
Bovenschoolse cultuurcoordinator – Hedwig de Bruijn

Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam is Hedwig de Bruijn en sinds 1 juni ben ik  aangesteld als 
bovenschoolse cultuurcoordinator voor het basisonderwijs in Oldenzaal. Deze functie komt 
voort uit een intentieverklaring van de directeuren van de Oldenzaalse basisscholen samen met 
de gemeente. Hierin is vastgelegd dat ze duurzaam willen samenwerken aan de ontwikkeling 
van cultuureducatie in Oldenzaal.

Cultuuronderwijs is in ontwikkeling en ligt vaak nog niet kant en klaar op de plank in 
toegankelijke lesmethoden voor leerkrachten. Dat maakt het voor hen niet  gemakkelijk om 
cultuuronderwijs te kunnen geven. Er gebeurt al wel heel veel; het besef dat cultuuronderwijs 
belangrijk is, is duidelijk aanwezig maar de meeste activiteiten zijn vaak nog hapsnap 
georganiseerd. 
Om er voor te zorgen dat er meer structuur en duidelijkheid komt in het cultuuronderwijs op de 
Oldenzaalse basisscholen, is mijn huidige functie in het leven geroepen. 

Wat doe ik:
 Op de scholen signaleer ik waaraan behoefte is en van daaruit kijk ik wat ik we kunnen 

doen. 
 Het verbinden van een culturele instelling met een school om samen een 

cultuureducatief project vorm te geven. 
 Ook heb ik zicht op mogelijke subsidietrajecten en zo mogelijk kunnen we die benutten 

zodat de school daar zijn voordeel mee kan doen.  

Uitwerking:
 Cultuuraanbieders kunnen via mij een stukje tekst met foto plaatsen op de nieuwe 

website voor cultuureducatie voor Oldenzaalse basisscholen en cultuuraanbieders. Sinds
1 juni is er namelijk een website beschikbaar voor de Oldenzaalse basisscholen en 
culturele instellingen; www.ceppo-oldenzaal.nl

 Via deze website kunnen scholen zich ieder jaar aanmelden voor hun keuze uit het 
kunstmenu, een cultureel activiteitenprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld en er 
voor zorg draagt dat leerlingen gedurende hun basisschooltijd in aanraking komen met 
zoveel mogelijk cultuurvormen. Scholen betalen daarvoor jaarlijks een vast klein bedrag 
aan de gemeente. 

 Cultuuraanbieders kunnen hun overige cultuureducatieve aanbod onder de aandacht 
brengen bij de scholen via deze website. Want scholen hebben naast het kunstmenu nog 
vrije mogelijkheid om het cultuuronderwijs op eigen wijze in te vullen. 

 Voor de scholen wordt het op deze wijze via de website gemakkelijker zoeken naar 
passend cultuuronderwijs voor hun school.  

 Voor cultuuraanbieders is het een mooi medium om hun educatief aanbod onder de 
aandacht van de scholen te brengen.

Door te kijken of we een pilot kunnen doen op één van de scholen met nieuw cultuureducatief 
aanbod, hebben we de mogelijkheid om dit aanbod te evalueren.   Indien goed bevonden, kan dit 
als zodanig terug gevonden worden op de website. Scholen weten dan dat het een getoetst en 
kwalitatief goed bevonden aanbod is.
 
Uiteindelijk moeten we in de toekomst toe gaan werken naar doorlopende leerlijnen mbt 
cultuuronderwijs zodat in de toekomst  sprake is van toegankelijke lesmethoden waarin de rol 
van liefst lokale culturele instellingen al is meegenomen en duidelijk is. 

http://www.ceppo-oldenzaal.nl/


Door verder met alle basisscholen om de tafel te gaan zitten, proberen we zaken meer op elkaar 
af te stemmen en gebuik te maken van elkaars kennis. Wat we op de ene school ontwikkeld 
hebben, kan wellicht ook benut worden op een andere school. Zo hoeven we niet iedere keer 
opnieuw het wiel uit te vinden. Dat maakt e.e.a. efficienter voor zowel scholen als culturele 
instellingen met een educatief aanbod. 
Daarnaast organiseren we o.a. kennismiddagen verzorgd door culturele instellingen om de 
deskundigheid onder de leerkrachten op een specifiek cultuureducatief gebied te vergroten. Zo 
is er vorig jaar  bijvoorbeeld een kennismiddag erfgoededucatie geweest.

Momenteel ben ik bezig met een kennismakingsronde langs de basisscholen en culturele 
instellingen en krijg ik steeds meer informatie over wensen en mogelijkheden op 
cultuureducatief gebied. Ik word steeds meer de spin in het web van basisscholen, culturele 
instellingen, gemeente en subsidieverstrekkers. Ik merk ook dat men de weg naar mij langzaam 
aan al aardig weet te vinden.  

Mocht je een leuk cultuureducatief aanbod hebben voor de scholen, dan kun je me benaderen en 
kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wellicht kan ik je aanbod plaatsen op 
onze website of anderszins in contact brengen met de scholen.

Je kunt met vragen op dit gebied bij mij terecht via mijn mail hedwigdebruijn@ceppo-
oldenzaal.nl of telefoonnummer: 06 53 96 91 07
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