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Veranderingen in de lucht Als beel-
dende collega, lid van NVTO of VLBV, kreeg u al bericht over 
de op handen zijnde fusie van NVTO en VLBV. Twee verenigin-
gen die door de tijd heen hun sporen verdiend hebben, willen 
in het vervolg samen de schouders er onder zetten om zo uw 
belangen en de belangen van de beeldende vakken nog beter 
te dienen. Oude verschillen zijn in perspectief geplaatst en het 
blijkt dat de verenigingen meer zaken hebben gevonden die 
hen binden dan die hen scheiden. Heeft de Gestallt-theorie 
hier ook gelijk? Is het resultaat groter dan de som? Komende 
maand wordt er druk vergaderd over dit voornemen door de 
nu nog verschillende verenigingen. Uw stem hierover is van 
belang. Gefuseerd of niet, Kunstzone komt hier natuurlijk nog 
op terug en zal u volledig informeren over de gebeurtenissen 
rondom deze historische kans.   

Binnen de Stichting Kunstzone zijn ook al ontwikkelingen 
gaande. Door natuurlijk verloop of drukke andere werkzaam-
heden vertrekken wel eens meer gewaardeerde mensen uit 
het bestuur van de stichting of de redactie. Goede mensen 
zijn kostbaar en moeilijk te vervangen. De laatste maanden 
waren daarom bijzonder ingrijpend; er vertrokken drie kop-
stukken. Ik berichtte u al eerder dat onze voorzitter Cees 
Smit afscheid nam. Inmiddels hebben ook secretaris Maria 
Langemeijer-Dorbeck en penningmeester Jos Duurkoop 
afscheid genomen. Ze moesten niet weg, maar aan alles, 
ook de goede dingen, komt helaas een eind. De stichting en 
redactie hebben veel aan hen te danken in bestuurlijk opzicht 
en met hen allemaal zwaaien we bijzonder aardige mensen 
uit. Mensen met wie het werken aan Kunstzone, beslist een 
genoegen was. Hun grote ervaring stond garant voor een 
bestuurlijk fundament waarop Kunstzone nog jaren verder 
kan. Onder het oude bestuur groeide Kunstzone van een vak-
blad voor een beeldende vereniging tot een multidisciplinair 
vakblad waarin alle kunstvakken een thuis hebben gevonden. 
Deze monopoliepositie heeft Kunstzone een bijzondere verant-
woordelijkheid gegeven. Een zware verantwoordelijkheid. Al 
deze vakcollega’s zoeken in Kunstzone de nieuwste ontwikke-
lingen op hun vakgebied, voeding voor hun lespraktijk en kij-
ken over de schutting. Kunstzone moet daarvoor signalerend, 
informatief, emanciperend en hopelijk ook uitdagend zijn. Het 
oude bestuur laat ons nu een mooie erfenis, maar Kunstzone 
wil graag verder. Kunstzone wil antwoord geven op de vragen 
uit het complete veld en wil met haar tijd mee. Ze wil dat 
het vakoverstijgende een nog grotere rol krijgt, maar ook dat 
al die vakcollega’s zich blijven herkennen in de inhoud. Kan 
Kunstzone pretenderen alle kunstdisciplines te bedienen? Moet 
je daarvoor ook niet dingen kunnen laten horen of bewegende 
beelden kunnen laten zien? Genoeg voor een volgend bestuur 
om zich uitgedaagd te voelen en over na te denken. 
Inmiddels zijn twee van de drie vacatures weer vervuld. De 
ervaren Piet Hagenaars (oud-voorzitter NVTO) en het jonge 
talent Marisca Dittmer (VLS) zijn benoemd als voorzitter en 
secretaris. Verder is Wim Majoor (voorzitter VLBV) toegetre-
den tot het bestuur. De redactie is erg blij met deze benoe-
mingen. Samen met de nog zittende leden hebben we nu 
weer een slagvaardig en deskundig bestuur. We hopen dat 
hiermee de aftrap is gegeven tot de volgende ontwikkelings-
fase van Kunstzone. De redactie wenst iedereen veel plezier 
en wijsheid toe in het vervullen van hun functies.  
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neurowetenschappen en beschreef hoe leer- en aandachts-
problemen in toenemende mate met uitsluitend medicijnen 
opgelost lijken te worden en dat deze benadering wezenlijk 
anders is dan de psychologische benadering van het denken, 
de geest. Wetenschappelijk onderzoek is volgens hem ook in 
de toekomst van groot belang, maar de onderzoeksresultaten 
moeten daarbij altijd kritisch en sceptisch bekeken worden, 
zodat alleen die wetenschappelijke resultaten die werkelijk van 
belang zijn als richtinggevend voor veranderingen beschouwd 
worden.

Gardner gaf twee doelstellingen aan voor het leren in de toe-
komst: Individualize education as much as possible en plurali-
ze education (doceer en toets op zoveel mogelijk verschillende 
manieren). Voor de context van het onderwijs gaf hij aan dat 
onderwijsinhouden, ‘zuivere’ kennis, altijd in de brede context 
(bijvoorbeeld in relatie tot emotionele en morele aspecten van 
leren) beschouwd zouden moeten worden. De vraag is dan 
hoe je leerlingen kunt leren hun intelligenties te ontwikkelen 
in de context van algemene - wereldwijde - belangen. Het 
antwoord is volgens Gardner dat leerlingen zouden moeten 
leren systematisch te denken; dat zij zouden moeten leren 
om te gaan met complexiteit; zij zouden goed moeten kunnen 
samenwerken (netwerken); leerlingen zouden specifieke ken-
nis moeten hebben en deze kennis moeten kunnen plaatsen 
in het kader van verschillende contexten; zij zouden goed om 
moeten kunnen gaan met veranderingen; en zouden om moe-
ten kunnen gaan met datgene wat van belang is in de context 
van zowel het universele als het locale.

Vervolgens gaf David Perkins een hoorcollege getiteld 
Education for the Unknown waarin hij zijn visie op de toe-
komst van het leren uiteenzette. Perkins beschreef de huidige 
situatie, waarin beleidsmakers vooral aandacht lijken te heb-
ben - ook in Nederland - voor de achievement gap, dat wil 
zeggen dat er extreem veel aandacht is voor de kennis (vaak 
feitenkennis) die leerlingen opgedaan hebben op school. Hij 
noemde dat education for the known (fixating) en zette daar 
tegenover education for the unknown. Zijn vraag was: Wat 
zouden we leerlingen moeten leren om een goed leven te 
leiden in een complexe, steeds veranderende wereld? Onder 
educating for the unknown beschouwt Perkins: genereus 
ruimte geven aan fascinatie; doceren is voeden of cultiveren; 
het enige juiste antwoord is minder belangrijk; weten hoe je 

problemen kunt onderzoeken is belangrijk; de (aantrekkings)
kracht van het onbekende; leren omgaan met nieuwe ontwik-
kelingen en inhouden; nieuwe manieren van leren leren. Dit 
vergt van de lerende een actieve houding waarin hij of zij zich 
steeds verder kan ontwikkelen en het vergt eveneens een 
avontuurlijke instelling. Perkins had het duidelijk niet alleen 
over de achievement gap, maar zowel over de achievement 
gap als de relevance gap. Hij gaf aan dat het leren in het 
hedendaagse onderwijs voor veel leerlingen relevantie mist. 
Zijn antwoord hierop bestond uit de aandacht voor understan-
ding (inzichtsgericht of betekenisgericht leren). Daaronder 
verstaat hij inzicht via verdiepend leren, waarin de leerling 
zowel expertise (specialisme, verdiepend inzicht) ontwikkeld 
alsook - een mooi nieuw woord - flexpertise (verbredend 
inzicht). Daarmee zouden de relevance gap en de achieve-
ment gap overwonnen kunnen worden.

Perkins gaf vijf gebieden aan die van belang zijn voor de ont-
wikkeling van flexpertise:
- inzicht in het brede bereik van verschillende disciplines;
- inzicht in verschillende manieren van leren;
- inzicht in ethische aspecten en betrokkenheid;
-  inzicht in persoonlijke en maatschappelijke aspecten bij 

het leren;
-  nieuwe horizonnen: de digitale horizon, de biologische 

horizon, de globale horizon en de artistieke horizon.
Bij de artistiek horizon gaven zowel Gardner als Perkins het 
belang aan van de kunst en de ontwikkelingen in de kunst 
voor de toekomst van het onderwijs.
Perkins vroeg zich af: Wat zouden we leerlingen nu eigenlijk 
moeten leren? Wat zou de inhoud van het curriculum moeten 
zijn? Volgens Perkins moeten we daarover gaan nadenken in 
de context van de huidige ontwikkelingen. Betekenisgericht 
leren zou in het onderwijs van de toekomst centraal moe-
ten staan. Perkins noemde drie begrippen Enlightenment, 
Empowerment en Responsability die volgens hem van belang 
zijn voor het leren gericht op een goed leven. De vraag die 
we onszelf daarbij moeten stellen is: Wat zijn volgens ons de 
meest belangrijke ideeën en vaardigheden die we leerlingen 
moeten leren voor de toekomst? Daarbij kunnen verschillende 
visies het uitgangspunt vormen voor het masterframework. 
Maar deze referentiekaders zouden vooral moeten dienen 
als een paraplu die ons eraan helpt herinneren dat er meer 
is. Voorbeelden van flexpertise zijn volgens Perkins verhalen 

Future of Learning

Marie-Thérèse van de Kamp

The Future of Learning was een 

vierdaags studieprogramma 

dat van 4 tot 7 augustus 2009 voor het eerst 

plaatsvond op de Harvard Graduate School of 

Education, Cambridge Massachusetts. Aan dit 

programma namen docenten, opleiders, school-

leiders en beleidsmakers deel uit meer dan 40 

landen. Het programma bestond uit hoorcolleges, 

interactieve colleges, werkgroepen en debatten.

Hoorcolleges werden onder meer gegeven door Howard 
Gardner en David Perkins. De centrale vraag in het program-
ma was: Hoe ziet de toekomst van het leren eruit? Daarbij 
werd ingegaan op de rol die nieuwe ontwikkelingen - zoals 
globalisering, digitalisering en de ontwikkelingen in de biologie 
en neurowetenschappen – zouden kunnen gaan spelen in de 
toekomst van het leren. Er werd gesproken over de toekomst 
van het leren, en niet over de toekomst van het onderwijs, 
omdat men van mening is dat het leren in de toekomst in veel 
bredere contexten dan alleen binnen het reguliere onderwijs 
plaatsvindt. Dit bredere kader van het leren stond centraal. 

Howard Gardner en David Perkins gaven op de eerste dag 
van The Future of Learning in een hoorcollege hun visie op 
de toekomst van het leren in de context van de nieuwe ont-
wikkelingen. Gardner begon met zijn visie op de toekomst 
aan de hand van de door hem beschreven Five Minds of the 
Future (2006). Gardner gaf aan dat ook in de toekomst kennis 
en expertise van groot belang zullen blijven in het onderwijs 
(Disciplined Mind - Verdiepend leren). In het onderwijs zou 
de aandacht vooral gericht moeten zijn op het bijbrengen 
van kenmerkende manieren van denken uit de verschillende 
kennisgebieden of disciplines. Daarnaast zou in het onder-
wijs aandacht besteed moeten worden aan het leren omgaan 
met grote hoeveelheden informatie, en manieren waarop je 
deze informatie kunt inzetten bij het leren (synthesizing mind 
- verbreding van het leren). Creativiteit (creating mind - uit-
breiden, vernieuwen van het leren) is voor het leren in de 
toekomst volgens Gardner van groot belang, omdat daardoor 
verbanden tussen disciplines gelegd kunnen worden die tot 
innovatie leiden. Het leren bedenken van de juiste onder-
zoeksvragen zal cruciaal zijn in de toekomst.

Diversiteit is in onze tijd en maatschappij en dus in het onder-
wijs een gegeven. Dit vraagt van docenten en leerlingen, nu 
en in de toekomst, het vermogen om zich in te kunnen leven 
in anderen (respectful mind - emotionele en interpersoonlijke 
intelligentie, empathie). In de context van de huidige tijd 
en maatschappij, waarin allerlei wereldproblemen spelen, is 

het van belang dat leerlingen leren wat het betekent om een 
goede werknemer te zijn, een goede (wereld)burger te zijn. 
Wat betekent dit voor het leren in de toekomst? Gardner is 
nauw betrokken bij het GoodWork Project waarin gestreefd 
wordt excellence te verbinden aan ethics en aan engagement: 
Expertise ontwikkelen in het onderwijs is volgens deze visie 
verbonden aan een grote maatschappelijke betrokkenheid en 
het streven naar het (ethisch) ‘goede’. Gardner vervolgde zijn 
betoog over de toekomst van het leren met het bespreken van 
de invloed van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het 
gebied van de biologie, genetica en neurowetenschappen. Hij 
bracht deze ontwikkelingen in verband met zijn theorie van 
de meervoudige intelligenties en ging kort in op veel miscon-
cepties die er bestaan over zijn theorie in Soorten intelligentie 
(2002). Een intelligentie is volgens Gardner ‘the bio-psycho-
logical potential to process information in certain ways, in 
order to solve problems or fashion products that are valued in 
a culture or community.’ Hij vroeg zich af of een spirituele of 
existentiële intelligentie toegevoegd zou moeten worden aan 
de acht intelligenties uit zijn theorie.

Daarna ging hij in op de drie grote revoluties: globalisering, 
de digitale en biologische revolutie. Hij gaf daarbij vooral vra-
gen aan waarover we na moeten gaan denken: Hoe nieuw 
is globalisering eigenlijk? Is het niet heel erg verwant aan 
modernisering? Wat zijn de verschillen tussen globalisering 
en glocalisering of deglobalisering/localisering? Welke rol 
spelen de gebeurtenissen van 9-11 en 9-08 (kredietcrisis)? 
Wat is de macht en wat zijn de beperkingen van culturele of 
nationale verschillen? Wat zijn locale, nationale en interna-
tionale afspraken, waarden en normen? Ten aanzien van de 
digitalisering vroeg hij zich af: Hoe groot zal de invloed zijn 
en hoe groot zullen de veranderingen zijn voor de mens en 
voor het onderwijs, die door de digitalisering zullen ontstaan? 
Hoe groot zal de verandering zijn voor docenten en scholen? 
Hoe groot zal de invloed van digitalisering zijn voor de ontwik-
keling van de democratie? Er is volgens Gardner een grote 
noodzaak voor regulering en normering op het gebied van de 
digitalisering. Tenslotte ging hij in op de ontwikkelingen uit de 

Howard Gardner, Kurt Fischer en David Rose in een forumdiscussie
Foto: The Future of Learning

David Perkins tijdens zijn lezing
Foto: The Future of Learning

Longfellow Hall 
waar The Future of Learning plaatsvond
Foto: Marie-Thérèse van de Kamp
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(narrative) en hoe deze in verschillende contexten werken (de 
Franse revolutie als een lens; algemene modellen van groei) 
en het niveau van de details zorgt volgens hem voor het 
verdiepende inzicht. Perkins pleitte voor rijke concepten en 
voorbeelden die het voor leerlingen mogelijk maken om een 
persoonlijke synthese in het leren tot stand te brengen: I used 
to think… But now I know. Dat is volgens hem de vraag waar-
uit je kunt afleiden wat een leerling werkelijk geleerd heeft, 
waarin de leerling werkelijk inzicht ontwikkeld heeft.

