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Op het Amadeus Lyceum is het onderwijs cultuurgebaseerd. Cultuurgebaseerd onderwijs 
(CGO) verschilt van regulier onderwijs op de volgende punten: 
 
 een CGO-module is vakoverstijgend. Vaak wordt er gewerkt vanuit een thema of kwestie. 

We gaan ervan uit dat leerlingen het beste leren in een betekenisvolle context, vandaar dat 
verschillende vakken of leergebieden samenwerken. CGO verruimt en verrijkt je blik op 
de wereld en geeft leerlingen de kans om zich op creatieve wijze uit te drukken; 

 
 bij CGO wordt er gebruik gemaakt van culturele stimuli. Een culturele stimulus is 

bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een Romeinse opgraving of een gotische kathedraal 
(erfgoed), het volgen van een workshop rap of het bekijken van een film (culturele 
activiteit). Excursies zoals stadswandelingen, een bezoek aan het Geldmuseum, Nemo of 
de Deltawerken beschouwen we ook als culturele stimuli; 

 
 CGO geeft de leerling een onderzoekende houding en een actieve en zelfstandige rol. Dit 

betekent dat opdrachten of taken open geformuleerd zijn en dat leerlingen eigen vragen en 
manieren om tot een oplossing te komen kunnen inbrengen. Deze manier van werken 
heeft consequenties voor de docent, die zich als begeleider of coach opstelt en leerlingen 
vooral ondersteunt en stimuleert tijdens hun zoektocht. Bij een CGO-module staat meestal 
één kernvaardigheid centraal. De kernvaardigheden van het Amadeus Lyceum zijn: 
reflecteren, onderzoeken, samenwerken en presenteren. Zo werken leerlingen in leerjaar 1 
aan de module Zelfportret, waarin ze leren reflecteren door naar zichzelf en hun eigen 
identiteit te kijken. In de leerjaaroverstijgende module Cinema werken de leerlingen 
samen in een filmcrew. Het samenwerkingsproces en de vaardigheden die je hierbij nodig 
hebt, krijgen tijdens deze module speciale aandacht.Tijdens de module VOC/Terra 
Incognita gaan de leerlingen op ontdekkingsreis en staat de vaardigheid onderzoek doen 
centraal en bij Van Slavernij tot hip-hop draait het om presenteren. Uiteraard komen de 
kernvaardigheden in verschillende modules door de leerjaren heen terug, zodat de 
leerlingen zich steeds beter in deze vaardigheden kunnen bekwamen; 

 
 tot slot doen we met CGO recht aan verschillen in leerstijlen tussen leerlingen en 

stimuleren we het gebruik van meervoudige intelligenties van leerlingen, zoals theoretisch 
uitgewerkt door Kolb en Gardner (voor nadere toelichting zie de Amadeuswij(s)zer op de 
ELO). 

  
 
Het ontwerpen van CGO 
  
Bij CGO worden niet alleen vaardigheden getraind, het is van belang dat leerlingen ook 
kennis en inzicht opdoen. De leerdoelen vanuit verschillende vakken of leergebieden vormen 
het uitgangspunt voor het ontwerpen van een CGO-module. De leerdoelen die vanuit de 
verschillende vakken of leergebieden zijn aangereikt moeten een logische samenhang 
vertonen en worden door de leerlingen uitgewerkt in een zogenaamde prestatie. De begrippen 
leerdoelen en prestatie worden hieronder kort toegelicht.  



 
Leerdoelen:  
  
Leerdoelen beschrijven concrete leerresultaten en geven aan wat de moeite van het leren 
waard is. Leerdoelen bevatten twee elementen: de inhoud en de handeling die de leerling 
daarmee moet kunnen verrichten. In het ideale geval zijn leerdoelen zo vormgegeven, dat het 
beheersingsniveau oploopt. Bijvoorbeeld: 
 

1. De leerling kan drie voorbeelden noemen van regionale conflicten die een onderdeel 
waren van de Koude Oorlog. 

2. De leerling kan uitleggen waarom de Korea-oorlog en de Vietnam-oorlog geen op 
zichzelf staande conflicten waren, maar deel uitmaakten van de Koude Oorlog. 

