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In dit hoofdstuk focus ik verder in op kunsteducatie.  In 
hoofdstuk I ligt de benadering meer op de positionering van de 
Openbare Kunst Veldhoven binnen de Nederlandse 
Beeldhouwkunst, de samenhang met het meer collectief 
ingevulde begrip engagement en het belang van openbare kunst 
bij de gratie van haar bestaanswaarde. Hoofdstuk II staat stil bij 
aspecten die een rol spelen in het komen tot een esthetische dan 
wel artistieke ervaring en die daarmee van invloed zijn op het 
waarderen van kunst. In dit hoofdstuk III stip ik enerzijds de 
kerndoelen van het kunstonderwijs aan als onderdeel van 
cultuuronderwijs en verken de verschillende benaderingen en 
opbrengsten van ‘ leren leren ’ voor het domein kunst- en 
cultuuronderwijs. Ook dit levert bouwstenen op die bijdragen 
aan waardering van kunst- en cultuur. In hoofdstuk I zijn de 
beeldbeschouwende beschrijvingen van een 10-tal objecten in 
de openbare ruimte van Veldhoven opgenomen. Dit hoofdstuk 
bevat vanaf bijlage 4 bijhorende werkvormen. Onderliggend is 
een open format dat binnen alle verkende benaderingen 
toepasbaar is. (Bijlage 3) Volop ruimte voor differentiatie.  

 
Kerndoelen Kunst in en Cultuuronderwijs 
 
Cultuuronderwijs in onderbouw en bovenbouw HAVO / VWO 
Onderbouw 
Het onderwijs in de onderbouw is omkaderd met 58 kerndoelen, 1met 
richting leerling als verbindende karakteristieken:   
 leert actief en in toenemende mate zelfstandig; 
 leert samen met anderen; 
 leert in samenhang; 
 oriënteert zich; 
 leert in een uitdagende, veilige en gezonde omgeving; 
 leert in een doorlopende leerlijn2. 
 
Doel van cultuureducatie volgens Visiebrief 'Cultuur Beweegt’ 
(Ministerie) 

                                                             
1 De kerndoelen, eindtermen en leerlijnen maken geen deel uit van het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel. SLO Tule en het Leerplan 
Beeldend van VONKC zijn vakgericht samengesteld door vakdeskundigen. Het theoretische kader van CiS biedt een breder kader en vormt 
een fundament bij het onderbouwen van leerlijnen en doelen. 
2 http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/kunst-en-cultuur/leergebied-kunst-en-
cultuur/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_kunst_en_cultuur_po-havo_vwo__001/  Geraadpleegd 26 maart 2014. 

http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/kunst-en-cultuur/leergebied-kunst-en-cultuur/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_kunst_en_cultuur_po-havo_vwo__001/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/kunst-en-cultuur/leergebied-kunst-en-cultuur/inhouden/leerlijnen/doorlopende_leerlijn_kunst_en_cultuur_po-havo_vwo__001/
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Receptie:  het verwerven van kennis over kunst, media en erfgoed 
en daarmee het ontwikkelen van interesse voor kunst en 
het ontwikkelen van cultuurhistorisch besef via 
authentieke objecten.  

Productie en creativiteit: het ontwikkelen van creatieve vaardigheden en 
daarmee het verbeeldingsvermogen en vermogen  
innovatie. 

Reflectie:  het ontwikkelen van een eigen voorkeur en het eigen 
talent (het ontwikkelen van zelfinzicht) en het 
ontwikkelen van inlevingsvermogen, vermogen tot 
reflectie op de samenleving en een gezamenlijk 
referentiekader (cultuur verbindt en heeft een 
socialiserende functie) 

 
Kerndoelen kunst in en cultuur (SLO/ HBO-Raad) en kunst en 
openbare ruimte HAVO-VWO 
48. onderzoeken;(oriënteren; omzetten; visualiseren; ontwerpen; 
vormgeven; construeren; combineren; produceren; toepassen; 
interioriseren;) 
49. presenteren; (communiceren; argumenteren; discussiëren; feedback 
geven; organiseren; overdragen; publiceren; respecteren;) 
50. beschouwen; (openstellen; confronteren; ervaren; beleven; 
exploreren; benoemen; personaliseren; experimenteren;) 
51. verslagleggen; (plannen; documenteren; structureren; relateren; 
refereren; integreren;) 
52. reflecteren; (analyseren; bewust-zijn; positie innemen; beoordelen; 
verbinden; oplossen; samenwerken; inspireren;) 
 
Welke vrijheid benutten scholen bij het invullen van het curriculum? Voor 
zover de mogelijkheden, want de eisen voor het receptieve en ook 
reflectieve deel van het examenprogramma wat betreft kerndoelen en 
eindtermen liggen redelijk strak.  

 

[Uit de actualiteit] 17-03-20143 
Ministerie OCW installeert Vernieuwingscommissie CKV 
UTRECHT - Op donderdag 6 maart is de ‘Vernieuwingscommissie CKV 
(Culturele en kunstzinnige vorming) ‘ geïnstalleerd. De commissie onder 
leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw 
examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw 
van havo en vwo. Uitgangspunten bij de opdracht zijn: 

                                                             
3Voor het komende schooljaar, 2014-2015 blijft wettelijk gezien alles bij het oude. Dit geldt voor de eindtermen, het aantal uren studielast, 

de examenregels die voor CKV en Kunst Algemeen gelden als ook voor de bevoegdheidseisen. Nu is nog niet duidelijk hoe de situatie hierna 
is. De Vernieuwingscommissie CKV komt in augustus met de aanbevelingen voor het werkveld. OCW dient deze vast te stellen. 
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 meer ruimte voor de scholen om een eigen invulling aan het vak te 
geven. 

 een kwaliteitsimpuls voor het vak. 
 een duidelijke stofomschrijving van het domein Kennis van kunst en 

cultuur. 
 meer mogelijkheden voor innovatieve vormen van kunst- en 

cultuuronderwijs. 
Daarnaast zal de commissie onderzoeken in hoeverre het vak met een 
cijfer dient te worden afgesloten.   Het advies zal kort na de zomer 
worden voorgelegd aan het veld en begin november worden aangeboden 
aan de staatssecretaris.  

 
Kader Kunst in en Cultuuronderwijs 
 
Cultuur in de Spiegel: mensen vormen zichzelf een wereldbeeld 
De theorie over cultuur en cultureel zelfbewustzijn - die het kader vormt 
van Cultuur in de Spiegel - is een constructivistische theorie. In die zin dat 
de theorie veronderstelt dat mensen hun eigen wereldbeeld construeren. 
Dit proces is deels sociaal (sociaal constructivisme) en deels individueel. 
Het wordt bovendien bepaald door een aantal structurele eigenschappen. 
Door het verschil tussen het geheugen en de actualiteit, door ontwikkeling 
van kritische basisvaardigheden, door de logica van de ontwikkeling en 
intermediërende media.  
 
Volgens CiS verloopt cultuur als proces volgens 
een vaste volgorde die begint met de 
waarneming. 
• waarnemen; 
• interpreteren;  
• conceptualiseren;  
• analyseren.    
Het een kan niet zonder het ander en er zijn dan 
ook altijd vaardigheden mee gemoeid op ál deze 
aspecten. Deze vaardigheden zijn in 
kunstonderwijs direct gerelateerd aan kunst. Volgens Barend van 
Heusden is kunstonderwijs een combinatie van aandacht voor:  
• de wijze van tot stand komen (verbeelding);  

Het adequaat leren verbeelden van de ervaring in kunst in de brede 
betekenis. Dat vraagt om bewegingsvrijheid. Het gaat in 
kunstonderwijs dan ook niet  om het doorgronden van een 
omschreven canon. Creativiteitsontwikkeling raakt cultuuronderwijs, 
zeker als aspect van verbeelding en omdat het ook direct de functie 
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van kunst raakt als ingrediënt van zelfbewustzijn (voor een 
begripsomschrijving zie bijlage 1).  