Na deze eerste, inspirerende en indrukwekkende hoorcolleges 
van Gardner en Perkins, volgden nog veel meer interessante 
debatten, discussies en interactieve colleges. Elke dag werd 
een van de drie grote ontwikkelingen centraal gesteld in de 
ochtendlezingen. Daarna kon je als deelnemer inschrijven op 
een van deze gebieden om een interactief college door een 
specialist te volgen en aan het einde van de middag werd je in 
een werkgroep of leergroep in de gelegenheid gesteld de idee-
en verder te onderzoeken en erover te reflecteren met ande-
ren. Eén interactief college wil ik hierbij graag nog bespreken. 
Vooral omdat de impact ervan voor de kunstvakken mijns 
inziens heel groot zou kunnen zijn. Dat betreft de lezing van 
Mary-Helen Immordino-Yang. Zij is als docent (in exacte 
vakken) begonnen en heeft daarna bij Kurt Fischer aan de 
Harvard Graduate School of Education haar promotie-onder-
zoek gedaan gericht op hersenonderzoek en leerprocessen. 
Momenteel werkt zij als Assistant Professor bij de afdeling 
Educational Psychology van de Rossier School of Education en 
is zij Assistant Professor in de Psychology aan het Brain and 
Creativity Institute van de Universiteit van Zuid-Californië. 
Zij is eveneens verbonden aan het onderzoeksinstituut van 
Antonio Damasio. Haar lezing ging over Our Bodies, Our Minds 
& Our Selves. Neurobiological perspectives on emotion, social 
interaction and learning. Haar visie op onderwijs is gebaseerd 
op recent wetenschappelijk hersenonderzoek naar leerproces-
sen. Als de essentie van het leren beschouwt Immordino-Yang 
het leren construeren van een ‘zelf’. Daarbij kan het onderwijs 
de manier waarop de geest en het lichaam samenwerken ver-
anderen tot een nieuw ‘zelf’. Uit neurowetenschappelijk onder-
zoek is gebleken dat de rol van emoties cruciaal is bij het 
leren. Voorheen werden emoties buiten beschouwing gelaten 
en werd objectiviteit nagestreefd (vanaf Descartes).

Emoties blijken echter bepalend te zijn voor de mens en 
voor het leren. Immordino-Yang gaf verschillende voorbeel-
den waaruit bleek dat kennis niet objectief kan zijn: kennis 
wordt voortdurend beïnvloed door de psychologische staat 
waarin je verkeert of door de gevoelens die je (vaak onbe-
wust) aan bepaalde kennis verbindt. Je gebruikt bij het leren 
continu je eigen ervaringen en zelfkennis om anderen te 
kunnen begrijpen. We hebben als mens het vermogen om 
de emoties, ervaringen en gedachten van anderen voor te 
kunnen stellen. Gedachten zijn onderdeel van de emoties. 
Dit is te verklaren vanuit een biologisch perspectief. Vanuit 
dat biologisch perspectief zijn alle soorten erop gericht om te 
overleven. Het gedrag van een mier bijvoorbeeld verandert 
door de manier waarop deze mier zijn omgeving waarneemt. 
Gedragsverandering is verklaarbaar wanneer de omgeving 
verandert en er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Zoals bij mieren, 

staan ook bij mensen alle gedachten en handelingen in dienst 
van emotionele doelen. De mens is als soort gericht op een 
complex, sociaal en cultureel overleven (daarom hebben we 
scholen uitgevonden). Overleven betekent daarom: sociaal en 
cultureel overleven. Voor docenten betekent deze informatie 
dat zij zich vooral zouden moeten richten op het empathisch 
begrijpen van leerlingen en deze informatie gebruiken om de 
leerprocessen van hun leerlingen te sturen.

Empathie is het vermogen om je in te leven in de staat van 
zijn van een ander mens. De taak van de school zou erop 
gericht moeten zijn dat leerlingen leren wanneer en hoe zij 
bepaalde emoties zouden moeten voelen en wanneer zij 
bepaalde emoties juist niet zouden moeten voelen. Damasio 
zegt hierover ‘Emotion is the rudder that steers our thoughts, 
behaviour, learning and decision-making’ (Damasio, 1994, 
1999, 2003). Het doel van emoties is om ons te helpen over-
leven in een biologische en sociaal-culturele zin. Leren is een 
sociaal proces. De wereld veranderen houdt in dat je gemo-
tiveerd wordt vanuit sociale en emotionele overwegingen. 
Leerlingen zouden moeten ervaren wat het is om iemand 
anders te zijn, en leren hoe zij die ervaring aan zichzelf kun-
nen verbinden. Deze manier van denken zou het doel van 
onderwijs moeten zijn. We kunnen anderen en hun doelen 
empathisch begrijpen. Er zijn twee verschillende soorten van 
‘zelf’: we hebben emoties over de fysieke en de emotionele 
staat van anderen: emoties over wat anderen denken en emo-
ties over wat andere fysiek voelen. Hoe kun je leerlingen deze 
twee verschillende manieren van inleven (aan)leren? dat zou 
volgens Immordino-Yang een centrale vraag voor het onder-
wijs van de toekomst moeten zijn. Leren waarop dat gebeurt 
in scholen of in het leven, is geen rationeel of afstandelijk 
proces en ook geen geïsoleerd proces. De rol van de docent is 
van belang, docenten zouden goed moeten zijn in de sociale 
interactie; zij zouden vaardig moeten zijn in het kunnen inle-
ven in de emoties van anderen en in staat moeten zijn emo-
ties van anderen te reguleren; zij zouden vooral empathisch 
moeten zijn en accurate voorspellingen kunnen doen door het 
gedrag en de emoties van hun leerlingen te lezen. Leren is 
een sociaal proces, zelfreflectie is daarbij cruciaal.

Wat Immordino-Yang hier op basis van wetenschappelijk 
onderzoek aangegeven heeft, vond ik persoonlijk een van de 
meest waardevolle nieuwe inzichten die ik tijdens deze The 
Future of Learning gehoord heb. Het biedt volgens mij uitste-
kende aanknopingspunten voor nieuwe visies op de toekomst 
van het onderwijs, en met name een mooie legitimatie voor 
de rol van de kunstvakken in het onderwijs van de toekomst. 
Want als er één kennisgebied is waarbij leerlingen voortdu-
rend leren hoe zij zich in kunnen leven in anderen, en waarbij 
zij hun empathisch vermogen leren ontwikkelen, dan is dat 
bij uitstek bij de kunstvakken. The Future of Learning zal 
ongetwijfeld volgend jaar een vervolg krijgen. Ik vond het een 
voorrecht om deze bijzonder inspirerende en inhoudelijk goed 
opgezette vierdaagse bij te kunnen wonen.

Marie-Thérèse van de Kamp is docent kunstvakken op het 
Theresialyceum te Tilburg en vakdidacticus Universitaite 
Lerarenopleidng ILO-UvA.

Op een ander moment - niet lang geleden - ging een zes-
tienjarige jongen voor het eerst van zijn leven naar een klas-
siek concert in het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Hij 
werd meegenomen door Hans Abbing, econoom en beeldend 
kunstenaar en een groot liefhebber van klassieke muziek. De 
jongen constateerde ter plaatse: ‘Het lijkt wel een bejaarden-
huis.’ En: ‘Het lijkt wel alsof er een wonder staat te gebeu-
ren.’ In de pauze constateerde hij dat de bezoekers alleen 
maar op zeer afstandelijke wijze over het concert konden pra-
ten. En het stilzitten was hem zwaar gevallen.

Beide gebeurtenissen laten zien dat de context waarin muziek 
wordt gepresenteerd van doorslaggevend belang is voor de 
beleving en de waardering ervan. In het geval van Bell is de 
muziek volledig buiten de conventionele context te horen, 
waardoor niemand in de gaten heeft hoe bijzonder het is 
wat daar gebeurt. In het geval van de jongen in Utrecht is 
de context zo dwingend, dat er van een open en positieve 
beleving voor althans één persoon in het publiek geen sprake 
meer is.

De afstand tussen kunstwerk en publiek is het thema van 
het boek van Hans Abbing: Van hoge naar nieuwe kunst. Het 
is een uitgebreide uitwerking van wat hij eerder - in 2006 - 
heeft gezegd in zijn inaugurele rede als gasthoogleraar kunst-
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Die rede deed 
indertijd nogal wat stof opwaaien. Voor Abbing een reden om 
zich nog nadrukkelijker in dit onderwerp te verdiepen.
Het door Abbing gesignaleerde probleem valt in zijn boek uit-
een in twee thema’s: de sociologische mechanismen die met 
name de beleving van klassieke muziek in een ritueel heeft 
gedwongen van negentiende eeuwse praktijken voor ingewij-
den, en de overgang van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ kunst, waarin 
de grens tussen amateur en professional langzaam oplost en 
kunst weer een ‘waar’ wordt, dat zich conformeert aan de 
regels van de markt. Beide thema’s zijn de twee zijden van 
de medaille die het proces inzichtelijk maken dat zich onder 
onze ogen afspeelt: de ‘hoge’ en gecanoniseerde kunst maakt 
plaats voor ‘nieuwe’ kunst, waarin iedereen min of meer zelf 
bepaalt wat zij of hij met kunst doet en van kunst vindt. 
‘Nieuwe kunst’ is kunst die in deze tijd ontstaat, als reac-

CKV tussen hoge kunst 
en nieuw publiek
Hans Abbing: Van hoge kunst naar nieuwe kunst

Diederik Schönau
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tie op wat er nu speelt. Die 
kunst wordt op een informele 
en veel lossere wijze beleefd 
dan ‘oude’ kunst. Festivals, 
community arts, cross-overs: 
het zijn fenomenen die veel 
artistieke creativiteit losma-

ken, maar die zich moeilijk laten vangen in de traditionele 
schema’s van onderscheiden kunstvormen die op geregle-
menteerde wijze moeten worden beleefd.

De door Abbing gepresenteerde analyse is van groot belang 
voor wie zich beroepshalve met het ‘leren beleven van kunst’ 
bezighoudt. De door hem gesignaleerde ontwikkelingen 
maken de vraag urgent op welke wijze CKV-docenten zich 
moeten verstaan met de ‘oude’ kunst - met zijn canon en 
rituelen - als de ‘nieuwe kunst’. Anders gezegd: kan en moet 
het vak CKV zich nog wel richten op het bij elkaar brengen 
van ‘jong’ publiek en ‘oude’ kunst? Dit was immers wel het 
oorspronkelijke doel van dit vak.

Wat de auteur betreft is het vooral een probleem van de 
instituties die ‘oude’ kunst presenteren. Hij richt zich in zijn 
boek met name op de klassieke muziek, mede omdat dit 
ook zijn eigen passie is. Hij constateert tot zijn verdriet dat 
het publiek van klassieke concerten vergrijst en afneemt. De 
gemiddelde leeftijd van concertpubliek ligt zo’n 10 jaar hoger 
dan bij de andere podiumkunsten. En als de bezoekersaan-
tallen in hetzelfde tempo blijven teruglopen, staan in 2050 
de concertzalen leeg. Deze ontwikkeling kan niet worden 
verklaard door een verminderde belangstelling voor klassieke 
muziek. In 2003 luisterde 11% van de Nederlandse bevolking 
wekelijks naar klassieke muziek op de radio of de televisie, 
terwijl 22% wekelijks naar klassieke muziek uit de eigen 
muziekverzameling luisterde.
Abbing verwijt met name de symfonische orkesten een 
gebrek aan aandacht voor de manier waarop jongeren met 
kunst omgaan. Wat hem betreft zou het allemaal veel los-
ser kunnen, veel informeler - deels ook weer zoals het in de 
achttiende en negentiende eeuw ook toeging toen er tijdens 
concerten en opera’s werd gegeten of gepraat. Maak bijvoor-
beeld gebruik van grote videoschermen waarop je de dirigent 
in close-up kunt zien, zoals dat ook gebeurt bij popconcerten.

De vraag is of de door Abbing bepleite vormen van drem-
pelverlaging werkelijk een oplossing bieden. Op dit moment 
wordt er vanuit de wereld van de klassieke muziek al veel 
gedaan aan het verlagen van drempels. Promconcerten en 
Prinsengrachtconcerten: het publiek is ook buiten de concert-
zaal meer dan welkom. Maar de sprong naar het Gelredome 
- die André Rieu moeiteloos neemt - is voor een instituut 
als het Koninklijk Concertgebouw inderdaad nog een sprong 
te ver. De vraag is echter of de aanbieders van ‘oude’ kunst 
zich steeds meer moeten aanpassen aan het gedrag van het 
jonge publiek. Abbing is in dezen te stellig en te eenzijdig. 
Dat ‘jonge publiek’ kan namelijk ook geleerd worden zich 
open te stellen voor andere contexten waarin kunst wordt 
gepresenteerd, niet alleen in onze westerse cultuur, maar ook 
in andere culturen.

Het ‘leren ervaren’ van kunst heeft twee te leren componen-
ten: inhoudelijk en sociaal. Het is misschien de tragiek van 
kunst in onze moderne samenleving dat deze tweedeling 
is ontstaan. Kunst is, als menselijk fenomeen, per definitie 
een sociaal verschijnsel. Kunst bestaat dankzij de mensen 
die kunst maken en meemaken. Een kunstenaar zonder 
publiek is een onmogelijkheid, want het kunstenaarschap 
wordt gedefinieerd door het feit dat er iemand is die het 
product van de ‘kunstenaar’ als ‘kunst’ waarneemt. Vandaar 
dat het optreden van Bell voor de meeste voorbijgangers 
geen kunst was, maar entertainment of achtergrondmuziek. 
Maar in de loop van de (recente) geschiedenis is het publiek 
dat aan bepaalde kunstuitingen deelneemt een publiek van 
specialisten geworden. In de vroegste geschiedenis van de 
mensheid nam iedereen - het dorp, de stam - deel aan een 
kunstbeleving, door dans, het luisteren naar verhalen, het 
maken van muziek en het versieren van voorwerpen en van 
het eigen lichaam. De inhoud én de vorm waarin kunst zich 
manifesteert worden maatschappelijk bepaald. Dat is nu niet 
anders, maar het dorp of de stam heeft plaatsgemaakt voor 
gespecialiseerde subculturen, elk met zijn eigen vorm, inhoud 
en sociale spelregels.
Er heeft zich daarnaast nog een tweede ontwikkeling voorge-
daan die de scheiding tussen de inhoudelijke en sociale kant 
heeft versterkt: de technische revolutie. Dankzij de uitvinding 
van boek, fotografie, film, video, CD, DVD en internet kun je 
kunstwerken in je eentje ervaren, op het moment dat jij dat 
wilt en in je eigen omgeving. Dit levert in principe de ideale 
omgeving op om de inhoud van het kunstwerk - waarin jij 
alleen het publiek vormt - optimaal tot je te nemen. En dat 
gebeurt ook steeds meer. Maar dit individuele plezier ont-
beert de sociale context en richt zich alleen op de inhoud en 
de persoonlijke esthetische beleving. Iedere ervaren ‘kunst-
belever’ weet dat een film in de bioscoop een ander effect 
heeft dan een film op de televisie. Dit geldt in nog grotere 
mate voor dans, theater en muziek. En het oog in oog staan 
met het ‘echte’ schilderij wordt een grotere betekenis toege-
kend dan de meest perfecte reproductie. Wie in Amsterdam 
de 317 levensgrote reproducties van Rembrandts schilde-
rijen in de Beurs bezocht en daar een even grote esthetische 
waarde aan toekent als aan een bezoek aan een paar origi-
nelen enkele haltes verder, heeft toch iets uit te leggen.
Het lijkt onvermijdelijk: wie van kunst wil genieten moet er 
op uit en kan de sociale en institutionele context niet ontlo-
pen. Want ook wie in zijn eentje in een museum rondloopt, 
loopt tegelijkertijd ook rond in een gematerialiseerde sociale 
conventie.
Het vak CKV is in het leven geroepen om iedereen in zijn 
of haar schooltijd te leren hoe kunst te ervaren. Dit is 
niet alleen een artistieke opdracht, maar ook een sociale 
opdracht. Wanneer in CKV kunst niet óók als sociaal ver-
schijnsel aan de orde wordt gesteld, heeft het vak zijn doel 
gemist. Maar wie zich daarbij alleen richt op die context, 
schiet zijn doel voorbij.

