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Verslag Platform Cultuureducatie Limburg van dinsdag 13 juni te Roermond. 

 

1. Welkom  
Extra welkom aan Biena, Eveline, Henriette en Hedi. Speciaal welkom aan Maud Bouwman en Arjan 
van Eeten die ons namens de beide Pabo ’s inzicht zullen geven in het instituut “Pabo”.  
Voor de deelnemerslijst van het PCL van 13 juni zie bijlage 1.  
 

2. Verslag 7 maart 2017  
Er zijn t.a.v. het verslag van 7 maart geen opmerkingen. 

 

3. Waar staat het proces van CMK Limburg nu? (Hanneke Suilen)   
Hanneke Suilen en Nicolle van Lith hebben een rondje gemaakt langs alle penvoerders dit om 
betrokken te zijn en om op te halen hoe het gaat.  Hanneke Suilen benoemd dat ze zeer blij verrast 
waren in hoeverre alle penvoerders al bezig zijn om de goede stappen te maken. De penvoerders 
werken aan het schaven van de plannen, de plannen worden steeds verfijnder en doorleefder. Alle 
penvoerders staan in contact met hun culturele omgeving, de ene penvoerder intenser dan de andere 
maar dat mag en kan. Iedereen is in gesprek met het onderwijs, er is wel verschil te merken, sommige 
penvoerders zijn al ver in de samenwerking met het onderwijs, anderen zijn nog in de 
verkenningsfase.  
All over: iedereen ligt op koers!  

 

4. Werksessie met de beide Limburgse Pabo’s die in dialoog gaan met de deelnemers van het 
Platform over o.a. leergemeenschappen en de samenwerking met de programma’s voor 
Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg. 

Vandaag staat “de Pabo” centraal tijdens het PCL. Dit  n.a.v. van vragen van de penvoerders in de 
afgelopen maanden. Samen met Hanneke Suilen, Maud Bouwman en Vivian Knols is de workshop 
van vandaag voorbereid. Belangrijkste thema is: hoe er verbinding wordt gelegd met de Pabo en het 
umveld en welke rol heeft de Pabo binnen het primair onderwijs.  
Maud Bouwman is teamleider bij Fontys hogeschool kind en educatie. Omdat Vivians Knols vandaag 
verhinderd was geeft Maud ook namens de Nieuwste Pabo inzicht in het instituut “Pabo”.   
 
Door krachten te bundelen kan er meer gerealiseerd worden. De Pabo is een goede gesprekspartner 
van het ministerie. De Pabo is als instituut goed ingebed in alle po-scholen. Ook in cultuureducatie 
kan en wil de Pabo een spilfunctie spelen. De beide Pabo’s leiden de toekomstige leraren op en 
werken intensief samen. 
 
De toekomstige leraar is de cultuurdrager van de toekomst. De Pabo bepaalt samen met het 
onderwijsveld wat die toekomstige leraar moet kennen en kunnen. Daarom zijn er 
samenwerkingsverbanden opgericht, waarin de Pabo ‘s en het werkveld samen verantwoordelijk zijn 
voor het opleiden van de toekomstige leraar. Ook na het afstuderen van de studenten blijven deze 
partnerschappen bestaan. Immers ook autorijden leer je pas nadat je je rijbewijs hebt gehaald. Dat is 
ook het geval met lesgeven. Scholen willen dat de Pabo ‘s blijven meedenken over hoe een leerkracht 
ontwikkelt van een basis- naar een start bekwame leerkracht. 
Het werkveld stelt steeds specifiekere vragen, het samenstellen van het team in het basisonderwijs 
waarin talenten elkaar aanvullen gaat steeds verder. De basisschool brengt dit samen met de Pabo in 
beeld. Welke rol heeft de Pabo hierin? Samen met de basisscholen faciliteren zij 
leergemeenschappen. Een leven lang leren staat hierin centraal.  
 
Hoe maken de Pabo’s de verbinding met hun culturele omgeving? 
Voorbeeld van Fontys hogeschool Kind en Educatie: deze Pabo heeft culturele organisaties 
uitgenodigd om zich te presenteren waarna studenten een half jaar lang een partnerschap zijn 
aangegaan met een culturele organisatie. Opdracht was om samen een onderwijsvernieuwing voor de 
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culturele organisatie te ontwikkelen. FHKE  is samen met penvoerder Lokaal C in gesprek gegaan. 
Samen wil men losse projecten overstijgen, en verdiepen en verankeren. 
 
Voorbeeld  van de Nieuwste Pabo, de Domijnen en onderwijsstichting Kindante: Stichting 
Kindante heeft enkele groepsleerkrachten samen met de Nieuwste Pabo in Sittard opgeleid tot 
cultuurdrager. De vraag vanuit Kindante was om aan deze opleiding mensen vanuit het culturele veld 
te koppelen, om zo van en met elkaar te leren. Dit heeft heel goed gewerkt. Men kreeg meer inzicht in 
elkaars werkomgeving en ging elkaar beter begrijpen en versterken. Ook komend schooljaar 2017-
2018 streven ze naar een vervolg op deze ingeslagen weg. 
 