• de functie van kunst (zelfbewustzijn, reflectie op bewustzijn en 
ervaring);  

• het middel van overdracht (het medium).  
Binnen de theorie van Cultuur in de Spiegel  komt cultuur tot uitdrukking 
door: 
 taal; 
 lichaam;  
 voorwerpen;  
 grafische vormen;  
 interactie met anderen;  

 cultureel (zelf)bewustzijn. Dit vormt het hart van cultuuronderwijs. 

De theorie van Cultuur in de Spiegel is niet voorbehouden aan sec het vak 
CKV, dat kán, en is in volle wasdom vakoverstijgend. CiS is een 
theoretisch kader en is met de bovengenoemde vier basisvaardigheden 
(waarnemen, verbeelden, conceptualiseren, analyseren) niét bedoeld als 
didactiek of lesvolgorde.  
 

Tags: nieuwe vormen ontwikkelen – vruchten van verbeelding – 
verbeelden van zelfbewustzijn - aanpassen - alternatieven -  sensorisch – 
motorisch -  dragers – taal – grafisch -  receptief- metacognitie – 
convergeren – divergeren – differentiëren - 

 
 
 
Ontwikkelingen in kunsteducatie integreren: flexpertise 
docenten  
Binnen kunst in en cultuur wordt veel met thema’s  gewerkt. Dit leidt niet 
per definitie tot meer samenhang in de lesstof. Ook tijdens de OMO-
bijeenkomst ‘Noodzakelijk Creatief’ van 20 februari jongstleden blijkt dat 
scholen veelal voor zichzelf het wiel aan het uitvinden zijn en worstelen 
met de vraag: ‘Hoe samenhangend onderwijs te bieden, dat leerlingen 
aanspreekt, zonder daarbij het eigen vakgebied uit te hollen?” De 
aanwezige beeldende docenten vinden basiskennis op het gebied van 
technieken en beeldelementen bij leerlingen essentieel. De docenten 
buigen zich niet alleen over het samenstellen van nieuw onderwijsaanbod, 
maar ook over de vraag hoe aandacht te geven aan elementaire 
vaardigheden van hun vakgebied. Invoelbaar ook naar mijn idee, want 
wie goed specifieke vakvaardigheden beheerst, verruimt zijn 
mogelijkheden om uitdrukking te geven aan een ervaring (en dus ook aan 
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cultureel (zelf)bewustzijn). Je bagage om uit te drukken wat je bedoelt 
vergroot.  
 
Terugkerend naar de samenhang, lijkt begeleiding van docenten uit de 
verschillende vakgebieden bij het aanbrengen van samenhang geen 
overbodige luxe. Ook tijdens het begeleidingstraject van het 
uitvoeringsplan  ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ door de Rijksuniversiteit 
Groningen blijkt dat er bij docenten, directies van scholen en hun partners 
uit het culturele veld er enerzijds een gebrek bestaat aan (grondslagen 
van / voor) kennis en mede daardoor anderzijds een sterke behoefte aan 
een inhoudelijk theoretische (na)scholing over cultuur en 
cultuuronderwijs. (4) 
 
Een vraag hierbij is:  “Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen in de kunst en 
kunsteducatie integreren 4  en welke rol kan praktijkkennis  spelen? 
Temeer daar een bepaalde kunstopvatting of kunstpraktijk steeds meer 
verbonden raakt met een bepaalde didactiek!  
De meeste scholen zitten nu tussen een basispakket bieden en komen tot 
een integraal beleid op basis van leerlijnen  in; al dan niet vakover-
stijgend. De sociale wetenschappen hebben recentelijk een groot aantal 
verschillende kunstgebaseerde  benaderingen van leren  opgeleverd, 
waarin de visuele component aan kracht wint ten opzichte van de 
cognitieve. 
(Zie bovenstaande in relatie tot hoofdstuk II). 
 
 
Stadia en graduele volgorde steeds minder aanhang in concepten 
van leren  
Het (vernieuwde) model van Bloom  en de zogenoemde Leerpiramide zijn 
beide illustrerende modellen als basis voor didactiek. Beide ondervinden 
(nog) erg veel aanhang en zijn tegelijkertijd allebei inmiddels door gebrek 
aan bewijzend onderzoek arbitrair omwille van enerzijds het opvolgende 
karakter van stadia en anderzijds de ´beweerde´ graduele waardering. 
 
 
                                                             
4 Het begrip integratie is diffuus. Integratie van kunstvakken in het curriculum kan dus verschillende vormen aannemen. Een onderscheid is 

dat tussen op inhoud gerichte integratie (vaak via een thematische aanpak) en een vaardigheidsgerichte integratie (meer procedureel, 

gericht op breed toepasbare vormen van probleem oplossen). Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen integratie van kunstvakken 

onderling en integratie van kunstvakken met andere vakgebieden. Bij de integratie van kunstvakken onderling kan het accent liggen op 

verbinding  via inhoudelijk thema’s, maar ook op het gezamenlijk bereiken van affectieve doelen en het gericht zijn op gezamenlijke 

producties. Bij integratie van kunstvakken met andere leergebieden kan het slechts gaan om kunst als illustratie en hulpmiddel. Dat is de 

meest zwakke vorm van integratie. Verdergaande integratie beschouwt kunst als gelijkwaardige bijdrage in een inhoudelijk-thematische 

benadering of kunst als medium voor een cognitieve benadering, gericht op denkprocessen en denkvaardigheden. Sommige auteurs leggen 

nog andere accenten, zoals integratie als samenwerking tussen personen. De meningen over de wenselijkheid van verschillende vormen van 

integratie van (kunst)vakken zijn dus verbonden  met bredere onderwijsvisies en achterliggende metaforen. Die visies kennen vaak al  een 

lange traditie.  
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Ik betwijfel of enig model ooit kan beweren dat er een generieke volgorde 
is van effectieve leeractiviteiten  en / of leereffecten gezien de 
complexiteit van ´ leren leren´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewijskracht leereffecten (kunsteducatieve) leertheorieën 
mager 
Er vindt onderzoek plaats naar het ‘hoe’ van verschillende leertheorieën 
en docentcompetenties binnen kunsteducatie en eveneens naar het ‘wat’. 
Veelal in gescheiden onderzoek. (13) 
Wat betreft kunsteducatie is de overheersende gedachte dat het in eerste 
instantie zou moeten gaan om intrinsieke en niet om extrinsieke doelen. 
Wat zijn dan die intrinsieke doelen?  En als er al consensus over is: “Hoe 
stel je dan vast of je er daadwerkelijk aan werkt, hoe je er het beste aan 
werkt, welke voorwaarden helpend zijn en wat je bereikt?  Vragen die 
momenteel nog open liggen (1). Want er is in Nederland niet veel 
vakdidactisch evidence based onderzoek naar CKV en de Kunstvakken 
beschikbaar. Ook internationaal is het onderzoek naar specifieke 
kunstvakvaardigheden beperkt, zo constateren Winner, Goldstein, & 
Vincent-Lancrin (2013) recent.  
 

De aandacht in onder-
zoeken is tot voor kort 
vooral gericht op het 
aspect van cultuurdeel-
name (via vouchers en 
cultuurkaart); de beleving 
van cultuur door leerlingen 
en het cultuurbeleid, zowel 
op landelijk lokaal en 
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schoolniveau.  
Deze onderzoeken geven echter in beperkte mate inzicht in specifieke 
vakdidactische verbeterpunten met betrekking tot de lesinvulling van 
cultuur in en kunst. (4,9)  
 
 
 
Verwantschap Cultuur in de Spiegel met benaderingen van leren 
 
 

 

 
  

 

 

Groei door groei 
De ene benadering van leren gaat meer uit van leerstofgericht, een 
andere meer van leerlinggericht. Alle benaderingen gaan uit van het 
gegeven dat een kind dat een toename ervaart in zijn leerprestaties 
positiever over zichzelf oordeelt (zelfwaardering, zie begrippenlijst), aan 
motivatie wint en zich competenter voelt (vergroting locus of control) 
(Seligman, 1995). Zaken als zelfbeeld, motivatie, inzet, zelfwaardering, 
autonomie, competentiebeleving 5  en emotioneel welbevinden zijn in 
beperkte mate direct beïnvloedbaar, al zijn het vaak zeer belangrijke 
neveneffecten van uitdagingen aangaan, succes hebben en frustraties 
overwinnen! Het ene hoeft niet ‘op orde’ te zijn voor aan het andere kan 
worden gewerkt! 
 