Hiermee komen wij op de kern van Abbings betoog: de soci-
ale context waarin veel hoge kunst wordt gepresenteerd, 
ontneemt het zicht op de inhoud. Om tot een bepaalde ‘hoge’ 
kunstvorm door te dringen, moet je als nieuweling min of 

meer lid worden van een exclusieve club die sociale conven-
ties voorschrijft welke meer op het sociale onderscheid zijn 
gericht dan op een maximaal kunstgenot. De klassieke con-
certen zijn dan ook niet artistiek ontoegankelijk, maar soci-
aal ontoegankelijk. Abbing besteedt een belangrijk deel van 
zijn boek aan de geschiedenis en sociologie van de klassieke 
muziekcultuur. Zijn scherpste kritiek geldt de conventies van 
het klassieke symfonische concert en de opera. Hij ziet het 
als een soort religieuze eredienst, waarbij door vorm en tra-
ditie de uitvoering zo is vastgeroest, dat het er nog negen-
tiende eeuws aan toegaat.
Abbing stelt daarnaast nadrukkelijk dat het probleem van de 
traditionele orkesten niet wordt veroorzaakt door de onbe-
kendheid van de muziek of de veronderstelde moeilijkheids-
graad. Ten eerste is de jeugd van tegenwoordig - al was het 
maar door filmmuziek en games - goed bekend met veel 
klassieke melodieën en muzikale conventies en dat geldt ook 
voor de beeldende kunst. In die zin acht Abbing het ook niet 
nodig de jeugd nog basiskennis bij te brengen, ook niet in 
een vak als CKV. Het probleem zit hem niet in de vermeende 
complexiteit van de muzikale ‘taal’, maar in de ouderwetse 
sociale conventies. Die is door de dagelijkse omgang met 
beelden, film en televisie ook bij de jeugd voldoende aanwe-
zig om met genoegen van kunstuitingen te genieten en bij-
voorbeeld met plezier door het Rijksmuseum te lopen.
Vanuit zijn optiek is de aanpak van CKV dan ook niet 
gewenst. ‘[...] Scholieren meenemen naar doorsnee klassieke 
concerten, dans- of toneelvoorstellingen werkt uiteindelijk 
alleen maar averechts.’ Het heeft geen zin de afstand tus-
sen de ‘hoge’ kunst van het klassieke concert en het nieuwe 
publiek te verkleinen, door het publiek te laten ‘stijgen’. Dat 
is gebaseerd op wat de auteur een ‘etnocentrisch cultuur-
spreidingsideaal’ noemt. Die had een dubbele bodem: de 
heersende klasse stelt de norm, en ziet - bij het mislukken 
van spreiding - haar eigen superioriteit bevestigd.

Het is de vraag of deze door de auteur beschreven situatie 
nog wel zo geldt. Hoe homogeen is de heersende culturele 
klasse, zowel in horizontale zin (‘overal kom je dezelfde 
mensen tegen’), als in verticale zin (‘het zijn alleen vertegen-
woordigers van de ‘hoogste’ klasse’)? Het lijkt er eerder op 
dat elke kunstvorm zijn eigen publiek heeft en dat de samen-
stelling van dit publiek sociaal behoorlijk heterogeen is. 
Abbing constateert zelf terecht: ‘De univoor wordt omnivoor.’

CKV beoogt alle leerlingen in ieder geval de gelegenheid te 
bieden kennis te nemen van ‘hoge’ kunstvormen. Daar zit 
inderdaad nog een oude ‘verheffingsgedachte’, zoals Abbing 
constateert, maar er speelt meer. De oplossing van Abbing, 
om klassieke concerten toegankelijker te maken door het 
aanbrengen van grote beeldschermen, zoals bij popcon-
certen, of het geven van mondelinge toelichtingen door de 
dirigent, kan zeker bijdragen aan een beter bereik van nieuw 
publiek. Maar veel klassieke muziek zal veel van haar kracht 
verliezen als het moet concurreren met overvliegende vlieg-
tuigen, krakende chipszakken en ringtones. Dat de jeugd 
moeite schijnt te hebben met stilzitten, wordt niet opgelost 
door ze tijdens klassieke concerten te laten staan of lopen, 
iets wat overigens al decennia gebeurt tijdens de Proms in 

Londen. Dit soort ingrepen verandert ook de artistieke en 
sociale beleving van de muziek zelf. Veel concerten kunnen 
inderdaad met weinig ingrepen en zonder kwaliteitsverlies op 
een minder sacrale wijze worden uitgevoerd, zonder dat dit 
de beleving aantast, integendeel. Als dit een nieuw publiek 
trekt, dan is dat zonder meer winst. Maar er zullen altijd 
uitvoeringen blijven die weinig publiek trekken en waarbij 
vormverandering wel ten koste gaan van de kwaliteit. De 
‘festivallisering’ van de kunstbeleving is niet de oplossing.

Naast het leren hanteren van de sociale conventies die kunst 
in onze maatschappij omgeven, is het ook van belang dat 
het publiek (de ‘consument’) van de toekomst door analyse 
en oefening zich kennis en repertoire eigen maakt, waardoor 
het ook makkelijker wordt in de toekomst zich voor die ‘hoge’ 
kunst te interesseren. Het leren luisteren naar muziek omvat 
meer dan het leren uitzitten van een concert. Door goed 
onderwijs is het mogelijk jongeren te leren naar de bijzon-
dere kwaliteiten van muziek te leren luisteren, inclusief het 
uiterst lastige aspect ‘kwaliteit’ zelf.
Daarnaast is het een misvatting dat iemand op elke leeftijd 
voor alle kunstvormen evenveel belangstelling heeft of moet 
hebben. De diversiteit in kunstvormen en uitvoeringsprak-
tijken heeft ook te maken met verschillende behoeften die 
mensen in de loop van hun leven door middel van kunst 
bevredigen. Het meemaken van een klassiek concert hoeft 
niet meteen te betekenen dat die ervaring ook in een per-
soonlijke behoefte voorziet. Maar om te leren naar klassieke 
muziek te luisteren, kan een goede les op school minstens zo 
veel, zo niet meer, bijdragen. Soms helpt het om op het ‘ver-
keerde’ moment iets te leren waardoor je later, op het ‘juiste’ 
moment ineens iets gaat begrijpen.

Wat zou er mooier zijn dan dat in een niet te verre toekomst 
een gehaast kantoorpubliek op een onverwacht moment in de 
Amsterdamse metro in stille bewondering kan staan luisteren 
naar een gratis concert van een groot violist? Het publiek 
herkent de kwaliteit en de omgeving doet er even niet toe. 
Het is de vraag of het ooit zo ver komt. De metro is niet de 
meest voor de hand liggende plaats om met je Stradivarius 
de sterren van de hemel te spelen en het aanwezige publiek 
heeft op dat moment heel andere dingen aan het hoofd. Het 
optreden van Bell was een stunt, geen nieuwe vorm van 
kunstaanbod. Maar los van de omgeving en het moment: 
zou het niet mooi zijn als het publiek althans de kwaliteit van 
de muziek had herkend? En hoe kunnen wij het toekomstige 
kantoorpubliek die vaardigheid het beste bijbrengen?

Bronnen
-  Website van The Washington Post: Pearls Before 

Breakfast, 8 april 2007 (www.washingtonpost.com > 
tik achter Search in: joshua bell en klik op Go > klik 
in het daarop verschijnende scherm op Pearls Before 
Breakfast)

-  Hans Abbing: Van hoge naar nieuwe kunst, Groningen, 
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-  Willem Wijgers: Concertbezoek is nodeloos ongezellig, 
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het is een feit dat ze dieren in haar werk op een controver-
siële manier gebruikt. Ze gebruikt ze letterlijk in haar werk: 
levend of dood. Het gaat Tinkebell om de hypocrisie van de 
mens ten opzichte van het dier. Ze wil met haar werk discus-
sie opwekken. Haar werk heb ik kunnen vergelijken met werk 
uit het verleden waarbij ook geprobeerd is discussie op te 
wekken over het lot van het dier. Daarnaast heb ik haar werk 
kunnen vergelijken met werk uit het verleden waar het dier 
zelf als medium werd gebruikt.

Conclusies
Op deze manier heb ik conclusies kunnen trekken of er daad-
werkelijk iets nieuws aan de hand is, een reden waarom het 
dier in de beeldende kunst vandaag een trend is geworden. 
Hiervoor heb ik ook een verklaring gevonden. Maar die geef 
ik nu natuurlijk niet prijs, daarvoor moet u mijn scriptie 
lezen.
Daarnaast heb ik ook een hoofdstuk besteed aan hoe mijn 
scriptie te gebruiken is voor de kunstlessen. Je kunt een dier 
dat op een bepaalde manier ingezet wordt in een kunstwerk 
als rode draad gebruiken in een theorieles, bijvoorbeeld het 
dier als symbool. In mijn scriptie geef ik aanknopingspun-
ten voor een lessenserie over de Middeleeuwen waarin de 
leeuw als rode draad wordt gebruikt. Bovendien geef ik in 
mijn scriptie ook een mogelijkheid aan om met een vak als 
Nederlands een project te doen over fabels en fabeldieren.

Waar ik in mijn onderzoek al snel achter kwam, was dat 
hedendaagse beeldende kunst heel wat meer referenties 
heeft met wat in het verleden gemaakt is, dan ik dacht. 
Een hedendaags werk zoals een dierenportret van Charlotte 
Dumas kun je in een les als bruggetje gebruiken voor de 
Romantiek. Dit is een goede manier om de lessen wat leven-
diger te maken.

Praktijklessen
Hoewel je het dier een plaatsje kunt geven in een theorieles, 
is het gemakkelijker om het dier in te zetten in een praktijk-
les. Dieren zijn er in vele kleuren, vormen en maten. Ze zijn 
toegankelijk en prikkelen de fantasie.In mijn scriptie heb ik 
twee praktijkopdrachten bedacht. De eerste is Zelfportret als 
dier, waarin de leerling zichzelf gaat transformeren in een 
dier met behulp van een computerprogramma (bijvoorbeeld 
Adobe Photoshop of Corel Photo-Paint) of collage.
De tweede opdracht is Ontdek je eigen nieuwe diersoort. De 
leerling gaat hier een nieuwe diersoort maken. Dit dier kan 
bestaan uit twee of meerdere al bestaande soorten, maar de 
leerling kan ook zelf iets totaal nieuws bedenken. Daarnaast 
kan een leerling ook een voorwerp combineren met een dier.

Appetizer
Mijn scriptie Ik zie allemaal beestjes! moet gezien worden als 
een inspiratiebron, als een soort appetizer. Het is een speci-
fiek onderzoek dat wel linkt aan het eindexamenthema van 
het CPE VMBO 2010 Beest-achtig, maar het alleen voor een 
klein deel overlapt. Als docent kun je er het een en ander 
uithalen, zoals achtergrondinformatie over kunstenaars en de 
bronnen die ik gebruikt heb. Daarnaast zijn de vergelijkin-
gen die ik heb gemaakt, misschien ook wel interessant: het 
plaatst de hedendaagse kunst waarin het dier een rol speelt, 
in een wat bredere context. U kunt gebruik maken van mijn 
scriptie als u wilt. Daarnaast kunt u het ook gewoon lezen uit 
interesse. Beste lezer, dat is geheel aan u.

Op www.hannyvandenbrand.blogspot.nl kunt u mijn scriptie 
vinden. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u daar terecht.

Hanny van den Brand is docent beeldende kunst en vormge-
ving en beeldend kunstenaar.

Mijn scriptie gaat over de positie van het dier in de heden-
daagse beeldende kunst in Nederland. Naar mijn mening 
speelt het dier een steeds belangrijkere rol in de hedendaag-
se beeldende kunst in Nederland.

Exposities
Op het moment dat ik het onderwerp van mijn scriptie in 
2007 vaststelde, waren er vrijwel tegelijkertijd twee tentoon-
stellingen waarin het dier de hoofdrol speelde: Bloedmooi in 
het Schielandhuis in Rotterdam en Dierlijk getroffen in het 
LUMC in Leiden. In oktober van dit jaar was er een tentoon-
stelling van Charlotte Dumas, een fotografe die portretten van 
dieren maakt, te zien in het Foam in Amsterdam. Momenteel 
is de tentoonstelling De aard van het beest - Dieren als spie-
gel van de ziel tot 7 februari te zien in het Coda in Apeldoorn.

Rol van dier in hedendaagse kunst
Je ziet de dieren overal verschijnen in de kunstwereld, van-
daar ook de titel van mijn scriptie Ik zie allemaal beestjes!.
Ik wilde in mijn onderzoek te weten komen hoe het komt dat 
het dier in de hedendaagse beeldende kunst in Nederland zo 
hip is. Dit wilde ik onderzoeken aan de hand van mijn hoofd-
vraag: Wordt het dier in de hedendaagse beeldende kunst in 
Nederland anders benaderd ten opzichte van het verleden? 
Zo ja, op welke manier en hoe komt dat dan?
Door een hedendaags beeldend kunstwerk, waarin het dier 
een belangrijke rol speelt, te vergelijken met soortgelijk beel-
dend kunstwerk uit het verleden hoopte ik te weten te komen 
of er iets nieuws gaande is. Ik hoopte een verklaring te vin-
den waarom het dier vandaag de dag een trend is geworden. 
Daar heb ik ook de cultuurhistorische achtergrond van kunst-
werken uit het verleden bij betrokken.

Ik heb vier Nederlandse kunstenaars uitgekozen waarbij 
het dier een belangrijke rol lijkt te spelen in hun beeldend 
werk: Dieuwke Spaans, Jeroen Kuster, Charlotte Dumas en 
de inmiddels beruchte Tinkebell. Ik heb vier kunstenaars 
gekozen die het dier allemaal op een andere manier lijken te 
benaderen in hun beeldend werk: qua media of de rol die het 
dier in hun werk speelt. Enkele voorbeelden van hun beel-
dend werk heb ik vervolgens vergeleken met kunstwerken uit 
het verleden die er aan refereren.

Dieuwke Spaans
Dieuwke Spaans maakt grote tekeningen/schilderijen waarbij 
ze verschillende materialen en technieken gebruikt als prints 
en collages. Ze gebruikt voor haar werk klassieke thema’s 
uit de kunstgeschiedenis, bij voorkeur uit de Gouden Eeuw. 
In haar werk krijgt het dier een symbolische waarde toege-
kend. Dieren als het paard, de hond en het konijn komen veel 
voor in haar werk. Ik heb haar werk kunnen vergelijken met 
kunstwerken uit het verleden waarin het paard ook een sym-
bolische betekenis kreeg.

Jeroen Kuster
Jeroen Kuster maakt fantasiewezens uit allerlei materialen 
die hij tegenkomt in zijn atelier, bijvoorbeeld was, plastic, 
glas en piepschuim. Bij ieder wezen dat hij maakt, verzint 
hij een verhaal: hoe het leeft, beweegt, eet, zich voortplant, 
enzovoort. Hij heeft geen vooropgezet plan, maar laat zijn 
wezens ontstaan uit de ‘oersoep’ die zijn atelier heet. Hij 
presenteert zijn dieren alsof ze bij een natuurhistorische col-
lectie horen en geeft ze Latijne namen die geïnspireerd zijn 
op de Systema Natura van Carolus Linaeus (1707-1778). De 
wezens van Jeroen Kuster heb ik vergeleken met de fabeldie-
ren uit de kunstgeschiedenis. Daarnaast heb ik zijn wezens 
vergeleken met de curiosa van de rariteitskabinetten uit de 
zeventiende en achttiende eeuw.

