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Inleiding
Vanuit	de	regeling	‘Cultuureducatie	met	Kwaliteit’	is	 
Rijnbrink	in	de	gelegenheid	gesteld	om	een	aantal	‘Labs’	te	
faciliteren.	Een	Lab	is	bedoeld	om	scholen	en	cultuuraan-
bieders	in	de	gelegenheid	te	stellen	om	nieuwe	kennis	en	er-
varingen	op	te	doen	die	zij	vervolgens	kunnen	toepassen	in	
hun	dagelijkse	onderwijspraktijk	binnen	cultuureducatie.	

Binnen	de	Labs	is	volop	ruimte	voor	experiment	en	onder-
zoek.	In	dit	document	wordt	beschreven	wat	we	verstaan	
onder	een	Lab	en	binnen	welke	kaders	een	Lab	kan	worden	
ingericht.

Kenmerken van een Lab: 
• Samen	leren	staat	centraal,	waarbij	de	uitkomst	op	
voorhand	nog	niet	duidelijk	is.	

• Een	Lab	is	gebaseerd	op	een	onderzoeksvraag.
• Aan	een	Lab	nemen	tenminste	drie	scholen	deel	die	
een	belang	bij	het	oplossen	van	een	vraagstuk	 
hebben.

• Elk	Lab	duurt	maximaal	één	jaar	
• De	partijen	die	aan	een	Lab	deelnemen	geven	hun	 
Labinhoud	gezamenlijk	vorm.	

• Elk	Lab	wordt	begeleid	door	een	Labcoach
• Naast	scholen	zijn	andere	partners,	zoals	culturele	
aanbieders	en	kennisinstituten	betrokken	om	samen,	
proefondervindelijk,	nieuwe	inzichten	op	vraag- 
stukken	te	ontdekken

• Een	Lab	is	gericht	op	de	praktijk	en	is	niet	alleen	 
“theoretisch”.	

• Van	scholen	wordt	een	financiële	bijdrage	gevraagd	
in de vorm van een percentage van 10% binnen de op 
te	stellen	begroting.

• Kennisdeling	is	belangrijk.	Over	een	Lab	wordt	door	
Rijnbrink	in	overleg	gecommuniceerd	in	de	vorm	van	
een	verslag/	kennisdossier	of	bijvoorbeeld	een	korte	
film.
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Inhoudelijke kaders van een Lab
Vanuit	scholen,	cultuurcoaches,	cultuuraanbieders	en	gemeenten	hebben	we	het	signaal	 
gekregen	dat	bepaalde	thema’s	en	vraagstukken	actueel	zijn.	Daarom	willen	de	onderzoeks- 
vragen	die	centraal	staan	binnen	de	Labs	aan	deze	specifieke	thema’s	koppelen.	Het	is	de	 
bedoeling	dat	een	onderzoeksvraag	van	een	Lab	samenhangt	met	één	van	de	volgende	thema’s:	

1.	 Inzet	van	cultuureducatie		om	kansengelijkheid	onder	kinderen	te	bevorderen;
2.	 Effectieve	verbindingen		tussen	binnen-	en	buitenschoolse	cultuureducatie;
3.	 Het	bevorderen	van	ouderparticipatie	en	ouderbetrokkenheid	bij	cultuureducatie;
4.	 Het	doorontwikkelen	van	Proeftuin	Overijssel	voor	het	primair	onderwijs;
5.	 Verbinding		tussen	het	primair	en	voortgezet	onderwijs;
6.	 Integratie	van	het	leergebied	kunst	&	cultuur	met	andere	leergebieden;	
7.	 Vergroten	van	inclusiviteit	door	cultuureducatieve	interventies.
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Financiering Labs
Rijnbrink	faciliteert	tussen	2022	en	2024	vijf	Labs.	De	financiële	 
middelen	die	beschikbaar	worden	gesteld	voor	deze	Labs	zijn	 
bedoeld	voor:

• 	De	ureninzet	van	een	Labcoach,	die	de	organisatorische	en	 
logistieke	aspecten	van	een	Lab	regelt	en	het	proces	begeleidt.	

