
De Lindenberg helpt scholen  
om werk te maken van cultuur
educatie.

De Lindenberg en CmK
De Lindenberg is in Nijmegen 
verantwoordelijk voor de uit
voering van Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK), een overheids
programma om cultuureducatie 
op scholen in het primair onder
wijs te verbeteren. 

Samen met de school wordt 
bekeken wat de school met  
cultuureducatie wil bereiken  
en hoe dat verwezenlijkt kan 
worden. De Lindenberg helpt bij 
het maken van het programma, 
het aanvragen van de subsidie, 
het uitvoeren van het plan en 
het begeleiden van de docenten. 

Cultuur En School Nijmegen

Cultuur En School Nijmegen is 
het onafhankelijke bemidde
lingspunt voor cultuureducatie 
in Nijmegen dat haar kantoor 
heeft in de Lindenberg. Cultuur 
En School Nijmegen zorgt dat 
culturele aanbieders en scholen 
in het voortgezet en primair 
onderwijs elkaar kunnen vinden, 
zodat leerlingen de kans krijgen 
om kennis te maken met kunst 
en cultuur. Cultuur En School 
Nijmegen organiseert daarnaast 
ook projecten als het Cultureel 
Jaarprogramma en de Kunstbus.

Contactgegevens
onderwijs@delindenberg.com
0243273919
www.delindenberg.com



De Lindenberg organiseert 
projecten
De Lindenberg organiseert ver
schillende projecten om leerlin
gen in het primair en voortgezet 
onderwijs in Nijmegen kennis te 
laten maken met kunst en cul
tuur en ervoor te zorgen dat ze 
hun talent kunnen ontwikkelen. 
Hier een aantal voorbeelden.

LEF
LEF is een theatervoorstelling 
van de Lindenberg waarbij jaar
lijks 200 leerlingen van verschil
lende Nijmeegse scholen in het 
primair onderwijs in een paar 
maanden tijd worden omge
schoold tot acteurs en dansers, 
om samen een schitterende 
voorstelling neer te zetten op 
het podium van de Lindenberg.

Voordrachtfestival
Het Voordrachtfestival is een 
project waarbij leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs aan  

de hand van een jaarlijks wisse
lend thema hun creatieve inter
pretatie laten zien van literaire 
teksten en gedichten. Het resul
taat is een reeks voorstellingen 
van verschillende scholen, waar
bij muziek, theater, dans, beel
dende kunst, digitale vormgeving 
en voordrachtskunst worden 
gecombineerd.

Art Battle
Het werk van eindexamenleer
lingen in de beeldende vakken 
op scholen in het voortgezet 
onderwijs wordt niet vaak buiten 
de school gezien. Daarom orga
niseren we de Art Battle, een 
kunstwedstrijd voor alle scholen 
in het voortgezet onderwijs in 
Nijmegen. De beste werken van 
dat jaar worden aan het eind  
van het schooljaar geëxposeerd 
in de expositieruimte van de  
Lindenberg. Een jury kiest voor 
alle drie de niveaus (VMBO, 
HAVO en VWO) een winnaar.

Lindenberg op school
Bij de Lindenberg kun je niet 
alleen terecht voor creatie
ve ontwikkeling in je vrije 
tijd, ook op scholen leren we 
kinderen door kunst en cultuur 
hun creativiteit te ontdekken. 
Onze docenten geven les op 
scholen voor primair onder
wijs, brede scholen en scholen 
voor voortgezet onderwijs in 
Nijmegen. Ook organiseren we 
verschillende projecten voor 
leerlingen in het primair en 
voortgezet onderwijs.

Leerlingen leren veel door 
creatief bezig te zijn. Door 
theater leven ze zich in in 
andere rollen, en kijken daar
door ook anders naar zichzelf 
en de wereld om zich heen. Ze 
zetten ideeën in hun hoofd om 
in een beeldend kunstwerk of 
een verhaal. Ze ontwikkelen 

de durf en het lef om voor  
publiek op een podium te 
staan tijdens een dansvoor
stelling of toneelstuk. 