Maud Bouwman geeft uitleg over de invulling van de opleiding aan de beide Pabo’s, met name over 
leerjaar drie t.a.v. profilering mens, maatschappij, kunst en cultuur, de minor cultuureducatie (waarin 
ook de ICC  bevoegdheid wordt behaald), de minor muziek (deze gaat komend schooljaar starten). 
Daarna de post hbo-opleiding Cultuur begeleider en Vakspecialist Muziek. ( zie bijgevoegde 
presentatie) 
 
 
Vragen/ opmerkingen tijdens de werksessie o.l.v. Maud Bouwman: 

• Marlène van Poeijer gemeente Venlo geeft aan dat het belangrijk is dat we allemaal op de 
hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen, zodat we niet allemaal hetzelfde wiel gaan uitvinden.  

• Emile Florack zegt dat hij met zijn collega’s van de kunstencentra gaat praten over hoe zij in 
de ontwikkeling die de Pabo doorloopt betrokken kunnen worden.   

• Maud Bouwman geeft aan dat we van het ad hoc denken af moeten, meer duurzame 
verbindingen leggen met elkaar.  

• Carol Maas: Hoe kunnen we met de beide Pabo’s het hele werkgebied Limburg omvatten? 
Maud Bouwman geeft aan dat beide Pabo ‘s heel Limburg dekken betreffende opleiden in 
school. Aanhaken is dus niet moeilijk.  

• Maud Bouwman geeft aan dat de penvoerders ook vooral moeten aangeven waar zij kansen 
of hiaten zien. Welke scholen melden zich nooit, wat zijn kansen die ook voor andere 
gebieden interessant kunnen zijn?  

• Arjan van Eeten: het is erg belangrijk om de relevantie voor de praktijk direct zichtbaar en 
bruikbaar te maken.  

• “De werkplaats” voor onderwijs kwaliteit voor de toekomst, vorige week gelanceerd door de 
Provincie Limburg, sluit hier ook goed bij aan, Nicolle van Lith stuurt deze informatie door. 

• Arjan van Eeten: landelijk denken we ook na wat we moeten doen met al het 
scholingsaanbod/post hbo’s enz., wat vragen scholen/ het werkveld eigenlijk. Waar ligt de 
toekomst? 

• Hanneke Suilen: De rol van de vakdocent muziek verandert, hoe zorgt hij ervoor dat die 
leerkracht uit groep 3 een goede basis muziekles kan geven?  Ook het conservatorium is zich 
aan het voorbereiden op de veranderende rol van de vakleerkracht. Want hoeveel scholen 
kunnen zich in de toekomst nog een vakleerkracht veroorloven. 

• Op de vraag of de post hbo-vakspecialist muziek de opleiding docent muziek aan het 
conservatorium vervangt is het antwoord “nee”. De opleiding docent muziek is een 
beroepsopleiding. De post hbo-vakspecialist muziek is een verdieping voor 
groepsleerkrachten met een grote affiniteit voor muziek. Deze vakspecialist kan wel een grote 
rol spelen in de borging en verankering van muziekonderwijs binnen het curriculum van de 
school. 

• Nicole Samson: De minor gaat over de verdieping hoe bouw ik de materie uit en hoe breng ik 
die in de klas? Het Continuüm werkt heel nauw samen met de nieuwste Pabo: zij sluiten aan 
bij wat werkt in de regio en maken verbindingen met techniekonderwijs. 

• Nicolle van Lith: Wetenschap en techniek heeft ook onze aandacht binnen het PCL. 
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De beide Pabo’s zijn ook spelers in het programma CMK Limburg 17-20. Maud Bouwman roept alle 
penvoerders op: vergeet ons niet! De Pabo ‘s zijn er 300% van overtuigt dat we het echt samen 
moeten doen: zoek ons op om samen onderstaande vier punten te bereiken!  
 

1. Netwerk in de regio 
2. Expertise benutten 
3. Van en met elkaar leren 
4. Deskundigheid bevordering 

 
Femke Smeets: praktische vraag; hoe zien jullie dat voor je? Solo aan tafel, of allemaal samen.  
Maud Bouwman: De Pabo heeft de penvoerders nodig om het overzicht te behouden, ook om alle 
stromingen te begrijpen over hoe samenwerkingen in elkaar zitten. Het PCL helpt om hier de 
ontwikkelingen samen te bundelen en contacten te leggen. Zo kunnen lijnen snel gelegd worden.  
 