Charlotte Dumas
Charlotte Dumas is een fotografe en maakt portretten van 
dieren. Charlotte Dumas is erg geïnteresseerd in dieren die 
de mens dienen, letterlijk of symbolisch. Ze kiest dan ook 
voor paarden, wolven, honden en tijgers. Het dier dat Dumas 
fotografeert, staat vrijwel altijd centraal in het beeld en ze 
maakt alleen gebruik van natuurlijk licht. Haar werk heb ik 
kunnen vergelijken met het dierenportret uit het verleden, 
met name uit de Romantiek.

Tinkebell
Tinkebell, alias Katinka Simonse, verkleedt zich in roze kleer-
tjes als een prinsesje. Ze is vooral bekend geworden van haar 
Pinkeltje, haar kat die ze in een gelijknamige tas heeft omge-
toverd. Ze zou zelf Pinkeltjes nek hebben omgedraaid ‘omdat 
deze depressief was’. Wat er van waar is, weet ik niet. Maar 

Ik zie allemaal beestjes!

Hanny van den Brand

Naar aanleiding van de uitwisselingsbijeenkomst over het CPE-VMBO beeldend 2009 

Proeven van kunst op 29 september jongstleden is mij gevraagd of ik wat meer wilde 

vertellen over mijn scriptie Ik zie allemaal beestjes!. Het thema voor het CPE-VMBO van dit schooljaar 

is Beest-achtig en mijn scriptie linkt enigszins aan dit onderwerp. Natuurlijk vertel ik graag iets over 

mijn scriptie. Is het immers geen zonde als je scriptie (waar je zoveel uren aan hebt gewerkt en die 

bloed, zweet en tranen heeft gekost) op een plank ligt te verstoffen?

Jeroen Kuster - Mijn paardjes (2004)

Charlotte Dumas - Zonder titel (2008) Tinkebell - Pinkeltje (2004)
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Maar niet alleen is de wereld veranderd: eind vorig jaar nam 
de Academie afscheid van artistiek directeur Lidewij Edelkoort 
en werd Alexander van Slobbe enthousiast binnengehaald. 
Die op zijn beurt zich slechts na een paar maanden weer 
heeft teruggetrokken. Een mondiale economische crisis van 
ongekende omvang en een ‘wat nu?’ voor de DAE.

Volgens de visie van de DAE is de tijd van de sterontwerper, 
wiens naam waarde leek te geven aan producten, voorlopig 
voorbij. De huidige ontwerper moet beseffen dat hij altijd 
fungeert binnen een team vakmensen, dat hij op cruciale 
momenten de vrije hand moet geven om goede resultaten te 
behalen.
In zo’n plaatje passen geen grote ego’s, maar dient men 
samen te werken met externe deskundigen. De term gene-
rositeit dringt zich aan me op. Volgens Van Slobbe - na de 
eigenzinnige jaren onder Edelkoort - moest de bijzonder grote 
naam en faam van de DAE gekoesterd worden, maar hij 
vond het zeker zo belangrijk om royaal te zijn naar anderen. 
Ook de overheid heeft een duit in het zakje gedaan. Henri 
Beelen (secretaris College van Bestuur DAE) schrijft me: ‘Het 
ministerie van OCW heeft eerder gezegd dat Nederland in het 
buitenland vooral bekendheid geniet vanwege zijn vormge-
ving, mode en architectuur. Dat wilde Alexander met elkaar 
verbinden en daarom presenteerde hij ook Arnhem op onze 
locatie in Milaan. (Van Slobbe heeft jarenlang lesgegeven aan 
de mode-afdeling van Artez, red.) De voorbereidingstijd voor 
Milaan was te kort om ook nog een architectuuropleiding te 
selecteren en vervolgens uit te nodigen.’

Inmiddels is Van Slobbe weg, neemt Eggenkamp waar en 
verwoordt men in de catalogus ‘een spannende periode die de 
DAE tegemoet gaat’. Naast het beeld van een stuurloos schip 
zijn er ook kapers op de kust.
Natuurlijk wil de DAE zich op grote schaal als een wereldinsti-
tuut blijven profileren. Als middelgrote, provinciaalse stad zal 
Eindhoven daarin wel moeten meegroeien. Die plannen zijn 
er, want - let op - Eindhoven wil in 2012 design-hoofdstad 
van de wereld worden. En ze zijn aardig op dreef! Uit 47 kan-
didaten is Eindhoven samen met Helsinki overgebleven. Eind 
november 2009 weten we wat dat betreft meer. Heeft de DAE 
al een nieuwe kapitein op het oog? Beelen: ‘Er is nog geen 
opvolger voor Alexander. Het streven is om het CvB bij het 
begin van het studiejaar 2010/2011 weer op sterkte te heb-
ben.’

Een veranderende samenleving leidt naar herwaardering van 
oude, bijna vergeten technieken en producten die met duur-
zaamheid te maken hebben. Daarnaast is er veel aandacht 
voor de emotionele beleving van een product.

Thea Vuik

In de catalogus Graduation 2009 van de Design Academy Eindhoven (DAE) verwoordt 

technisch directeur Anne Mieke Eggenkamp dat de studenten die in deze afstudeerex-

positie hun werk tonen, gestudeerd hebben tijdens een turbulente periode: ‘In de jaren 2003 en 2004 

toen de meeste Bachelor-studenten met hun studie in Eindhoven begonnen, was er nog vertrouwen 

in de toekomst. Economische expansie leek nog geen grenzen te bezitten en wereldwijd bestond veel 

interesse voor alle dingen die het leven van de wereldburger aangenaam maakten.’

Keerpunt DAE Bas van der Veer gelooft in de toekomst van 

bio-afbreekbare materialen: ‘Die dienen na 

gebruik als grondstof voor de natuur. Van 

der Veer bedacht de Bioplastic Planter, een 

afbreekbare huls die het vervoer en planten 

van jonge bomen makkelijker maakt. Het 

ondersteunt de boom na het planten tegen 

bijvoorbeeld de wind en zorgt dat hij niet 

ingeklemd hoeft te worden met palen en rub-

ber banden. Als de boom wortel gaat schieten, 

breekt de Bioplastic Planter zichzelf af onder 

invloed van licht, vocht en schimmel. Het mate-

riaal is dan voeding voor de boom. Zo keert het 

dus automatisch terug in de natuurlijke kring-

loop en is de natuur van dienst in plaats van 

haar te schaden.’

 

Foto: Astrid Zuidema

Accessoire van Roos Kuipers dat tranen 

opvangt en koestert. De fragiele glazen rin-

gen zijn hol van binnen voor klein en groot 

verdriet. De opgevangen tranen blijven 

bewaard in de ring tot ze verdampen en 

enkel een wit zoutwaasje rest.

  

Foto: Roos Kuipers
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Kortom, het kunstproject Wanneer begint de dag? is gericht 
op werken met de creativiteit en nieuwsgierigheid die kin-
deren van nature bezitten. Al doende en al experimenterend 
vinden ze uit hoe dingen werken. Door deze aanpak worden 
de leerlingen gestimuleerd om hun eigen creatieve potenti-
eel te ontdekken. Onze workshop geeft hen de instrumenten 
in handen om dit vermogen te ontplooien. De lessen zijn zo 
opgezet dat de leerlingen het geleerde kunnen meenemen 
naar een volgende les, om er op voort te bouwen. In plaats 
van vooraf resultaten te laten zien en antwoorden te suggere-
ren, creëren we in onze workshop opdrachten waarin de leer-
lingen hun eigen ervaring kunnen vormgeven. We dagen hen 
uit om fouten te durven maken en te blijven zoeken.

Projectthema’s
We hebben thema’s ontwikkeld om filosoferen uit te lokken. 
Elk thema begint met doodgewone situaties en dingen. De 
kunstenaars vragen daarop door om te bereiken dat de leer-
lingen stilstaan bij waarden en normen die hun eigen werke-
lijkheid raken. Wij creëren met deze thema’s in de klas een 
veilige en inspirerende omgeving waarin kinderen ontdekkin-
gen kunnen doen. Wij denken dat de kern van het creatieve 
werk niet is om het mooiste resultaat op te leveren, maar de 
eigen weg naar een resultaat te ervaren. De persoonlijke ont-
dekkingen en ervaringen die de kinderen hierbij opdoen zijn 
het doel, want zo werken ze zelf aan hun ontplooiing. Speels 
omgaan met materiaal levert - naast dit zo belangrijke proces 
van zelfontplooiing - resultaten op die wij als kunstenaars 
waardevol vinden: ze zijn verschillend van elkaar, ze zijn per-

soonlijk, ze laten het proces van hun ontstaan zien en soms 
ook het struikelen of het plezier wat de leerlingen in hun 
omgang met de materiaal/techniek beleven.
De leerlingen en leerkrachten werken met materialen en 
technieken die voor hen nieuw zijn en die normaal niet in het 
basisonderwijs worden gebruikt, zoals het bouwen van een 
gietmal, zeep gieten, en papier scheppen. De concrete leer-
doelen zoals het maken van papier, zorgen voor een zekere 
mate van structuur voor de leerkrachten, terwijl ze tegelij-
kertijd de leerlingen in staat stellen en aanzetten tot expe-
rimenteren. De serie is zo opgebouwd dat de omgang met 
materialen en technieken steeds complexer wordt: van papier 
maken tot zeep gieten. Na afloop van het workshoptraject 
adviseren de kunstenaars de school om het opgebouwde 
kader voor kunstonderwijs te implementeren. Stichting Dream 
Depot levert hiervoor een op de school afgestemd lespakket 
voor het kunstonderwijs. De projectthema’s zijn gerelateerd 
aan papier en zeep. Deze materialen geven houvast. Door te 
beginnen met een filosofische vraag beoogden we vanaf het 
begin ieder kind uit te lokken zijn kijk op het onderwerp te 
verruimen. 

Workshop Wanneer begint de dag?
De workshop Zeep maken werd gekoppeld aan de filosofi-
sche vragen: Wat is tijd? Wat is een mal? We lichtten hierna 
toe hoe we te werk gingen om het effect van deze workshop 
wetenschappelijk vast te stellen en we presenteerden enkele 
resultaten. De foto’s laten zien hoe de kinderen aan het werk 
waren. 

Kader van het kunstproject
Kunst is allesbehalve op een vooraf bepaalde manier, met 
een vooraf bepaalde kleur de vooraf bepaalde vakjes invul-
len. Kunst heeft te maken met antwoorden zoeken, twijfelen, 
uitproberen, experimenteren, besluiten dat het beter kan, en 
met opnieuw beginnen. Dit wil Dream Depot aan de leerlin-
gen en de leerkrachten overdragen. 
Kunst is vooral een bepaalde manier van werken, een manier 
om iets te maken. Dat is altijd zo geweest en het is wat 
kunst in praktijk voor mensen is. Door kunst leren kinderen 
de betekenis van plezier in het werk. Ze leren wat werk is 
dat is gedaan ‘naar beste vermogen’, om niets dan het werk 
zelf, voor enkel het bevredigende gevoel het naar eigen beste 
vermogen te hebben gedaan: werk voor je persoonlijke vol-
doening. 
Een goede kunsteducatie op jonge leeftijd draagt enorm bij 
aan de ontwikkeling van de eigen creativiteit. Methodes die in 
het kunstonderwijs worden gebruikt, stimuleren het algemene 
leervermogen van kinderen. Daarnaast vormt het cultureel 
kapitaal dat kansarme kinderen verwerven door scholing de 
grootste kans om te ontsnappen aan de sociaal-economische 
situatie waarin ze opgroeien. De samenleving heeft mensen 
nodig die kunst willen zien, genieten en consumeren, omdat 
ze begrijpen waar kunst vandaan komt. Wie begrijpt hoe 
kunst tot stand komt en wat kunst is, begrijpt de waarde van 
kunst. Deze mensen zullen wellicht ook over chique drempels 
van het museum en de galerie heen willen stappen om daar 
naar kunst te gaan kijken. 
Voor ons als kunstenaars is kunst in het dagelijkse leven van-
zelfsprekend. Daarom hebben we met basisschoolleerlingen 
en hun leerkrachten samen alledaagse objecten onderzocht 
zoals papier en zeep. Zo ervaren de leerlingen dat het maken 
van alledaagse dingen kunst kan zijn en het maken van zeep 

en papier horen daarbij. We volgen daarbij een filosofische 
benadering. Deze houdt in dat leerlingen de kern van het 
artistieke werkproces zelf ervaren. Bij een filosofische bena-
dering van de opdracht kunnen leerlingen niet van tevoren de 
verwachting van de vragensteller uitdokteren. Zij raken geïrri-
teerd; dat zet hen aan het denken. Als zij meteen hun eerste 
associatie kunnen roepen - de behoefte om te communiceren 
is altijd aanwezig - worden ze er ook mee geconfronteerd 
en gestimuleerd om er op door te gaan. Door te filosoferen 
dagen we kinderen uit om vrij te denken en hun eigen ideeën 
te formuleren. Dit is essentieel om daarna creatief beeldend 
te kunnen werken. Onze opdrachten en antwoorden zijn 
filosofisch geformuleerd om de leerlingen de speelruimte te 
geven om ze zelf in te vullen. Zo vroegen we van de kinderen 
van elke klas om 3 minuten de ogen dicht te houden en stil 
te zitten. Als ze dachten dat de minuten om waren, mochten 
ze hun arm omhoog steken en hun ogen open doen. Daarna 
vroegen we hen om 3 minuten op en neer te springen en te 
gaan staan met de arm omhoog zodra ze dachten dat de tijd 
om was. We hoopten dat deze voorbeelden de kinderen lie-
ten zien dat ze van mening verschilden en dat dit goed was. 
We vertelden dat ze tijdens het project hun eigen mening 
mochten hebben en houden. Zo konden ze direct merken dat 
hun keuze gevolgen had voor de uitvoering van de projectop-
dracht. We zeiden dat ze tijdens het werken aan de opdracht 
keuzes zouden maken en dat deze van elkaar zouden ver-
schillen. Als kunstenaars hoopten we dat deze toelichting de 
kinderen de ervaring zou geven dat ze vrij waren en dat we 
juist wilden dat het verschillen van mening zou uitlokken dat 
ze met elkaar in gesprek raakten. 
Zo zouden de kinderen kunnen merken dat de verschillen ook 
zouden leiden tot andere manieren van werken en daarmee 
tot andere resultaten.

Susann Rittermann, Fiona Whelan, Diny van der Aalsvoort

 ‘The eye - it cannot choose but to see; 
  We cannot bid the ear to be still; 

 Our bodies feel, where’re they be 
 Against or with our will’
 William Wordsworth (Expostulation and Reply, 1798)

In deze bijdrage doen we verslag van het kunstproject Wanneer begint de dag?. We voerden dit pro-

ject uit op een reguliere basisschool. We daagden de leerlingen en leerkrachten van deze school uit 

om te profiteren van een alternatieve kijk op alledaagse objecten en situaties door kunst te maken 

en daarover met elkaar te praten. Dit project is wetenschappelijk gevolgd om op een systematische 

manier verslag te kunnen doen van de manier waarop kinderen profiteren van kunst maken. In deze 

bijdrage doen we hiervan verslag. 

Wanneer begint de dag?
Deel 1: Onderbouwing

Zeepvorm uit klei: Zeep in mal gieten Zeepvorm uit klei: Mal schoonmaken

Zeepvorm uit klei: Kleivorm maken Zeepvorm uit klei: Siliconenmal maken



december 2009-12 december 2009-12

Wie en wat
Met de grote diversiteit die voor het repertoire van het 
Internationaal Danstheater zo kenmerkend is, brengt 
Stampende Stilte voor elk wat wils; van sensuele tango, 
krachtige dans uit het gebied rond de Zwarte Zee en een 
intiem zigeunerduet tot opzwepende Japanse trommels en 
swingende Lindy Hop. De muziek, variërend van virtuoze 
swing tot eigentijdse Balkan beats, wordt live gespeeld door 
het orkest van het Internationaal Danstheater dat wordt 
aangevuld door flamencogitarist Arturo Ramón en zangeres 
Erminia Fernández Córdoba. Het decor is strak en industrieel 
en de zwart-witte kostuums zijn modern, met authentieke 
accenten.

