
 

Factsheet Kunstkracht-aanbieder worden 
 

De Kunstkracht-leerlijnen bestaan uit diverse lessenreeksen die in de klassen kunnen worden 
uitgevoerd. Er zijn leerlijnen in theater, dans, muziek, beeldende kunst, media, literatuur & filosofie en 
erfgoed. De Kunstkracht-leerlijnen bestaan uit enkele onderdelen: 

• Voor elke leerlijn is er een basisreeks van vijf lessen per groep. Leerkrachten kunnen deze 
lessenreeksen gratis zelfstandig uitvoeren, evt. ondersteund met teamtraining en co-teaching 
door Cultuurweb. 

• De school kan ervoor kiezen daarna de leerlijn te vervolgen met een verdiepingsreeks van vijf 
lessen per groep. Van deze vijf lessen worden er twee door kunstvakdocenten en/of cultureel 
aanbieders verzorgd. De school betaalt hiervoor €4 per leerling. 

Let op: deze structuur is in schooljaar 2019-2020 in alle leerlijnen doorgevoerd. De verdiepingsreeksen 
zijn herzien zodat zij standaard twee externe lessen per reeks bevatten. De losse workshops zijn komen 
te vervallen. 
 
Zo werkt het: 

• Een verdiepingsreeks bestaat altijd uit drie lessen die gegeven worden door de leerkracht zelf 
en twee lessen die door een kunstvakdocent of cultureel aanbieder worden gegeven.  

• De cultureel aanbieder verzorgt altijd beide verdiepingslessen van een leerjaar.  

• In de leerlijnen is per les aangegeven welke doelstellingen behaald moeten worden. Als 
aanbieder bepaal je zelf hoe je je les vormgeeft zodat je deze doelstelling behaalt. Het is van 
belang hieraan vast te houden, omdat je lessen onderdeel van een doorgaande lijn vormen.  

• De cultureel aanbieder geeft aan voor welke leerjaren binnen een discipline hij Kunstkracht-
aanbieder wil zijn. De les hoeft verder niet uitgewerkt of voorbereid te worden tot er een 
boeking van een school is.  

• Een school boekt een verdiepingsreeks via Cultuurweb en geeft daarbij aan welke beschikbare 
aanbieder de voorkeur heeft. De school betaalt hiervoor standaard €4 per leerling per 
verdiepingsreeks. 

• Cultuurweb bemiddelt tussen de scholen en de cultureel aanbieders. Zij coördineert het 
inplannen van de lessen en regelt de communicatie met de scholen. Indien er een aanvraag 
ontvangen wordt, nemen we contact met je op. Cultuurweb betaalt de cultureel aanbieders 
voor de gegeven lessen. 

• Tijdens de uitvoering is de leerkracht altijd aanwezig in de klas. Hierdoor is het niet vereist om 
van tevoren een VOG bij de school aan te leveren. Het is wel zeer raadzaam om een actuele 
VOG op zak te hebben om eventuele problemen te voorkomen.  

• Elke nieuwe aanbieder/docent krijgt een lesbezoek van een cultuurcoach van Cultuurweb met 
het oog op kennismaking en kwaliteitsbewaking.   

 
Ik wil aanbieder worden – wat moet ik doen? 

• Aanbieder worden kan alleen als je een relevante (kunst)vakopleiding of minimaal vijf jaar 
recente werkervaring in het onderwijs hebt. Bovendien vragen we kennis van het werken met 
een creatief proces. 

• Neem contact op met cultuurcoach Iris Scheffers om een kennismakingsgesprek aan te vragen. 
Hierin wordt de werkwijze verder toegelicht en wordt getoetst of je aan de voorwaarden 
voldoet.  

• Na dit gesprek kun je in het online formulier aangeven voor welke disciplines en leerjaren je 
Kunstkracht-aanbieder wilt worden. Per discipline is (of komt) er een informatiesheet met een 
korte uitleg van de leerlijn in elk leerjaar beschikbaar. 

• Cultuurweb voegt je na goedkeuring als aanbieder voor de betreffende reeksen toe op de 
website, waarna scholen je als aanbieder kunnen vinden.  

 
Neem voor vragen, informatie of een gesprek contact op met cultuurcoach Iris Scheffers.  

http://westlandcultuurweb.nl/onderwijs/kunstkracht-10-cultuureducatie-actieve-leerlijnen/erfgoed
https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
mailto:ischeffers@westlandcultuurweb.nl
https://westlandcultuurweb.nl/onderwijs/formulieren/aanmeldformulier-kunstkracht-verdiepingsreeksen
mailto:ischeffers@westlandcultuurweb.nl