Verder helpen we scholen  
om werk te maken van 
cultuur educatie en met pro
gramma’s en leerlijnen van 
hoge kwali teit kunst en cul
tuur een stevige plek in het 
onderwijs te geven. Hierbij 
wordt cultuureducatie ook 
ingezet als middel om andere 
vakken te ondersteunen.

Onze missie is om cultuur
educatie op het CV van ieder 
kind in Nijmegen te krijgen  
en ervoor te zorgen dat alle  
Nijmeegse leerlingen op school 
kunnen kennismaken met 
kunst en cultuur, zodat ze  
leren hoe leuk en waardevol 
het is om creatief te zijn!



de beste schoolkunst van het jaar!



De beste schoolkunst van 
het jaar

Art Battle is een kunstwedstrijd 
voor Nijmeegse eindexamen
leerlingen in de beeldende 
vakken. Het beste werk van dat 
schooljaar wordt een week lang 
tentoongesteld in de expositie
ruimte van de Lindenberg. De 
docenten beeldende vorming 
van de deelnemende scholen 
selecteren samen met de or
ganisatie van Art Battle uit  
alle eindexamenwerken het 
beste werk.

Een deskundige jury kiest uit 
alle werken per schoolniveau 
één winnaar (VMBO, HAVO, 
VWO). De winnaars worden 

bekend gemaakt tijdens de  
feestelijke prijsuitreiking in  
de Lindenberg.

Naast de werken zelf zijn ook 
de procesbeschrijvingen te be
kijken. Deze geven meer inzicht 
in hoe de eindexamenleerlingen 
tot hun werk gekomen zijn, en 
welke route ze in de lessen 
hebben afgelegd. 

Ook meedoen aan Art Battle? 
Neem contact met ons op.

Contactgegevens

onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com





Wat is het  
Voordrachtfestival?
Tijdens het Voordrachtfestival 
laten leerlingen uit het voortge
zet onderwijs aan de hand van 
een jaarlijks wisselend thema 
hun creatieve interpretatie zien 
van literaire teksten en gedich
ten. Het resultaat is een reeks 
voorstellingen van verschillende 
scholen, waarbij muziek, thea
ter, dans, beeldende kunst, digi
tale vormgeving en voordrachts
kunst worden gecombineerd.

Het Voordrachtfestival vindt 
plaats in de Lindenberg. Deel
nemende leerlingen krijgen 
workshops van Lindenberg 
docenten om hun podium
presentatie te verbeteren.

Affichewedstrijd
Er is elk jaar een affiche
wedstrijd gekoppeld aan het 
Voordrachtfestival. Leerlingen 
gaan op school aan de slag om 
aan de hand van het thema een 
pakkende affiche te ontwerpen. 
Uit alle inzendingen kiest een 
deskundige jury de winnaar.  
Het affiche van de winnaar 
wordt dat jaar gebruikt om  
reclame te maken voor het  
Voordrachtfestival.

Contactgegevens
onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com



talent ontdekken met lindenberg op school



Talent ontdekken met  
Lindenberg op School

Fonds voor Cultuurparticipatie 
stimuleert cultuureducatie in 
het vmbo, voorgezet speciaal 
onderwijs en praktijkonderwijs 
met de regeling ‘Versterking 
Cultuureducatie’. Hierbij gaat 
het om samenwerking tussen 
scholen en een culturele instel-
ling. Doel is om de scholen de 
mogelijkheid te geven de vol-
gende stap te zetten in de ont-
wikkeling van cultuureducatie.

Binnen deze regeling is de 
Lindenberg in Nijmegen de 
samenwerkingspartner voor vijf 
projecten met scholen van de 
scholengroep Rijk van Nijmegen. 
De scholen die een project zijn  
gestart of starten zijn: Het 
Rijks, Pontem College, Joris-
mavo, NSG Groenewoud en 
Canisius College.