 
 

                                                             
5 De mate waarin iemand het gevoel heeft dat het eigen handelen er toe doet, dat je greep hebt op 

situaties waarin je gewoonlijk verkeert en adequaat kunt inspelen op de eisen die aan je worden 

gesteld in het leven dat je leidt.  
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[Illustratie ontleent aan Hein: http://www.gem.org.uk/pubs/news/hein1995.html] 

 
 

 Observerend leren  
Dit is een vorm van leren in de overgang van behavioristisch naar 
cognitief leren, waarbij nieuwe reacties worden verworven nadat het 
gedrag van anderen en de gevolgen van dit gedrag zijn 
waargenomen. Veel leerlingen hebben behoefte aan actieve 
instructie en responsieve begeleiding van de leerkracht. Werken 
vanuit meerdere invalshoeken verhoogt de trefkans, zoals ook blijkt 
uit een oud Chinees spreekwoord: “Als ik hoor dan vergeet ik, als ik 
zie dan onthoud ik, als ik doe dan begrijp ik”. Observatie en 
modelleren 6  zijn zo oud als de weg naar Methusalem. Dat wil 
overigens niet zeggen dat de werkwijzen gedateerd zijn: digitale 
middelen zijn juist uitstekend inzetbaar binnen observerend leren. 
Aandacht voor het proces, opslag in het geheugen, reproductie en 
motiverende effecten (de kracht van het model) dragen bij aan het 

                                                             
6 Modeling: leren van voorbeeldgedrag dat een ander geeft om dit vervolgens door imitatie en oefenen 

ook zelf te kunnen toepassen.  

 

 

 
Aut 

                    T
h

eo
rie       van

 k
en

n
isverw

ervin
g 

                            Benaderingen van leren 

De leerling 

construeert 

de kennis 

Kennis 

aangereikt,  

Beetje bij 

beetje 

Kennis is aanwezig ´buiten´ de leerling 

Alle kennis geconstrueerd door de leerling 

 Ob

 Ont

Aut 

Art 

http://www.gem.org.uk/pubs/news/hein1995.html


Kunst op straat, beeldig Veldhoven: bekijk het!      III Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers 

 

 
9 

leerproces. Op imitatie kan zelfregulatie volgen. Via behavior 
rehearsal en shaping (vormen van operante conditionering) wordt 
aandacht besteed aan wat het kind zegt, maar ook aan de manier 
waarop, waarbij niet alleen verbale maar ook de non verbale 
expressie is betrokken. De contingenties (sociale versterkers) 
betreffen onder meer actief luisteren, bemoedigende en 
stimulerende opmerkingen van de leraar / begeleider én – heel 
belangrijk - de positieve reacties van betrokken medeleerlingen. 
Groenendijk legt vast dat vragen en opdrachten voor gericht 
observeren nieuwe ideeën en varianten genereren in het creatieve 
proces van de betreffende leerling en ook positief  uitwerkt op het 
creatieve proces zelf. Observerend leren is onder meer ontleend aan 
Bandura. Observatie biedt ook een grondslag voor het interpreteren 
van (de waarschijnlijkheid van) de werkelijkheid: ´Alle raven zijn 
zwart`. (1) 

 
 
 
Mijn ervaring is dat observatie zeker een krachtig instrument kan zijn 
binnen Beeldende Vorming doordat het onderzoek kan stimuleren 
(zorgvuldig kijken wat er gebeurt) en bewustwording van het eigen 
handelen op een laagdrempelige en ´veilige´ manier in gang kan zetten. 
Op eigentijdse wijze gefaciliteerd een waardige partner in de didactische 
mix. 
 
Je zou deze theorie in het model linksboven kunnen plaatsen neigend 
naar de middenlijn ten opzichte van de rechterbovenhoek. 
 
 
  

 Ontwikkelingsgericht leren (OGO)  
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) gaat nadrukkelijk uit van het 
gedachtengoed van Lev Vygotsky, in het bijzonder zijn begrip ‘zone 
van naaste ontwikkeling’. Mentale denkhandelingen krijgen vorm 
door middel van interactie, uitwisseling en dialoog met anderen in 
de omgeving. Tijdens dit proces vinden een viertal processen plaats: 
• interiorisatie,  • principe van de zone van naastbije ontwikkeling, • 
de centrale rol die de volwassene – binnen het onderwijs de 
docenten – spelen  die als het ware de leerling loodsen in 
ontwikkeling en tempo én • het uitgangspunt dat vergelijken-
concluderen-ophalen van kennis et cetera in aanzet tot stand komen 
door sociale communicatie. Daarbinnen vindt betekenistoekenning 
plaats. Nadrukkelijk aandacht voor het semiotisch-cognitieve kader. 
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Bijvoorbeeld: het hardop beschouwend ontleden van twee 
afbeeldingen in verhouding tot elkaar, levert na afloop van de 
handeling een nieuw begrip op van kijken, waarmee een 
veranderende basis wordt gelegd voor een volgende beschouwing.  
Als leraar wil je een zodanige verbinding met de schoolsituatie 
creëren, dat een leerling bereid en in staat is aan de eigen 
ontwikkeling en toekomst te werken. “Hoe kan ik  helpen bij 
selfmanagement? ” Belangrijk is dat een leerling (gaat inzien) inziet 
dat het niet zozeer de leraar is, maar dat deze het vooral zélf is die 
het eigen gedrag en leerprestaties kan beïnvloeden! “Hoe kan ik 
‘leren leren’?”  
De theorie biedt ruimte voor sociale aspecten van leren in de vorm 
van didactische werkvormen. Het principe van naastbije 
ontwikkeling ligt ten grondslag aan ‘nudging’. Amerikaanse 
gedragseconoom Richard Thaler en politicoloog Cass Sunstein 
houden in hun recent verschenen boek Nudge een pleidooi om het 
gedrag van mensen zodanig te beïnvloeden dat ze langer, gezonder 
en beter leven, met behoud van hun eigen vrijheid. Het 
achterliggende principe is: stel een sociale norm. Bijvoorbeeld in en 
met de klas: “De klas is een bron van talenten, neem naar elkaar 
een ondersteunende en onderzoekende houding aan om deze tot 
bloei te laten komen, kortom: we helpen elkaar”.  Hierbij 
gebruikmakend van sociale vergelijkingen, een type herstructurering 
waarbij de betrokkene vergelijkingen maakt tussen zichzelf en 
anderen in soortgelijke situaties. In de klas vergelijken kinderen zich 
voortdurend met elkaar (en ook als leraar vergelijk je de kinderen 
onbewust vaak met elkaar). Opwaartse vergelijking: vergelijking 
tussen de eigen situatie en die van anderen in een soortgelijke 
situatie die een effectievere wijze van coping hebben; het doel is om 
van die ander te leren. Neerwaartse sociale vergelijking: vergelijking 
met anderen die slechter af zijn in een soortgelijke situatie: het 
gevolg is dat iemand een positiever perspectief op de eigen situatie 
krijgt. Nudge betekent letterlijk een duwtje met de ellenboog, in de 
goede richting welteverstaan. Nét dat duwtje dat maakt dat je iets 
meer aankunt dan voor het situationele leermoment.  ‘Libertair 
paternalisme’  noemen Thaler en Sunstein dat.  