Het artistiek team
‘Life may not be the party we hoped for… but while we 
are here, we might as well dance!’ Dat is het motto van 
het artistieke team, dat speciaal voor Stampende Stilte is 
samengesteld uit jong talent en ervaren makers. Thérèse 
van Altena-Laurant danste bij het gezelschap en is tegen-
woordig als choreograaf en assistent van de artistieke lei-
ding verbonden aan het Internationaal Danstheater. Truus 
Tullemans was docent en choreograaf aan de dansacademie 
in Arnhem en werkte ook als choreograaf bij Introdans. Iva 
Lešic danst nu 10 jaar bij het Internationaal Danstheater 
en maakt daarnaast choreografieën. Voor Stampende Stilte 
maakt zij voor het eerst deel uit van het artistiek team. Joost 
Spijkers, één van de Ashton Brothers, keert met zijn bijdrage 
aan Stampende Stilte terug naar de bron waar zijn liefde 

voor theater ooit begon: folkloredans. Met name de hand 
van Joost Spijkers is voelbaar en maakt dit programma ver-
rassend, humoristisch en origineel en niet zo folklore-achtig 
als sommige programma’s in het verleden wel eens waren. 
Iedere nieuwe dans in het programma wordt speels ingeleid 
door een duo en de toeschouwer wordt van het ene deel naar 
het volgende op deze manier cabaretesk ‘meegenomen’.

Van ontmoeting tot party
Er is goed nagedacht over dit programma. Iedere dans wordt 
gekenmerkt door steekwoorden die de dans benaderen en 
zodoende is het ook voor toeschouwers die de danstaal niet 
beheersen, erg toegankelijk geworden.
De steekwoorden die langskomen en het proces van de liefde 
die opbloeit, zijn herkenbaar: van ontmoeting tot imponeren 
- flirt - liefdesverklaring - verleiding - trilling - love - vlinders 
- stilte - vrijheid - omstrengeling - melancholie - energie - 
vertrouwen - versmelting, om er maar een paar te noemen…

Het Internationaal Danstheater
Het Internationaal Danstheater is het enige professionele 
dansgezelschap ter wereld dat voorstellingen brengt met 
muziek en dans uit alle windstreken. Het publiek maakt op 
een toegankelijke en aansprekende manier kennis met de 
rijke (dans)cultuur van verschillende volken. Het gezelschap 
danst ook producties speciaal voor jeugd.

Kijk op www.intdanstheater.net voor de speellijst van 
Stampende Stilte in het land.

Om na te gaan hoe kinderen cognitief betrokken raken bij 
een creatief project, maar ook om vast te stellen of een 
kunstproject dat filosofisch denken uitlokt, bijdraagt aan toe-
name van filosofische beschouwingen, namen we een vragen-
lijst af voordat we begonnen met het project en meteen na 
afloop. In de tussentijd voerden we het project uit. De work-
shop bestond uit drie lessen van anderhalf uur. Een reguliere 
basisschool in Amsterdam-Noord deed mee met groep 4 t/m 
8. Het ging om een school met kinderen van meer dan 20 
nationaliteiten. Deze kinderen hadden geen moeite met pra-
ten, maar wel met zich uitdrukken in correct Nederlands. Ook 

wisten we niet zeker of ze de begrippen kenden die in het 
project belangrijk waren. De vragenlijst bestond dan ook uit 
meerkeuzevragen en vragen om te tekenen. Een voorbeeld 
was de vraag om een stuk zeep te tekenen. Met deze vraag 
wilden wij zichtbaar maken hoe de kinderen tekenen, wat ze 
zich bij een stuk zeep voorstellen, en of de voorstelling en de 
weergave van een stuk zeep na afloop van de workshop was 
veranderd. Naar ons idee zijn de tekeningen na afloop meer 
gedetailleerd en soms ook benoemd zoals ‘voor mamma’.

In Kunstzone 1-2010 Deel 2: Het onderzoek.

Paul Rooyackers

Het Internationaal Danstheater danst in seizoen 2009-2010 de nieuwe productie 

Stampende Stilte. Verschillende dansstijlen, muziekgenres en culturen uit het heden 

en verleden komen spannend samen in deze voorstelling, waarin het gezelschap een echte ode aan 

de liefde brengt. Het ging op zaterdag 10 oktober 2009 in première in het Lucent Danstheater in Den 

Haag. Er volgt een tournee door heel Nederland die loopt tot en met juni 2010.

Stampende Stilte
Internationaal Danstheater verrast met werelddans over liefde

Workshop Papier maken

De vragen waren: Wat is gewoon? Wat is ongewoon?
Wij gaven iedere leerling meerdere soorten wit printpapier in A4-formaat, zoals dik en dun papier, papier met een glans of 
juist dof, papier met en zonder structuur. Wij vroegen de klas om het meest gewone en het meest ongewone papier te kie-
zen. Vervolgens maakten we een tabel op het bord en verwerkten de keuzes van ieder kind in de klas. De leerlingen kregen 
zo te zien dat er een groot verschil van mening was tussen kinderen als het ging om gewoon en ongewoon papier.

Wat werd geleerd bij de workshop Zeep maken?

Handvaardigheid: plastisch werken met klei, materiaalkennis en de omgang met siliconen, principe van mal maken en sili-
conen gieten, gebruik van een mal van siliconen, materiaalkennis en productie van zeep, omgang met een smeltproces, 
toevoegen van kleur en geurstof aan het smeltproces, zeep gieten.
Artisticiteit: plastisch vormgeven, positieve en negatieve afdruk, mal maken en werken met giet- en smeltprocessen, keu-
zes maken voor vorm, grootte, aantal, kleur, geur en transparantie.
Creatief potentieel: invloed van tijd ervaren bij het werken met giet- en smeltprocessen, werken met reproduceerbare voor-
werpen, series maken, spelen en keuzes maken voor kleur, geur, transparantie en ingegoten voorwerpen, het observeren 
van een proces van vergaan van de verschillende stukken zeep, de wisselwerking van het eigen werk met het werk van 
anderen ervaren, alledaagse voorwerpen als zeep als kunst ervaren.

De VLBV-helpdesk en de VLS-helpdesk zijn iedere 

week twee avonden telefonisch bereikbaar. Voor 

algemene vragen kunt u op genoemde tijden bij 

beide helpdesks terecht: Hoe zit het met mijn fpu?, Is 

mijn taakinvulling wel juist? Ik heb nog steeds geen 

benoemingsakte, wat nu? Enzovoorts.

Voor specifieke vragen die u als leraar beeldende 

vakken of als leraar muziek aangaan, kunt u het 

beste contact zoeken op de tijden dat de VLBV- res-

pectievelijk de VLS-helpdesk bereikbaar is. Handiger 

is om een e-mail te sturen. Zo kunt u uw probleem 

helder uitleggen en kan de helpdesk een duidelijk 

antwoord formuleren dat u naar wens telefonisch of 

via e-mail terugontvangt.

Rechtsbijstand voor vakbondsleden

VLBV-Rechtspositie
Arnold Mullink
De Beuk 9
6941 ZA  DIDAM

t  (0316) 294346

e  rechtspositie@vlbv.nl

VLS-Rechtspositie
Amir Pool
Kluppelshuizenweg 32
7608 RL  ALMELO

t   (023) 5478832
e  rechtspositie@vls-cmhf.nl

De VLBV-helpdesk is op 
maandag- en dinsdagavond 
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Ruimte voor jongeren - Deel 1
Betoog voor maximale participatie in een kunsteducatief project

verschillende doelgroepen binnen onze samenleving.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie6 stimuleert sinds januari 
2009 dat zoveel mogelijk mensen actief aan kunst en cultuur 
doen. Kunst en cultuur voor en door iedereen, dat is wat het 
Fonds voor Cultuurparticipatie nastreeft. Om dat te realiseren 
zijn er subsidies voor projecten die actieve kunst- en cultuur-
beoefening bevorderen. De vraag is echter wel: Hoe kan die 
participatie effectief vorm krijgen in een kunsteducatief pro-
ject binnen- of buitenschools? Wij als projectteam waren het 
eens: vanuit onze ervaring met collectieve processen binnen 
het werkveld wisten we dat eigenaarschap een van de bouw-
stenen is waarop een kunsteducatief ontmoetingproject moet 
steunen. Vandaar dit experimenteel opgezet project JMC met 
de ambitie om binnen de nieuw ontwikkelde werkwijze de 
jongeren consequent centraal te stellen.

In de wijken is kunst en cultuureducatie een 
bindmiddel
Drs. Sandra Trienekens (Helmond, 1972) studeerde Sociale 
Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast doet 
zij onderzoek naar commu-
nity arts, cultuurparticipatie 
en sociale cohesie. Sandra 
Trienekens7: ‘Bestuurders 
zijn bezorgd over het afkal-
vende verenigingsleven en 
over de cohesie en samen-
hang in de samenleving. Ze 
pleiten voor kunst- of cul-
tuurprojecten die daar een 
belangrijke stimulerende rol 
in kunnen vervullen.’ Die 
instrumentele benadering 
wordt nog versterkt doordat het beleid wordt gekoppeld aan 
de arbeidsmogelijkheden voor kunstenaars en het creatieve 
klimaat in de stad. Zo spreekt de Raad voor Cultuur sinds 
zijn vooradvies voor de beleidsperiode 2005-2008 expliciet 
over community arts als onderdeel van het amateurkunstbe-
leid. In die zin had het project JMC al in de ontwerpfase zijn 
stimulerende uitwerking op de jongeren en op de samenle-
ving. Nadat de jongeren zich gepresenteerd hadden op een 
informatie-avond en er discussies zijn gevoerd tussen de 
jongeren en belangstellenden, is er een merkbaar positievere 
houding ten opzichte van de jongeren in de gemeente Wijk 
bij Duurstede ontstaan. De wil van het projectteam om de 
jongeren in al hun uitingen en ideeën serieus te nemen werd 
met name door de burgemeester gewaardeerd en als inspire-
rend gezien.

Educatie in de breedste zin van het woord
De participatiegedachte zien we ook in onderwijsvernieuwing 
terug. Jan D.H.M. Vermunt hield in 2006 een rede over de 
docent van deze tijd: ‘Een gemeenschappelijk kenmerk van 

veel huidige onderwijsvernieuwingen is dat het de introductie 
van onderwijsvormen betreft die proberen actief, betekenis-
gericht, toepassingsgericht, zelfstandig en samenwerkend 
leren van de leerlingen te bevorderen. Enerzijds omdat wordt 
verondersteld dat de kennis die op die manier wordt verwor-
ven beter beklijft, beter wordt begrepen en bruikbaarder is 
in de context waarin ze moet worden toegepast. Anderzijds 
omdat dergelijke manieren van leren beter voorbereiden op 
een leven waarin mensen nooit uitgeleerd mogen raken…’ De 
omslag van docentgestuurd naar leerlinggestuurd leren is er 
een van meer actieve participatie vanuit de leerling.
Ondertussen spelen burgerschap, integratie en wijkverbe-
tering steeds meer een rol. Daardoor stimuleert men vanuit 
de verschillende ministeries met fondsen en stimuleringsre-
gelingen de gemeenschap om te zoeken naar verbindingen 
tussen scholen, creatieve instellingen, bedrijven en de buurt. 
Bij het project JMC was er een informatieavond voor diverse 
organisaties die op verschillende manieren betrokken zijn met 
jongeren. De ambassadeurs en het projectteam van het pro-
ject JMC hebben zich gepresenteerd met een duidelijk doel. 
Contact zoeken met aanwezigen om belangstellenden te laten 
meedenken over het project en hoe zij eventueel middelen 
of kennis kunnen bieden. Kortom, betrokken raken met de 
jongeren.

Kunsteducatie, is er een methode die bindt?
Binnenschools wordt er hard gewerkt aan visie-ontwikkeling. 
Cultuurcoördinatoren worden opgeleid om de beoogde veran-
deringen in de specifieke visie van de school vorm te geven. 
Buitenschools wordt geïnvesteerd in kunst- en cultuurprojec-
ten die tot doel hebben om de waarde van kunst en cultuur 
in de buurt en in openbare ruimten te laten zien of onder de 
aandacht te brengen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil 
dat kunstenaars meer actie ondernemen om de burgers te 
bereiken met kunst- en cultuurinitiatieven. Op dit moment 
is het beleid dan ook rooskleurig voor kunst- en cultuur-
overdragers, docenten en onderwijsontwerpers. De visie 
op onderwijsvernieuwingen zoals die voor de onderbouw 
is geschetst, bevat veel kenmerken van het authentieke 
leren. In de authentieke kunsteducatie8 krijgen leerlingen 
levensechte casussen voorgelegd, om een uitwisseling tus-
sen kunstbeleving en kunstbeoefening tot stand te brengen. 
In een authentiek proces kunnen leerlingen hun interesse en 
belangstelling voor kunst en cultuur ontwikkelen op basis van 
hun voorkennis en reeds ontwikkelde vaardigheden en kwali-
teiten. Daarnaast streeft authentieke kunsteducatie ernaar de 
leerling toegang te verschaffen tot het domein van de experts 
(de beeldend kunstenaars, ontwerpers, critici, enzovoort) en 
hun vakdisciplines. Deze kunsteducatie verruilt de voorge-
structureerde en contextloze leerinhoud voor het aan de orde 
stellen van meer levensechte beeldende problemen. Daarbij is 
er altijd een verband met de jeugdcultuur, culturele diversiteit 
en de actuele kunst te leggen9. Deze vorm van kunsteducatie 

‘Alles is mogelijk, lekker weg-
dromen…, samen werken aan 
een idee…’
‘Ja dat was leuk’ zei ze na 
afloop van de ontwerpfase.

Ruimte creëren en faciliteren, 
‘de jongeren centraal’ was het 
motto van het kunsteduca-
tieproject. Dat was met drie-
endertig betrokken jongeren 
een heel avontuur. Platform 
Wijk2 had de vraag om in Wijk 

bij Duurstede een ontmoetingsproject voor jongeren op te 
zetten, neergelegd bij het plaatselijk Vluchtelingenwerk. Er 
werd een interdisciplinair projectteam samengesteld. Het 
bestond uit professionals uit verschillende vakgebieden. Met 
dat projectteam is een half jaar lang intensief samengewerkt 
om stap voor stap met jongeren uit te vinden wat de juiste 
weg is: hen centraal stellen en serieus nemen binnen een 
kunsteducatief project. De projectgroep hechtte daarbij ook 
belang aan het creëren van draagvlak binnen (mogelijk) 
betrokken organisaties en binnen de gemeente. Dit met het 
oog op het bouwen van een duurzame relatie met verschil-
lende organisaties die binnen de gemeente met kunstzinnige 
activiteiten of jongeren te maken hebben.

Door het bijzondere verloop van deze ontwerpfase heb ik als 
student Master kunsteducatie in het kader van mijn afstude-
ren een onderzoek gedaan3. In dit kwalitatief onderzoek was 
ik op zoek naar de succesfactoren van kunsteducatie in het 
algemeen en naar de succesfactoren van dit project in het 
bijzonder. Met name hoe intensief de jongeren in korte tijd 
betrokken zijn geweest heeft mij er toe aangezet om door 
onderzoek een gefundeerd betoog te kunnen houden. Een 
betoog over maximale participatie in een kunsteducatief pro-
ject en de invloed van onder meer de teamsamenstelling, de 

ontwikkelde werkwijze en de benodigde competenties voor 
het team, de docenten/kunstenaar/begeleiders.

