijke 

mededeling, 17/03/2016).’ 

‘Er is geen geld voor niets (…), theatergezelschappen krijgen geen financiën meer, 

maar ja, als een theatergezelschap geen financiën niet meer krijgt en 

theaterstukken normaal brengt voor kinderen, dan gaat dat ook weer niet door. (…) 

Als ge geen geld hebt om iets te maken, kan je ook geen voorstellingen creëren, kan 

er ook niet ingepikt worden door scholen enzovoort. Het is van beide kanten, wij 

moeten geld hebben om het te kunnen betalen. (…) En omgekeerd mensen die met 

cultuur bezig zijn, zouden moeten gestimuleerd worden en financieel ondersteund 

worden en dat heeft denk ik ook wel met het beleid dan te maken (De 

Appelbloesem, persoonlijke mededeling, 16/03/2016).’ 

Als het gaat over de Vlaamse gemeenschap, dan komt er eigenlijk maar een belemmering steeds naar 

boven en dat is het gebrek aan financiële ondersteuning zowel voor de scholen als voor de 

cultuursector. Er is volgens de scholen projectmatig nood aan subsidiëring op korte, middellange en 

lange termijn. Zo organiseert De Appelbloesem elk jaar een minifestival. Dit is een schoolfeest, 

waarvan het thema in de loop van het jaar vorm krijg. Deze school werkt op korte termijn, omdat dat 

ook in haar werking zit, waardoor beroep doen op dynamo3PROJECT moeilijk is voor hen. (De 

Appelbloesem, persoonlijke mededeling, 16/03/2016) Ook het KAD (18/03/2016) vindt dat er te weinig 

financiële ondersteuning is of dat je er als school straf naar moet zoeken en sterke dossiers moet 

invullen. 

‘Bijvoorbeeld we zijn hier nog niet zo lang geleden doorgelicht. Cultuur, daar is hier 

bij ons op school geen enkel vraag over gesteld van (uit) de doorlichting (VTI, 

persoonlijke mededeling, 21/03/2016).’ 

De ruimte binnen de leerplannen hebben we in het vorige hoofdstuk ruimschoots besproken. Deze 

laten cultuureducatie zeker toe, maar ze zijn belemmerend omdat de leerkrachten zo veel zaken 

gedaan moeten krijgen. Er wordt ook steeds meer van de scholen verwacht. Ze moeten een rol spelen 

in gezonde voeding, in verkeersveiligheid, in cultuur, et cetera. Volgens de respondent van het 

Trefpunt moet er meer een wisselwerking komen. De maatschappij moet scholen meer gaan 

ondersteunen, dat niet alles naast de leerplandoelen erbij moet komen. Het is echt een herademing 

binnen een school als er door een andere instelling iets georganiseerd wordt waar ze (gratis) op kunnen 

inspringen (Trefpunt, persoonlijke mededeling, 21/03/2016). 

Daarnaast haalde een aantal respondenten aan dat binnen het secundair (beroeps)onderwijs 

cultuureducatie enkel is opgenomen in de VOET en er dus enkel sprake is van een 

inspanningsverplichting. Er is binnen TSO en BSO ook minder ruimte voor cultuureducatie dan in ASO. 

Daarnaast haalden een aantal scholen, waaronder het VTI, aan dat bij de doorlichting er meestal weinig 

aandacht wordt geschonken aan cultuurparticipatie en cultuureducatie. 

  



74 
 

Dus ook de Vlaamse gemeenschap neemt zowel de rol van een stimulator als belemmering op zich. Ze 

vormen een belemmering omdat ze te weinig financiële ondersteuning geven, zowel voor cultuur als 

voor onderwijs. Daarnaast zijn ze ook een belemmering omdat ze te veel van de scholen verwachten, 

zonder eens te kijken naar wat er kan weggelaten worden. Hierdoor wordt cultuureducatie een van de 

vele opdrachten van het onderwijs, terwijl in doorlichtingsverslagen cultuureducatie soms weinig 

kritisch wordt beoordeeld. Zij zijn dan weer stimulator door initiatieven als de Canon Cultuurcel op te 

richten, die meer cultuureducatie in het onderwijs willen brengen en daar ook initiatieven toe nemen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Na het verwerken van 21 interviews in de vorige hoofdstukken, komen we in dit onderdeel terug op 

onze onderzoeksvraag: Hoe kunnen we scholen in Dendermonde doen participeren aan het stedelijke 

cultuureducatieve aanbod? Om dit op te lossen, hebben we deze onderzoeksvraag opgedeeld in 

verschillende deelvragen.  

- Wat zijn de drempels van de scholen om deel te nemen aan het scholenaanbod van de 

culturele instellingen van Dendermonde? 

- Wat kunnen de scholen doen om deze belemmeringen op te lossen? 

- Wat kunnen de culturele instellingen doen om deze belemmeringen op te lossen? 

- Wat moet er veranderen aan het beleid zodat scholen meer participeren? 

De conclusie bestaat uit de verschillende belemmeringen, gekoppeld aan aanbevelingen, die zijn 

gemaakt voor drie partijen. Er zijn aanbevelingen voor de scholen, voor de stedelijke instellingen en 

als laatste aanbevelingen op beleidsmatig niveau. Indien deze belemmeringen worden opgelost door 

middel van de aanbevelingen, zullen de scholen (meer) participeren aan het stedelijk cultuuraanbod. 

 

Belemmering 1: Cultuureducatie 

De visie rond cultuureducatie 
Uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat niet iedere school weet wat de betekenis en het belang is 

van cultuureducatie. Een aantal scholen zien cultuureducatie enkel als uitstappen, waarin cultuur 

vooral uitstappen zijn naar voorstellingen of musea. In andere scholen is cultuureducatie veel ruimer. 

Een aantal scholen wisten zelfs niet dat cultuureducatie ook binnen de schoolmuren kan. Daarnaast 

kwam ook aan bod dat scholen allemaal een verschillende visie hebben over cultuureducatie. Echter, 

als er geen eenduidige definitie is rond cultuureducatie, kunnen scholen daar ook moeilijk een visie 

rond vormen. 

 

In de interviews bleken er wel een aantal parallellen te liggen in de verschillende visies rond 

cultuureducatie. De meeste scholen vinden cultuureducatie belangrijk om het aan kinderen, die het 

van thuis uit anders nooit zullen zien, mee te geven. Ook willen ze leerlingen laten kennismaken met 

onbekende zaken en hen iets bijbrengen over de omgeving om de totale persoonlijkheid van de 

leerlingen te ontwikkelen. Een aantal scholen vindt dat cultuureducatie kinderen iets leert op een 

andere manier. Aan de hand van deze paralellen kan er misschien vanuit de schoolnetten of het 

ministerie van Onderwijs en Vorming een meer eenduidige definitie en visie van cultuureducatie 

komen. Deze zou dan jaren binnen de scholen gebruikt kunnen worden.  

Een andere oplossing zou bij de scholen zelf kunnen liggen. Zij kunnen intern de ruime definitie van 

cultuureducatie vanuit de overheid invullen. Dit wil zeggen dat de scholen zelf moeten gaan kijken op 

welke manier zij cultuureducatie zien. Elke school zou dus moeten nadenken over wat hun visie is over 

cultuureducatie. 
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Integratie 

 ‘Het mag voor de mensen niet altijd nog meer, nog meer, nog meer zijn. Want ik 

vrees dat ze dan wel afhaken (De Bijenkorf, persoonlijke mededeling, 24/03/2016).’ 

Sommige scholen bleken het moeilijk te hebben om cultuureducatie te integreren binnen hun 

lessenpakket. Idealiter zou een cultuureducatieve activiteit een les moeten vervangen. 