• 	Het	inschakelen	van	expertise	en	kennis	van	kennisinstituten	en/of	cultuur-
aanbieders.	

• 		Het	ontwikkelen	van	overdraagbare	kennis	en	communicatie	in	materialen/
producten	of	presentaties.

• 	 Huur/inkoop	ruimtes	huren,	techniek,	catering,	reiskosten.

De	financiële	omvang	van	een		Lab	bedraagt	maximaal	€60.000,-.	De	deel-
nemende	scholen	dragen	zelf	gezamenlijk	10	%		aan	hun	Lab	bij.	Dit	bedrag	
komt	boven	op	de	bijdrage	van	Rijnbrink.	Het	gaat	hier	niet	om	gekapitaliseer-
de	uren.	De	maximale	bijdrage	van	Rijnbrink	wordt	gebaseerd	op	een	van	te-
voren	ingediende	begroting.	Wanneer	deelname	vanuit	de	leerkrachten	niet	
(geheel)	binnen	de	reguliere	taakuren	of	studielasturen	valt	kan	hier	in	overleg	
een	onbelaste	onkostenvergoeding	tegenover	staan.	
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As	ra	quiae	veronem.	Ati-
unte	niasimi,	od	molorepudi	
alibero	volupta	quissum	qu.

Taken van de 
Labcoach

Aan	elk	Lab	wordt	door	Rijnbrink	een	Labcoach	gekoppeld.	
Deze	Labcoach	is	verantwoordelijk	voor	de	logistiek	en		
budgetbeheersing	binnen	het	Lab.

Zijn	/	haar	taken	zijn:	
• Coördineren	van	proces	en	voortgang	van	het	Lab	conform	de	afspraken	in	het	convenant.
• Terugkoppeling	met	Rijnbrink	over	proces	en	voortgang.
• Afspraken	maken	over	doel	en	inhoud	Lab	in	een	ondertekend	convenant.
• Organisatie	bijeenkomsten	(inclusief	ruimtes,	catering,	agenda)	met	alle	betrokkenen.
• Inschakelen	van	expertise	en	kennis	van	kennisinstituten	en/of	cultuuraanbieders.
• Bijhouden	financiële	administratie	(inclusief	contracten,	facturen	en	begroting).
• Waken	over	de	gelijkwaardige	verdeling	van	inzet	en	verantwoordelijkheid	over	de	verschillende	
partners.

• Bijhouden	labjournaal	en	begroting.	
• Ondersteunen	bij	de	organisatie	van	materialen/producten	of	presentaties.
• Ondersteunen	organisatie	Monitoring	en	Evaluatie.
• Schrijven	(financiële)	eindverantwoording.
• Periodieke		intervisie	.

Labconvenant

De scholen en culturele partijen verbinden zich aan het Lab door vooraf schrif-
telijke afspraken met Rijnbrink en de partners te maken over doel, onderzoek en 
inzet van het Lab.
Deze afspraken worden vastgelegd middels een zogenaamd  ‘Labconvenant’ dat 
door de betrokken partijen wordt getekend. Daarmee is deelname niet 
vrijblijvend. De deelnemers participeren op basis van gelijkwaardigheid en 
gedeelde verantwoordelijkheid. 

In het convenant worden afspraken gemaakt over:
• Het doel van het Lab (exacte onderzoeksvraag wordt in het Lab geformuleerd).
• Het aantal bijeenkomsten dat zal plaatsvinden in het kader van het Lab.
• De start- en einddatum van het Lab.
• Wie er vanuit de betrokken partijen gaan deelnemen.
• Medewerking aan het ontwikkelen van overdraagbare kennis.
• Balans tussen “halen” en “brengen”.
• Inzet van een Labcoach vanuit Rijnbrink (taken en verantwoordelijkheden). 
• De omvang van de financiële ondersteuning door Rijnbrink.
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Structuur van een 
Lab
Elk	Lab	start	met	een	bijeenkomt	waarin	de	deelnemers	kennis	
met	elkaar	kunnen	maken	en	waarin	zij	hun	verwachtingen	en	
wensen	in	relatie	tot	het	Lab	kunnen	uitspreken.	

