
Meer onderwijs (binnen of 
buiten reguliere schooltijden) 

om bij groepen leerlingen 
kennis en vaardigheden  

bij te spijkeren

Effectievere inzet van onderwijs 
om kennis en vaardigheden bij 
te spijkeren. Toe te passen bij 
algemeen vormende vakken,  

maar vaak ook bij 
beroepsgerichte vakken

Sociaal-emotionele en 
fysieke ontwikkeling  

van leerlingen

• Een-op-een-begeleiding 
• Individuele instructie 

 Creatieve buddy of coach

• Instructie in kleine groepen Feedback  
• Leren van en met medeleerlingen 

Kleinere LKP en VSD  klassen  
(meer kunstdocenten per klas)  
Talentklas op school (met en van elkaar leren)

 • Directe instructie  
• Technieken voor begrijpend lezen 
• Gesproken taalinterventies

Cross over kunst & algemene vakken: bijv. 
kunstles met aandacht voor taal

• Interventies gericht op het  
   welbevinden van leerlingen

LKP: individueel of in kleine groepen  
Talentklas: stimulans persoonlijke ontwikkeling 
en intersociale verbindingen  
Commissie van leerlingen, gefaciliteerd door 
Art-S-Cool 

• Cultuureducatie
Kunstprojecten zoals Haagse Dierentuin  
Talentklas en kunstlessen na-schooltijd  
Vakantieprojecten: Art Bootcamp en 
Zomerschool

• Voor- en vroegschoolse interventies
Ouder & jonge kind

• Uitbreiding onderwijs
Verlengde Schooldag (VSD, basis- &  
voortgezet onderwijs)   
Leerkansenprofiel (LKP) 

• Zomer- of lentescholen
Zomerschool en Art bootcamp  
op maat op school

A B C

NPO Menukaart  
(maatwerk) aanbod voor scholen

https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/categorie/talentklas
https://www.art-s-cool.nl/berichten/van-start-op-de-jan-van-nassau-school
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/categorie/talentklas
https://www.art-s-cool.nl/berichten/het-kinder-jubileum-comite-is-op-zoek-naar-jou
https://www.art-s-cool.nl/berichten/burgemeester-op-bezoek-bij-de-haagse-dierentuin
https://www.art-s-cool.nl/categorie/talentklas
https://www.art-s-cool.nl/categorie/talentklas
https://www.art-s-cool.nl/tag/buitenschools
https://www.art-s-cool.nl/tag/art-bootcamp
https://www.art-s-cool.nl/tag/zomerschool
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#kunstklas-peuters
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/tag/zomerschool
https://www.art-s-cool.nl/tag/art-bootcamp


Ontwikkeling van de 
executieve functies  

van leerlingen

(Extra) inzet van 
personeel en 

ondersteuning

Faciliteiten en 
randvoorwaarden: alleen 

randvoorwaardelijk/
ondersteunend in te 
zetten samen met 

interventies onder A-E

• Klassenverkleining
Kleinere LKP of VSD klassen (meer kunstenaars)

• Onderwijsassistenten/instructeurs 
COH expert  vakoverstijgend & interdisciplinair, 
denk aan maatschappijleer en beeldende kunst  
Kunstenaar in de Klas

• Ouderbetrokkenheid
Ouder & jonge kind  
Maatwerk programma’s voor ouders  
Musea of atelierbezoek  
Tentoonstellingen op school

• Digitale technologie  
  (voor afstandsonderwijs,  
   vo, feedback enzovoorts)

Combinatie kunst & techniek,  
bijv. Haagse Dierentuin, Art Bootcamp

• Metacognitie en zelfregulerend leren
Talentklas: nadenken, vertellen, presenteren, 
samenwerken. 
LKP, VSD: lessenreeksen om de diepte in te 
kunnen gaan 

• Samenwerkend leren
Kunstlessen na-schooltijd: individuele en 
gezamenlijke kunst 
Authentiek onderwijs zoals bij  
 Johan De Witt   Koninkrijk der kinderen: 
meervoudige intelligentie   
Interdisciplinaire kunst met partners,  
bijv. WoW-Academie

D E F

Kijk op onze website voor inspiratie:  
www.art-s-cool.nl/npo  
of neem contact op via  

info@art-s-cool.nl

NPO Menukaart  
(maatwerk) aanbod voor scholen

https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/berichten/ontwerp-je-droomplek-bij-basisschool-zuidwester
https://www.art-s-cool.nl/tag/duurzaam
https://www.art-s-cool.nl/berichten/wow-academie-eindpresentatie
https://www.art-s-cool.nl/tag/kunstenaar-in-de-klas
https://www.art-s-cool.nl/tag/kunstenaar-in-de-klas
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#kunstklas-peuters
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#kunstklas-ouders
https://www.art-s-cool.nl/tag/excursie
https://www.art-s-cool.nl/tag/expositie
https://www.art-s-cool.nl/berichten/de-haagse-dierentuin-editie-2018-gestart
https://www.art-s-cool.nl/berichten/art-bootcamp-stop-motion-eindresultaat
https://www.art-s-cool.nl/categorie/talentklas
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#primair_onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/tag/buitenschools
https://www.art-s-cool.nl/voor-scholen#voortgezet-onderwijs
https://www.art-s-cool.nl/berichten/koninkrijk-der-kinderen
https://www.art-s-cool.nl/berichten/wow-academie-eindpresentatie
http://www.art-s-cool.nl/npo
mailto:info@art-s-cool.nl