 
In leerdoel 1 is de inhoud concreet omschreven. Ook de handeling die we van leerlingen 
verwachten is helder: in dit geval beperkt zich dit tot het noemen van conflicten. In leerdoel 2 
is de inhoud nader geconcretiseerd: het is niet langer aan de leerlingen om uit een reeks 
mogelijkheden drie voorbeelden te kiezen, ze zullen de genoemde conflicten moeten kennen. 
Het beheersingsniveau is dus hoger. In dit geval gaat het om een cognitief doel. Nu een 
voorbeeld van een vaardigheidsdoel: 
  
Onderdeel van de kernvaardigheid onderzoek doen is het zoeken en selecteren van informatie: 
 

1. De leerling kan uit door de docent aangereikte bronnen relevante informatie 
selecteren; 

2. De leerling kan zonder hulp geschikte bronnen vinden en hier relevante informatie uit 
selecteren. 

 
Tot slot een voorbeeld van een affectief doel, dit zijn doelen gericht op emoties, waarden, 
overtuigingen en attitudes.  
 

1. De leerling heeft een mening over het ontstaan van de slavernij; 
2. De leerling heeft een mening over het ontstaan van de slavernij en kan deze mening 

met verschillende argumenten onderbouwen. 
 
Op het Amadeus Lyceum wordt bij de beoordeling van leerdoelen gewerkt met zogenaamde 
rubrics of onderliggers. (voorbeelden staan op de ELO) 
 
 
Prestatie:  
  
Aan de hand van een prestatie laten de leerlingen zien dat ze de leerdoelen beheersen. Voor 
elke CGO-module geldt dat leerlingen kunnen kiezen uit verschillende prestaties. Meestal 
geven de docenten suggesties voor prestaties, maar in veel gevallen mogen de leerlingen zelf 
een prestatie bedenken. Prestaties kunnen dus vele vormen aannemen, variërend van het 
maken van een kennisposter, een documentaire, een schaaltekening, een tentoonstelling, een 
toets, etc. 
 
Voorbeelden van prestaties uit CGO-modules: 
 



 Voor de module Exhibits hebben de leerlingen een wetenschappelijke tentoonstelling 
ingericht met zelf gemaakte technische objecten; 

 Voor de module Jodendom hebben leerlingen een koosjer kookboek samengesteld en 
hieruit gerechten bereid; 

 Voor de module De Eerste Wereldoorlog hebben leerlingen een hoorspel gemaakt en 
andere leerlingen schreven “een dagboek van een soldaat’. 

 
 
Iedere CGO-module is anders, maar wordt ontworpen volgens een vaste procedure, die 
bestaat uit de volgende fasen: 
 
 
Fase 1: Brainstormen: het kiezen van een thema of kwestie (12 weken voor de start) 
  
Twaalf weken voordat de CGO-module uitgevoerd wordt, vindt de eerste bijeenkomst plaats. 
Deze bijeenkomst heeft het karakter van een brainstorm. Hierbij worden zoveel mogelijk 
vakdocenten en externe partners uitgenodigd (denk bijvoorbeeld aan medewerkers van het 
UCK, de Kunstuitleen en de bibliotheek). De onderwijsarchitect van het team is 
verantwoordelijk voor de planning van deze bijeenkomst. In veel gevallen zal het gaan om het 
actualiseren van een bestaande CGO-module, maar in sommige gevallen wordt een nieuwe 
CGO-module ontworpen. Van belang is in ieder geval dat de keuze van het thema of de 
kwestie gebeurt op basis van de leerinhoud van verschillende vakken of leergebieden. Deze 
leerinhoud moet een logische samenhang bevatten. Het kan dus zijn dat een bepaald vak of 
leergebied in deze periode niet aan bod komt, omdat vanuit dit vak geen logische aansluiting 
te maken is. Bij het formuleren van het thema en het clusteren van leerdoelen helpt het om 
een actuele maatschappelijke kwestie of een sleutelvraag als leidraad te nemen. Voorbeelden 
van kwesties of sleutelvragen: 
 Hoe tolerant is Nederland? 
 Wat is gezonde voeding?  
 Hoe beïnvloedt technologie mijn leven? 
 