In dit artikel schrijf ik over de context waarbinnen de ont-
werpfase voor het kunsteducatieve project Jouw cultuur mijn 
cultuur (JMC) heeft plaatsgevonden en over de mate en het 
belang van creëren van maximale ruimte voor jongeren in de 
ontwerpfase van kunsteducatieve projecten.

Context
In navolging van het project Cultuur en School in 19974, 
bracht de Raad voor Cultuur5 een van zijn adviezen uit aan 
het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
(OCW) onder het motto ‘Innoveren participeren!’ Burgerschap 
en maatschappelijke participatie zijn in een tijdperk van 
migratie, globalisering en heterogenisering van de samenle-
ving sterk onder druk komen te staan, aldus het rapport. De 
Raad hecht belang aan ’innoveren’ om tot nieuwe oplossingen 
te komen en aan ’participeren’ om mensen meer te laten 
meedoen met activiteiten. Dit in de context van cultuureduca-
tie met het doel elkaar binnen- en buitenschools steeds meer 
te ontmoeten, te integreren, samen te leren werken en begrip 
voor elkaar te leren opbrengen.

Dit advies is van belang 
voor mijn onderzoek met 
de vraag: Wat zijn de 
succesfactoren binnen 
een kunsteducatief pro-
ject voor jongeren in de 
huidige samenleving? Het 
resultaat (van het advies 
of van het onderzoek?) 
geeft aan dat de context 
rijp is voor het stimuleren 
van actieve participatie 
in relatie tot kunsteduca-
tieve projecten voor de 

Ankie Dikker

‘Je leert iedereen heel vlug kennen in de brainstorm!!!’ antwoordde een jongere op 

de vraag wat ze in de ontwerpfase van het kunsteducatieve ontmoetingsproject het 

leukst vond. Ze is een van de jongeren die vanaf het begin af aan meegedaan heeft in de ontwerpfase 

van het project Jouw cultuur mijn cultuur (JMC)1.

De snel veranderende wereld
Afbeelding: Ankie Dikker

1  www.nuansa.nl/documentatie/uitvoering/jouw-cultuur-mijn-cultuur
2   is een platform dat bestaat uit vier ideële stichtingen in Wijk bij 

Duurstede
3   www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/eerdere_evene-

menten/posters2009.asp

4   www.minocw.nl/cultuurparticipatie/772/cultuur-en-school.html
5   www.cultuur.nl/files/pdf/vooradvies0912/innoveren_participeren.

pdf

6  www.cultuurparticipatie.nl
7   Zicht op Kunst en Maatschappij, voorwoord Sandra Trienekens, 

Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2006 

8   Bergman, V., www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/
publicaties/pdf/zichtopnieuweleren.pdf

9   Haanstra, F., van Strien & Wagenaar (2006) Docenten en leer-
lingen over de lespraktijk van beeldende kunst en cultuur, 
Amsterdam, Lectoraat kunst- en cultuureducatie
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Het zelf schilderen, muziek maken, dansen of werken als 
vrijwilliger in bijvoorbeeld een erfgoedinstelling verrijkt en 
verdiept het leven van miljoenen inwoners van Nederland. 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil samen met gemeenten, 
provincies en culturele instellingen bijdragen aan een divers 
en levendig cultureel klimaat. Aandachtsgebieden zijn ama-
teurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Bevorderen van voldoende kritische massa
Het zelf beoefenen en ervaren van cultuur is de basis van 
het culturele leven aldus Plasterk in de notitie Kunst van 
Leven; hoofdlijnen cultuurbeleid. Deze notitie uit juni 2007 
is de agenda voor het cultuurbeleid in de komende jaren 
en is een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur 
Innoveren, participeren!. Momenteel doet zestig procent van 
de Nederlanders aan een vorm van amateurkunst. Veertig 
procent bezoekt eens per jaar een cultuurinstelling.

Taken
In de notitie krijgt het fonds de volgende taken toebedeeld: 
het geven van een vervolg aan het Actieplan Cultuurbereik, 
het overdragen en zo nodig herzien van een meerjarig sub-
sidiesysteem van instellingen voor cultuurparticipatie. En het 
overnemen en zo nodig herzien van de regeling amateurkunst 
die tot 1 november 2007 door het Fonds voor Amateurkunst 
en Podiumkunsten werd uitgevoerd, plus de Regeling cultuur-
educatie die door de Mondriaan Stichting wordt uitgevoerd.

Bevorderen van excellentie
Ik noem een paar kernpunten uit de notitie Kunst van Leven. 
Juist door een zo groot mogelijke deelname aan het cul-
turele leven ontstaat ruimte voor excellentie en innovatie. 
Geen hoge top zonder een brede basis. Lang is ‘iedereen 
een beetje’ het motto geweest van het cultuurbeleid. Om 
daadwerkelijk te komen tot meer excellentie, vernieuwing en 
participatie, aldus de notitie, zal het cultuurbeleid in de toe-
komst meer uitgaan van het principe ‘meer geld voor minder 
projecten’. Het maken van scherpe keuzes is een voorwaarde 
om ongekend talent een kans te geven.
Net als wetenschap begeeft kunst zich over de grens van het 
bekende. Het is van belang dat er een internationaal concur-
rerend klimaat ontstaat dat uitdaagt tot optimale prestaties. 
Net als bij wetenschap gaat het binnen de cultuursector om 

het bevorderen van excellentie, het versterken van de top en 
het stimuleren van vernieuwing.

Culturele loopbaan
Directeur Jan Jaap Knol: ‘De aandacht voor cultuurparticipatie 
wordt sterk gevoed door een behoefte aan meer binding in de 
samenleving. In het debat over cultuurbeleid ligt dan al gauw 
de sleetse discussie op de loer of het beoefenen van kunst 
nu doel op zich is of middel. De missie van het fonds luidt: 
Iedere Nederlander, te beginnen bij jongeren, komt op ter-
mijn actief in aanraking met een cultuurdiscipline.’
In het beleidsplan wordt gesproken over cultureel burger-
schap, een term die net als actief burgerschap afkomstig is 
uit het WRR-rapport uit 2005 van de Raad voor Cultuur. De 
achterliggende gedachte is dat deelname aan kunst burgers 
weerbaarder maakt, en de onderlinge binding in dorp, wijk 
of stad kan versterken. Het fonds wil iedereen in de gelegen-
heid stellen om zijn leven lang te werken aan een culturele 
loopbaan.
Jan Jaap Knol benadrukt dat in eerste instantie het beoefe-
nen van kunst een doel op zich is. Maar daarnaast heeft de 
kunstbeoefening ook andere functies zoals gemeenschapszin 
en gedeelde ervaring, persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk 
broodwinning. Cultuurparticipatie laat zich niet insnoeren in 
een dogmatisch keurslijf over de autonomie van kunst. Jan 
Jaap Knol: ‘Persoonlijk spreek ik dan ook liever over de vrij-
heid van kunst dan over autonomie. Vrijheid drukt uit dat 
kunst zich te allen tijde in alle richtingen en op alle terreinen 
hoort te bewegen en te ontwikkelen. Het fonds benadert cul-
tuurparticipatie vanuit die vrijheid.’

Verzameling onderzoeksrapporten cultuurparticipatie
Het fonds heeft tevens tot doel om de infrastructuur voor 
actieve cultuurparticipatie te verbeteren. Cultuurnetwerk 
Nederland richt zich in opdracht van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie op het verzamelen, documenteren en 
verspreiden van onderzoekspublicaties in verband met de 
monitoring en evaluatie van het cultuurparticipatiebeleid 
van gemeenten en provincies. Publicaties worden door de 
biblio-theekdienst van Cultuurnetwerk Nederland verzameld, 
bibliografisch gedocumenteerd en toegankelijk gemaakt via 
de online catalogus en de bibliotheek. Van nieuwe onder-
zoeksrapporten verschijnt na bibliografische verwerking 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Janneke van Wijk

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is in 2008 opgericht en formeel operationeel sinds 

1 januari 2009 en is de opvolger van Actieplan Cultuurbereik en Cultuur & School. 

Meer mensen die zelf kunst en cultuur beoefenen, dat is waar het Fonds voor Cultuurparticipatie naar 

streeft. Daartoe komt het fonds per 1 januari 2010 met een aantal nieuwe regelingen.

sluit mooi aan bij de gedachte om jongeren actiever te laten 
participeren in hun leefomgeving, vanuit hun eigen authenti-
citeit. Het vraagt van de docenten en schoolleiding een meer 
omgevingsgerichte houding, ondernemerschap, operationali-
serend vermogen en engagement. In het project JMC was het 
levensechte probleem de afstand en daardoor het mogelijke 
onbegrip dat ervaren wordt tussen de verschillende culturen 
en subculturen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Door het 
vermogen van de projectgroepleden om vanuit een posi-
tieve bejegening de jongeren maximaal en zo vroegtijdig als 
mogelijk te laten participeren (zodra er artistiek inhoudelijke 
besluiten genomen moesten worden), gaven wij de ruimte om 
hun eigen ideeën, wensen en mogelijkheden (empowerment) 
te ontwikkelen vanuit dit levensechte probleem. Ook boden 
wij ze de kans om zich toegang te verschaffen tot het domein 
van de experts.

De waarden van het creatief proces
Diederik Schönau10 is lector kunsteducatie aan Hogeschool 
ArtEZ en auteur van de recent uitgegeven publicatie Leren 
van Kunst. Schönau: ‘Zonder iets te willen afdoen aan het 
belang van het product wil ik hier een pleidooi houden voor 

het proces […]. Het vermogen 
om vorm te geven, in beeld, 
symbool, taal, gezang, dans, 
rotsschildering, of bouwwerk is 
een wezenlijk onderdeel van de 
evolutie. In de westerse cultuur 
is deze vaardigheid dermate 
gecultiveerd, dat zij alleen nog 
wordt beleefd in de avonduren 
en in het weekeinde. De kun-
sten al of niet ‘hoog’ of met 
de grote K, zijn echter een 
specifieke verschijningsvorm 
van een veel bredere vaardig-
heid die alle mensen vanuit de 

evolutie is gegeven; het vormgeven van ideeën, gevoelens 
en ervaringen. Vormgeving is het cognitieve proces waarmee 
ordening wordt aangebracht of herkend in de eigen waarne-
mingen, ervaringen, gevoelens of gedachten’. Schönau vat in 
mijn beleving het wezen van kunst en kunsteducatie en de 
verschuivende aandacht naar het proces in zijn citaat samen. 
Zijn betoog voor het proces wijst op het belang om door mid-
del van kunsteducatie mensen een stem te geven, in wat ze 
vinden, willen en waar ze over dromen. Hij geeft weer wat er 
in het proces naar een product toe kan worden geleerd door 
verschillende doelgroepen. Een proces met waarden die juist 
nu in de samenleving nodig zijn!

Zo is naar mijn idee de context rijp om jongeren door mid-
del van kunsteducatie te confronteren met levensechte beel-
dende problemen. De onderwijsdeskundigen ondersteunen de 
gedachte om tot actieve participatie van de leerling te komen. 
Daarbij komt de stimulering vanuit de overheid voor een 
ondernemende houding van de kunst en cultuurprofessionals 
en zijn er methodes voorhanden die op actieve participatie 
van de jongeren kunnen inspelen.

Binnen het project JMC hebben we niet het product centraal 
gesteld maar de jongeren. Daardoor gaven we uit handen 
welke vorm het product zou krijgen. Het enige dat we als 
projectteam gedaan hebben in de ontwerpfase, is de kaders 
faciliteren. Dat hebben we met zorg begeleid en volgens een 
zorgvuldig ontwikkelde werkwijze aangeboden. Het project-
plan werd na de input van wensen en ideeën van de jongeren 
gemaakt en ingestuurd naar de verschillende fondsen en 
subsidiegevers. De nieuwsgierigheid om elkaars cultuur en 
subcultuur te verkennen was bij de jongeren aanwezig. De 
organisatie was goed, het tijdspad was aangegeven en de 
inzet van mogelijke partijen was geregeld.
Alleen het geld liet nog op zich wachten…

Dit artikel krijgt een vervolg in Kunstzone 1-2010.

Eigen mogelijkheden ontdekken
Afbeelding: Ankie Dikker

10   Schönau, D. Leren van Kunst, Lectorale rede ArtEZ Zwolle, 12 
november 2007

Denktank beeldend onderwijs
De Denktank beeldend onderwijs is gewijzigd van samenstelling. 
Peter Hermans en Emiel Heijnen hebben afscheid genomen.

Per september 2009 bestaat de Denktank uit:
- Kerngroep: Maarten Tamsma en Els Otten Oomen
-  Stuurgroep: Ronald von Piekartz en de nieuw toegetreden leden Ad van Dam, Marijke Heine, Frits Wielders, Elmar 

Caspers, Mirjam van Tilburg.

De Denktank houdt zich bezig met het ontwikkelen van een kader voor een leerplan beeldend onderwijs van 4-14 jarigen. 
In Kunstzone vindt u berichten hierover.
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Nederland kent een ruim decennium van grote onderwijsver-
nieuwingen in alle lagen van het onderwijs. Basisvorming, 
studiehuis en bachelor-master zijn misschien de meest con-
crete voorbeelden daarvan. Vooral in het basis- en voortgezet 
onderwijs heeft deze vernieuwingsgolf in de volksmond een 
eigen gezicht gekregen door de overkoepelende naam Het 
Nieuwe Leren. Sinds een paar jaar zijn er echter barsten ont-
staan in de succesformule van de onderwijskundige ideeën 
die hieraan ten grondslag liggen.

De commissie Dijsselbloem bracht in april 2008 het rap-
port Tijd voor Onderwijs uit, een evaluatie van de genoemde 
vernieuwingen. In de inleiding van dit rapport staat: De 
noodklok van studenten en scholieren staat symbolisch voor 
het zoveelste signaal uit de samenleving dat er «iets mis» is 
met het voortgezet onderwijs in Nederland. De ontevreden-
heid over het kennisniveau van leerlingen en studenten is 
groot. Daarnaast leven er zorgen om de betrouwbaarheid 
van (school-)examens, de lesuitval en het bestaan van zeer 
zwakke scholen. Ook het niveau van PABO-studenten en het 
taal- en rekenonderwijs maken onderdeel uit van het maat-
schappelijke debat. Het misnoegen over het onderwijs wordt 
vaak in één adem genoemd met de onderwijsvernieuwin-
gen van de afgelopen 15 jaar - basisvorming, tweede fase 
en vmbo - die juist tot doel hadden de doorstroming in het 
onderwijs te verbeteren en de kwaliteit te verhogen [...]. 
(Dijsselbloem, p. 9)
In hetzelfde rapport wordt over de ideële motor achter deze 
vernieuwingen het volgende opgemerkt: De verzamelterm 
«nieuw leren» kan alleen goed worden begrepen als deze 
wordt gerelateerd aan de oorsprong van de verschillende 
vormen van nieuw leren, namelijk de cognitieve theorie van 
het sociaal constructivisme, waarin de leerling wordt gezien 
als iemand die in interactie met zijn of haar omgeving ken-
nis en inzicht construeert. Met andere woorden, de kennis 
die geconstrueerd wordt is subjectief, ofwel gebonden aan 
een individu en context. Kenmerkend hierbij is het «leren» te 
beschouwen als «betekenis geven aan een ervaring», evenals 
de constatering dat kennis niet objectief is.
(Dijsselbloem, p. 92)

De zorg over het onderwijsniveau, zoals in de inleiding van 
het rapport omschreven, laat zich het beste als volgt begrij-

pen. Een politicus moet zich bezig houden met het algemeen 
belang, met maatschappelijk nut en wat dies meer zij. De 
onderwijsvisie van een politicus zal noodgedwongen worden 
bepaald door de meetbaarheid van de resultaten van zijn 
beleid. Dat de invalshoek van een dergelijke politieke onder-
zoekscommissie een evaluatie is van de prestaties van onder-
wijsvormen langs de meetlat van zulke parameters, hoeft 
geen verwondering te wekken.