Cultuureducatie zou dus geen extra activiteit mogen zijn, maar het moet een andere manier van 

lesgeven zijn. Dit is utopisch, maar als de leerkrachten beetje bij beetje de lessen zouden integreren 

binnen cultuureducatie, dan is dit op lange termijn een optie. Het probleem hierbij is dat niet elke 

leerkracht weet hoe dat hij hier aan kan beginnen, maar een beginpunt is meer bewust omgaan met 

cultuureducatie. Bereid elke activiteit voor en evalueer achteraf ook deze activiteit. Op deze manier 

doe je als leerkracht ervaring op in het integreren van cultuureducatie in de lessen. Een hulpmiddel 

hierbij is het gebruiken van de cultuurmapjes die de stad heeft rondgestuurd naar de scholen. Ook de 

fiches die de organisaties zelf aanbieden met lesmateriaal is een tool die kan gebruikt worden om 

cultuureducatie beter te integreren. Ook moeten scholen onderling tips aan elkaar kunnen geven. Zo 

kunnen ’t Kraaiennest en ’t Vlasbloempje hun ervaringen delen om het cultuurmapje te integreren. 

Daarnaast wil ik ook aanbevelen aan de stedelijke instellingen om te kijken en te luisteren naar de 

noden van de scholen. Als de stedelijke instellingen meer inspelen op de thema’s die scholen moeten 

behandelen, wordt het voor scholen gemakkelijker om in te springen op dergelijke activiteiten. 

De lerarenopleiding 
Uit het onderzoek van Anne Bamford in 2007 bleek dat de lerarenopleiding een groot probleem 

vormde in zake cultuureducatie. Uit de interviews kwam ook dat er bij leerkrachten soms weinig 

draagvlak is voor cultuureducatie. Hier kan de lerarenopleiding een enorme stimulans in zijn. Als er in 

de lerarenopleiding meer nadruk zou gelegd worden op hoe je cultuureducatieve activiteiten kan 

integreren in je lessenpakket en dat je kinderen zaken op een andere manier kan leren en niet enkel 

voor de klas hoeft te staan, dan zou er meer op cultuureducatie kunnen ingezet worden. 

De werking van cultuureducatie 
In de meeste scholen beslissen de leerkrachten autonoom hun activiteiten. Dat de leerkrachten binnen 

de school veel autonomie hebben, is zeker goed. Maar cultuureducatie moet gestimuleerd worden, 

zeker voor de leerkrachten die het belang ervan nog niet inzien. Hiervoor kan er binnen de scholen 

misschien geopteerd worden om meer in team te beslissen aan welke activiteiten er wordt 

deelgenomen. Er kunnen ook cultuurwerkgroepen opgericht worden of cultuurgangmakers worden 

aangeduid. De cultuurgangmaker of de cultuurwerkgroep houdt het aanbod in het oog. Wanneer zij 

iets geschikt vinden, dan kunnen zij dit doorgeven aan de beoogde leerkrachten. 

Dat er in veel scholen een beperking op het aantal activiteiten wordt gelegd, valt te begrijpen op vlak 

van budgettering. Dit legt vaak ook een belemmering waardoor er niet meer op gratis activiteiten kan 

ingegaan worden, ook al passen ze binnen de lessen. Als er in team wordt besproken aan welke 

activiteiten er wordt deelgenomen, hoeft er ook geen beperking te worden gelegd op het aantal. Ook 

het aanstellen van cultuurgangmakers en cultuurwerkgroepen kan hierbij helpen als zij het budget in 

het oog houden. Het komt er dus op neer dat cultuureducatie structureel ingebed moet worden binnen 

de werking van de school. Dit kan alleen maar als er meer overleg is over cultuureducatie binnen de 

school zelf. 
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Belemmering 2: Transport 

Cultuurbus 
Het blijkt dat voor elke school in de deelgemeentes het vervoer voor grote belemmeringen zorgt. 

Idealiter zou de stad zelf voor vervoer moeten zorgen zodat de scholen op het stedelijke cultuuraanbod 

kunnen ingaan. Toch moet er zeker en vast vervoer geregeld worden vanuit de stad om de kinderen 

naar de bibliotheek te krijgen. Op deze manier leren de kinderen kennismaken met de bibliotheek, 

weten ze hoe ze informatie moeten vergaren en kunnen ze later als volwassenen ook naar de 

bibliotheek komen. 

Vervoer met (groot)ouders 
Veel scholen maken gebruik van vervoer met (groot)ouders om de transportkosten te drukken. Het 

wordt echter voor de scholen steeds moeilijker om vervoer te regelen omdat zowel de ouders als de 

grootouders meer en langer moeten werken. De scholen kunnen misschien een vaste pool van 

vrijwilligers aanmaken. Deze vrijwilligers kunnen dan ingeschakeld worden wanneer er een tekort is 

aan (groot)ouders die kunnen rijden.  

Infrastructuur 
Op vlak van infrastructuur zijn er een aantal zaken die scholen belemmeren om naar Dendermonde te 

komen. De stad Dendermonde kan een aantal veranderingen doen, die het voor de scholen ook 

makkelijker zou maken om naar Dendermonde te komen. Eerst en vooral zou er een doorgang kunnen 

gemaakt worden door de tuin van Huis Van Winckel. Op deze manier kunnen scholen, die afstappen 

aan de bushalte op de Noordlaan, via de Hollandse kazerne en de tuin sneller in het centrum geraken. 

Op de parking van de Hollandse kazerne zou er een kiss en ride gecreëerd kunnen worden. Als de 

scholen dan gebruik maken van ouders voor vervoer, kunnen de kinderen daar afgezet en verzameld 

worden, waarna ze via de tuin naar het centrum kunnen. Ook zou er een systeem kunnen bedacht 

worden, waardoor de leerkrachten gratis kunnen parkeren tijdens een activiteit. Als zij zelf moeten 

rijden, moeten zij nu parkeergeld betalen.  

Gecharterde bussen 
Veel scholen haalden aan dat er een beperking wordt gelegd op het aantal gehuurde bussen omwille 

van financiële belemmeringen. Het is misschien een mogelijkheid dat de scholen meer gaan afspreken 

om samen bussen in te huren. Een aantal scholen haalden aan dat dit praktisch niet haalbaar is omdat 

de schooluren niet op elkaar zijn afgestemd en de verschillende scholen ver van elkaar liggen. Toch 

lijkt het mij dat dit voor scholen in dezelfde deelgemeente toch haalbaar moet zijn. Dit wil dus zeggen 

dat de scholen meer met elkaar moeten gaan overleggen over zulke praktische zaken. Dit overleg hoeft 

niet alleen alleen binnen het eigen net, maar ook tussen verschillende scholen in een deelgemeente. 

 

Ook binnen de scholen zelf kunnen klassen misschien bussen delen. Als elke klas recht heeft op twee 

bussen per jaar, dan kunnen ze per jaar vier activiteiten doen als twee klassen hun bussen met elkaar 

delen. Als twee klassen ook nog eens activiteiten wisselen (bijvoorbeeld het ene jaar theater en het 

andere jaar film), dan kunnen zij op twee jaar tijd acht verschillende activiteiten doen. Overige 

activiteiten kunnen opvangen worden met openbaar vervoer en vervoer van ouders. 