 
 
 
Je zou deze theorie rechtsonder naar de middenlijn kunnen plaatsen. 
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 Authentieke cultuureducatie  
Het onderwijskundige en didactische 
concept ‘authentieke cultuureducatie’ en 
CiS bijten elkaar niet. Aansluiten op wat 
en hoe kinderen willen leren, aansluiten 
op hun behoeften, vertaalt CiS als 
‘aansluiting bij de cultuur van leerlingen 
(bij hun herinnering en op de 
actualiteit)’. Je zou dit als vergelijkbare 
uitgangspunten kunnen zien. 
Kunstonderwijs en cultuuronderwijs 
worden in die zin door de leerling zelf 
gevoeld als van toegevoegde waarde: 
het doet ertoe voor hen. Ze voelen zich intrinsiek gemotiveerd 7. 
Authentieke kunsteducatie legt sterke nadruk op de buitenschoolse 
ervaring en een sterke connectie met het ervaringen opdoen met de 
professionele kunst. Leren in reallife − situaties en omgevingen. 
Rechtstreeks ontleent  aan de handelingspsychologie. Onderwijs 
maakt de verschijnselen begrijpelijk, de echte wereld is de 
omgeving waar ze met de verschijnselen kennismaken. Vertrekpunt 
vormen de verschillen in individuen, niet alleen wat betreft 
begaafdheid. De visie van het kind is net zo belangrijk als die van de 
docent. Kritische parameters zijn: een productieve leeromgeving 
(veel doen!), eigen initiatief en een groot beroep op vaardigheden, 
volledige en volwaardige opdrachten, waar de leerling zichzelf een 
weg in zoekt in interactie met medeleerlingen. Authentiek leren kent 
een  constructivistisch uitgangspunt. 8 Een en ander is afhankelijk  
van of de leerling / het kind – met hulp - in staat is om: de eigen 
cognities onder de loep te nemen, de eigen gevoelens te herkennen 
en te benoemen, zich te ontspannen, zich doelen te stellen; over 
hulpbronnen beschikt en over competenties om deze te bereiken. 
De leerling is actief betrokken bij het werken aan de verbetering van 
de eigen vaardigheden en het zoeken naar oplossingen door het 

                                                             
7 Het verlangen om een activiteit te beginnen vanwege de activiteit zelf en niet vanwege een externe 

consequentie, zoals bijvoorbeeld een beloning.  
8 De gedachte: leren is eigenlijk alleen maar mogelijk wanneer de leerling zelf actief construerend 
bezig is met zijn leerstof.  Uniek voor ieder kind, omdat ieder kind met de voor hem unieke 
bestaande en ooit eerder – in een voor de persoon unieke ervaringscontext - geconstrueerde 
representaties een koppeling  maakt naar nieuwe representaties. Iedereen maakt daarbij op eigen 
wijze gebruik van wat hij al weet en kan. Reflectie is van belang voor toenemend inzicht in het 
leggen van de persoonlijke verbanden. Op basis van zelfonderzoek ontwikkelt de leerling bewust 
een manier van leren die voor hem passend is op dat moment. Reflectie op de verschillende 
ervaringen en de daarin voorkomende verschillen en overeenkomsten , het vergelijken van 
verschillende situationele contexten en domeinen, geeft  richting aan meer flexibiliteit en 
vertaalslag in andersoortige settingen. Transfer vindt niet vanzelf plaats van de ene context naar 
de andere, daarvoor is het nodig om de leerervaring te decontextualiseren. 
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aanreiken van self-managementstrategieën. De ‘theorie of mind ’9 
(Premack & Woodruff, 1978), herkent het kind zich zelf en is het in 
staat zijn eigen handelen adequaat af te stemmen op zijn omgeving. 
Vooral feedback op zelfregulering is een krachtige. 
Metavaardigheden die helpen om het eigen functioneren in te 
schatten. Het verwijst naar autonomie, zelfsturing, zelfevaluatie en 
zelfdiscipline.  (10) 

 
 
 
Misschien kun je zeggen dat de unieke, subjectieve representatieve van 
de werkelijkheid gebaseerd is op het manifest maken van hetgeen de 
persoon in feite al tot zich heeft genomen en in mindere mate tot stand 
komt door overdracht van kennis als bestanddeel van het construeren van 
een nieuwe werkelijkheid.  
Met de bijpassende didactiek zal niet ieder kind uit de voeten kunnen 
vanwege (niet uitputtend) het open karakter, een groot beroep op de 
zelf-structurerende vaardigheden en intrinsieke motivatie en behoefte aan 
geleide in-oefening voor een aantal technieken. 
 
Je zou deze theorie rechtsonder kunnen plaatsen. Waarbij CiS zich dichter 
tegen de mediaan begeeft dan het authentieke leren.  
 

 
 

 Art-Based Thinking  
In haar representatieve vorm heeft kunst het als geen ander 
medium in zich om de emotionele aspecten van het sociaal 
maatschappelijke leven te communiceren. In die zin kan kunst 
worden uitgebaat om kritische bewustwording en een alert geweten 
te mobiliseren. Denk hierbij aan genderproblematiek, grens-
overschrijdend gedrag, ongelijkwaardige verhoudingen in een 
maatschappij, religie gebonden vraagstellingen, inlevingsvermogen 
naar mensen met een beperking  of aandoening, etnisch-
nationalistische gevoeligheden en het aankaarten van dominante 
ideologieën. En de interactie tussen dergelijke issues. Daar waar 
identiteiten in het geding zijn. Art−based denken kan worden 
ingezet om de thematiek ‘stem’ te geven en dialoog op gang te 

                                                             
9Besef dat anderen opvattingen, emoties en verlangens kunnen hebben die verschillen van die van 

jezelf en dat de geestestoestand van die ander van invloed kan zijn op diens gedrag. Door deze theorie 

wordt empathie voor anderen vergemakkelijkt, teleurstelling mogelijk gemaakt en de kans verhoogd dat 

je je een juist oordeel vormt over iemand als het er op aan komt. Begrip voor het feit dat anderen de 

wereld mogelijk op verschillende wijze waarnemen dan jezelf.  
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brengen, wat een kritische factor is voor cultureel begrip. Juist het 
toegankelijke representatieve niveau als startpunt vormt een 
krachtig aspect in het aanspreken van mensen, zo is de gedachte 
binnen deze stroming, juist door het minimaliseren van vakjargon, 
en andere (soms ook elitaire) drempels. Een holistische benadering 
die uitnodigt om onderzoeksvragen in een geheel nieuwe richting te 
stellen, überhaupt nieuwe vragen te stellen en een nieuwe – niet 
academisch geschoolde – doelgroep aan te boren. In het verlengde 
hiervan ligt het accent op bewustwordings− en zingevings-
processen, niet op vastgestelde facts en figures. De drie hoofd-
vragen zijn: “Wat voel je bij het kunstwerk?”, “Wat roep het 
kunstwerk bij je op of bewerkstelligt het?”,  “Wat maakt het werk je 
duidelijk?” Een verschuiving van “Is dit adequaat kunstbeschou-
wend onderzoek?” naar “Wat levert kunstbeschouwend onderzoek 
op?” (9) 
 

 
Leren door Kunst avant la lettre 
Jeroen Lutters 10 is in Nederland voorloper van een specifieke vorm 
van Art−Based Learning en hij vult dat in door als startpunt op 
voorhand een eigen leervraag te formuleren gebaseerd op een voor 
jou dringend issue. Nú en op dít moment, de actualiteitswaarde is 
belangrijk. Vervolgens kom je op basis van het beleven van een 
kunstwerk tot nieuwe invalshoeken voor de aanpak van de 
vraagstelling. Aan de startvraag wordt intuïtief een kunstwerk 
gekoppeld. Een object dat iets afwijkends in zich heeft zal sneller 
triggeren. Onbekende gedachten worden gemobiliseerd. De 
werkwijze vraagt om eerlijkheid en openheid naar jezelf. Luisteren 
naar de eigen stem. De startvraag laat je vervolgens los. 
Levenservaring brengt je bij ‘het waarom’. Het kunstwerk dient als 
drager om je in een andere realiteit te brengen. Het kunstwerk kan 
dan ook worden losgelaten. Associaties nemen het over. Het gaat 
om ‘in the box denken’. Optimaal profijt van alle indrukken die je in 
je leven hebt opgedaan, om die aan te wenden voor een nieuwe 
aanpak van vraagstellingen. De stappen wel monitoren om te zien 
waar je wijze van denken vandaan komt en hoe deze tot stand 
komt. De vraagstelling is een beginpunt, maar het gaat om het 
nadenken over je denken.  
 