Tijdens	deze	bijeenkomst	wordt	nader	ingegaan	op	
verschillende	mogelijke	vormen	van	onderzoek	en	
experiment.	In	deze	eerste	en/of	tweede	bijeenkomst	
wordt	de	inhoud	van	het	convenant	gezamenlijk	 
besproken	en	bepaald.
Vervolgens	wordt	in	een	(of	meerdere)	bijeen-
komst(en)	onder	leiding	van	de	Labcoach	de	 
definitieve	onderzoeksvraag	geformuleerd.	Van	
belang	is	dat	alle	deelnemers	zich	in	de	onderzoeks-
vraag	kunnen	vinden.
Het	onderzoek	moet	twee	elementen	bevatten:

• Een	theoretisch	onderzoeksdeel	op	basis	van	desk-
research.

• De	praktische	uitvoering	(experiment,	uitvoering	
van	het	onderzoek	in	de	onderwijspraktijk,	inzet	
van	stagiaires	of	afstudeerders,	etc.).	

Intervisie
Indien	er	meerdere	Labs	tegelijkertijd	
functioneren	met	verschillende	 
Labcoaches	vindt	er	periodiek	 
intervisie	plaats	tussen	de	verschillende	
Labcoaches.

     Het onderzoek moet twee  
    elementen bevatten:
    
   Een theoretisch onderzoeksdeel op  
      basis van deskresearch.

      De praktische uitvoering (een experi-
ment, uitvoering in de onderwijspraktijk).

Alle deelnemers dragen bij aan het doen 
van het onderzoek. 

Al	tijdens	de	eerste	bijeenkomst	wordt	een	Labjournaal	
‘aangelegd’.	De	Labcoach	houdt	dit	Labjournaal	bij	
waarin	afspraken,	acties	en	resultaten	worden	vast- 
gelegd.	Het	format	is	op	de	volgende	pagina	te	vinden.	
De	bijeenkomsten	vinden	bij	voorkeur	fysiek	plaats	
op	een	afgesproken	locatie	met	een	in	het	Labjour-
naal	vastgelegde	frequentie.	Tijdens	de	bijeenkomsten	
wordt	de	voortgang	van	het	proces	besproken.	
De	Labcoach	is	verantwoordelijk	voor	de	organisatie	
van	de	bijeenkomsten	en	inschakeling	van	externe	 
partijen.	

Tussen	de	bijeenkomsten	door	werken	de	scholen	en	
partners	ieder	voor	zich	of	samen	(naar	gelang	op	dat	
moment	nodig	is)	aan	de	uitvoering	van	het	onderzoek	
op	basis	van	afgesproken	acties.

7Structuur van een Lab



                      Inleiding
																					Je	beschrijft	het	doel	van	het	Lab.	
Waar	probeer	je	samen	achter	te	komen:	
wat	is	de	onderzoeksvraag?	Het	gaat	om	het	
probleem	dat	je	wilt	oplossen.	

De onderzoeksvraag bevat:  
• een theoretisch deel (bv. is er vergelijk-

baar onderzoek gedaan?)
• uitvoering in de praktijk (experiment)

																						Opzet
                      Welke taken brengt het  
onderzoek met zich mee? Hoe zijn deze 
gepland? Waar, wanneer en door wie 
moeten die worden uitgevoerd?

    Uitvoering
                         Bijeenkomsten: Per bijeenkomst: 
Wanneer, waar, wie was erbij aanwezig, wat 
was het onderwerp, wat was de agenda,  
c.q. welke activiteiten zijn uitgevoerd, wat  
was het resultaat, vervolg (bijv. “huiswerk)?
Wat ging goed en wat ging minder goed?

Overige activiteiten: Welke overige  
activiteiten zijn door wie uitgevoerd met  
welk doel en met welk resultaat?

 																					Ureninzet	en	financiën
																					Hoe	verloopt	de	inzet	van	de	 
uren?	Hoe	worden	de	middelen	ingezet?
Loopt	dit	in	de	pas	met	de	ingediende	 
begroting?