Gemeenschapsscholen kunnen ook gebruik maken van schoolbussen binnen eigen net. 
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Openbaar vervoer/dynamo3OPWEG 
Slechts een aantal scholen binnen Dendermonde maken gebruik van De Lijn voor het vervoer. Het 

vervoer met De Lijn is op maandag gratis binnen Dendermonde. Op maandag zijn er echter weinig 

culturele activiteiten binnen Dendermonde. Een aanbeveling is of er niet kan er niet gekeken worden 

of het vervoer met De Lijn gratis kan worden gemaakt voor alle scholen binnen Dendermonde. Een 

andere mogelijkheid is kijken of er een grote korting gegeven kan worden. De stedelijke 

cultuurinstellingen kunnen ook overwegen om meer activiteiten op maandag te organiseren. Uit het 

onderzoek bleek ook dat het systeem dynamo3OPWEG nog aan bekendheid moet werven. Toch 

maken een aantal scholen gebruik van het systeem. Het systeem zou wel geoptimaliseerd kunnen 

worden door het gebruik uit te breiden naar “tussen de schooluren” in plaats van tussen 9h en 15h. 

Ook de beperking op het aantal leerlingen moet worden bekeken, want de meeste scholen werken per 

graad en hebben grote groepen leerlingen. 

 

Belemmering 3: Financiën 
Wat ook uit het onderzoek bleek is dat ook financiën een belemmering vormen om (meer) te 

participeren aan het cultureel aanbod. Secundaire scholen kunnen kostenbesparend werken als ze in 

Dendermonde blijven omdat zo de transportkost reeds weg valt. Daarnaast zijn de besparingen vanuit 

de stad voor de gemeentescholen een financieel drama. Zij krijgen vanaf volgend jaar minder subsidies, 

waardoor ze op activiteiten en vervoer moeten besparen. Ik raad de stad en ook de ministeries aan 

om op te letten met (te veel) besparingen. Cultuur is vaak het eerste waarop (ook binnen een school) 

bespaard wordt. Hoe meer er dus bespaard wordt, hoe minder geld er voor cultuur overblijft.  

Maximumfactuur 
De meeste scholen vinden de maximumfactuur geen slecht systeem. Op die manier worden de ouders 

niet overbevraagd. Toch vormt deze maximumfactuur op verschillende vlakken een belemmering om 

aan cultuureducatie te doen. Als eerste wordt er door de maximumfactuur een rem gezet op het aantal 

betalende activiteiten waar de school op kan intekenen. Daarnaast kunnen scholen ook geen vervoer 

meer inhuren door de belemmering van de maximumfactuur. Ik vraag me dus af of er op vlak van 

vervoer geen andere mogelijkheden zijn. Met andere mogelijkheden bedoel ik of er hier vanuit de stad 

of de Vlaamse gemeenschap geen subsidies voor vrijgemaakt kunnen worden.  

UiTPAS 
Dat de meeste scholen het systeem van de UiTPAS nog niet kennen, kwam duidelijk naar voren uit het 

onderzoek. Er moet dus een promotiecampagne komen waarin de scholen geïnformeerd worden over 

de UiTPAS. Die informatie moet zeker al uitleggen wat het systeem exact inhoudt voor de scholen en 

de voordelen die zij er uit kunnen halen. Het gebruik van de UiTPAS kan interessant zijn, zo hoeven 

scholen niet hun volledige sociale kas op te gebruiken, aangezien de toegangsprijs wordt gedeeld 

tussen de school, de stad en de maximumfactuur. Hierdoor houdt de school dus meer budget over om 

in andere zaken te investeren. 

Dynamo3PROJECT 
Ook dynamo3PROJECT is nog niet bekend genoeg binnen de scholen in Dendermonde. Daarnaast 

vinden veel scholen het een enorme bureaucratie. Dit doet me besluiten dat de procedures voor 

dergelijke subsidies eenvoudiger moeten. Daarnaast is er volgens de scholen ook nood aan 

subsidiëring op korte, middellange en lange termijn. 
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Belemmering 4: Communicatie 

Maak jezelf kenbaar 
Uit het onderzoek bleek dat niet alle culturele instellingen in Dendermonde dezelfde bekendheid 

ervaren. Het cultuurcentrum en de bibliotheek zijn de instellingen waarvan het aanbod het meest 

bekend is bij de verschillende scholen. Volgens de scholen zijn er ook nog andere instellingen die iets 

aan de scholen kunnen bieden, maar hun aanbod is minder bekend. Ik raad dus aan dat alle stedelijke 

instellingen zich eens kort en duidelijk voorstellen op het Overlegplatform. Daarnaast zouden zij de 

leerkrachten eens de kans moeten geven om de rondleidingen en het aanbod al eens te gaan bekijken. 

Op die manier gaan de leerkrachten persoonlijk kennismaken met het aanbod. 

De Cultuurwijzer 
Sommige respondenten geven aan dat er soms te veel communicatie is, waardoor ze door de bomen 

het bos niet meer zien. In plaats van dat elke instelling apart een mail of nieuwsbrief stuurt naar de 

scholen, kan er misschien onderzocht worden of het niet beter is om wekelijks een centrale 

nieuwsbrief vanuit Cultuurwijzer te sturen. De website heeft nu al een nieuwsbrief, maar deze wordt 

door zowel de scholen als de culturele instellingen van Dendermonde als iets extra gezien terwijl dit 

eigenlijk het centrale vertrekpunt voor cultuureducatie zou moeten zijn. Op deze nieuwsbrief kan ook 

elke leerkracht zich aanmelden als deze persoonlijk op de hoogte wil gehouden worden van het 

scholenaanbod in Dendermonde.  

Ook bleek uit het onderzoek dat de Cultuurwijzer nog niet bekend genoeg is. De instellingen kunnen 

misschien nog eens flyers rondsturen. De stedelijke instellingen kunnen ook een aantal persoonlijke 

minpuntjes wegwerken. Zo haalde een respondent aan dat de informatie van activiteiten snel van de 

site verdwijnen. Daarnaast beveel ik de leerkrachten aan om hun homepage eens een tijdje te 

veranderen in de Cultuurwijzer. Op deze manier leren zij de site kennen en creëren ze de gewoonte 

om dagelijks eens de site te controleren. 

De cultuurgangmaker 
Uit het onderzoek kwam dat de cultuurgangmaker niet echt zijn ingang vindt binnen de scholen. De 

cultuurgangmaker kan binnen de school wel het verschil maken. Van alle scholen in Dendermonde 

kwam er bij slechts een school een muzo-coach aan bod, die zich alleen maar bezig hield met cultuur 

op de school te integreren. Dit op elke school onmiddellijk verwezenlijken lijkt utopisch, maar een 

eerste stap kan de cultuurgangmaker zijn. Op vlak van communicatie zou de cultuurgangmaker de 

centrale figuur worden. Zo zou hij alle informatie binnenkrijgen, filteren en doorgeven aan de 

desbetreffende leerkrachten. Ook zal de cultuurgangmaker aanwezig zijn op het Overlegplatform 

Cultuur-Onderwijs om zijn school te vertegenwoordigen. Als de stad dan beslist om het overleg tijdens 

de schooluren te leggen, moet de school maar een leerkracht vrij maken. Deze kan dan ook meegaan 

op ‘kennismakingen die de stad organiseert’. 

Het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs 
Het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs komt uit het onderzoek niet positief naar boven. Het 

Overlegplatform zou eigenlijk een andere invulling moeten krijgen, het moet aantrekkelijker gemaakt 

worden. Maar de vraag is hoe. Misschien kan de timing anders en kan het misschien onder de middag 

georganiseerd worden. Misschien kan het Overlegplatform eens tijdens de schooluren worden 

georganiseerd. Het is niet evident om leerkrachten klasvrij te maken, maar als er gewerkt wordt met 

de Cultuurgangmaker dan moet de school maar een leerkracht klasvrij maken. 
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Volgens mij liggen er wel een aantal kansen binnen het Overlegplatform. Een aantal scholen haalden 

aan dat er zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak afstemming moet komen. Het Overlegplatform 

lijkt mij het geschikte medium voor de scholen om hun wensen kenbaar te maken, waarmee de 

stedelijke instellingen dan weer aan de slag kunnen om hier gehoor aan te geven.  