                                                             
10 Lezing Jeroen Lutters, OMO Eindhoven, bijgewoond op 20 januari 2014. Om een indruk te geven: 

http://www.vimeo.com/61785674   Geraadpleegd op 2 april 2014. 

http://www.vimeo.com/61785674
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Ook Smitskamp maakt  melding van het onbewuste dat in het 
kunstkijken een rol speelt in de vorm van emoties, opgeslagen 
impressies en associaties. (Zie ook pagina 5 in hoofdstuk II) 
 
 
Lutters maakt hierbij gebruik van het U-model van Peter Senge 11. 
De beweging is van linksboven naar beneden. De eerste fase is die 
van gewaarworden. Hierbij is de aandacht gevestigd op het 
doorbreken van routineuze wijzen van denken, waarbij vaste kaders 
van denken worden losgemaakt. Om met een meer onbevangen blik 
te kijken naar het hier en nu door nadrukkelijke observatie. Een 
mindfull kijken zogezegd. Controle, focus op het probleem en het 
rationele denken – vooral het veelvuldige oorzaak-gevolg-denken – 
loslaten. Ruimte bieden voor gevoelens, emoties, het innerlijke 
weten, opgebouwd door ervaringen door de tijd. Vormen van 
combinaties en aanpassingen, waardoor nieuwe mogelijkheden 
oplossingen ontstaan en nieuwe zienswijzen. Eigen nieuwe 
betekenissen worden gemaakt in de fase van het waarmaken. De 
beweging van het innerlijke proces van creativiteit, in een heen en 
weer gaande beweging van  het proces. Sterk leunend op het 
concept van terugkoppeling gedijend in een sfeer van openheid en 
veiligheid.  
Het grotere plaatje zien, de wisselwerking tussen de delen. Een 
vorm van systeem theoretisch denken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Sence, P.  (2004). Presence: Human purpose and the Field of the Future. Organizations and SocietyOrganizations and Society. 

Sence, P. (2005). Presence: An Exploration of Profound Change in People. Organizations and SocietyOrganizations and Society.  

Oppervlakkig uitwerken van een 

idee 

Verzamelen 
Presenteren 
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De leertheorie vraagt een hoge mate van bewustwording van waarden en 
normen en de eigen autonomie. Ook het vertrekpunt vanuit de eigen 
autonomie (onvervreemdbaar eigen) en het daarnaar terug kunnen 
beargumenteren (cognitief constructivisme), is niet voor iedere leerling 
weggelegd. Bewaker van de actualiteitswaarde = echt nú, is zeker een rol 
voor de docent. ‘De didactiek van het moment’ zoals Jeroen het 
verwoordt. Net zoals het lastig is om de begingedachte los te laten bij het 
bekijken van het object.  
Het gaat juist niet om het rationele denken, maar het irrationele dat het 
object in je losmaakt en dat op zijn beurt niet direct op jezelf te 
betrekken. Juist het afwijkende in kunst heeft het in zich je op dit spoor te 
zetten. Het gevoel achternagaan is het idee.  
Loskomen dus ook weer van het beeld, van het kunstwerk. Om in een 
associatieve wereld de werkelijkheid van het moment anders te kunnen 
gaan zien. Daarvoor gebruik je weer wel je denken. Het gaat dan niet om 
´out de box denken´, maar om jezelf te dwingen ´in the box van het 
gecreëerde nu´ te verblijven. 
Om je deze manier van met kunst omgaan eigen te maken, is een training 
als docent aan te bevelen.  
 
Je zou deze theorie rechtsonder kunnen plaatsen.  
 

 
 

 Altermoderne 
Belangrijkste uitgangspunt is  aansluiten bij de leefwereld van de 
leerling bij alle stappen en in alle beeldende aspecten van beeldende 
vorming. De leerling bepaalt wat hij gaat maken, in welk medium, met 
welke technieken. De leerling kiest zelf aan de hand van welke 
kunstwerken hij wil leren of over welke kunstenaars hij meer wil 
weten.  De scoop is die van een dynamische mondiale cultuur 
(intercultureel), kritisch burgerschap en ook massaproductie en de 
populaire cultuur behoren tot het domein van de beeldende vorming. 
De docent komt tegemoet aan de mate van sturing en richting die de 
leerling aangeeft. De leerling is regisseur van zijn beeldend proces in 
dialoog met de docent. ‘De docent geeft marges aan, schept 
voorwaarden, probeert het werk van de leerling te verdiepen en van 
een adequate context te voorzien en het boven het louter persoonlijke 
te verheffen. Er wordt geen materiaalgebruik, proces of vorm 
voorgeschreven’  (Klatser 2010, p. 83) Volgens Klatser draait het bij 
altermoderne kunsteducatie om: ‘Het articuleren van de confrontatie 
van de leerling met de veelheid aan verhalen van de multiculturele 
wereld en het bedenken van gedeelde verhalen zonder een voorop 
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gezet einddoel.’ (Klatser 2010, p.77). Technieken worden onderwezen 
op het moment dat de leerling deze nodig heeft voor zijn beeldende 
proces. Door middel van vragen zicht krijgen op aanleiding, keuzes en 
doelen. Vanuit werk van de leerling kunsttips aanreiken. Altermoderne 
kunst gaat uit van een dynamische mondiale cultuur die wij allen delen 
en (mede) vormgeven en waarin mix en verandering centraal staan. 
(2) 
 
 

 
Deze aanpak is nadrukkelijk gericht op het proces van het maken van 
kunst als proces. Een gevaar van de minimale structuur en weinig houvast 
in de vorm van enig curriculum is, dat een leerling makkelijk kan blijven 
hangen in hetgeen hij al weet en kan. Soms heb je een push nodig om te 
ontdekken dat je iets in je hebt, kunt en er voldoening uit kunt halen, 
terwijl je het op voorhand niets vindt of er niets mee denkt te kunnen. 
Een ander gevaar is dat een leerling gaat ‘zwemmen’  in zijn vrijheid.  
 
Je zou deze theorie rechtsonder kunnen plaatsen , de mate is afhankelijk 
van de begeleiding die de leerling vraagt. 
 
 
 

 Ludodidactiek 
Meer ruimte voor verrassing, spel, experiment, risico, kritiek en een 
veelheid aan ervaringen. Het Van Abbe en bijvoorbeeld ook het 
Universiteitsmuseum Utrecht werken steeds meer met dit principe 
van leren. Met een scheef oog kijken naar de game-industrie. Dat 
wil niet zeggen dat de leeromgeving altijd een digitale is. Het leren 
blijft het doel, de idee is dat wanneer alles wat speelser wordt en er 
spelelementen worden gebruikt die in andere media aanzetten tot 
motivatie, het leereffect makkelijker met minder inspanning wordt 
bereikt.  

