THEMA: GIDS VOOR CREATIEVE OPLOSSINGEN

waardering van niet-cognitieve waarderingen. De samenleving heeft ook behoefte
aan creativiteit, probleemoplossend
vermogen, samenwerking, culturele en
morele sensitiviteit, zorgzaamheid en
vakmanschap. Om de eigenwaarde van
álle jongeren te bevorderen en iedereen
optimale levenskansen te bieden, is hiervoor meer waardering nodig.’
Daarnaast ziet hĳ, als schoolbestuurder,
in kunstvakken een belangrĳke manier
voor scholen om zich te profileren en
naar buiten te treden, bĳvoorbeeld door
toneelvoorstellingen en muziekavonden.
Op een school met een gezonde cultuur
op kunstgebied zĳn dit soort evenementen altĳd van hoger niveau. En met
positieve publiciteit hierover trekt een
school leerlingen aan. Elk schoolbestuur
zou gevoelig moeten zĳn voor deze
argumenten, waarmee je als kunstsectie
meer ruimte krĳgt om te opereren. Je
zou zelfs inkomsten uit dit soort avonden
kunnen genereren door het geld dat uit
de kaartverkoop komt richting de sectie
te laten vloeien.
Binnen het plan zit idealiter een einddoel
verweven. Wellicht het in de toekomst
aanbieden van een kunstvak in de
bovenbouw als eindexamenvak, of een
samenwerking met een muziekschool,
theater of kunstgalerie. Sinds twee jaar

biedt zĳn school bĳvoorbeeld muziek aan
als eindexamenvak op zowel HAVO als
VWO en drama in de MAVO.
BEDRĲFSMATIG DENKEN
Leendert-Jan komt goed op dreef. ‘Daarnaast moet je een eerder genoemde
goed sluitende begroting indienen.
Bedenk je wat je aan leermiddelen
moet hebben en denk hierbĳ ook aan
uitstapjes naar een concertgebouw, een
museum of een dansvoorstelling. Als je
je bedenkt dat de grootste uitgavenpost
van een school in personeelskosten zit,
waarbĳ dat gaat om tonnen of misschien
wel miljoenen, is duizend euro meer of
minder voor dit soort zaken peanuts.
Dan hoef je per kind nog maar een klein
bedrag aan eigen bĳdrage te vragen en
je zit in de bus naar het Concertgebouw.
Bĳ mĳ op school wordt een goede begroting vergezeld van een goed (bedrĳfs-)
plan vrĳwel altĳd gehonoreerd.’
Een vaak te weinig ontgonnen gebied
is de ouderbĳdrage. In elke pot zit wel
een vakje cultuur of uitstapjes. Met name
grote uitgaven voor lesmateriaal of
excursies en andere culturele activiteiten
kunnen hieruit worden bekostigd. Dit kan
gaan om honderden, soms wel duizenden euro’s. Elke school waarop kunstvakken worden gegeven vindt deze vakken
belangrĳk. Oudercommissies zien ook de

noodzaak van deze vakken en de daarbĳ
komende financiële bĳdragen in, zeker nu
men zich bewust is van de moeilĳkheden
waarin deze vakken zich kunnen bevinden. Er zĳn zoveel andere plekken waar
geld te vinden is. ‘Je moet goed zoeken,
maar je vindt altĳd wel wat.’
Leendert-Jan ziet financiële krapte in het
onderwĳs als een uitdaging: ‘Ik ben goed
in het oplossen van financiële problemen.
Er zĳn vele manieren om aan geld te komen, zoals we al besproken hebben. We
zouden niet meer moeten klagen, maar
meer als ondernemer moeten denken.
Als je blĳft steken in het louter als leraar
denken, kom je in deze tĳd niet verder.
Denk verder, ontdek nieuwe mogelĳkheden. Je eigen sectie goed verkopen en
financieel gezond houden zou het devies
moeten zĳn.’

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

> Berlage Lyceum:
www.berlage.espritscholen.nl
> De ischolengroep:
http://ischolengroep.org

KUNSTZONE ZOEKT EEN CO-HOOFDREDACTEUR
KUNSTZONE ontwikkelt zich van
een blad voor kunst en cultuur in
het onderwijs naar een crossmediaal
platform voor kunst- en cultuureducatie.
Het blad komt zes keer per jaar uit.
Teamspirit en samenwerken staan
centraal bij KUNSTZONE. Binnen de
semi-vrijwillige redactie werken we
in teams van twee. Ieder team werkt
vaak vakoverstijgend aan een van
de verschillende kunstdisciplines.
Sinds augustus 2012 werken we ook
met een tweekoppige hoofdredactie.
De hoofdredacteuren zijn samen
verantwoordelijk voor de productie en
de inhoud van het complete platform
van KUNSTZONE. Met ingang van 1 juli
2014 ontstaat er een vacature voor een
co-hoofdredacteur.

WE VRAGEN

WAAROM DIT DOEN?

t F FOEZOBNJTDIFOýFYJCFMQFSTPPO
die zelfstandig kan werken en in
teamverband;
t NFUEFBEMJOFTLBOPNHBBO UFHFO
stress kan en leiding kan geven;
t NFEFWPSNLBOHFWFOBBOEF
ontwikkeling van het platform, het
blad en zijn medewerkers;
t SFEBDUJPOFMFFOPGKPVSOBMJTUJFLF
ervaring heeft.
t SVJNFFSWBSJOHFOPGFFOEVJEFMJKLF
band heeft met kunstonderwijs;
t VJUTUFLFOEPQEFIPPHUFJTWBO
de laatste ontwikkelingen in het
(kunst)onderwijs;
t CFLFOEJTNFUFOFFOWJTJF
heeft over nieuwe media en de
journalistiek in de toekomst.

t %
 JUJTFFONPHFMJKLIFJEPNFDIU
iets te betekenen voor kunst- en
cultuureducatie.
t 4BNFOXFSLFONFUEJU
enthousiaste redactie team is
enorm inspirerend.
t ;FTLFFSQFSKBBSEFLJDLPNFFO
nieuwe Kunstzone het licht te
laten zien.
t #FUSPLLFO[JKOCJKEFBDUVFMF
tendens van overgang van
blad Kunstzone naar platform
Kunstzone.
t &FOWFSHPFEJOHWBOé  JODM
BTW) op jaarbasis. Detachering via
GOVAK-regeling voor 0,15 fte is
ook mogelijk.

REAGEREN?
Stuur uw reactie met CV vóór 13 maart 2014 naar Hoofdredactie
Kunstzone ter attentie van Saskia van der Linden door te mailen
naar info@kunstzone.nl.
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