Het Overlegplatform mag zeker geen medium zijn om op te roepen voor extra vergaderingen of 

werkgroepen. Volgens mij moet het platform gebruikt worden om de instellingen de kans te geven om 

zich kenbaar te maken en hun nieuw aanbod voor te stellen. Daarnaast moeten scholen de ruimte 

krijgen om hun noden te spuien. Als er genoeg participanten zijn, kan er een opdeling tussen secundair 

en lager onderwijs worden gemaakt. Nu moeten ze naar beide luisteren, wat voor sommige ook een 

afknapper kan zijn. 

 

 

Belemmering 5: Het aanbod 
Ik raad de stedelijke instellingen aan om het aanbod zo hoog en kwalitatief mogelijk houden, zeker om 

de scholen die er wel op ingaan te houden. Daarnaast moeten de instellingen kijken naar 

mankementen voor de scholen. Zo halen een aantal scholen aan dat de museumateliers en de 

rondleidingen middeleeuws Dendermonde niet helemaal hun ding zijn. Er kan misschien eens gekeken 

worden om van de rondleiding een interactieve zoektocht op maat van de kinderen te maken. Om hun 

persoonlijke wensen en noden bekend te maken, verwijs ik de scholen door naar het Overlegplatform.  

Daarnaast vinden een aantal (beroeps)secundaire scholen dat er voor hen minder aanbod is binnen de 

stad. Ik raad de stedelijke instellingen aan om hier gehoor aan te geven en het secundair aanbod beter 

uit te werken. Indien hier moeilijkheden ondervonden worden, kan een extra onderzoek ingelast 

worden dat nagaat waar deze scholen nood aan hebben. 

Afstemming 
Een aantal scholen vragen om meer afstemming. Er zijn echter veel scholen binnen Dendermonde en 

dit maakt afstemming moeilijker, maar niet onoverbrugbaar. Een mogelijke oplossing hiervoor is het 

Overlegplatform Cultuur-Onderwijs. Het moet voor scholen hier mogelijk zijn om hun wensen en 

noden uit te spreken, waarna de stedelijke instellingen kijken in welke mate dit haalbaar is. Een 

diepgaander onderzoek via interviews en enquêtes zou kunnen nagaan waar de scholen, leerkrachten 

en leerlingen nood aan hebben. Dus welke thema’s er jaarlijks terugkomen, welke thema’s er nog niet 

aan bod aan komen, et cetera. 
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Samenwerking 
Veel scholen blijken open te staan om samen te werken met de stedelijke instellingen. Toch halen een 

aantal scholen aan dat er vanuit de stedelijke instellingen zelf nog geen initiatief is genomen voor 

dergelijke samenwerkingsverbanden. De meeste voorbeelden van samenwerkingsverbanden kwamen 

er vooral op initiatief van de scholen. Ik raad de stedelijke instellingen dus aan om na te denken of zij 

kunnen samenwerken met scholen en op welke manier. Dan kunnen zij (via het Overlegplatform en de 

Cultuurwijzer) voorstellen en projecten tonen aan de scholen, waarop deze kunnen inpikken. Er zou 

vanuit de Vlaamse gemeenschap ook een subsidiëring moet komen die dergelijke 

samenwerkingsverbanden kan stimuleren. Deze is er met dynamo3PROJECT, maar dit moet door de 

scholen worden aangevraagd. Er zou ook een subsidiëring kunnen komen die kan aangevraagd worden 

vanuit de culturele instellingen (bijvoorbeeld KASK) en die gebruikt worden om dergelijke projecten 

op te zetten. 

 

Belemmering 6: Tijd en ruimte 

Tijd 
Uit het onderzoek bleek dat tijd een grote belemmering speelt om te participeren aan cultuureducatie. 

De leerkrachten hebben naast hun lessen ook vergaderingen, toezicht, verbeterwerk en andere zaken 

te doen, waardoor ze niet constant aan cultuureducatie kunnen doen. Ook neemt het organiseren van 

en deelnemen aan cultuureducatieve activiteiten veel tijd van de leerkracht in beslag. Dit is dan weer 

tijd die ze minder kunnen spenderen aan lesgeven. Ook in het secundair is tijd een grote belemmering, 

aangezien de leerkrachten hun lessen moeten afmaken. Er zijn in het secundair ook leerkrachten die 

maar een uur op de week les geven aan een bepaalde klas, dus elk uur dat zij verliezen is nefast.  

Er zijn echter ook scholen die wel gemakkelijk tijd vrij maken voor cultuur. Deze scholen kunnen hun 

expertise misschien delen met andere scholen. Daarnaast zou er ook meer tijd gewonnen kunnen 

worden als er meer wordt gekeken op welke manier cultuureducatie beter geïntegreerd kan worden 

in de lessen. In plaats van de focus dus te leggen op het voorbereiden van de lessen, moet 

cultuureducatie worden voorbereid en gebruikt worden ter vervanging van de lessen. 

De leerplannen  
Voor de meeste lagere scholen bieden de leerplannen genoeg ruimte om aan cultuureducatie te doen. 

Toch halen een aantal respondenten aan dat de leerplannen belemmerend zijn, in die zin dat er heel 

veel doelstellingen moeten bereikt en gezien worden. Volgens een aantal respondenten moet er eens 

worden gekeken naar wat er allemaal kan geschrapt worden in de leerplannen. Als er in de leerplannen 

wordt gekeken wat er geschrapt kan worden, dan kan er ook tijd en ruimte worden vrijgemaakt voor 

meer cultuureducatie. 

  

Ook blijkt uit het onderzoek dat in het secundair onderwijs cultuureducatie voornamelijk is 

opgenomen in de VOET. Cultuur is dus iets dat ze moeten nastreven, maar is ook geen verplichting. 

Zeker in de beroepsscholen laat zich dit voelen, want het komt er nauwelijks aan bod. Zoals Bamford 

reeds in haar onderzoek aanhaalde, moet cultuureducatie door heel de schoolloopbaan tot achttien 

jaar worden gegeven en mag het niet beperkt zijn door een aantal vakken, maar zou het binnen alle 

vakken moeten verwerkt worden. Cultuureducatie moet dus in de bestaande leerplannen worden 

opgenomen en geïntegreerd zonder dat het er extra bijkomt. Ook dit kan alleen maar door meer en 

beter overleg. 
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De leerlingen 
Het aantal leerlingen vormt ook soms een belemmering om aan cultuureducatieve activiteiten te doen. 

Dit staat vooral in verband met het vervoer. Het is niet altijd evident om genoeg ouders te vinden om 

de volledige groep te vervoeren. Ook met De Lijn is het aantal leerlingen die vervoerd mogen worden 

beperkt. Hiervoor werden hierboven reeds aanbevelingen gegeven. 

In de beroepsscholen blijken ook de leerlingen een belemmering te vormen om aan cultuureducatie 

te doen. De stedelijke instellingen zouden eens kunnen samenzitten met de scholen en de leerlingen 

wat hun verwachtingen zijn van het aanbod. Er kan ook een onderzoek worden opgezet dat nagaat 

wat de wensen van deze leerlingen zijn. 