De invalshoek van Het Nieuwe Leren is een heel andere. 
Hierin wordt juist het bijzondere, het individuele en het sub-
jectieve als uitgangspunt genomen voor een adequate leer-
methodiek. De individuele leerling en diens belevingswereld 
staan centraal en de te leren stof, zelfs als die stof een alge-
meen aanvaard nut en objectiviteit wordt toegekend, blijft 
hieraan ondergeschikt.

Deze recente onderwijsvernieuwingen waren zelf echter het 
resultaat van een onvrede over de gang van zaken in het 
onderwijs van 10 tot 15 jaar geleden. De kritiek op de situ-
atie van toen die deze vernieuwingsgolf inleidde, bestond juist 
uit een ter discussie stellen van verouderde onderwijsvormen 
die door hun karakter van passieve, eenzijdige, objectieve 
kennisoverdracht beschouwd werden als oorzaak voor een 
toenemende demotivatie van leerlingen op alle gebieden van 
het onderwijs en dus een neergang van de resultaten.

Het is mijns inziens zinvol om stil te staan bij de vraag of 
er misschien een verband is tussen het blijkbaar falen van 
de met zoveel tamtam begonnen nieuwe onderwijsvormen, 
de politieke tendens tot veralgemenisering en de ‘belevings-
wereld van de leerling/student’ die de nieuwe onderwijsvor-
men tot inspiratie dient. Hiervoor heb ik een treffende casus 
gevonden in één van de vele televisiehappenings die onze 
cultuur rijk is.

In 2006 werd voor de finalisten van het jaarlijkse Junior 
Songfestival het lied Vrij geschreven. De tekst van dit lied 
weet het fenomeen dat ik onder de aandacht wil brengen, 
zo treffend uit te drukken dat ik de lezer de gehele tekst wil 
voorzetten (zie kader op de volgende pagina).
Wat deze tekst in mijn ogen zo bruikbaar maakt, is de com-
pactheid waarmee een aantal maatschappelijke en culturele 

een signalement op de website van het fonds. Iedereen die 
onderzoekspublicaties heeft, wordt verzocht een exemplaar 
per post te sturen naar Cultuurnetwerk Nederland, Postbus 6, 
3500 AB Utrecht of digitaal te mailen het email-adres 
heidiheinonen@cultuurnetwerk.nl.

Nieuwe Plusregeling Cultuurparticipatie
Met ingang van januari 2010 start het fonds met de nieuwe 
Plusregeling Cultuurparticipatie. Deze regeling vervangt de 
overgangsregelingen op het gebied van cultuureducatie en 
amateurkunst. Uitgangspunt van de Plusregeling is ontwik-
keling van actieve cultuurparticipatie. Centraal staat het 
stimuleren van kwalitatief hoogstaande (experimentele) pro-
jecten op het gebied van kunst, erfgoed en nieuwe media 
voor amateurs, vrijwilligers, docenten, scholieren en liefheb-
bers van volkscultuur. Met de nieuwe regeling bouwt het 
fonds door op wat er al bereikt en ontwikkeld is in de praktijk 
van amateurkunst en cultuureducatie en wordt aansluiting 
gezocht met volkscultuur. Voor de regeling is in 2010 € 4,5 
miljoen beschikbaar. Meer informatie over de Plusregeling 
Cultuurparticipatie is sinds half november te vinden op de 
website van het fonds.

Er zit muziek in ieder kind
Daarnaast start het fonds eveneens per 1 januari met het 
programma Er zit muziek in ieder kind. Het programma richt 

zich op muziekeducatie aan kinderen in de basisschoolleef-
tijd. Het gaat daarbij om muziek in de breedste zin van het 
woord. De nadruk ligt op het plezier dat kinderen beleven 
aan musiceren met elkaar. In het buitenland zijn inspirerende 
voorbeelden te vinden hoe met name de actieve muziekbe-
oefening binnen het bereik van veel jongeren kan worden 
gebracht: Duitsland kent het grote programma Jedem Kind 
ein Instrument. Maar ook in eigen land - Music Matters in 
Rotterdam en het Leerorkest in Amsterdam Zuidoost - zijn 
inspirerende voorbeelden te vinden.

Het fonds wil in 2010 een aantal pilot-projecten starten die 
doorlopen tot en met schooljaar 2012-2013. Het doel van de 
pilots en opdrachten is tweeledig: het op gang brengen van 
nieuwe beweging én het genereren van nieuwe inhoud op het 
gebied van muziekeducatie. Het veld wordt uitgenodigd hier 
projectaanvragen voor te doen. Projecten die mee willen doen 
aan de pilot, kunnen in ieder geval begin 2010 een aanvraag 
indienen.

Informatie
Zie voor meer informatie www.cultuurparticipatie.nl. U kunt 
ook contact opnemen met Noah van Klaveren, communica-
tieadviseur Fonds voor Cultuurparticipatie door te bellen naar 
(030) 2336043 of te mailen naar n.vanklaveren@cultuurpar-
ticipatie.nl.

CQ Jeugdtheaterschool Emmen met Rupa Lucian
Foto: Guido Bonke

Fundamenteel onderwijsprobleem
Spagaat tussen objectieve normen en autonome zelfontwikkeling

David Mulder

Dit artikel schrijf ik vanuit de behoefte om aandacht te vragen voor een fundamen-

teel vraagstuk dat te maken heeft met onze samenleving en specifiek met het daarin 

verzorgde onderwijs. Deze behoefte is daarbij eerder het resultaat van mijn ervaringen als onder-

wijsontvanger dan als onderwijsgevende, aangezien ik pas net op het punt sta de eerste rol voor de 

tweede in te ruilen.
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Op zoek naar harmonie en discipline
De eerste pogingen om muziek en onderwijs (opvoeding) 
bij elkaar te brengen vindt men bij de oude Grieken terug. 
De oude Griekse filosofen Plato (Republiek, deel III, circa 
320 voor Christus; Protagoras, circa 380 voor Christus) en 
Aristoteles (Politics, circa 330 voor Christus) zagen in de 
muziek vooral een middel om het karakter te vormen en te 
verbeteren. Het beoefenen van muziek zou invloed op de 
zedelijkheid van een mens hebben en kon daarom zijn zede-
lijke en morele krachten versterken. Bovendien kwam men 
via muziek in aanraking met de begrippen schoonheid en 
orde. Zang en instrumentale muziek waren een onderdeel van 
het algemene opvoedingssysteem van de jeugd met als basis 
grammatica en gymnastiek. Deze combinatie van geestelijke 
en lichamelijke opvoeding moest de jonge burgers tot harmo-
nische mensen vormen.
In de vroege Middeleeuwen kwam het praktisch muziek 
onderwijs volledig in het teken van de ‘harmonie des sfe-
ren’ te staan. De muzikale opvoeding richtte zich op op het 
versterken van de band met de kerk. De kinderen van de 
gegoede ouders leerden in de kloosterscholen en thuis het 
lezen in het Latijn, de taal van de kerk, en het zingen van 
Gregoriaans, de muziek van de kerk. In de late Middeleeuwen 
bleef het muzikale onderricht een prerogatief van de Latijnse 
scholen. Het programma breidde zich niet verder uit dan de 
zang en de beginselen van de muziekleer. Het geheel stond 
onder leiding van de kantor. De Latijnse scholen stonden 
bekend om hun dagelijkse zanguren en de geregelde, ver-
plichte medewerking van het schoolkoor aan de kerkelijke 
diensten.
In de zeventiende eeuw werden de eerste pogingen onder-
nomen om muziek in de ‘volksopvoeding’ te betrekken. De 
pionier van de muzikale ‘volksopvoeding’, de Oost-Pruisische 
dorpsdominee Thomascik, was ervan overtuigd dat het zingen 
van de eenvoudige volkswijsjes en het scanderen van psalm-
regels ontzettend veel zou bijdragen aan de vroomheid, zede-
lijkheid en discipline van zijn jonge kerkgangers.

Opvoedingswaarde van de muziek
In 1627 verschijnt het boek Didacta magna van de 
Tsjechische humanist en pedagoog Amos Comenius. Voor 
het eerst sinds de oude Griekse filosofen wordt opnieuw de 
opvoedingswaarde van de muziek erkend. Vanaf dit moment 
is het muzikale onderwijs een vanzelfsprekend onderdeel van 

alle opvoedingssystemen. Men spreekt weer over de gunstige 
invloed van de muziek op het karakter van het kind. Geheel 
volgens de ideeën van de Verlichting werd de grondslag van 
al deze systemen bepaald door de termen ‘het verstand’ en 
‘het weten’. De achttiende-eeuwse humanisten en pedagogen 
Rousseau, Pestalozzi en Fröbel zagen het kind als een kleine 
volwassene wiens intellectuele ontwikkeling gestimuleerd 
kon worden met muzikale activiteiten. Over de kunstzinnige 
opvoeding werd toen nog weinig gesproken.
Pas in de twintigste eeuw ontstaat het idee dat de muziek-
opvoeding een soort tegenhanger moet vormen tegen het 
eenzijdige ‘kennis’onderwijs. Het streven is niet meer om het 
kind in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te laten 
leren, maar om hem alleen dat te laten leren wat hij kan 
begrijpen en hanteren. De meest vooruitstrevende en later 
veel toegepaste systemen van Dalcrose, Martenot, Orff en 
Gehrels houden rekening met het psychologische ontwikke-
lingsstadium van het kind, en bouwen voort op de spontani-
teit en creativiteit van de kinderen.

Het proletarisch muziekonderwijs
In de scholen van het tsaristische Rusland werd muziek tra-
ditioneel als middel voor de religieuze en zedelijke opvoeding 
ingezet. Zowel in de negentiende-eeuwse gymnasia als in de 
volksscholen probeerde men dit doel te bereiken met de ver-
plichte kerkelijke zang. De zeldzaam voorkomende goedge-
keurde volksliederen ondergingen een speciale ‘pedagogische’ 
censuur: de melodie werd vereenvoudigd, de echte tekst 

waarden zijn verwoord die op duizendvoudige wijze overal in 
het openbare en persoonlijke leven steeds weer de boven-
toon voeren. Ik kan voorzichtig stellen dat mijn generatie is 
opgevoed vanuit de ideologie die in het refrein onder woorden 
wordt gebracht. Het zijn de verworvenheden van de protest-
generatie van mijn ouders die, met een zeker recht naar mijn 
mening, vastgeroeste sociale vooroordelen en rolpatronen uit 
de wereld wilde verbannen. Een cultuuromslag die ons, kin-
deren van deze nieuwe wereld, levensmotto’s heeft ingegoten 
als: Wees jezelf! Zoek je eigen weg!

De invulling die aan dit eigen vrije leven in de tekst van het 
lied Vrij gegeven wordt, spreekt echter voor zich. De gene-
ratie jongeren van nu is over het algemeen een generatie 
geworden die doet wat ze ‘leuk’ vindt, niet wat nodig is. Dat 
dit in het onderwijs tot problemen leidt, is vanzelfsprekend, 
omdat het in het wezen van onderwijs ligt dat je als leerling 
iets moet. En iets moeten doen staat haaks op vrij zijn. De 
problemen in het onderwijs worden dan ook een stuk inzich-
telijker in het licht van deze culturele context. Ook wordt 
hierdoor begrijpelijk waarom de leerresultaten binnen de 
nieuwe onderwijsvormen gedoemd zijn om achter te blijven 
bij de algemeen vastgestelde normen.

Tegelijkertijd is ook de andere kant van het verhaal een feit. 
Heel veel van de dingen die een opgroeiende mens als les-
stof aangereikt krijgt, hebben pas zin wanneer hij zich daar 
persoonlijk mee verbindt. Het wezenloze woordjes leren, het 
blokken voor een tentamen, met als resultaat een goed cij-
fer, maar een kennis die net zo snel weer wegvloeit als hij 
aangeleerd is, kan met net zoveel recht worden gezien als 
oorzaak van het niet halen van de resultaten. De problema-
tiek die hier zichtbaar wordt, bestaat er in de kern uit, dat de 
samenleving de opgroeiende mens tot lid van zichzelf wenst 
te maken, maar daarmee voorbij gaat aan de individuele 
behoeften en verlangens van deze opgroeiende mens.

Omgekeerd verlangt de opgroeiende mens steeds meer auto-
nomie en zelfbeschikking en zal dus de eisen die de samenle-
ving aan hem stelt als een vijandige, onderdrukkende invloed 
ervaren. Bovendien spelen juist marketingstrategen in op dit 
verlangen naar autonomie door de relatie tussen hun produc-
ten en de belofte van vrijheid en eigenheid te suggereren. 
En, als we eerlijk zijn, vervullen de kunstvakken daarin ook 
steeds meer een enigszins eenzijdige rol. Het lijkt mij voor de 
toekomst van met name het kunstonderwijs noodzakelijk dat 
docenten zich deze culturele context en de problematiek die 
daarin zichtbaar wordt, eigen maken. Op die manier kan het 
kunstonderwijs misschien wel dé katalysator blijken die voor 
een oplossing ervan nodig is.

Ter afsluiting wil ik nog opmerken dat ik mij er van bewust 
ben dat dit onderwerp in het korte tijdsbestek van dit artikel 
niet werkelijk recht is gedaan. Ik mag alleen maar de hoop 
uitspreken dat ik hiermee bij de lezers een eerste aanzet 
heb kunnen geven om in gedachten stil te staan bij dit feno-
meen.

David Mulder is aspirant-lid van het bestuur van de VLS met 
als aandachtspunt studentenzaken. Hij sluit momenteel de 
educatieve master muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht af en de daarmee verbonden opleiding tot leraar 
voorbereidend hoger onderwijs in muziek aan het IVLOS te 
Utrecht.

‘Het groene gras’ over de grens
Deel 1: Harmonie, levende kunst en drie Sovjet-walvissen

Olga de Kort-Koulikova

Zoals bekend is het gras bij de buren altijd groener. Zou het met de schoolmuziekles-

sen ook zo zijn? Gaat bij de buitenlandse collega’s alles van een leien dakje of kam-

pen ze wellicht met dezelfde vragen als de docenten hier? Tijd om het schoolmuziekonderwijs ‘over 

de grens’ van nabij te bekijken.

