
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oosterlicht College Nieuwegein 

CULTUURPROFIELSCHOOL 
 
Op het Oosterlicht College dagen we leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan 
met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. Kennis is 
vooruitgang. Cultuur is de ‘ruimte’ waarin vooruitgang plaatsvindt. Kunst geeft inzicht in de beschaving en inhoud 
aan je burgerschap.   
 
Kunst en cultuur leeft in de school. Op het Oosterlicht College krijgen alle leerlingen een brede oriëntatie op 
meerdere kunstdisciplines. Laagdrempelig met kwaliteit, in consistente leerlijnen, met professionele middelen en 
hechte binnen- en buitenschoolse samenwerkingen.  
 
“Alle leerlingen komen in aanraking met kunst en cultuur door te zien, te doen en te ervaren.” 
 
Onze ambitie voor Kunst- en Cultuureducatie in de onderbouw: 

- Iedere leerling ieder jaar 1x op het podium 

- Iedere leerling ieder jaar 1x een (professionele) voorstelling zien 

- Iedere leerling ieder jaar 1x naar het museum 

- Iedere leerling ieder jaar 1x actief project 

 
WAT IS EEN CULTUURPROFIELSCHOOL? 
 

• Een school met certificaat (kwaliteitskeurmerk) uitgereikt door de Vereniging CultuurProfielScholen.  
Visitatie om de vier jaar (2010-2014-2018).  

• Een school die voldoet aan tal van kwaliteitseisen opgesteld door deze vereniging. 
• Een school die het ontwikkelen van het cultureel (zelf)bewustzijn van haar leerlingen erg belangrijk vindt. 
• Een school waarin alle docenten bijdragen aan het profiel door onderling afstemming en samenhang te 

realiseren t.a.v. lesstof en benadering leerling. 
• Een school met een groter aanbod t.a.v. cultuureducatie voor alle leerlingen. 

 
 

WAAROM MOGEN WIJ ONSZELF EEN CULTUURPROFIELSCHOOL NOEMEN? 
 
Kunstwerken in de school: 

• De Beer, gemaakt door kunstenaar Michel Huisman, verwelkomt onze leerlingen en zorgt dat iedereen zich 
thuis voelt bij ons op school. Sinds 1997 ligt deze beer stilletjes te luisteren en raad eens, je kan er nog in 
ook, maar alleen als je iets heel speciaals hebt gedaan!  

• Op ons schoolplein staat een herinneringsmonument deze is ontworpen door leerlingen en een oud 
docent/kunstenaar Rolf Mulder en staat er sinds 2013. In dit monument kan iedereen een bloem of briefje 
achterlaten voor een dierbaar iemand in de hemel. 

• Daarnaast hebben we heel veel mooie kunstwerken van onze eigen leerlingen in de school, kijk lekker rond! 
 
 



Kunst & Cultuur binnen ons onderwijs: 
• OC Talent in leerjaar 1, 2 en 3; een blokuur sport, expressie en/of bèta & techniek 
• Examenklas drama (H/V) en beeldend (VMBO & H/V) 
• Alle vakken bevatten in meer of mindere mate kunst en cultuur 
• Dansdagen, professionele voorstellingen, mediawijsheid, poëzie, museumbezoek en storytelling. 

 
Extra aanbod voor de geïnteresseerden: 

• Voor alle leerlingen: dansklas en de schoolband, een blokuur per week 
• Voor alle leerlingen: muziektheaterproducties en andere voorstellingen 
• Voor klas 1 – 3: theaterklas en atelierklas, een blokuur per week 

 
Het Oosterlicht Nieuwegein heeft een eigen theater en goed ingerichte vaklokalen voor alle kunstvakken (muziek, 
drama, tekenen en handvaardigheid). En we hebben een langdurige samenwerking met externe culturele partners 
zoals de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Kunstencentrum en Stadstheater De Kom en Dans en 
Theatergezelschap DOX.   
 
Zie ook ons schoolportret op www.cultuurprofielscholen.nl: https://www.cultuurprofielscholen.nl/voortgezet-

onderwijs/schoolportretten/oosterlicht-college-nieuwegein/ 

 

CULTUUR DRAAGT IN GROTE MATE BIJ AAN HET REALISEREN VAN ONZE VIJF KERNWAARDEN: 
 
Respect: respect voor eigen en andermans presentatie/creatie, ook als je de betekenis niet (direct) begrijpt; respect 
voor andermans kritiek/ smaak/ opvatting/ achtergrond. 
 
Kwaliteit: cultuureducatie leert verbeeldingskracht, waarneming, beschouwing en reflectie (analyse), historische 
context, sociale cohesie, discipline, doorzettingsvermogen, hard werken en doet een appel op het nemen van 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het eigen talent en ondernemerschap (creatieve daadkracht). 
 
Vertrouwen: het samenwerken aan culturele uitingen kan alleen in een omgeving waarin de leerling zich veilig voelt, 
gezien voelt en gewaardeerd voelt. Cultuureducatie op school werkt aan een goede sfeer. 
 
Ambitie: om jezelf en je werk te laten zien voor publiek; ambitie om je opvatting goed te formuleren en te 
beargumenteren; ambitie om andermans kwaliteiten te erkennen; ambitie om jezelf te leren kennen; ambitie om 
veel dingen uit te proberen. 
 
Samenwerking: de verschillende disciplines in de cultuureducatie doen een groot appel op samenwerking, denk aan 
de podiumkunsten. Samenwerking niet alleen binnen de school maar ook met professionele instellingen buiten de 
school, denk aan Dans en Theatergezelschap DOX, Stadspodium en Kunstencentrum De Kom en de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht. 
 
 
Voor meer informatie over het cultuurprofiel van het Oosterlicht College Nieuwegein:  
mw. J. (Jo-Anneke) van der Molen, cultuur-coördinator, j.vandermolen@oosterlicht.nl   
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