Vraag van Hanneke Suilen: Hebben deelnemers nu een ander beeld van de Pabo? 

• Wim Truijen wil weten of scholen ervoor kunnen kiezen om niks aan cultuur te doen? Maud 
Bouwman: elk schoolbestuur maakt eigen keuzes. De ruimte voor accenten is er bij de 
scholen.  

• Arjan van Eeten: We gaan voor een leven lang leren. Verbinding met cmk is het deskundiger 
maken van een team, sluit daarvoor aan bij de pabo, die zit in het DNA van een school! Maak 
contact en word partner van elkaar. 

 
 Wat halen de penvoerders/ culturele organisatie nu uit deze werksessie van de beide Pabo’s’?  

• Norbert Leurs: 8 stagiaires meenemen van de Pabo in het verhaal van midden Limburg bij 
cmk programma DOEN! Goed dat stagiaires het culturele veld intensief leren kennen, het 
opent deuren.  

• Norbert Leurs: hoeveel studenten blijven er in Limburg ‘hangen’. Maud Bouwman: het is lastig 
om getallen te noemen! Studente waaieren uit naar waar ze werk kunnen krijgen. 

• Norbert Leurs: wij hebben er behoefte aan om nog meer gevoed te worden vanuit het 
onderwijs, we willen vooral betrokken worden! We willen een nieuwe ontwikkeling inzetten. 
Norbert pleit ervoor dat pabo en penvoerder elkaar opzoeken.  

• Manon Souren, borgen van cmk: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet concurreren met 
elkaar binnen het programma dat de scholen aangeboden krijgen (wetenschap/ 
cultuureducatie) Ze vraagt zich af waar dit gesprek plaatsvindt t.a.v. de keuzes. Hanneke 
Suilen zegt: de school maakt zelf de keuzes.  

• Carol Maas: wetenschap en techniek en cultuureducatie aan elkaar verbinden is belangrijk. 
Daar liggen al haakjes.   

• Hanneke Suilen: het is essentieel om via de Pabo de toekomstige leerkracht sterk te maken 
en mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen. Zij zijn het goud van de toekomst en kunnen 
de verbindingen leggen tussen het curriculum van de school en de leefomgeving van 
kinderen!  

• Hanneke Suilen: Iedere school heeft een opdracht om cultuureducatie op te nemen in het 
curriculum van de school. Hoe ze dit vormgeven kiezen scholen zelf!  

• Julia Derikx: ik merk dat bij de scholen de realiteit is doorgedrongen dat scholen zoals ze nu 
werken niet meer door kunnen gaan. We moeten anders opleiden, er is urgentie. Kinderen 
moeten andere dingen leren, bijvoorbeeld zelf onderzoek kunnen plegen. Het hele cultuur, 
wetenschap en techniek veld moeten we helemaal integreren in het onderwijs. Het is nu veel 
beter geborgd dan 15 jaar geleden.  

• Carol Maas: Vraag over ICC-cursus uitvoeren in samenwerking met de Pabo’s? Ja graag! 
Advies Hanneke: stap vooral naar de Pabo’s toe.  
 
 
 



 
 

4 
 

 
 
 

Actie voor PCL: 
1. Formeren kleinere werkgroep Pabo’s, penvoerders en? rondom het realiseren van de ICC -

cursus: doel; is presenteren tijdens week van de cultuureducatie.  
2. Inventariseren: Welke hogescholen kunnen er nog meer aansluiten? Ton Wilbers geeft aan 

dat er behoefte is om op de manier van de samenwerking met conservatorium uit te rollen met 
de andere hogescholen voor de kusten. (Dans/ beeldend/ toneel) 

3. Alle penvoerders krijgen informatie van Hanneke Suilen over de Pabo, het thema van 
samenwerking, voor het fonds cultuurparticipatie.  

4. Nicolle stuurt info over “de Werkplaats”. 
5. Hanneke/ Nicolle stuurt de informatie van de DOOR! muziek dag door.  

 
Overig:  

• Deelnemerslijst zie bijlage 1 

• Power point Pabo’s Nieuwst Pabo Zuyd Hogeschool Sittard en Fontys Hogeschool Kind en 
Educatie Venlo zie bijlage 2  

• Informatie DOOR! muziekdag bijlage 3 
 
Sluiting:  

• Kom ook allen naar de DOOR! zonder grenzen dag op 23 juni te Thorn. (zie bijlage 3)  

• Reserveer in je agenda de dag van de cultuureducatie op 29 september te Roermond en de 
week van de cultuureducatie van 25-29 september, meer informatie hierover volgt in de eerste 
week van juli.  

 
Allen hartelijk dank voor ieders aanwezigheid en deelname in het gesprek! Tot de volgende PCL op 
dinsdag 3 oktober van 10.00-12.00 uur in Theater hotel de Oranjerie te Roermond.  
 