 

Breng cultuur naar de school 
Er is binnen de scholen in Dendermonde zeker een draagvlak om meer cultuur(educatie) op de school 

zelf te brengen. De scholen verwachten hier een eerste stap van de stedelijke instellingen, omdat zij 

vinden dat er hiervoor weinig aanbod is vanuit de stad. Toch hebben de meeste lagere scholen reeds 

auteurs op de school gehad via de bibliotheek. Verschillende scholen haalden ook aan dat 

cultuureducatieve activiteiten via privé-initiatief op school brengen heel erg duur is. Ik wil dus 

aanbevelen aan de stedelijke instellingen om een aanbod te creëren dat cultuureducatie op de school 

brengt. Dit zal er ook voor zorgen dat er meer cultuureducatie in de deelgemeenten kan 

geïntroduceerd worden. 

Organisatie  
Op vlak van organisatie hebben de scholen ook een aantal opmerkingen over de stedelijke instellingen. 

Een eerste opmerking ligt bij het afstemmen van de voorstellingen op de schooluren. Zodat een school 

vertrekt aan het begin van een lesuur en terug toekomt op het einde van een ander lesuur. Een 

schoolvoorstelling duurt gemiddeld 50 minuten. Als een school begint om 8h20 moeten ze toch zeker 

rekenen dat er twee lesuren wegvallen. Dus zou de voorstelling eigenlijk om 8h45 moeten beginnen 

zodat de voorstelling tegen 9h35 gedaan is en de school tegen 10h terug op school zijn. Rond 10h is er 

op de meeste scholen nog een pauze waardoor ze nog wat speling hebben om te reizen. Dit lijkt een 

ideaalscenario, maar ik denk dat met wat overleg dergelijke afspraken wel mogelijk kunnen zijn.  

Daarnaast zijn er ook nog een aantal persoonlijke wensen binnen de verschillende scholen. Zo vindt 

het Trefpunt dat de bibliotheek in de voormiddag zou moeten geopend zijn. Om hier antwoord op te 

geven, raad ik aan dat de scholen gebruik maken van het Overlegplatform. Toch moet er benadrukt 

worden dat de stedelijke instellingen alle informatie en aanpassingen tijdig moeten briefen aan de 

scholen.  
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Beleidsmatig 
Doordat tijdens de interviews weinig gestructureerd werd geantwoord op de vraag of het beleid nu 

een drempel of een stimulans is, kunnen we toch een aantal kritische opmerkingen maken. Bamford 

raadde in 2007 al aan dat de samenwerking tussen het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

en het Ministerie van Onderwijs en Vorming moet worden gestructureerd en een wettelijke context 

moet krijgen. Er moeten volgens haar duidelijke leerlijnen voor cultuureducatie komen die de hele 

opleiding van het kind omvatten. (Bamford, 2007, 191) Daarnaast wijst het erop dat er spanning heerst 

tussen de regierol van de overheid en de onafhankelijkheid van de onderwijsinstellingen zelf. Er zijn al 

verschillende rapporten geweest over het belang van cultuureducatie, toch blijkt uit de interviews dat 

niet iedere school doordrongen is van die gedachte. Ook heeft de Vlaamse gemeenschap al enkele 

initiatieven genomen om meer cultuureducatie in de scholen te brengen. Om dit onderzoek af te 

ronden, moet er gezegd worden dat dit onderzoek enkel het grondgebied Dendermonde beslaat. Het 

zou misschien interessant zijn om het onderzoek uit te breiden en de stand van cultuureducatie binnen 

Vlaanderen gaan bekijken. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: 

Missie en visie Cultuureducatie Dendermonde 

(Uit: Visienota cultuureducatie Dendermonde) 

MISSIE: 

De werkgroep CE wakkert de aandacht voor cultuureducatie in Dendermonde aan en houdt het vuur 

brandend zodat cultuureducatie een vaste reflex wordt bij elke (samen)werking en verankerd zit in het 

lokale cultuur-, jeugd- en onderwijsbeleid.  

Via de werkgroep CE bundelen verschillende diensten de krachten om het aanbod enerzijds af te 

stemmen, te verdiepen, te clusteren, anderzijds te ontsluiten voor diverse publieken. (bepaalde 

doelgroepen worden in de doelstellingen gespecifieerd nvdr). 

De werkgroep CE waakt erover dat het volledige spectrum van beleven/beschouwen/creëren (deel zijn, 

deelhebben en deelnemen) vertegenwoordigd is en blijft in het lokale aanbod CE. Dit aanbod wordt 

afgestemd en gebundeld naar inhoud (thematisch) en vorm (actief/passief), en dit zowel CE in schooltijd 

als CE in vrije tijd. De werkgroep CE doorbreekt het klassieke aanbod en garandeert reeds in ieders 

beleidsdoelstellingen een dienstoverschrijdend breed en coherent spectrum. 

De werkgroep CE deelt zijn expertise (intervisie) en ondersteunt cultuurbemiddelaars 

(partnerorganisaties, cultuurgangmakers op scholen, …) en vuurt hen aan om gesprekspartner te zijn 

(netwerk).  

DOELSTELLINGEN EN ACTIES: 

Strategische doelstelling 1: Het aanbod CE in Dendermonde is divers en uitdagend. Het is afgestemd 

en functioneel geclusterd.  

- Intern overleg in de werkgroep en het samen concretiseren van de planning vermijden 

overlappingen bij het regulier aanbod CE.  

- De werkgroep vormt thematische clusters op dienstoverschrijdend niveau, wanneer zich 

hiervoor kansen aandienen of als de behoefte zich laat gevoelen. 

- Dankzij de uitbouw van het netwerk merkt de werkgroep (complementaire) opportuniteiten 

op in het aanbod van (externe en interne) partners. 

- Het aanbod dekt het volledige spectrum van beleven/beschouwen/creëren (deel zijn, 

deelhebben en deelnemen) en dit zowel bij CE in schooltijd als bij CE in vrije tijd. 

- Dankzij het aanbod kan iedereen de kans krijgen zijn/haar creatieve talenten te ontplooien. 

Strategische doelstelling 2: Er is een netwerk van formele aanbieders van CE in Dendermonde.  

- De werkgroep CE blijft actief om onderling expertise te delen (intervisie) én als 

gesprekspartner voor cultuurbemiddelaars (partnerorganisaties, cultuurgangmakers op 

scholen, beleidsmakers…).  

- De aanbieders van een cultuureducatief aanbod in vrije tijd komen op regelmatige basis samen 

en treden in overleg, stemmen waar mogelijk hun werking op elkaar af en zetten 

samenwerkingsprojecten op.  
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- Op regelmatige basis verzamelen cultuurwerkers en scholen in het Overlegplatform 

CultuurOnderwijs om expertise te delen en vraag op aanbod af te stemmen. 

Strategische doelstelling 3: Er is een veldtekening CE in Dendermonde  

- De interne partners worden in kaart gebracht met een link naar de stadsdiensten (bv. DC’a, 

verenigingen CR, …). 

- De externe partners, die bovenlokaal georganiseerd zijn met een lokaal aanbod, worden in 

kaart gebracht (bv. Davidsfonds, CVO, …). 

- (Amateur)kunstenaars/artiesten worden in kaart gebracht. 

Strategische doelstelling 4: De krachten worden gebundeld om het publiek via diverse sporen te 

bereiken  

- De werkgroep optimaliseert specifieke communicatiestrategieën rond CE. 

- De fysieke, materiële of mentale drempels tot talent(en)ontwikkeling worden – zo optimaal 

mogelijk – weggewerkt.  

- De fysieke, materiële of mentale participatiedrempels met betrekking tot CE worden geëffend.  

Strategische doelstelling 5: Medestanders (cultuurbemiddelaars, leerkrachten, begeleiders, …) 

worden ondersteund en gevormd.  

- In de schoot van de werkgroep CE wordt een aanbod vorming uitgewerkt voor 

cultuurbemiddelaars. 

- Cultuurbemiddelaars worden ondersteund. 

