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       Aan de directie en de sectie Kunstvakken 
 

Zwolle, 8 april 2015. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Dutch Art Education is een digitale methode voor kunstonderwijs die ontwikkeld is en 
onderhouden wordt door een groep kunstenaars en vakdocenten in het kunstonderwijs. 
De methode bestaat uit meer dan honderd lessen en kan gebruikt worden als een database of 
als ondergrond of ondersteuning bij de opbouw van uw kunstonderwijs.  
Ze is efficiënt voor de leerling, de docent, de onderwijsinstelling en de ouders.   
 
Reeds bekende en gewaardeerde voordelen van Dutch Art Education: 
 
 1) Ze is goedkoop: € 2,75 per leerling per account per jaar, exclusief BTW. 
 2) Ze is inspirerend voor de jonge generatie die graag digitaal wil werken. 
 3) Ze is bruikbaar op alle digitale apparaten via Wi-Fi en het internet. 
 4) Ze is efficiënt voor docenten door de altijd beschikbare, visuele informatie. 
 5) Ze is eenvoudig en veilig in gebruik door de inlogmogelijkheid via Kennisnet / Magister. 
 6) Er is geen sprake van reclame, waardoor leerlingen er niet toe worden uitgenodigd andere  
     sites te bezoeken. 
 7) Ze is geschikt om een digitaal volgsysteem van het werk van leerlingen op te zetten. 
 8) Er bestaan volop mogelijkheden tot differentiatie en ze is toepasbaar in geval van lesuitval. 
 9) Ze is geschikt voor internationale projecten door de tweetalige opzet van de site. 
10) Er is sprake van een voortdurende ontwikkeling van nieuwe lessen door kunstenaars en  
     vakdocenten.  
 
Als u wilt nagaan of deze site u voordelen biedt, is er een aantal mogelijkheden: 
 
1) een vrijblijvende kennismaking met de site door het aanklikken van een aantal  
    gratis beschikbare  lessen. http://www.dutcharteducation.com/home 
2) het aanvragen van een kosteloos proefabonnement voor uw onderwijsinstelling. 
3) een kosteloze presentatie van de mogelijkheden van de website door één of meer van onze  
    medewerkers. https://www.dutcharteducation.com/4756-digitale-praktijken  
 
Met deze informatie hoop ik uw interesse gewekt te hebben voor het digitale kunstonderwijs 
van Dutch Art Education. 
 
Namens het team van Dutch Art Education, 
 
Hoogachtend, 
 
Peter  van Steenwijk. 
Entrepreneur Dutch Art Education. 
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