Ronde 1 werksessies 14:45 - 15:40 uur
Annelies Bartelink

Samenwerken: iedereen doet het. Met collega’s en in werkgroepen, conglomeraten of
netwerken. Samenwerken kan leuk en inspirerend zijn, maar soms zit je een tijdlang bij
elkaar zonder tastbaar resultaat. Of je gaat vol energie met nieuwe plannen uit elkaar,
waarna de waan van de dag ervoor zorgt dat deze plannen stranden. Uit onderzoek
blijkt dat slechts 20% van de samenwerkingen tussen verschillende partijen succesvol is
.
Annelies Bartelink deed onderzoek naar effectieve samenwerking tussen onderwijs,
culturele instellingen / kunstdocenten en een intermediair zoals Kunstcircuit. Zij vond tien
voorwaarden - zoals tijd nemen om te komen tot een gemeenschappelijk doel, maar ook
aandacht schenken aan de diverse, en soms zelfs tegengestelde, belangen van iedereen
aan tafel. Tijdens de werksessie gaan we in gesprek over de tien voorwaarden. En we
zetten de voorwaarden om naar praktische tools om bij je eerstvolgende samenwerking toe
te passen.

Hèt Deventer congres over cultuureducatie in het PO en VO
Thema “Samenwerken: vast en zeker!”

Datum / tijd:

Dinsdag 10 maart 14:30 - 18:00 uur

Locatie:

De Gasfabriek | Zutphenseweg 6b Deventer

Elke Wiss &
Marijke Blok

Georganiseerd door:

schooldirecteuren PO en VO, contactpersonen cultuur/ICC’ers/cultuurcoördinatoren,
leerkrachten PO, docenten VO, culturele instellingen en ZZP’ers.

14:00 - 14:30 uur
14:30 - 14:40 uur

Inloop en ontvangst met koffie & thee
Welkomstwoord

14:45 - 15:40 uur

Ronde 1 werksessies: praktisch aan de slag

15:40 - 16:00 uur

Pauze

16:00 - 17:00 uur

Keynote door Sandra Schruijer

17:05 - 18:00 uur

Ronde 2 werksessies: praktisch aan de slag

18:00 uur		

Afsluiting met aangeklede borrel

Keynote spreker: Sandra Schruijer

Elke Wiss is trainer en spreker op het gebied van creatief denken en praktische filosofie.
Al spelenderwijs helpt zij haar deelnemers graag naar nieuwe, verrassende inzichten.
Arjen Nicolaï &
Robin Prijs

Samenwerken: dat lijkt eenvoudig, want we doen het tenslotte allemaal voor de
leerlingen. Cultuureducatie is liefdewerk! Maar hoe meer partijen aan tafel zitten,
hoe lastiger het wordt. Iedereen heeft eigen belangen, percepties, wensen en
kennis. Sandra Schruijer neemt ons op bevlogen wijze mee in de sociale kant
van samenwerken, met thema’s zoals veiligheid, vertrouwen en conflict. Toch
best complex, dat samenwerken…
Sandra Schruijer is directeur van Professional Development International BV,
van waaruit zij groepen begeleidt, interorganisationele systemen ondersteunt en
professionele vormingsprogramma’s ontwikkelt. Daarnaast is zij hoogleraar
Organisatiewetenschap aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht, en hoogleraar Organisatiepsychologie aan Tias
School for Business and Society, Universiteit van Tilburg. Haar onderwijs en
onderzoek betreft de dynamiek van interorganisationele samenwerking, groepsdynamiek en organisatie-ontwikkeling.

■■ Duurzame projecten in het VO; van wens naar werkelijkheid
Aan de hand van good practices zet je samen de eerste stap voor jullie project.
In Deventer hebben we, onderwijs en culturele partners, al een tijd de wens om in het VO
meer dan alleen workshopdagen aan te bieden en leerlingen te laten deelnemen aan
duurzame projecten. Projecten die meer betekenis hebben voor leerlingen en het onderwijs
omdat ze aansluiten bij thema’s uit hun belevingswereld. Of omdat ze verknoopt zijn met
het onderwijs van de school of onderwerpen waar leerlingen dagelijks mee te maken
hebben. In deze sessie willen we kijken welke samenwerking(en) er aangegaan kunnen
worden om een eerste stap mee te zetten. Projectleiders uit het land vertellen over hun
culturele VO projecten, met o.a. Arjen Nicolaï van Gigant Apeldoorn. Waarom zijn deze
projecten zo waardevol en wat doet het met de leerling en de school? Wat levert het alle
partijen op en wat zijn struikelblokken? Daarnaast ga je als deelnemer (onderwijs en
culturele partners) praktisch aan de slag met wensen of projectideeën om zo al concrete
eerste stappen te zetten.