 
 
 
Je zou deze theorie in het midden kunnen plaatsen, omdat het meer een 
ondersteunende benadering is die onderdeel van alle benaderingen van 
kunst- en cultuureducatie kan zijn.  
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Tags: gedachten over leerprocessen en begripsvorming van leerlingen - 
gedachten over het curriculum - gedachten over leerdoelen - gedachten 
over leerlingen in het algemeen - gedachten over een specifieke klas - 
gedachten over individuele leerlingen / een individuele – leerling  - kennis 
van instructietechnieken -  gedachten over interactie tussen docent en 
leerling(en) - eigen ervaring om kunst te leren begrijpen- mix van hoge 
en lage kunst- speciale manier van denken bij het maken van kunst - 
concept als uitgangspunt nemen- reactie uitlokken - kunst erkent door het 
professionele circuit – diversiteit - context schetsen - voor en door 
leerlingen – chronologisch - thematische verbanden - leren van leerlingen 
centraal - raakvlakken zien met eigen leefwereld  en die van kunst – 
raakvlakken oude en hedendaagse kunst -  zo breed mogelijk denken in 
het creatieve proces – niet meteen deur dichtgooien voor wat in eerste 
instantie ontoegankelijk lijkt - omgaan met ambivalentie - afstappen van 
conventionele invulling opdrachten - niet te veel invullen, maar wel 
genoeg zeggen - stimuleren in oordeelsvermogen - 

 
VERBINDING KERNDOELEN EN BENADERINGEN VAN KUNST- EN 
CULTUUREDUCATIE 
 
Kansen pakken, kansen geven 
 
 
Wijs vind ik de conclusie van Folkert Haanstra (Folkert, Grenzen aan 
samenhang, p 58): “De praktijk laat zien dat de verleiding bestaat om 
kunstzinnige activiteiten alleen als middel in te zetten. Mijn persoonlijke 
ideaal van authentieke kunsteducatie vraagt om betekenisvol en 
levensecht onderwijs. Vakoverstijging en thematisch onderwijs zijn 
middelen daartoe. Maar dat mag niet ten koste gaan van noodzakelijke, 
voorwaardelijke kennis en vaardigheden op het gebied van vakinhoud. 
Het is juist in de confrontatie met authentieke problemen dat de noodzaak 
om die kennis en vaardigheden betekenis krijgt. Dat is wat anders dan het 
leren beheersen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden als doel op 
zich” 
 
 
 
Aansluitend bij de opmerking van Folkert Haanstra, grijp ik terug op de 
kerndoelen van Kunst in en Cultuuronderwijs waarmee ik dit hoofdstuk 
begin. Bij de (eclectische) keuze uit de vigerende kunst- en 
cultuureducatieve benaderingen twee aandachtspunten: 

 Metacognitief: welk kunstvraagstuk of cultureel onderwerp staat 
centraal? Op welk aspect wordt (in dit project of deze activiteit)  
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gereflecteerd? Welke basisvaardigheden (vormen van zelfwaarneming, 
zelfverbeelding, zelfconceptualisering of zelfanalyse) worden ingezet? 
Zet de leerling de basisvaardigheden receptief in (meemaken), 
productief (maken) of reflectief? Hoe passen leerlingen het medium toe 
om zich uit te drukken? Welke wijze van reflecteren sluit aan bij de 
leerling? Op welke basisvaardigheid ligt de nadruk?  

 Aansluiting en samenhang: wat betekent het gekozen onderwerp voor 
leerlingen / een leerling en wat weten zij / weet deze (al) van dit 
onderwerp? Is rekening gehouden met persoonlijke capaciteiten én 
ambities?  

Bijlage 2. 

 
Aanknopingspunten van invloed op WAARDERING kunst- en 
cultuuronderwijs 
 
 
 Creëren van een positieve modus versterkt de beleving en inspireert.  
 Betrekken van alledaagse activiteiten. 
 Op individueel niveau rekening houden met: zelfbewustzijn, 

mediavaardigheden, beeldende vaardigheden.  
 Onderscheid maken tussen de vaardighe(i)d(en) waarop bij de leerling 

een beroep wordt gedaan en de vaardighe(i)d(en) waarop de 
leerlingen reflecteren.  

 Steeds verduidelijken wat een leerling van een leertaak / leeractiviteit 
kan opsteken. Toewerken naar een doel wordt prettig gevonden, 
evenals afwisseling en een link met de praktijk. Door de 
opdrachtformulering echt af te stemmen op wat de leerling zelf gaat 
doen, wordt de opdracht voor de leerling concreter en gaat er meer 
stimulans van uit. 

 [Krijgen van een cijfer, zodat het vak er daadwerkelijk toe doet in de 
schoolloopbaan van een leerling]  

 Nadrukkelijk samen doornemen wat de leeractiviteit de leerling brengt.  
 Principe van reverse mentoring toepassen: seniors leren van 

juniors, leraren van leerlingen, denkers van doeners en vice versa. 
 
 
 
Uitwerking werkvormen 
Bij het samenstellen van de werkvormen bij de openbare kunst van 
Veldhoven − bijlage 3 en volgende − ben ik eclectisch te werk gegaan. Ik 
ben uitgegaan van het combineren van bestaande kennis, reflectief 
vermogen en het reorganiseren van inzichten, interpretaties en 
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perspectieven om tot nieuwe inzichten te komen. Kapstok zijn zes 
denkroutines12, zie ook hoofdstuk II, p. 17 − 21:  
 

1. bevragen en onderzoeken; 
2. observeren en beschrijven; 
3. vergelijken en verbinden;   
4. op zoek gaan naar complexiteit;  
5. verschillende standpunten ontdekken;  
6. redeneren, beweringen onderbouwen met argumenten.  
Deze zijn toepasbaar binnen alle bovengenoemde kunst- en 
cultuureducatieve benaderingen.  
Iedere uitwerking combineert theorie met praktijkopdrachten. Alle 
uitwerkingen zijn opgebouwd volgend een basis format. Zie III bijlage 3, 
p. 27-28. Beschrijvingen specifiek vanaf III, bijlage 4 t/m 13, p. 64-68.  

 
 
Enkelvoudig of multifocaal? Boom of rizoom? 
De vraag die ik me steeds moet gaan stellen en eigenlijk het liefst met 
bevlogen anderen is: "Wat wil ik / we op de lange termijn met jeugd, 
ouderen en ….  en welke rol speelt kunst (in cultuur in bredere zin) hier 
dan in?". (Bijlage 2) 
Niet één keer, maar keer op keer. Naar mijn indruk wordt dit (te) weinig 
gedaan, waar het wel van groot belang is om  de  aanbevelingen en 
kaders van Cultuur in de Spiegel en doorlopende leerlijn van de SLO  (en 
welk toekomstig kader dan ook), effectief in te bedden en uit te tillen 
boven het niveau van een ‘invuloefening met projecten en inspirerende 
kunstwerken’ vanuit een handen –uit-de-mouwen urgentie.   
Ook een school, docententeam vormt met elkaar een cultuur. Maakt 
keuzen die enerzijds zijn gestoeld op traditie zoals bijvoorbeeld een 
gedeelde levensbeschouwelijke grondslag en onderwijsvisie 
(zelfconceptualisering), actuele inzichten omtrent educatie en de wijze 
van het geven van praktijkinvulling daaraan (zelfanalyse en 
zelfverbeelding), het samenstellen en aanbieden van leermiddelen 
(voorwerpen en grafisch en ‘talige’ toepassingen) en last but not least het 
daadwerkelijk onderwijzen (lichaam, 
voorwerpen, taal, grafisch). Een bewust 
gehanteerd referentiekader stuurt bewust 
handelen.  
  
 

                                                             
12 http//www.pz.harvard.edu/tc/routines.cfm geraadpleegd 21 januari 2014 
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Ook is het goed om stil te staan bij de kernelementen van Cultuur in de 
Spiegel. Het is één kader, met een cognitivistische onderbouwing. Het zet 
me aan het denken: hoe werkt het kader met verschillende perspectieven 
naast elkaar op cultuur in Nederland – inculturatie en enculturatie, bij het 
stellen van vraagtekens bij de hiërarchische structuur in de opbouw van 
vaardigheden, dialoog en consensus versus dissensus (drijfveer ook voor 
vele kunstenaars!), mono-werkelijkheid dan wel meerdere standpunten 
over de werkelijkheid….   
Maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden wat ‘legitiem’  als kunst of 
cultuur wordt erkend (vigerende gedachtengoed). Aangezien deze steeds 
veranderen, veranderen gedachten over het domein. Maatschappelijke 
ontwikkelingen zijn dan onderwerp en legitimatie binnen het onderwijs. 
Kunst in en cultuuronderwijs is in die zin naar mijn idee ook ethisch 
onderwijs.  
 