Iedere school heeft een eigen 
plan ontwikkeld en ingediend. 
Zo richt het project van NSG 
Groenewoud zich op het combi-
neren van kunstvakken met het 

profielwerkstuk en het inzetten 
van kunstenaars uit het werk-
veld. 

Het Rijks en Jorismavo richten 
zich vooral op talentontwikke-
ling. Leerlingen ontdekken  
hun talenten, leren samenwer-
ken en worden geholpen hun  
dromen waar te maken tijdens 
talentlessen en workshops  
op de Lindenberg en op school.

Pontem College, een school met 
nieuwkomers, zet samen met 
de Lindenberg cultuureducatie 
in om deze specifieke doelgroep 
te helpen aansluiting te vinden 
in de Nederlandse maatschappij.

Ook meedoen? De regeling komt 
in 2021 naar verwachting op-
nieuw beschikbaar. Hou onze 
website in de gaten voor actue-
le informatie hierover en neem 
contact met ons op. 

Contactgegevens

onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com



 



Lindenberg en CmK
De Lindenberg is in Nijmegen 
verantwoordelijk voor de uit-
voering van Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK), een overheids-
programma om cultuureducatie 
op scholen in het primair onder-
wijs te verbeteren. 
Samen met de school wordt 
bekeken wat de school met  
cultuureducatie wil bereiken.  
De Lindenberg helpt bij het 
schrijven van het programma, 
verzorgt de planning, zoekt  
docenten en begeleidt het  
proces. Vakdocenten werken 
samen met de leerkrachten  
om te leren hoe ze kunst en 
creativiteit het beste in lessen 
kunnen gebruiken.

Voorbeelden
Michiel de Ruyterschool
De Michiel de Ruyterschool in 
Nijmegen-West gebruikt CmK 
om kunstdisciplines te verbinden 

aan andere vakken, bijvoorbeeld 
de disciplines drama en beel-
dend aan de vakken woorden-
schat en wereldoriëntatie. 

Het Talent
Brede school Het Talent in Lent 
gebruikt CmK om vaardigheids-
lijnen voor alle kunstvakken te 
ontwikkelen. Ook worden dankzij 
CmK lessen op maat gemaakt en 
gedigitaliseerd.

Cultuureducatie met  
Kwaliteit gaat door!
Cultuureducatie met Kwaliteit 
gaat door in de periode 2021-
2024! Neem contact met ons op 
om samen te werken aan betere 
cultuureducatie op Nijmeegse 
basisscholen.

Contactgegevens
cmk@delindenberg.com
www.cmknijmegen.nl
024-3273919





_ Kunst -en cultuurroute _

Met de Kunst- en cultuurroute maken leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs in Nijmegen kennis met hun culturele en kunst-
zinnige omgeving en de verschillende kunstdisciplines. Hierbij 
volgen ze een route en nemen deel aan workshops bij culturele 
instellingen en kunstenaars. Leerlingen uit alle jaarlagen en op 
alle niveaus kunnen meedoen aan een Kunst- en cultuurroute. 

Maak kennis met cultuur
Er is van alles mogelijk tijdens de route op maat. Zo kunnen 
leerlingen muziek leren produceren op de computer, Afri
kaanse ritmes voelen tijdens djembéles, klasgenoten tekenen 
tijdens de workshop portrettekenen of toffe dansmoves  
oefenen bij de streetdanceworkshop.

Cultuur En School Nijmegen
De Kunst en cultuurroute is een project van Cultuur En School 
Nijmegen, het bemiddelingspunt voor cultuureducatie in 
Nijmegen dat haar kantoor heeft in de Lindenberg. Cultuur En 
School Nijmegen zorgt dat culturele aanbieders en scholen in 
het voortgezet en primair onderwijs elkaar kunnen vinden.

Contactgegevens
vo@cultuurenschoolnijmegen.nl
www.cultuurenschoolnijmegen.nl
024-3607547
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