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Cultuurprofielschool 
 

Het Da Vinci College Kagerstraat is een 

erkende Cultuurprofielschool 

Cultuurprofielschool 

Een cultuurprofielschool is een school die zich, 

al dan niet breed, profileert op het gebied van 

kunst en cultuur en dit heeft verankerd in zijn 

schoolbeleidsplan. De invulling van een 

leerplan kunst en cultuur kan verschillende 

vormen aannemen, maar in ieder geval wordt 

gezocht naar een structurele inbedding van 

kunst en cultuur in het curriculum. Het biedt 

leerlingen dus meer dan alleen iets extra's. 

Kunst en cultuur staan prominent op het 

rooster, er komen meerdere kunstdisciplines 

aan bod en de kunstvakken sluiten zoveel 

mogelijk aan bij de andere vakken. Het 

leerplan wordt waar mogelijk in 

samenwerking met gastdocenten, culturele 

instellingen of andere actoren uit de omgeving 

van de school ontwikkeld en aangevuld met 

buitenschoolse activiteiten in samenwerking 

met culturele instellingen. Zowel binnen- als 

buitenschools leren vindt hierbij plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Vinci College Kagerstraat 

Binnen het Da Vinci College Kagerstraat 

neemt de wereld van kunst en cultuur 

een belangrijke plaats in. Het uitdragen 

en actief deelnemen aan kunst en 

cultuur is een statement.  

De school manifesteert zich ieder jaar met 

festivals, toneeluitvoeringen, exposities en 

kunstmanifestaties. Kunst en cultuur is 

verweven in de reguliere vakken en 

vakoverstijgende projecten, maar kan ook 

extra gekozen worden in diverse vormen 

buiten het curriculum. 

 

 

 

Doorlopende leerlijn kunst en cultuur 

Er is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur 

startend in klas 1 tot het eindexamen.  

In de klas 1 en 2 krijgen alle leerlingen zowel 

het vak tekenen als het vak muziek. In de 1e 

klas wordt het cultureel paspoort aangelegd, 

waarin leerlingen gedurende hun 

schoolloopbaan hun ervaringen op het gebied 

van kunst en cultuur kunnen verwerken. 

In leerjaren 4 HAVO, 4 VWO en 3 MAVO 

kunnen de leerlingen kiezen om een van de 

kunstvakken binnen of buiten het profiel te 

volgen. Leerlingen kunnen eindexamen doen 

in het vak tekenen en muziek. CKV is een 

bruisend vak wat vooral te zien is bij de grote 

interdisciplinaire presentaties van de 

leerlingen na elke module. 
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Gedurende hun hele schooltijd komen 

leerlingen in aanraking met kunst en cultuur. 

Niet alleen in het kader van de kunstvakken 

maar ook in de andere vakken, door deelname 

aan culturele activiteiten binnen en buiten het 

curriculum.  

Kunstklassen 

Daarnaast hebben leerlingen uit de 1e t/m 3e 

klas de mogelijkheid zich in te schrijven voor 

extra kunstonderwijs in de disciplines 

Beeldende Vorming, Muziek, Theater en Dans. 

In de 2e klas gaan de kunstklas-leerlingen naar 

het kunstfestival Oerol op Terschelling. 

 

Externe partners 

Om kunst en cultuur stevig op te zetten wordt 

samenwerking gezocht met culturele 

instellingen. Onderwerpen op het gebied van 

literatuur, cultureel erfgoed, muziek, theater, 

dans, film en beeldende kunst komen aan de 

orde. De school werkt in het kader van de 

kunst- en cultuureducatie samen met o.a. 

Bibliotheek plus Centrum voor kunst en 

cultuur, Museum de Lakenhal, Bink 36, 

Kunstenaarscentrum Haagweg 4, Kunstroute 

Leiden, Leids Dichtersgilde, LAK theater, 

Kunstgebouw Rijswijk, Jeugdtheaterschool 

Leiden, Conservatorium Den Haag en 

Kunstbende. 

 

 

Meer informatie? 

Mw. Kasper, ckas@ldvleiden.nl 

Mw. Gallagher, ygaa@ldvleiden.nl 

 

www.cultuurprofielscholen.nl  

http://www.cultuurprofielscholen.nl/