Geen enkele definitie, benadering of theorie dekt het geheel. Sommige 
educatieve benaderingen - en concepten en begrippen zijn uiterst 
complex. Het is nog onduidelijk hoe zij in elkaars aanwezigheid binnen 
kunsteducatie (en cultuureducatie) het best tot hun recht komen.   
 “Wat is de relatieve effectiviteit van bepaalde soorten benaderingen van 
leren voor verschillende vormen van kunst ter verkrijging van beeldende 
competenties voor bepaalde leerlingen?’’ 
De verschillende competentiemodellen in samenhang onderbouwen is een 
erg arbeidsintensieve vraagstelling. Als vraag dan ook ver buiten het 
kader van deze scriptie vallend, maar naar mijn idee de moeite waard (en 
eigenlijk essentieel!) om te onderzoeken door de kenniscentra.  
De inrichting van het onderwijs op scholen is enigszins ook volgens de 
formule one fits all.  Voor elke klas geldt er één onderwijsprogramma. 
Nadruk ligt op het aanbod aan de hele groep binnen de klas. Individuele 
leerroutes of leerroutes voor kleine groepjes komen niet of weinig voor. 
Aandacht voor individuele leerlingen is er op scholen vooral bij buiten-
lesactiviteiten (muziek, drama, sport). In onderzoekslijnen naar leerstijlen 
is een tendens zichtbaar naar een bredere benadering van factoren die 
leerstijl en leerresultaten beïnvloeden. Waaronder contextuele en 
persoonskenmerken. (12) Meer hierover in hoofdstuk, IV.   

 
Voor mezelf documenteer ik de invalshoeken, bestudeer ze en reflecteer 
erop. “What’s in for me?” Zo groeit mijn bagage en deze stelt me in staat 
om steeds beter uitgerust leerprocessen te doorgronden, keuzen daarin te 
maken en het leer- en vormingsproces op groepsniveau of individueel te 
coördineren. Want naar mijn idee gaat het om toegespitste inzet, met 
differentiëren en integreren als belangrijke uitgangspunten voor 
kunsteducatie. Er is geen gemiddelde doener en ook geen gemiddelde 
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denker.  Van belang om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en 
niet te blijven hangen daarbinnen. Ik hoop dat ik de passie blijf houden 
om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden, uitdagingen aandurf, 
‘risico’s’ durf te nemen en al groeiend in mijn vak in staat ben om met 
onconventionele oplossingen te komen. Want misschien is er geen ander 
vakgebied wat het in zich heeft zó te communiceren met het onbekende.  
 
Educatie is geen eenrichtingsverkeer en niet voorbehouden aan de 
inrichting docent-leerling.  Naast ‘consumptie’ van kennis draait het steeds 
meer om participeren in kennis, binnen instellingen en steeds vaker 
binnen netwerken.  Nieuwe scholen met namen als ´Digitalis´ in Almere 
duiden op verandering.  ´Brick & Click’  verandert al in ´Mooc & Touch´.  
Differentiëren en integreren zijn relevante uitgangspunten voor de didac-
tiek in de  kunsteducatie. Bovendien kun je niet alleen leren in een 
schoolomgeving; via je internetverbinding kan dat in het park of via 
video-conference in je bed.  Blijvend ontwikkelen in aansluiting op de 
eigenaardigheden van educatie 2.0, 3.0….  
Persoonlijk denk ik dat kunsteducatie aan betrokkenheid en waardering 
wint wanneer deze in de ogen van de leerling zinvol is en een plaats kan 
krijgen en herkenning vindt in het dagelijks leven. Vakoverstijgend 
werken  en een thematische invulling zijn middelen. Toch zijn een 
bepaalde kennis en vaardigheden op het gebied van vakinhoud 
noodzakelijk. Wat geen doel op zich is. Naar mijn idee is analytisch 
denken ook niet het hoogste goed of de ultieme maat bij interpretatie en 
betekenisgeving; ik denk dat het een nog veel complexer fenomeen is, 
met een totaal inzet van gewaarwordingen en strategieën. Bovendien lijkt 
me dat bepaalde leerlingen ook tekort doen, want analyseren en logisch 
redeneren ondervindt niet binnen iedere cultuur en binnen alle milieus 
gelijke waardering. Uiteindelijk lijkt me ook dat niet alles aan kunst in 
woorden is te vatten en in betekenis is te benoemen.  
 

 

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen 

 (Wittgenstein). 
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 1: begrippen 

 

Stelling Cultuur in de Spiegel:  

Cultuuronderwijs is onderwijs in cultureel zelfbewustzijn. (6) Bij cultuuronderwijs zetten 

leerlingen één of meer van de volgende vaardigheden in om betekenis te geven aan 

menselijk denken/handelen. 

 

Zelfwaarneming Alle cultureel zelfbewustzijn begint bij zelfwaarneming: een leerling 

herkent cultuur op basis van zijn/haar herinneringen (een ervaring 

komt bijvoorbeeld overeen met iets dat hij/zij eerder heeft ervaren). 

De leerling herkent beelden, geuren, smaken en geluiden.  

Bijvoorbeeld: leerlingen bewegen zich geblinddoekt, op de tast, door 

de het klaslokaal.  

Zelfwaardering Zelfwaardering, betreft meer de affectieve afweging van het totaal 

wat je over jezelf weet en denkt en in dat beeld is de betekenis die 

wordt gehecht aan afzonderlijke eigenschappen afhankelijk van 

andere ‘delen’.  Naarmate de leeftijd vordert wordt daarbij mee in 

ogenschouw genomen wat dergelijke kenmerken bijdragen aan de 

relaties met anderen. Het Ik-ideaal zegt iets over hoe je graag zou 

willen zijn. Anderen kunnen daarin fungeren als ‘possibles selves’, 

door identificatie kan de persoon iets van een ander over nemen in 

positieve of negatieve zin. Zelfwaardering bevindt zich in het 

spanningsveld tussen zelfbeeld , de ideeën die iemand over zichzelf 

heeft , en het Ik -ideaal. Zit daar weinig tussen dan heeft iemand 

een positief zelfbeeld. Specifieke zelfwaardering is contextgevoelig,  

zo is de schoolprestatie specifiek. Algemeen belangrijk zijn de relatie 

met leeftijdsgenoten , de algemene zelfwaardering wordt vooral 

beïnvloed door de sociaalemotionele domeinen. Sociale afstand is 

hierin belangrijk: de mate waarin iemand verschillen of 

overeenkomsten waarneemt tussen  jezelf en de ander. 

Zelfcontrole Zelfcontroletechnieken geven aan het kind de mogelijkheid om te 

leren van stimuli die het zichzelf toedient. Een meta-cognitieve 

vaardigheid.  

Zelfverwerkelijking 

 

Een leerling kan zijn/haar herinneringen ook manipuleren om de 

werkelijkheid niet alleen te zien zoals die is, maar ook zoals die zou 

kunnen zijn. Hiervoor gebruikt de leerling zijn/haar 

verbeeldingskracht. Deze vaardigheid is dominant in de kunsten en 

entertainment. 

Bijvoorbeeld: leerlingen maken een tekening van een 

ontdekkingsreis die ze zouden willen maken. 

Zelfconceptualisering Nu staat de herinnering in dienst van abstractie: een heleboel 

afzonderlijke herinneringen worden samengevoegd tot één abstract 

concept. Concepten werken alleen op basis van 

afspraken/conventies, zoals bij taal het geval is.  