N.B.: de kernconcepten en levenssituaties plus positioneringvragen uit de 
curriculumstructuur zijn in deze fase richtinggevend > verwijzen naar prototype 2! 
 
N.B.: Het is van belang dat aan het einde van de brainstorm vastgesteld wordt welke 
vakexpert(s) verantwoordelijk zijn voor de aansturing van deze module en de volgende 
bijeenkomsten. Ook moet er een planning gemaakt worden voor het ontwerp van de module 
(dus fase 2 tot en met 7 worden in een tijdpad gezet).  
 
Fase 2: Het ordenen van je leerdoelen en definitieve keuze voor de culturele stimulus 
  
Na de brainstorm, wanneer het thema en eventueel een kwestie of sleutelvragen zijn 
vastgesteld worden de leerdoelen door de betrokken vakexperts verder uitgewerkt en 
geordend. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande kerndoelen en eindtermen. 
Waarschijnlijk zijn er tijdens de brainstorm al verschillende culturele stimuli bedacht. In deze 
fase is het van belang om vast te stellen of deze activiteiten voldoende afgestemd zijn op de 
leerdoelen en te kiezen voor de meest inspirerende culturele stimulus. 
 
Fase 3: Het kiezen van een vakoverstijgende kernvaardigheid 
  



Op het Amadeus leren leerlingen meer dan alleen vakinhoud. Ook willen we graag hun 
vakoverstijgende vaardigheden volgen en begeleiden. Dit doen we door zogenaamde 'rubrics'. 
Net als bij de keuze van het thema, is het van belang dat ieder deelnemend leergebied of vak 
zich kan vinden in de keuze voor de vaardigheid. Uitgewerkte rubrics van verschillende 
vaardigheden zijn te vinden op: http:/elo.amadeus.nl/….  
 
Fase 4: Het formuleren van opdrachten en prestaties 
  
Ieder leergebied onderzoekt op welke manier ze op een nuttige manier een bijdrage kunnen 
leveren aan het gekozen thema, de leerdoelen en de kernvaardigheid die centraal staan. De 
vakexperts bedenken in samenspraak met externe experts opdrachten en workshops voor de 
introductie van het thema en werken prestaties uit die de leerlingen kunnen leveren om de 
leerdoelen te verwerken. Van belang hierbij is dat de beoordelingscriteria voor de prestaties 
van te voren vastgesteld worden. 
  
Fase 5: Welke activiteiten organiseer je? 
 
In deze fase worden de leeractiviteiten van de leerlingen concreet uitgewerkt. Wat moeten de 
leerlingen doen in de zes weken dat deze module loopt? Hoe ziet de planning eruit (wat 
gebeurt er wanneer)? 
  
 Fase 6: Logistieke uitwerking. Wie doet wat? 
  
 Rollen en taken van experts, teamleden en externen  
 Productie van de te gebruiken formulieren (+ evt. handleiding) gelet op vakoverstijgende 

vaardigheden en de vakinhoudelijke prestaties/beoordeling  
 Tekstschrijven voor modules in ELO  
 Organiseren ruimtes  
 Organiseren workshops  
 Organiseren excursies 
 Materiaal regelen  
 
Fase 7: Draaiboek voor alle betrokken medewerkers en lesmateriaal op de ELO 
 
Er wordt een draaiboek geschreven voor alle betrokkenen. In dit draaiboek staan de planning 
en de taakverdeling omschreven. Daarnaast moet in deze fase (een week voor de start van de 
module) al het materiaal voor de leerlingen op de ELO staan. 
 
 Fase 8: Start van de module (week 1) 
 
Dit is de introductieweek. Na deze week weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht. 
Aan het einde van de introductieweek komen alle betrokken medewerkers bij elkaar voor een 
tussentijdse evaluatie. Is de introductie verlopen zoals gepland? Wat gaat goed en waar 
moeten we meer aandacht aan besteden? 
  
