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Mbo kan kunst en cultuur goed gebruiken
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Mbo-opleidingen hebben hun handen vol aan
het vormgeven van onderwijs op een manier die
goed aansluit bij de actuele en snel veranderende
vragen vanuit de beroepspraktijk. De praktijk
beschrijvingen in dit hoofdstuk tonen aan dat
kunst en cultuur een positief effect kunnen
hebben op diverse kwesties die zich binnen het
mbo voordoen.

INLEIDING

Als start voor een open gesprek
Er zijn verschillende culturele instellingen die bij hun
educatieve programma’s voor het mbo vooral inzetten
op het creëren van een open sfeer waarin op respectvolle
manier met elkaar van gedachten wordt gewisseld.
Dat kan zijn in het nagesprek over een dans- of theatervoorstelling, maar het kan ook tijdens een rondleiding
in een museum of andere erfgoedinstelling.

Versterkt open sfeer in school
Samen musiceren of dansen, samen iets beleven, levert
een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen
een opleiding of schoolgebouw. Zeker bij ROC’s die
doorgaans onderwijs bieden aan gigantische aantallen
studenten -tussen de 20.000 en 40.000 zijn geen uit
zondering- lopen studenten de kans zich verloren te
voelen of uit het zicht te verdwijnen. Workshops in
school en/of bezoeken aan culturele instellingen zijn een
goede manier om talenten te ontdekken en de studenten
kennis te laten maken met hun culturele omgeving.
Eerder ongeziene talenten kunnen opbloeien en de
belangstelling om zelf een theater, concertzaal of museum
te bezoeken wordt aangewakkerd.

Geeft boost aan op
leiding en studenten
Een talentenjacht is een beproefd
middel om de sfeer binnen een
school of opleiding positief te beïnvloeden. Dat geeft opleiding én
studenten een boost, zo bewijst
onder meer de jaarlijks terugkerende
ROC Road Trip die wordt georganiseerd door vijf grote ROC’s (Rijn IJssel
Arnhem, Noorderpoort Groningen,
ROC van Twente, Rock City Eind
hoven, Friesland College).
In alle deelnemende steden verzorgen de studenten acts en optredens.
Het mes snijdt aan vele kanten: de
talenten krijgen een podium,
het publiek uit de regio heeft een
optreden en studenten van kunst
gerelateerde opleidingen doen
werkervaring op.
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