	 	 	 	 Resultaten
    Wat	zijn	de	opbrengsten	
																										van	het	Lab	aangaande	de:
• Onderzoeksvraag
• Samenwerking	tussen	scholen	en	 
cultuuraanbieder(s)

• Samenwerking	tussen	scholen
• Samenwerking	binnen	een	school
• Resultaten	voor	de	deelnemende	 
scholen	en	cultuuraanbieder(s)

• Borging	van	de	resultaten	bij	betrokken	
partijen

• Welke	resultaten	zijn	deelbaar?

																		Observaties	
																		Welke	dingen	vallen	er	op	in	het	
proces?	Wat	ging	goed?	Wat	kan	beter?	
Zijn	er	aanpassingen	nodig?	

Format 
Labjournaal

01

02

03

05

04

06

07																				Kennisoverdracht	
																			Welke	opbrengsten/resultaten	van	dit	Lab	kunnen	worden	over-
gedragen?	Voor	welke	doelgroep?	In	welke	vorm?	Wat	is	daar	voor	nodig?

      Titel Lab:

Betrokken	partijen:

Aanleiding:
Convenant/Begroting	als	bijlage
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	 	 				De	Labcoach	zelf	koppelt	periodiek	terug	aan	 
Rijnbrink	over	voortgang	en	resultaten.

Monitor
en 
evaluatie

De	Labs	worden	gevolgd	door	de	zgn.	Moneva												
(monitoring en evaluatie). Moneva richt zich op 
het	destilleren	van	leerervaringen	en	aan- 
scherpen	van	de	kaders	van	de	Labs.	Deze	
Moneva	wordt	uitgevoerd	door	J.	Gieskes	van	
AdGies.		Vorm	en	inhoud	van	de	uitvoering	
van	de	Moneva	zijn	afhankelijk		van	de	 
thematiek	van	een	Lab	en	het	functioneren	
ervan.	Hierover	worden	afspraken	 
gemaakt	met	de	Labcoach.

Rijnbrink	selecteert	op	basis	van	verzoeken	en/of	eigen	initiatief	welke	Labs	worden	 
gehonoreerd.	Criteria	zijn:

• Onderzoeksvraag	moet	passen	binnen	de	van	tevoren	bepaalde	thema’s	(pagina	4).
• Onderzoeksvraag	moet	gedragen	worden	door	alle	(externe)	partners	en	het	onder-
zoek	wordt	uitgevoerd	op	basis	van	gelijkwaardigheid.

• Er	moeten	binnen	de	Labs	minstens	drie	scholen	participeren.
• Scholen	moeten	bereid	zijn	om	gezamenlijk	10	%	bij	te	dragen	in	financiële	middelen	

op de begroting van het Lab.
• Centraal	in	elk	Lab	staan	het	verkennen	van	de	problematiek,	verzamelen	en	delen	van	
kennis	en	ervaringen	en	samen	leren.

• De	resultaten	van	Labs	worden	gecommuniceerd	via	diverse	kanalen	en	waar	mogelijk	
gepubliceerd	in	de	vorm	van	kennisdossiers	of	een	film	en	zijn	daarmee	beschikbaar	
voor	alle	scholen	na	afloop	van	een	Lab.

• Er	is	een	ondertekend	Labconvenant.
• Er	is	een	Labcoach	aangesteld.
• De	middelen	voor	een	Lab	worden	toegekend	op	basis	van	beschikbaarheid	en	bedra-
gen	minimaal	€	30.000	en	maximaal	€	60.000.

• Er	kan	op	ieder	moment	worden	aangevraagd;	zolang	er	nog	budget	beschikbaar	is.

Rijnbrink	bepaalt	hoeveel	financiële	ondersteuning	er	per	Lab	noodzakelijk	c.q.	 
beschikbaar	is.	De	ondersteuning	wordt	bepaald	op	basis	van	een	begroting.	

Selectiecriteria 
en ondersteuning
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Meer informatie over de labs?
Neem contact op met Karin Klomp
karin.klomp@rijnbrink.nl
06-12332641

Tekst
Team Cultuureducatie 

Ontwerp
Rijnbrink

Fotografie
Merel ten Elzen

Colofon


