
 

Checklist voor leeractiviteiten in het kader van cultuureducatie binnen het kader van  
‘Cultuur in de Spiegel’ 

1. Onderwerp van de leeractiviteit? 
� Is het duidelijk welke culturele uiting centraal staat? In welke context die culturele uiting zich 

situeert? 
� Wordt er een bewuste interactie tot stand gebracht tussen de culturele uiting en de leerling?  
� Krijgt de leerling de kans om vanuit zijn/haar referentiekader betekenis te geven aan de 

culturele uiting en/of de ontmoeting met die culturele uiting? 
� Is het duidelijk wat de leerling bijleert over cultuur? 
� Sluit het onderwerp aan bij de culturele bagage van de leerlingen? 
� Is het onderwerp geschikt voor de leerling (leeftijd, ontwikkeling, …)? 

 
2. Aan welke culturele basisvaardigheid wordt er gewerkt? 

� Zijn de culturele basisvaardigheden benoemd? 
� Zijn de deelvaardigheden van de culturele basisvaardigheden benoemd? 
� Maken leerlingen cultuur (productief)? 
� Ontmoeten leerlingen cultuur (receptief)? 
� Zijn de vaardigheden goed gekozen in functie van de leeftijd/ontwikkeling van de leerling? 

 
3. Welke cultuurdrager wordt er gekozen? 

� Zijn de cultuurdragers goed gekozen in relatie met de culturele basisvaardigheid? 
� Zijn de cultuurdragers goed gekozen in functie van de leeftijd/ontwikkeling van de leerling? 

 
4. Aan welk leergebied/welke leergebieden wordt de leeractiviteit verbonden? 

� Is de leeractiviteit gebonden aan eindtermen/leerplandoelen/ …? 
� Zijn de leergebieden duidelijk vermeld? 
� Draagt de leeractiviteit bij tot de leerlijn (van het leergebied, de culturele ontwikkeling, de 

persoonsgebonden ontwikkeling, …)? 
 

5. Zijn de lesdoelen doelgericht geformuleerd?  
� Zijn het onderwerp, de vaardigheid en de cultuurdrager duidelijk op basis van de lesdoelen? 
� Is het duidelijk wat de leerling zal bereiken met de leeractiviteit (concreet gedrag)? 
� Zijn de lesdoelen gekoppeld aan leerplandoelen/eindtermen? 

 
6. Evaluatie 

� Is het duidelijk op welke wijze de activiteit geëvalueerd kan worden? 
� Is er een evaluatie voorzien? 

 

Hulpbronnen bij deze evaluatiefiche 

- Korte introductie van de theorie ‘Cultuur in de Spiegel’. (link) 
- Overzicht van de 4 culturele vaardigheden + operationele werkwoorden (link) 
- Overzicht van de 4 cultuurdragers + concretisering (link) 
- Koppeling van de culturele vaardigheden met de ontwikkeling van het kind (link) 

De checklist is gebaseerd op het boek Cultuur². Basis voor cultuuronderwijs - hoofdstuk 
‘Cultuuronderwijs evalueren, hoe doen we dat?’ 
 (Van Heusden, Rass Astrid, & Tans , Cultuur². Basis voor cultuuronderwijs, 2016, pp. pp. 163-167) 

 

https://www.cultuurkuur.be/cultuur-in-de-spiegel?utm_source=CANON+Cultuurcel+-+nieuwsbrief+abonnees&utm_campaign=baad4711ea-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_17336cd6ec-baad4711ea-417459045
https://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/schema_culturele_vaardigheden.jpg
https://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/schema_cultuurdragers.jpg
https://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/cis_culturele_basisvaardigheden.pdf