Bijvoorbeeld: leerlingen maken een culturele reisgids over Nederland 

voor buitenlandse toeristen. 

Zelfbewustzijn Identiteit is een doorleefd ik-gevoel dat eenheid brengt in alle 

belevingen. Waardoor iemand zichzelf als een eenheid ervaart. Het 

belevingsaspect van continuïteit. Iemand met een sterk Ego, 

beschikt over een sterk ontwikkelde mogelijkheid om afstand te 

nemen van zichzelf en naar zichzelf te kijken. Het afwegings-en 

beslissingsproces speelt zich af in het Ego. Gesteund door het 
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geweten ( deel van de persoonlijkheid dat onze normen en waarden 

bevat, inclusief morele attitudes die zijn overgenomen van ouders en 

maatschappij) en het Ik-ideaal. Naarmate je ouder wordt en vanaf je 

puberteit ben je doorgaans (beter) in staat een metapositie in te 

nemen. Kun je (beter) kritisch kijken naar je eigen functioneren.  

Zelfinzicht Het kennen van de eigen sterke en zwakke kanten. Weten waar de 

eigen interesses liggen, wat ontwikkelpunten zijn en welke doelen 

nog bereikt moeten worden. 

Zelfsturing Het zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leerproces door 

doelen te stellen en ook bij tegenslagen doorzetten. 

Zelfanalyse Bij analyse zoeken we naar abstracte structuren of patronen die aan 

een bepaald cultureel fenomeen ten grondslag liggen. De leerling 

kijkt naar relaties en verbanden tussen concepten.  

Bijvoorbeeld: leerlingen maken een grafiek van de populairste 

vakantiebestemmingen van Nederlanders en onderzoeken waardoor 

de populariteit van een vakantieland bepaald wordt. Daarbij worden 

begrippen als vakken integratie, interdisciplinair, multidisciplinair, 

maar ook andere woorden, zoals thematisch werken, als 

uitwisselbare termen gebruikt . 

http://www.cultuurindespiegel.nl/3hoek/voorbeelden/voorbeeld_11 

  

 

  

 

 

 

 

 

Creatief denken Waar richt het zich op? 

 Gerichtheid op innovatie en vernieuwing. 

Verkenningen doen in andere domeinen en 

andersoortige ideeën. Transformeren en 

manipuleren van bronnen en ideeën, het 

opschorten van oordelen, automatismen buiten 

boord zetten. Lateraal denken: onorthodox en 

onlogisch  denken verbroederen. Broeden en 

laten sudderen. Ontspannen tot wasdom laten 

komen. Flexibel inspelen op nieuwe 

omstandigheden. Associëren, brainstormen en 

bedenken van nieuwe originele dingen en 

originele oplossingen voor problemen. Eureka! 

Illuminatie. Meerdere oplossingen bedenken. 

Dingen kunnen ‘zien’ terwijl ze er niet zijn. 

Ideeën vormgeven. Durven nemen van risico’s 

in betekenis, functie en / of vorm 

Analytisch denken Het effectief oplossen van problemen door 

vragen te ontleden in kleinere delen, dwars- en 

kruisverbanden leggen, in dialoog zijn met je 

gedachten en bevindingen en logische 

conclusies trekken. Logische ontwerpstappen. 

Kritisch denken Controleren van veronderstellingen en 

informatie, het vormen en onderbouwen van 

een mening en kiezen van de meest geschikte 

oplossing. Verschillende soorten bronnen 

raadplegen en interpreteren. Ideeën tegen het 

licht houden en plaatsen in het werk van 

anderen. Terugblikken, afstand nemen. 

http://www.cultuurindespiegel.nl/3hoek/voorbeelden/voorbeeld_11
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Tegenspraak herkennen, benoemen, pareren. 

Oordeel vormen en stelling nemen. Vanuit 

verschillende invalshoeken bekijken. Waarde 

toekennen. Bijsturen van het eigen proces. 

Metacognitivistisch denken (denken 

over denken) 

Het bewust denken over de procesvoortgang 

en het eigen werk en dit beoordelen op 

effectiviteit. Uit feedback informatie halen voor 

toekomstig leren en om doelen bij te stellen. 

Keuzes in eigen woorden beargumenteren. 

Kritisch naar leerproces kijken. Kritisch naar 

jezelf kijken.   

Motivatie De wil om te weten, te kunnen en te leren. 

Gebaseerd op eigen behoeften, zelf 

geformuleerde doelen, beeld over eigen 

vaardigheden, inclusief ideeën over beloningen 

en straffen. Je wil om te … genereert energie. 

Doorzettingsvermogen en geconcentreerde 

aandacht in het proces. Passie en chemie 

voelen. 

Samenwerkend vermogen Samen met anderen de activiteiten richten op 

een gemeenschappelijk doel en bijdragen aan 

het bevorderen van een goede onderlinge 

sfeer. Het gezamenlijke resultaat op de eerste 

plaats stellen en zich daarvoor zo goed 

mogelijk inzetten. Ideeën aanleveren, 

werkprocessen in groepsverband organiseren, 

feedback geven en ontvangen. Openstaan voor 

mening van anderen. Zeggingskracht, 

(verbeelding van) anderen aanspreken, 

inspireren. 

Mediavaardigheden Het toepassen van digitale middelen om 

informatie te vinden, te evalueren en te 

gebruiken, waaronder het ontwikkelen van 

producten. 

Communicatie vaardigheden Duidelijk maken in begrijpelijke taal van 

meningen en ideeën van zichzelf en anderen, 

via vragen stellen, luisteren en feedback geven 

en ontvangen. Zelfreflectie aan anderen 

presenteren. 
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Kunst(op)Voeding, blikopeners en smaakmakers Bijlage 2: denkraam 

Dynamische context van cultuur- en kunsteducatie   

 

  wie-wat-

waar-

wanneer-

waarom-hoe  

waarom wil je 

dit, wat wil je 

ermee 

bereiken en 

waar gaat het 

echt om 

alles kan   werkt het, 

benodigd-

heden 

beschikbaar, 

binnen de 

perken, 

acceptabel, 

aantrekkelijk 

stappenplan, 

takenlijst, 

tijdschema  

      

onderwerp 

thema 

feiten en 

data  

probleem-

bepaling 

vraag-

stelling  

brainstorm 

ideeën -

onderzoek 

oplossingen 

verkenning  

bepalen / 

kiezen  

doel, wensen, 

uitdagingen 

waaraan je 

wilt werken  

achtergrond, 

visies, 

ervaringen, 

betrokkenen 

focus  hoe kun je 

het 

aanpakken, 

wat brengt 

mogelijk 

uitkomst  

afwegen van 

bijdrage, wat 

nog 

eventueel 

aanpassen  

hoe de keuze 

tot uitvoering 

brengen, 

inbedden  

      

bepalen doel, 

wensen, 

uitdaging  

verzamelen 

van gegevens  

vraag- 

verheldering 

genereren 

van  ideeën  

selecteren & 

verbeteren  

plan van 

aanpak  

      

      

 

Bijlage 3:  

Format werkvorm en uitwerkingen werkvormen per kunstenaar specifiek : – Bijlage 3 en volgende 

– in apart document i.v.m. zwaarte van de bestanden]  

Of zie ook:  

 website Under Construction: www.kunstopstraatBrabant.com  

 ISSUU deeltjes-verzameling: serie “Beeldende kunst op straat Veldhoven: bekijk het! “ 

Boekjes per kunstenaar met beschrijving en werkvormen gecombineerd:  

http://issuu.com/mvomieke/stacks/90790f53bfaa4fc78e681cb00fc4fc25 

 

convergeren en divergeren wisselen elkaar af in een doorlopend proces 

http://www.kunstopstraatbrabant.com/
http://issuu.com/mvomieke/stacks/90790f53bfaa4fc78e681cb00fc4fc25

