
Schrijf je school nu in!

Vernieuwend cultuuronderwijs  
voor het voortgezet onderwijs

Tot 30 september a.s.  
kun je je school inschrijven 

voor schooljaar  
2022-2023. Er is een 

beperkt aantal Proeftuinen 
beschikbaar, dus wees  

er snel bij!

beperkt aantalplaatsen!

lees
verder
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De Hovenier neemt de klas mee naar voorstellingen 
of tentoonstellingen die passen bij de gekozen 
onderzoeks vraag, laat de leerlingen kennis maken met 
kunstenaars op school en laat de jongeren ervaren 
wat er gebeurt bij het maken van kunst, zowel voor 
als achter de schermen. Op deze manier worden 
levensvragen en maatschappelijke uitdagingen aan 
kunst en cultuur gekoppeld. Zo worden jongeren 
deelgenoot gemaakt van de wijze waarop kunst tot 
stand kan komen: van de bewustwording van datgene 
wat je raakt of beweegt, naar de vorming van ideeën tot 
de praktische uitvoering en organisatie ervan. 

De Proeftuin 
Elke Proeftuin is een co-creatie tussen een VO-school 
en tenminste twee verschillende culturele instellingen 
of kunstenaars. Dit levert bijzondere projecten op, 
waarin de leerlingen centraal staan en het experiment 
niet wordt geschuwd. 

De Hovenier  
Elke Proeftuin wordt begeleid door een zogenaamde 
Hovenier. Deze kunstprofessional organiseert en 
beheert het hele project, waaronder de financiën en 
het benodigde leerlingenvervoer, waardoor je hier als 
school geen omkijken naar hebt.

Voor welke scholen? 
Alle typen scholen in het voortgezet onderwijs 
kunnen gebruikmaken van de regeling. Een Proeftuin 
heeft een maximale waarde van € 6.000,-. Er is een 
beperkt aantal Proeftuinen beschikbaar, dus wees er 
snel bij!

Wat vragen we van de scholen?
Tijd en ruimte om in een periode van 8 tot 10 weken 
met een klas het onderzoek uit te voeren.
Verdere afspraken maken we graag samen. 

Proeftuin Overijssel is een regeling voor cultuuronderwijs 
binnen het VO, waarin onderzoek centraal staat. De 
leerlingen bedenken verschillende onderzoeksvragen 
en kiezen er gezamenlijk één uit om met de klas mee aan 
de slag te gaan. Op die manier wordt zo goed mogelijk 
aangesloten bij de belevingswereld van de jongeren zelf.
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Wat inspireert de leerlingen? Wat verwondert ze? Waar liggen ze ’s nachts wakker van?  
Wat maakt indruk? Onder leiding van een professional voeren de leerlingen  
een onderzoek uit naar een onderwerp dat hen écht bezighoudt. 

“Ik heb voor het eerst in mijn leven 
het idee dat ik echt kunst maak.”
•  Leerling 

deelnemer aan Proeftuin Overijssel

“Proeftuinen doet goed werk. DOORGAAAN. 
Is top. En, broodnodig.”
•  Pierre Wind 

Topkok

Inschrijven
Ben je een VO-school uit een van de 21 Overijsselse 
gemeenten uit het werkgebied van Rijnbrink Cultuur-
educatie? Dan kun je je inschrijven voor de regeling 
Proeftuin Overijssel.

Stuur een mail naar 
cultuureducatie@rijnbrink.nl met als onderwerp 
“Inschrijven Proeftuin Overijssel”. 

Zorg ervoor dat de mail afkomstig is van (iemand 
uit) je schoolbestuur. 

De mail moet de volgende gegevens bevatten: 
1. De NAW-gegevens van je school;
2.  Het type onderwijs en de klas van de groep 

leerlingen die mogelijk gebruik gaat maken van 
deze regeling;

3.  De naam en het telefoonnummer van de 
contactpersoon.

“Ik vind jullie samenwerkings
programma heel waardevol en ik denk 
dat dit scholen echt een boost geeft 
om via verschillende manieren cultuur 
de school ‘in te vliegen’.” 
•  Culturele instelling Introdans 

deelnemer aan Proeftuin Overijssel

“Docenten krijgen vaak terug van 
leerlingen dat er nooit vragen worden 
gesteld over wie ze zijn en wat hen 
bezighoudt. Ze zijn nu verrast te horen 
wat leerlingen gaaf vinden om te doen 
en waarover ze meer willen leren.” 
•  Kiki Vos de Wael 

Hovenier van Proeftuin Overijssel

Meer weten of vragen? Neem contact op met Elin Groot Rouwen via 06 83983520 of 
Elin.GrootRouwen@rijnbrink.nl of Kiki via 06 55875722 of kikivosdewael@gmail.com.

mailto:cultuureducatie@rijnbrink.nl

