Ontwerpen in Studio VMBO doe je zo!

Vernieuwend én passend kunst- en
cultuuronderwijs voor de vmbo-leerling
Wil je samen met andere Flevolandse
vmbo-scholen vernieuwend kunst- en
cultuuronderwijs ontwikkelen? Doe dan mee
met Studio VMBO. We hebben een traject
vormgegeven op basis van de uitkomsten van
het behoeftenonderzoek dat we bij een aantal
scholen hebben uitgevoerd.

Passend bij de eigen schoolambitie ontwerpen
jullie in twee jaar innovatieve lesactiviteiten die
optimaal passen bij de vmbo-leerlingen.
Je ontwikkelt bijvoorbeeld modules of
projecten, in co-creatie met partners uit de
culturele omgeving van je school en laat ze
testen door je eigen leerlingen.

WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT
-

het onderwijs aansluit op de belevingswereld van de vmbo-leerling;
je onderwijs samen maakt;
leerlingen op een interessante manier kennismaken met hun culturele omgeving;
wat we ontwikkelen gedeeld wordt met zo veel mogelijk andere vmbo-scholen in Flevoland.
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Het traject
Binnen Studio VMBO ontwerpen scholen
samen met hun lokale partner – Collage, Kubus,
Cultuurbedrijf Noordoostpolder of De Meerpaal
– en culturele partners als BonteHond en andere
kunst- en/of erfgoedinstellingen in twee jaar tijd
nieuwe vormen van kunst- en cultuuronderwijs.
Uitgewerkt in uiteenlopende modules/projecten
bevorderen deze nieuwe vormen het creatief
vermogen van de leerlingen. Het maken –
experimenteren, vormgeven en (re)produceren
– en betekenis geven staan hierbij centraal,
waardoor het ontwikkeltraject scholen goed
voorbereid op de criteria van het landelijke
Curriculum.nu.
Dit gebeurt tijdens ontwerpsessies, sprints
genaamd, en in de klas tussen de sprints
door: het veldwerk. We gebruiken hiervoor de

methodiek van design thinking. Onderzoeken en
prototypen (testen) zijn vaste onderdelen van
deze manier van onderwijs ontwerpen.
De resultaten worden gedeeld in een openbare
toolkit zodat ook andere docenten en culturele
instellingen gebruik kunnen maken van deze
nieuwe vormen van onderwijs.
Meedoen betekent dat je school onderdeel
wordt van het Netwerk Cultuureducatie VMBO
Flevoland. Dit is een een groeiende community
van Flevolandse scholen, culturele instellingen,
cultuurprofessionals en de creatieve industrie
(gestart in november 2017).
Het doel van het netwerk is scholen te verbinden
met de culturele omgeving om samenwerking
in onderwijsontwikkeling, ook in het licht van
arbeidsperspectief, te vergemakkelijken.

DESIGN THINKING
Design thinking is een methode om innovatieve en eigentijdse producten te ontwikkelen in een
creatief proces. De methodiek bestaat uit acht stappen. Op www.studiovmbo.nl beschrijven we wat
er per stap wordt ondernomen.

?
In kaart
brengen

Ontwerpskills
leren

Onderzoeken

Analyseren

Ideeën
genereren

Prototype
testen

Concept
ontwikkelen

Realiseren

Ontwerpen in co-creatie
Binnen Studio VMBO creëren scholen en
culturele instellingen samen. We ontwerpen
vanuit een gezamenlijke opdracht én ieders
eigenheid, kwaliteit, kennis en expertise,
cultuur- en kunstonderwijs dat optimaal

aansluit bij de leerling.
Door elkaars werkwijzen goed te leren kennen
en het belang van de vmbo’er voorop te stellen,
vanuit de wens om het eens anders te doen,
ontstaan verrassende oplossingen.
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INSPIRATIE
Sinds eind oktober 2017 ontwerpt een aantal docenten in het pilotproject Samen bouwen aan de
Flevolandse cultuur. Zij ontwikkelden een onderzoekende houding en een ontwerpmindset waar zij
nog dagelijks plezier van hebben in de lespraktijk. Op de tijdlijn van studiovmbo.nl staan korte films
van prototypetestdagen die zij samen met hun leerlingen uitvoerden.

De inzet van de school
Aan het vmbo-traject van Studio VMBO kunnen
zes scholen meedoen. Elke deelnemende school
commiteert zich door de betrokkenheid van de
directeur en deelname van twee (kunstvak)docenten.
Studio VMBO loopt gedurende de schooljaren
2020-2021 en 2021-2022.

Het eerste jaar vraagt als tijdsinvestering:
- directeur: 10 uur;
- docent 1: 60 uur;
- docent 2: 60 uur.
Op studiovmbo.nl staan de verdeling van
uren, data van de bijeenkomsten en taken en
verantwoordelijkheden.

Financiering
Studio VMBO wordt gefinancierd door OCW, provincie Flevoland en gemeente Almere. Deelnemende
scholen ontvangen jaarlijks een compensatie voor de uren van hun docenten en een bedrag voor het
ontwikkelen, uitvoeren en testen van een prototype met leerlingen.

Investeringen & opbrengsten
Deelnemende scholen:
-	zorgen voor borging van het ontwikkelde
onderwijs en continuïteit van de uitvoering van
de modules/projecten over meerdere jaren;
-	stellen de ontwikkelde modules/projecten
beschikbaar via de toolkit van Studio VMBO;
-	maken ruimte in het rooster om met
leerlingen de ontwikkelde prototypes te
testen; te evalueren; en naar de jaarlijkse
slotbijeenkomsten te komen.

En dit levert deelname je school op:
- innovatieve modules/projecten die passen bij
de ambitie van je school;
-	voor je leerlingen aansprekend onderwijs en
kennismaking met de de culturele omgeving;
-	ervaring met het werken in co-creatie
en duurzame samenwerking met
cultuurprofessionals;
-	aansluiting bij het Netwerk Cultuureducatie
VMBO Flevoland;
-	provinciale en landelijke publiciteit voor
je school.

Studio VMBO is een samenwerkingsproject van FleCk, Collage en BonteHond. FleCk, als het provinciale expertisecentrum
voor kunst- en cultuureducatie, is verantwoordelijk voor de projectorganisatie.

www.studiovmbo.nl info@cultuureducatieflevoland.nl
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