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Agenda

• Introductie

▪ Mijn organisatie

▪ De vmbo-leerling (aannames)

▪ Wat gun ik de vmbo-leerling



In het kader van Studio VMBO, een in september 2020 nieuw te starten 
ontwikkeltraject van cultuuronderwijs met vmbo-, praktijkscholen en 
culturele partners in Flevoland zijn op 13 november 2019 verschillende 
culturele organisaties uit Flevoland en scholen samen gekomen om een 
voorproefje te krijgen op dit co-creatie proces en ervaringen/ expertises te 
delen. 

In een 1,5 uur durende sessie hebben de deelnemers door het doen van 
een aantal opdrachten elkaar leren kennen en zich verplaatst in de 
belevingswereld rondom kunst en cultuur van de vmbo-leerling. In deze 
presentatie vind je de resultaten van de sessie.

Introductie



Mijn organisatie
Wat zijn de krachten en ervaringen van mijn organisatie? 
Wat kunnen wij de vmbo-leerling bieden?



Mijn organisatie

Aan de hand van een format 

hebben de deelnemers 

zichzelf gepresenteerd. 

Wat zijn de krachten van mijn 

organisatie? Welke ervaringen 

heb ik al in de samenwerking 

met scholen en leerlingen? 

Wat zou een droom project 

zijn met vmbo-leerlingen? 



Resultaten groep 1



Resultaten groep 2



Resultaten groep 3



Resultaten groep 4



Resultaten groep 5



Welke aannames zijn er over de vmbo-leerling?

De VMBO-leerling



De VMBO-leerling

In groepen van 5 deelnemers 

werden de aannames rondom 

de vmbo-leerling in kaart 

gebracht. Waar houdt de vmbo-

leerling zich mee bezig? Wat is 

zijn/ haar droom? Wat neemt 

de leerling mee dat waardevol 

kan zijn voor co-creatie? Wat 

kan je leren van de leerling?



De VMBO-leerling van groep 1



De VMBO-leerling van groep 2



De VMBO-leerling van groep 3



De VMBO-leerling van groep 4



De VMBO-leerling van groep 5



Ik gun…..
Aan de hand van de inzichtkaarten gun ik de vmbo-leerling…...



Ik gun de VMBO-leerling

Aan de hand van inzichtkaarten, 

eerder opgehaald in een lopend 

traject ‘Samen bouwen aan 

Flevolands cultuuronderwijs in het 

VMBO’ zijn uitspraken gevormd 

over wat de deelnemers een vmbo-

leerling gunnen in het kader van 

kunst en cultuur. De deelnemers 

kozen ieder individueel een kaart en 

vormden hierbij een uitspraak. 



Wat zijn terugkerende uitspraken over en voor de vmbo-leerling?

Analyse



De VMBO-leerling…



Ik gun de VMBO-leerling…



Bedankt!

Meer info? 

Projectleiding

Edien Lammers

edien@cultuureducatieflevoland.nl

06-25024481

STUDIO VMBO wordt mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland en FleCk, 

Gemeente Almere, Collage en BonteHond en het ministerie van OCW.

mailto:edien@cultuureducatieflevoland.nl