- Toptalenten worden ondersteund. 

- De uitbouw van Brede scholen wordt onderzocht.  
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Bijlage 2 

Scholen die van belang zijn voor ons onderzoek 

(Uit: Onderwijsinstellingen Dendermonde, 2016) 

1. Primair onderwijs 

1.1. Officieel gesubsidieerd onderwijs (Scholengemeenschap Dendermonde) 

- Gemeentelijke basisschool De Schakel in Baasrode 

- Gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis Dendermonde 

- Gemeentelijke basisschool Grembergen Appels 

o Met afdeling ’t Kraaiennest in Grembergen 

o Met afdeling De Appelbloesem in Appels 

- Gemeentelijke basisschool Schoonaarde-Oudegem 

o Met afdeling De Klinker in Schoonaarde 

o Met afdeling Echo in Oudegem 

- Provinciale Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs Claevervelt (in Buggenhout) 

1.2. Gemeenschapsonderwijs 

- Basisschool Atheneum GO! 

- Basisschool De Bijenkorf Sint-Gillis Dendermonde GO! 

- Basisschool ’t Vlasbloempje Grembergen GO! 

1.3. Vrij gesubsidieerd onderwijs 

- Oscàr Romerocollege 

- Vrije basisschool Heilig Hart in Sint-Gillis Dendermonde 

- Vrije basisschool Appels-Oudegem 

o Met afdeling De Oogappel in Appels  

o Met afdeling De Harduynschool in Oudegem 

- Vrije Kleuter- en Lagere School Visitatieschool in Baasrode 

- Gesubsidieerde Vrije Gemengde Lagere en Kleuterschool in Grembergen (VLEK) 

- Buitengewoon basisonderwijs Het Laar 

2. Secundair onderwijs 

2.1. Gemeenschapsonderwijs 

- Middenschool I Atheneum GO! (MAD) 

- Middenschool II Zwijveke GO!  
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- Koninklijk Atheneum Dendermonde (KAD) 

- Koninklijk Technisch Atheneum Dendermonde (KTAD) 

2.2. Vrij gesubsidieerd onderwijs 

- Oscàr Romerocollege 

o Sint-Vincentiusinstituut (SVI) 

o Heilig Maagdcollege (HEMACO) 

o Vrij Handels en Technisch Instituut (VHTI) 

o Vrij Technisch Instituut (VTI) 

o Vrij Technisch Onderwijs – Centrum voor Deeltijds Onderwijs – Centrum voor Leren 

en Werken: Campus Trefpunt 
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Bijlage 3 

Organisaties die van belang zijn voor het culturele aanbod binnen Dendermonde: 

(Uit: Cultuurwijzer, 2016) 

- Bibliotheek Dendermonde: 

De bibliotheek van Dendermonde is zich bewust van het belang van kinderen aan het lezen te 

krijgen, en hen wegwijs te maken binnen de informatiemaatschappij en digitale werelden. 

Toch blijft dit een enorme uitdaging, die zij graag aangaan. De bibliotheek is dan ook graag 

onderwijspartner bij uitstek als het gaat over taalstimulering, leesplezier, mediawijsheid, 

informatiebemiddeling en cultuureducatie. Daarnaast willen ze een laagdrempelige 

organisatie zijn, waar iedereen welkom is (ook met ideeën). Ze bieden dan ook een ruim 

aanbod met klasbezoeken, rondleidingen, themakoffers, educatieve materialen, 

auteurslezingen, et cetera. 

- Collectief Wij: 

WIJ wil geen academie zijn (wat niet wil zeggen dat de kinderen er niets zouden leren) en 

evenmin een goedkope kinderopvang. WIJ wil vóór alles een plaats zijn waar niet alleen kleine 

kinderen, maar ook jonge (en minder jonge) mensen de gelegenheid krijgen zich creatief uit te 

leven. Sinds 1951 werkt men met leerlingen van verschillende scholen, tussen 5 en 18 jaar. Ze 

kwamen uit alle lagen van de bevolking en uit alle scholen. Meerdere oud-leerlingen kregen 

de ‘WIJ-microbe’ te pakken, trokken later naar een kunstacademie en werden kunstschilder, 

beeldhouwer, keramist, et cetera. Deze culturele organisatie heeft geen aanbod voor de 

scholen. 

- Cultuurcentrum Belgica: 

CC Belgica is een dynamisch cultuurcentrum in hartje Dendermonde. Het ruime aanbod voor 

scholen – met theater, dans, muziek, beeldende kunst en cultuureducatieve workshops – vult 

de gevarieerde programmatiemix van vrije voorstellingen zeer goed aan. Daarnaast zet het 

cultuurcentrum in op samenwerkingen en projecten voor en met leerlingen. Voor elke 

doelgroep zijn er op maat gesneden activiteiten en ook leerkrachten en directies worden nauw 

betrokken bij de cultuureducatieve werking. Buiten de schooltijd zijn jongeren hun gast als 

‘AVONDGASTEN’ of via speciale kortingen. 

- Erfgoedcel Land van Dendermonde 

De erfgoedcel zet haar schouders onder het inventariseren, het beheer en behoud en het 

toegankelijk maken van het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Ze doet dit 

door ondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring 

te stimuleren en door het ondersteunen en mee realiseren van inspirerende en 

gemeenschapsvormende projecten. 

- Historisch documentatiecentrum: 

In het historisch documentatiecentrum kan iedereen, leerling zowel als leerkracht, gratis 

gebruik maken van de historische bibliotheek (werken van algemene historische en 

heemkundige aard), de Dendermondse bibliotheek (werken over allerlei aspecten van heden 

en verleden van de Dendermondse regio), de Dendermondse fototheek (foto’s van het 

cultuurpatrimonium, personen, verenigingen, gebruiken, et cetera) en de iconografische 

verzameling (prentbriefkaarten, tekeningen, plannen en kaarten van Dendermonde). 

- Jazz Centrum Vlaanderen 
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Jazz Centrum Vlaanderen (JCV) werd in 2002 opgericht met als doel het conserveren, 

documenteren en promoten van jazz- en bluesmuziek. Het JCV wil natuurlijk ook zoveel 

mogelijk jongeren warm maken voor de boeiende wereld van jazz en blues. Dat hoeft volgens 

hun niet eens zo moeilijk te zijn, want ieder van ons is wel op de een of andere manier 

vertrouwd met deze stijlen. Het zijn namelijk de belangrijkste pijlers van de hedendaagse 

populaire muziek. Jongeren van alle leeftijden kunnen, via interactieve workshops en lezingen, 

jazz en blues ontdekken en in groep samen musiceren. 

- Jongeren Advies Centrum 

Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is een plaats waar jongeren tussen twaalf en 25 jaar met 

al hun vragen terecht kunnen. Het JAC geeft informatie en advies. De hulpverlening is gratis, 

vrijwillig en vrijblijvend. 

- Kinderboerderij ‘De Bijenkorf’ 

Kinderboerderij ‘De Bijenkorf’ is een initiatief van de gelijknamige basisschool in Sint-Gillis. Een 

blik achter of voor de schermen van de kinderboerderij is zeker en vast de moeite waard. Zowel 

een privébezoek als een bezoek met de klas is gratis. 

- Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 

Leef jij je graag uit in beelden? De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zeker iets voor 

jou. Kom gewoon even langs en voel, ruik, hoor, zie en proef wat er te beleven valt. 