Fase 9: De module wordt uitgevoerd (week 2 tot en met 5) 
 
De leerlingen zijn aan het werk met opdrachten, onderzoeksvragen en prestaties. Zorg voor 
een voortgangsgesprek met leerlingen tijdens de uitvoering van de module. Halverwege de 
module (in week 3 of 4) vindt wederom een tussentijdse evaluatie  plaats over de stand van 



zaken met de betrokken docenten/begeleiders. Het doel is om met elkaar te bespreken of de 
voortgang naar wens verloopt en of er eventueel nog wat bijgesteld moet worden. 
  
Fase 10: Presentaties van de prestaties, beoordeling (week 6) 
 
De leerlingen houden presentaties, evt. voor ouders en andere belangstellenden. De betrokken 
vakexperts zijn aanwezig om de presentaties en/of prestaties te beoordelen. 
 
Fase 11: Afronding en evaluatie van de module  
 
Dit gebeurt met collega's én met leerlingen. Hiervoor kun je een vragenlijst maken. Eventuele 
verbeteringen kunnen worden aangebracht en worden opgenomen in het draaiboek, zodat 
volgend jaar de module verbeterd kan worden.  
Suggesties voor de evaluatie: 
 Welke onderdelen gingen goed en waren inspirerend en motiverend? 
 Wat is de leeropbrengst van deze module (hebben de leerlingen de leerdoelen behaald?) Is 

er binnen de module sprake van differentiatie op niveau? 
 Hoe werd de werkdruk door de leerlingen gewaardeerd? Klopte de planning? 
 Hadden de leerlingen wat te kiezen en welke keuzes zijn er gemaakt? 
 Hoe verliep de samenwerking binnen het team? 
 Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten voor volgend jaar? 
  
 
 
Woordenboek CGO (nog afstemmen op woordenboek prototype 2!) 
 
Culturele stimulus: een culturele activiteit die als uitgangspunt dient voor een CGO-module. 
De stimulus laat de leerlingen een bepaald onderwerp of probleem aan den lijve ervaren. 
Sommige CGO-modules bevatten meerdere culturele stimuli. De culturele stimulus moet 
afgestemd zijn op het gekozen thema en de kwestie of sleutelvraag. 
 
Kernwaarden Amadeus:  
 Persoonlijke ontwikkeling: leerlingen leren zelfsturend te zijn en 

verantwoordelijkheid te nemen. Het Amadeus Lyceum beoordeelt de leerlingen 
niet door ze te vergelijken met de rest van de klas, maar kijkt naar de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling en maakt die ontwikkeling zichtbaar; 

 
 Zelfsturing: leerlingen krijgen ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te 

dragen voor de eigen leerroute. De docenten helpen de leerling eigen doelen te 
formuleren en te bereiken; 

 Dialoog en respect: op het Amadeus Lyceum is het opvallend dat de leerlingen en 
de medewerkers op een prettige manier met elkaar omgaan. Respect over en 
weer is kenmerkend in de omgang. Leerlingen en medewerkers voelen zich 
gezien en gehoord. Het gesprek met de leerling over de eigen ontwikkeling staat 
centraal; 

 Creativiteit: er is ruimte voor creativiteit en eigenheid. Het onderwijs is 
cultuurgebaseerd en wordt ontworpen in samenwerking met kunstenaars en 
culturele instellingen. Leerlingen leren creatief om te gaan met uitdagingen in het 
eigen leerproces. 

 



Kernvaardigheden:  
 reflecteren: vanuit een kritische houding naar jezelf kijken en zelfkennis ontwikkelen; 
 onderzoeken: vanuit een vragende houding de wereld verkennen; 
 samenwerken: vanuit aandacht voor ieders eigenheid, elkaars krachten optimaal benutten; 
 presenteren: expressie geven aan hernieuwde inzichten. 
 
Kwestie: een actueel maatschappelijk probleem of ethisch vraagstuk dat als uitgangspunt kan 
dienen voor een CGO-module.  
 
Leerstijlen van Kolb: doener, denker, beslisser, dromer 
 
Meervoudige intelligenties van Gardner: verbaal-linguïstisch, logisch-mathematisch, visueel-
ruimtelijk, muzikaal-ritmisch, lichamelijk-motorisch, naturalistisch, interpersoonlijk, 
intrapersoonlijk. 
 
Prestatie: betekenisvolle leertaak.   
 