16:00 - 17:00 uur

Samenwerken: vast en zeker!
De relationele dynamiek van multipartijen samenwerking

■■ Samenwerking tussen onderwijs en cultuur: hoe doe jij dat?
Een interactief spel waar je geheid wijzer van wordt!
Tijdens deze werksessie leer je ervarenderwijs beter samenwerken. Je leert met andere ogen
kijken naar samenwerken, doet nieuwe inzichten op en jouw visie wordt scherper. Je ontwikkelt
meer begrip voor wat samenwerken precies inhoudt, voor je eigen en andermans drijfveren.
Interactief, humorvol en vol eye-openers!

Voor wie: iedereen die belang hecht aan kunst en cultuur in het primair en/of
voortgezet onderwijs.

Programma

■■ Haal meer uit je samenwerkingen
Praktische tools op basis van de voorwaarden voor effectieve samenwerking.

Ronde 2 werksessies 17:05 - 18:00 uur
Gonnie Kleine

■■ Design thinking: co-creatie tussen onderwijs en kunstdocenten
Hoe het beste van twee werelden tot betere lesinhoud voor leerlingen leidt.
Design Thinking is een innovatiemethode die al wordt ingezet in het bedrijfsleven en het
onderwijs. Het blijkt perfect geschikt om in co-creatie tussen onderwijs en kunstdocenten
lessen kunst en cultuur te ontwikkelen. De methode kent vijf fases, waarbij er een vast
tijdsbestek is voor iedere fase. Dit zorgt ervoor dat deelnemers in korte tijd, in co-creatie, de
meest passende lesinvulling weten te bedenken, voor de daadwerkelijke behoefte. Hierbij
brengen kunstvakdocenten kennis van hun vak en hun onderwijservaring in en het
onderwijs de kennis over hun leerlingen en eventuele kennis van de gekozen kunstdiscipline. Gonnie Kleine leidt ons door de methode en biedt korte inspirerende opdrachten
die je zeker eye-openers zullen opleveren.

Elke Wiss

■■ Werkvormen; maar dan net even anders
Hoe je leerlingen - zonder gedoe - anders kunt laten samenwerken.

Deelname is kosteloos. Deze middag wordt mogelijk gemaakt vanuit de
Kunstcircuit programma’s CultuurCircuit PO en Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Je wilt je leerlingen graag laten samenwerken, maar je wilt niet dat het gedoe of chaos
oplevert.
Je wilt je lessen misschien weleens anders indelen.
Niet altijd hetzelfde vragenrondje, dezelfde groepjes of de standaard ‘beurten’.
Maar hoe dan?
Hoe kun je creatief zijn met werkvormen waardoor je leerlingen lekker aan de slag gaan,
zónder dat het chaos wordt?
Welke werkvormen zijn makkelijk, praktisch, snel uit te voeren en inspirerend?
In deze werksessie ontdek je ze!

Deze middag is gerelateerd aan de centrale Xpeditie Cultuureducatie, georganiseerd
door Rijnbrink op 27 mei met hetzelfde thema. Ook in Hengelo zal een On Tour
plaatsvinden, op 1 april georganiseerd door Oyfo. Zie www.xpeditiecultuureducatie.nl

Elke is trainer en spreker op het gebied van creatief denken en praktische filosofie en
didactiek. Voor haar eigen trainingen en workshops heeft ze zich verdiept in vernieuwende
werkvormen en deze deelt ze graag.

Meer informatie

Ga naar www.kunstcircuit.nl/xpeditie-on-tour
voor het aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot en met woensdag 4 maart.