- Scheepvaartsmuseum Baasrode 

Het Scheepvaartmuseum Baasrode is hét museum van de geschiedenis van de scheepsbouw 

in Vlaanderen, de binnenvaart en het varend erfgoed, tijdens de laatste tweehonderd jaar. Dit 

“centrum van het varend erfgoed in Vlaanderen” is een site met o.m. een historisch 

waardevolle collectie, een eigen modelschool, scheepswerven met ateliers en droogdokken 

aan de Schelde, een authentieke Baasroodse palingbotter van 16 meter, de Rosalie. 

- Stadsarchief 

Het stadsarchief beheert het archief van de stadsdiensten en helpt deze actief bij het 

structureren van hun papieren en digitaal klassement. In het stadsarchief worden naast deze 

documenten ook kerk- en pastorale archieven (periode middeleeuwen tot nu) en archieven 

van reeds verdwenen Dendermondse kloosterorden bewaard. Het stadsarchief beschikt 

bovendien over een bibliotheek met publicaties over lokale aangelegenheden, een 

verzameling krantenknipsels, kaarten en plannen, oude en nieuwe affiches en oude kranten 

van lokale en regionale oorsprong. 

- Stoomtrein Dendermonde Puurs vzw 

De vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs houdt zich in het station van Baasrode-Noord bezig 

met de bewaring, de restauratie en het onderhoud van oud spoorwegmaterieel. 

 Bezoek eens de werkplaats waar de vrijwilligers oude stoomlocomotieven weer tot leven 

wekken of maak gewoon een ritje met de stoomtrein, net als toen. 

- Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Gaat je interesse uit naar muziek, woord of eerder naar dans? Dan kan aan je wensen voldaan 

worden, loop gewoon even langs bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Ons 

programma is aangepast aan de mogelijkheden, de ambitie en de leeftijd van de leerlingen en 

wordt gebracht door professionele en enthousiaste leraren. Voor initiatie ben je welkom vanaf 

4 jaar. 

- Stedelijke diensten 

o Stedelijke dienst groenbeleid en landbouw  
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o Stedelijke dienst onderwijs 

De dienst onderwijs is verantwoordelijk voor de gemeentescholen en staat tevens in 

voor het pedagogisch inhoudelijk beleid van het stedelijk onderwijs (hieronder vallen 

de gemeentescholen en de academies deeltijds kunstonderwijs). 

o Stedelijke dienst Toerisme en Stadspromotie 

Deze dienst wil toeristen de stad Dendermonde, bekend van het Ros Beiaard, in een 

unieke ervaring laten ontdekken. De levendige stad biedt een brede waaier aan 

originele, leerrijke en recreatieve mogelijkheden. Toerisme Dendermonde heeft zowel 

voor leerlingen uit het basisonderwijs als uit het secundair onderwijs een aantrekkelijk 

aanbod. Hierin wisselen educatie en ontspanning elkaar af in verschillende 

themawandelingen rond kunst, middeleeuwen, wiskunde, werelderfgoed, fauna en 

flora. 

o Stedelijke Jeugddienst 

Dendermonde is een kinderstad, een jongerenstad en ook een studentenstad. 

Apestaart, Swappas, Dag van de jeugdbeweging, jeugdraadquiz, ondersteuning van de 

jeugdverenigingen, et cetera, zijn slechts een greep uit het aanbod van de jeugddienst. 

Stimuleren van inspraak en verstrekken van informatie, ondersteuning van het 

jeugdwerk, animatie en programmatie zijn de pijlers van de jeugddienst. 

o Stedelijke preventiedienst 

De stedelijke preventieambtenaar is verantwoordelijk voor de uitbouw van een 

algemeen preventiebeleid. In een eerste fase wordt prioriteit gegeven aan 

drugpreventie, in een tweede fase ligt het accent op algemeen welzijn en gezondheid. 

- Stedelijke Musea 

De Stedelijke musea zijn: 

o het Zwijvekemuseum, in de gebouwen van de vroegere abdij van Zwijveke 

o het Vleeshuismuseum, op de Grote Markt 

o het Begijnhofmuseum en het Museum voor Volkskunde, beide gesitueerd op het 

Begijnhof. 

De educatieve dienst van de musea verzorgt jaarlijks een gevarieerd aanbod voor 

schoolgroepen. 

- Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII 

Het Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII is een 3,5 hectare groot natuurreservaat dat meer 

dan vijftien verschillende biotopen herbergt. Deze biotopen kunnen door iedereen gratis 

bezocht worden tijdens de openingsuren. Hoewel iedereen welkom is, is Bastion VIII 

gespecialiseerd in het begeleiden van scholen in hun zoektocht naar activiteiten rond 

natuurbeleving en natuuronderzoek. Na afspraak is een gratis begeleid bezoek ook mogelijk. 
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Bijlage 4: Vragenlijst Interview 

Vragenlijst participatie 
 

Duidt aan welke onderstaande culturele instellingen uit Dendermonde u kent. Duidt vervolgens aan 

welke instellingen jullie ooit met de school bezocht hebben. Duidt ten slotte aan welke instellingen 

jullie dit schooljaar met de school reeds bezocht hebben of dit schooljaar nog gaan bezoeken? 

Instelling Deze ken 

ik 

ooit 

bezocht 

met de 

school? 

Bezoek dit 

schooljaar 

Bibliotheek Dendermonde    

Collectief Wij    

Cultuurcentrum Belgica    

Efgoedcel ‘Land van Dendermonde’    

Historisch Documentatiecentrum    

Jazz Centrum Vlaanderen    

Jongeren Advies Centrum    

Kinderboerderij ‘De Bijenkorf’    

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten    

Scheepsvaartmuseum Baasrode    

Stadsarchief    

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans    

Stedelijke dienst groenbeleid en landbouw    

Stedelijke dienst onderwijs    

Stedelijke dienst Toerisme en Stadspromotie    

Stedelijke Jeugddienst    

Stedelijke Musea    

Stedelijke preventiedienst    

Stoomtrein Dendermonde Puurs vzw    

Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII    
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Topiclijst interview 
 

Inleiding 

 

Mijn naam is Amaury Vanden Houwe, ik studeer cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. 

Voor het Cultuurcentrum Belgica voer ik een onderzoek uit naar het bevorderen van participatie van 

de scholen in het cultuuraanbod van de stad. Via het afnemen van interviews probeer ik de 

belemmeringen te achterhalen die de scholen tegenhouden om deel te nemen aan het stedelijk 

cultuuraanbod. Tegelijkertijd probeer ik ook oplossingen te formuleren. Alvorens te beginnen, wil ik u 

nog eens van harte bedanken voor de medewerking. Het interview zal maximaal een uur duren en 

wordt opgenomen. De verdere verwerking gebeurt anoniem. Zijn er nog vragen alvorens we aan het 

interview beginnen? 

Openingsvragen 

 

Wat is de visie van de school over cultuureducatie? 

- Is er een visie? 

- Wat is de zin van zo’n visie? 

- Hoe wordt cultuureducatie geïntegreerd in de werking van deze school?  

- Wie houdt zich bezig met cultuureducatie binnen de school? 

- Hoe wordt momenteel beslist aan welke culturele activiteiten de school deelneemt? 

- Door wie wordt momenteel beslist aan welke culturele activiteiten de school deelneemt? 

- Waarom moet men volgens u aan cultuureducatie doen? 

- Wat zijn volgens u de belemmeringen om aan cultuureducatie te doen? 

Hoe staat de school over het cultuuraanbod van Dendermonde? 

- Wat is de aantrekkingskracht van het stedelijke cultuuraanbod? 

- Gaat uw school er op in? 

- Wat zijn de belemmeringen om in te gaan (of om meer in te gaan) op het stedelijk 

cultuuraanbod? 

- Welke stappen zou u kunnen ondernemen om deze belemmeringen aan te pakken? 

- Welke acties moeten er binnen de stad genomen worden? 

Topic: inhoud stedelijk cultuuraanbod voor scholen 

 

- Wat zijn de sterktes van het scholenaanbod van de instellingen in Dendermonde? 

- Wat zijn de zwaktes van het scholenaanbod van de instellingen in Dendermonde? 

- Wat zouden jullie willen veranderen aan het scholenaanbod? 

o Waar is er een tekort aan? 

o Welke dingen mogen verminderen of verdwijnen? 

- Gaat uw school naar andere plaatsen buiten Dendermonde om aan cultuureducatie te doen? 

- Welke drijfveren zijn er om naar andere plaatsen buiten Dendermonde te gaan om aan 

cultuureducatie te doen? 
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Topic: Middelen 

 

- Welke redenen zijn er om (geen) cultuureducatieve activiteiten op de eigen school te 

organiseren? 

o In welke mate speelt het stedelijke cultuuraanbod hierop in? 

- Op welke transportmiddelen doen jullie beroep? 

o Ook wanneer jullie reizen binnen Dendermonde? 

o Welke alternatieven zijn er? 

- Op welke manier wordt dynamo3OPWEG gebruikt? 

o Hoe vaak maken jullie van dit systeem gebruik? 

o Hoe kan dit systeem geoptimaliseerd worden? 

o Wat zijn de belemmeringen van dit systeem? 

- Welke rol spelen de financiële middelen bij het participeren naar cultuureducatie? 

o Hoe wordt er bepaald aan wat er wordt deelgenomen? 

 Welke afwegingen worden er gemaakt? 

o Hoe kunnen financiën een drempel zijn om in te gaan op het stedelijke cultuuraanbod 

(van Dendermonde)? 

o Welke voordelen biedt het stedelijke cultuuraanbod (niet)? 

o Welke rol speelt de prijs in participatie? 

 Heeft dat u al tegengehouden om deel te nemen? 

o Welke financiële alternatieven zijn er? 

o Hoe worden financiële drempels opgevangen? 

- Nemen jullie deel aan dynamo3PROJECT? 

o Uitleggen als ze het niet begrijpen. 

o Hoe vaak doen jullie hier aan mee? 

o Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem? 

- Hoe vaak doet de school aan cultuureducatie? 

o Hoe vaak pikken jullie in op het educatieve cultuuraanbod van Dendermonde? 

o Hoe veel activiteiten doen jullie buiten de stad? 

o Op welke manier is tijd een drempel? 

Topic: Communicatie 

 

Hebben jullie een goed zicht op het stedelijk cultuuraanbod van Dendermonde? 

- Hoe wint u informatie in om aan cultuur te doen? 

- Op welke manier worden jullie op de hoogte gebracht van het stedelijke cultuuraanbod?  

- Hoe komen jullie in contact met het stedelijke cultuuraanbod? 

- Wat vinden jullie van: 

o Kennen jullie Cultuurwijzer? 

 Hoe vaak wordt deze site aangewend? 

 Hoe kan het systeem geoptimaliseerd worden? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem? 

o Kennen jullie de Culturele Dorstlesser? 

 Hoe frequent werd deze brochure aangewend? 

 Wat waren de voor- en nadelen van dit systeem? 
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o Kennen jullie het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs 

 Hoe actief speelt jullie instelling daar een rol in? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem? 

Topic: Maatschappij 

 

- In welke mate is diversiteit bepalend in de keuze van cultuureducatieve activiteiten binnen de 

school? 

o Hoe speelt het stedelijk cultuuraanbod hierop in? 

- Welke oplossingen zouden er hiervoor aangereikt kunnen worden? 

- Hoe staan jullie tegenover UitPas? 

o Indien ze niet weten wat UitPas is, uitleggen. 

o Is dit een oplossing om kansarme jongeren een kans te geven op participatie? 

o Is dit een extra financiële drempel voor de scholen?  

- Welk draagvlak bestaat er bij leerkrachten voor cultuureducatie? 

o Is cultuureducatie binnen de school gedragen? 

- In welke mate is het verschil tussen ASO, BSO, TSO, KSO bepalend binnen de cultuureducatie? 

o (Enkel voor het secundair onderwijs) 

Topic: Beleid 

 

- Welke ondersteuning moet er komen voor cultuureducatie? 

o Wie moet deze verantwoordelijkheid dragen? 

- In welke mate is het Vlaams onderwijsbeleid een drempel om cultuureducatie te doen? 

- In welke mate is het lokaal cultuurbeleid in Dendermonde een drempel? 

- Welke rol moet de stad op zich nemen binnen cultuureducatie? 

- Het beleid wil samenwerkingsverbanden tussen scholen en culturele partners stimuleren. 

o In hoeverre gebeurt dit al binnen Dendermonde? 

o Welke voor- of nadelen zou zoiets met zich meebrengen? 

- Welke rol speelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband? 

- Welk draagvlak heerst er nog binnen de school om meer in te gaan op het stedelijk 

cultuuraanbod voor scholen? 

Afsluitende vragen 

 

- (Enkel voor lager onderwijs) Over het gebruik van de cultuurdagboek. Dit is een map die elke 

leerling van het eerste leerjaar krijgt en elk jaar aanvult tot en met het zesde leerjaar. 

o Maken jullie gebruik van dit systeem? 

o Wat vinden jullie van dit systeem? 

o Welke rol kan dit spelen volgens u spelen om participatie te bevorderen? 

o Wat zijn u opmerkingen over het interview? 

o Welke vragen zijn er volgens u niet aan bod gekomen, waarvan het antwoord belangrijk 

zou zijn voor dit onderzoek? 
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Bijlage 5: Aanwezigheidslijst Overlegplatform Cultuur-Educatie  

Aanwezigheidslijst Overlegplatform 26/04/2016 

1. De Bijenkorf 

2. De Oogappel 

3. Oscàr Romerocollege  

4. VHTI 

5. SVI 

Aanwezigheid Overlegplatform 22/04/2015 

1. De Bijenkorf 

2. De Oogappel 

3. GBS Grembergen-Appels 

4. Heilig Hart Sint-Gillis 

5. SVI 

6. ‘t Vlasbloempje 

7. VHTI 

Aanwezigheid Overlegplatform 20/11/2014 

1. De Bijenkorf 

2. De Oogappel 

3. GBS De Klinker 

4. GBS De Schakel 

5. GBS De Toverboon 

6. GBS Grembergen-Appels 

7. Heilig Hart Sint-Gillis  

8. ’t Vlasbloempje 

9. VLEK 

Aanwezigheid Overlegplatform 21/05/2014 

1. BSGO Ten Berge 

2. Heilige Hart Sint-Gillis 

3. SVI 

4. Trefpunt 

5. ’t Vlasbloempje 

6. VHTI 

7. Visitatieschool Baasrode 

8. Vrije basisschool Herdersem 
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Verklaring op woord van eer 

Ik verklaar dat ik deze aan de Faculteit TEW ingediende masterproef zelfstandig en zonder hulp van 

andere dan de vermelde bronnen heb gemaakt.  

Ik bevestig dat de direct en indirect overgenomen informatie, stellingen en figuren uit andere 

bronnen als zodanig aangegeven zijn in overeenstemming met de richtlijnen over plagiaat in de 

masterproefbrochure.  

Ik bevestig dat dit werk origineel is, aan geen andere onderwijsinstelling werd aangeboden en nog 

niet werd gepubliceerd.  

Ik ben mij bewust van de implicaties van fraude zoals beschreven in artikel 18 van het onderwijs‐ en 

examenreglement van de Universiteit Antwerpen. (www.ua.ac.be/oer) 

Datum:   27/05/2016 

Naam:   Amaury Vanden Houwe  

Handtekening: 

 