Vrij

Refrein:

Vrij, om te doen wat jij wil

Je eigen keuzes maken

Dus jij maakt het verschil

Vrij, want de wereld is van jou

Of je piloot wil worden of werken in de bouw

Je bent vrij, je bent vrij

Zorgen zijn voor later

Dus ik maak me nog niet druk

Lekker voetballen met vriendjes

Want het gaat om ons geluk

En ik sms en ik msn

Oh ik surf de hele dag

En ik zing, en ik dans laat me lekker gaan

Doe alles met een stralende lach

Refrein

Ik wil mijn eigen kleren kiezen

Lekker shoppen in de stad

Ik wil anders zijn dan anderen

Want dat gewone ben ik zat

Ik ga lekker door

Ga er helemaal voor

Ja ik volg gewoon mijn hart

En ik leef in het nu, jaag mijn eigen dromen na

Verschijn als eerste aan de start

Refrein

Niets is onmogelijk

Ja, echt alles is te doen

Je allereerste proefwerk

Of je allereerste zoen

Refrein

Dmitri Kabalevsk
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werd vervangen door een meer ‘fatsoenlijke variant’.
Na de Revolutie van 1917 veranderde er veel in het Russische 
onderwijssysteem. Er bestonden geen bevoorrechte klassen 
meer; iedereen kreeg het recht op gelijk proletarisch onder-
wijs. Aangezien het proletariaat en de boeren bijna volledig 
analfabeet waren en alles uit de oude tijd simpelweg wan-
trouwden en verwierpen, stond de nieuwe regering voor een 
gigantisch cultureel probleem. En tijd om te wachten totdat 
de nieuwe proletarische cultuur vanzelf zou ontstaan, had 
deze niet. In deze situatie kon muziek - en muziekonder-
wijs in het bijzonder - een tijdelijke oplossing bieden. Via de 
muzieklessen kon men kennis maken met het muzikale erf-
goed in de wereld.
Dat betekende niet dat kinderen met het hele erfgoed wer-
den geconfronteerd. Een speciale commissie maakte een 
selectie uit deze oude erfenis, waarbij alleen de werken met 
een bepaalde sociale en revolutionaire lading een goedkeu-
ring konden verdragen. Zo kregen kinderen met de paplepel 
het idee ingegoten dat Beethoven een veel betere componist 
was dan Schubert, omdat de laatste zich niet zo ontvankelijk 
voor de revolutionaire ideeën van gelijkheid en broederschap 
toonde.
Muziek leende zich uitstekend voor het verspreiden van de 
marxistische ideeën. De teksten van de Revolutionaire lie-
deren waren toegankelijk en concreet. Ze gingen over de 
onderdrukking en overwinning, over de geliefde Lenin en de 
revolutionaire leiders. Er werden nieuwe patriottische liede-
ren gecomponeerd waarin de trots voor eigen land de rode 
draad vormde. In de loop der tijd begonnen de muzieklessen 
steeds meer op patriottische opvoedingslessen te lijken met 
steeds minder aandacht voor de muziek zelf. De lessen waren 
gegroepeerd rondom de revolutionaire feestdagen en ver-
jaardagen van de partijleiders. Zo stapten de schoolkinderen 
op 21 april het klaslokaal binnen gedecoreerd met de repro-
ducties van de portretten van de op deze dag jarige Lenin: 
Lenin luisterend naar de Appassionata van Beethoven, Lenin 
Oudejaarliedjes (geen Kerstliedjes, natuurlijk) zingend met 
kinderen. Tijdens de les zongen de leerlingen de favoriete lie-
deren van Lenin en luisterden naar het bijpassende verhaal.

Het schone wekt het goede
Opmerkelijk genoeg had het anders zo goed georganiseerde 
en geüniformiseerde Sovjet onderwijssysteem tot de jaren 
zeventig van de vorige eeuw geen eigen methode voor de 
schoolmuzieklessen. De schoolprogramma’s volgden de richt-
lijnen van de laatste partijcongressen en hoefden slechts 
op tijd aangepast worden als een of andere componist als 
formalist werd ontmaskerd of in de muzikale smaak van 
de partij-elite bleek te vallen. De maatschappelijke status 
van de muziekleraar was laag, de muzikale bagage van de 
jeugd minimaal. Het leek alsof men nog nooit van Comenius, 
Russeau, Dalcrose of Orff had gehoord. De tijd op de school-
muziekles stond stil op de revolutionaire jaar 1917.

In 1967 publiceerde de Sovjet Lerarenkrant een arti-
kel Immuniteit tegen vulgariteit van de componist Dmitri 
Kabalevsky (1904-1987). Hoewel de oorspronkelijke bedoe-

ling van Kabalevsky niet verder ging dan het aan de kaak 
stellen van de slechte muzikale smaak van de jeugd, leidde 
dit artikel uiteindelijk tot het ontwikkelen van een nieuwe 
onderwijsmethode (het beroemde Kabalevsky-systeem) en 
het reform van het Sovjet-muziekonderwijs.

In 1970 schreef Kabalevsky een experimentele methode 
Muzyka (Muziek) die het muziekonderwijs in de context van 
de emotionele en esthetische opvoeding van kinderen plaats-
te. In 1973 ging de toen al 69-jarige componist zelf voor 
zeven jaar als muziekdocent op school werken om zijn ideeën 
in de praktijk te toetsen. ‘Muziek is een levende kunst’, ‘het 
einddoel van de opvoeding is de harmonie tussen verstand 
en hart’, ‘het schone wekt het goede’ - dat zijn slechts enkele 
beroemde uitspraken van Kabalevsky die veel invloed op de 
nieuwe generatie muziekdocenten uitoefende. Hun ideaal was 
geen ‘tweederangs’ lessen in het bestrijden van ‘het muzikale 
analfabetisme’, maar een opvoedingslaboratorium met als 
eindresultaat een ‘mens van de toekomst’: allround ontwik-
keld, met een rijk innerlijk leven en vol begrip en compassie 
voor zijn naaste.

In tegenstelling tot Orff of Kodaly legde Kabalevsky het 
accent niet op het praktisch musiceren, maar op de muziek-
beleving en analyse. In zijn lessen luisterden de leerlingen 
naar muziek en leerden ze haar via ‘intonatie, beeld en dra-
maturgie’ te begrijpen. Aan het eind van het tweede jaar 
werd ieder kind geacht om bij een voor hem onbekend stuk 
de naam van de componist te kunnen noemen: Mozart, 
Beethoven, Grieg, Chopin, Tsjaikovski, Rachmaninov of 
Prokofjev.
De analyse werd onderwezen op basis van de elementen die 
in zang, dans en mars voorkwamen. Kabalevsky vergeleek 
deze laatste met ‘drie walvissen’ die de wereld van muziek 
op zich droegen. Zang was heel belangrijk bij de uitleg van 
de toonhoogte, dans voor de introductie van het ritme. En 
zonder mars kon men zich in de Sovjet tijd geen leven voor-
stellen. De parades, feestelijke demonstraties, colonnes van 
marcherende mensen waren onderdeel van het dagelijkse 
leven.

Perestrojka in het muziekonderwijs?
In de jaren negentig van de vorige eeuw begon het systeem 
van Kabalevsky vanuit de scholen te verdwijnen zoals de 
marcherende colonnes uit het straatbeeld. De drang tot 
vernieuwing in de perestroika-jaren is te vergelijken met 
de revolutionaire vernieuwingsdrift die in de jaren na de 
Revolutie 1917 heerste. Alleen deze keer wilde men geen 
verbroedering of gelijkheid meer. De woorden als ‘collectief’ 
en ‘samen doen’ maakten overal plaats voor de fris en ver-
nieuwend klinkende woorden als ‘individueel’ en ‘zelfstandig’. 
Al zijn esthetische en ethische principes tot spijt bleek het 
Kabalevsky-systeem een te groot nivellerend gehalte te heb-
ben. Het herinnerde teveel aan het systeem van zogenaamde 
‘Sovjet gelijkheid’ die alle vormen van individuele benadering 
uitsloot. De tijd vroeg om nieuwe methodes en systemen met 
meer aandacht voor de individuele ontwikkeling van de leer-
ling. Het Kabalevsky-systeem werd niet meer verplicht, elke 
school kon op haar eigen manier invulling aan de muziekles-
sen geven. In plaats van het passieve luisteren naar de

muziekopnamen en het bestuderen van de ‘marsachtige zang-
vorm’, ‘dansachtige marsvorm’ en ‘zangachtige dansvorm’ in 
de muziekwerken, mochten kinderen de muziekinstrumenten 
bespelen en de populaire pop- en rockliedjes zingen.

Muziekleraar van de XXIe eeuw
Dit vernieuwingsproces is nog steeds aan de gang. Iedere 
jaar komen er steeds nieuwe enthousiaste docenten bij die 
in hun lessen alles willen uitproberen. Ze ontwikkelen eigen 
methodes, werken samen met de schoolpsychologen en 
voeren op de internet-fora verhitte discussies over de vak-
overstijgende, interactieve, multimediale, cross-culturele, 
volksmuziekgeoriënteerde en zelfs Russisch-orthodoxe ver-
antwoorde muzieklessen. De droom van Kabalevsky over de 
betrokken muziekdocent lijkt uit te komen. In de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw sprak de componist namelijk zijn hoop 
uit op ‘betere tijden’, wanneer een muziekdocent met trots de 
vraag over zijn werkzaamheden op school zou kunnen beant-
woorden: ‘Ik ben musicus. Ik leer muziek aan kinderen.’
De tijden beginnen inderdaad te veranderen. In oktober 2009 
ging het Russische Ministerie van onderwijs, de pedagogische 
universiteit van Moskou en de Russische afdeling van de ISME 
(met financiële ondersteuning van de Magnitogorsk metaal-
fabriek) al voor de vierde keer op zoek naar getalenteerde 
muziekdocenten en studenten schoolmuziek. Het concours 
Muziekleraar van de XXIe eeuw kreeg meer dan driehonderd 
aanmeldingen. De jury lette niet alleen op ‘muzikaliteit, artis-
tieke kwaliteiten en professionalisme’ van docenten, maar 
ook op de ‘musical-creatieve betrokkenheid van de kinderen 
tijdens de les’. Veertien deelnemers uit Rusland, Oekraïne 
en Bulgarije kregen de uitnodiging om voor de tweede ‘live’- 
ronde naar de Siberische stad Magnitogorsk te komen. De 
prijzen in de categorieën ‘Muziekles onder leiding van docent’ 
en ‘Muziekles onder leiding van student’ kregen de winnaars 
uit de handen van de zoon en de dochter van Kabalevsky. 
De Leraar van het jaar 2008 kwam een masterclass te ver-
zorgen. Want toevallig of niet werd deze landelijke wedstrijd 
door een muziekdocent gewonnen.

(Wordt vervolgd)

Russische vacaturesite

Beroepsprofiel: Muziekleraar op school.
Korte omschrijving: Leraar muziek onderwijst muziek op de middelbare of speciale middelbare onderwijsinstellingen.
Opleiding: hoge pedagogische en/of muzikale.
Vereiste kwalificaties:  Professionele: speciale kennis. 
 Persoonlijke: goede communicatieve eigenschappen, punctualiteit, creativiteit.
Werkzaamheden: Geven van muzieklessen, organisatie van de muziekbijeenkomsten en feesten.
Bijzonderheden: Werk met kinderen, veel stress-situaties, onregelmatige werkdag, gemiddeld salaris.

Afbeelding: V. Averkiev

Afbeelding: V. Averkiev



december 2009-12 december 2009-12

Nu begrijp ik dat mijn vader af en toe genoeg had van z’n 
gelovigen. Als dominee begeleidde hij in de vijftiger jaren 
namelijk emigranten naar de Verenigde Staten. Toen op één 
van zijn dienstreizen weer eens de skyline van Manhattan 
opdoemde, was er een emigrant die hem dromerig vroeg: 
‘Dominee, zouden ze daar nou ook stoplichten hebben?’

De enige die vooral in de jaren zeventig heel hard heeft 
geroepen dat het muziekonderwijs op de Lagere School van 
geen kant deugde was Ad Heerkens (1913-1985).

Ooit stopte een studente voortijdig met haar studie school-
muziek. Ze ging naar de politieschool. Enige jaren later kwam 
ik van een eindexamenfeestje. Met wat biertjes op werd ik 
door een surveillance-auto aan de kant gezet. Ik draaide het 
raampje open en vreesde het ergste. Maar de geüniformeerde 
oud-schoolmuziekstudente had het al gezien. Ze riep tot haar 
collega, terwijl ze weer instapte: ‘Doorrijden, want die ken ik, 
daar begin ik niet aan.’ En snel verdween de politie-auto uit 
mijn zicht.

Beste collega’s, ik heb nooit geweten welk een merkwaardig 
gezicht het is, als de afstandsbediening vettig in een emmer-
tje krijtwater plonst en daar dan in blijft drijven! Ook is het 
komisch dat je zo’n afstandsbediening vervolgens als een 
krop sla kan uitslaan en dat er na tien slagen nog flink wat 
druppeltjes uitkomen.

Mijn oud-collega Louk Nelissen was niet minder openhartig. 
Hij zei: ‘Als ze niet willen, ga ik de rest van de les gewoon de 
krant lezen.’

Ik las in de Spaanse krant El País over jazzmuziek: 
’Interpretar música con una partitura delante es como hacer 
el amor con una muñeca Hinchable.’ Ofwel: ‘Van blad spelen 
is als vrijen met een opblaaspop.’

(Om leerlingen te werven) Het jaar daarop kwam tijdens de 
open dag een moeder naar me toe. Een bleek jochie volgde 
haar schuchter. ‘Meneer, dit is Wim. Wim speelt kerkorgel. 
Heeft uw school ook een kerkorgel?’
Ik aarzelde geen ogenblik en loog: ‘Mevrouw, een kerkorgel 
staat op de begroting van komend jaar. Wanneer u Wim als 
leerling komt opgeven, kunt u gelijk laten noteren dat hij 
kerkorgel speelt.’

Kinderen gaan om drie redenen naar school. Ten eerste moe-
ten ze een hoop leren (bijvoorbeeld Paint It Black zingen, een 
kwart noot tikken of weten wie Mozart was), ten tweede moe-
ten ze worden uitgeselecteerd (niet iedereen kan naar het 
conservatorium) en ten derde moeten ze eenvoudigweg van 
de straat worden gehouden.

Mag ik u eens vragen, wat zou u het minst leuk vinden:
-  Leerlingen hangen in de stromende regen uw tas buiten het 

raam.
- Leerlingen storten een emmer paardenvijgen op uw bureau.
-  Uw tijdelijke aanstelling wordt niet verlengd.

Een collega op mijn school trof het alledrie. Het kan dus 
erger, kunt u nu verzuchten.

Hij antwoordde mij dat het helemaal verkeerd is om plezier in 
je vak te hebben. Dan, zo vervolgde hij, ga je namelijk extra 
werk doen en daarvoor is het onderwijs veel te zwaar. Het 
beste is dat je geen plezier in je werk hebt. Dat is de beste 
garantie dat je je niet gaat uitsloven en dan haal je misschien 
je pensioenjaren.

‘Het merendeel van onze leraren was grijs en onbetekenend, 
met onder hen een paar zonderlinge figuren waarover wij ons 
in de klas natuurlijk op alle mogelijke manieren vrolijk maak-
ten, en een paar echte krankzinnigen.’

Tenslotte nog een uitspraak op 11 december 1981 van oud-
collega Aat Broersen, één van de eersten met muziek als 
eindexamenvak op zijn (Haarlemse) school: ‘Voorwaarde voor 
zingen in de derde klas is een inzet van een docent om in een 
combinatie van gedrevenheid en clownesquerie bereid te zijn 
met een nat hemd het uur af te sluiten.’

Wie alle columns integraal toegezonden wil krijgen, mag mij 
mailen: steege.koop@wxs.nl.

Natuurlijk zijn er kinderen die het liefste harp of viool spelen, 
zoals er ook zijn die van een djembé geen genoeg krijgen, 
maar de meerderheid wil gewoon wat anders.

Ach, wat moet zo’n jongen met een liedje? Hij kan toch moei-
lijk zeggen: ‘Ik zit hier geslachtsrijp te worden en val m’n 
stembanden niet lastig.’

Wanneer een klas er achter komt dat hun muziekdocent 
een gymnasiumdiploma op zak heeft, informeren leerlingen 
meestal zorgelijk wat er is misgegaan.

Begin nooit een les met: ‘Straks...’ Het ontneemt elke leerling 
de illusie dat de les voortijdig zal worden afgebroken door 
gebrek aan lesstof.

Niet alleen muziekleraren, maar ook tandartsen zullen onge-
twijfeld zeer geïnteresseerd zijn in de belevingswereld van 
het kind. Dat kind in de behandelstoel met daarnaast een 
medicus die ervoor is ingehuurd dat zo dadelijk een gillende 
boor zich door het glazuur van de kleine vreet.

Bij invoering van deze basisvorming, zo valt te lezen uit de 
stukken, zal de muziekleraar die zich aansluit bij de bele-
vingswereld door zich zonder stops te omspoelen met pop-
muziek-diarree, worden teruggefloten. Ook de spijkerharde 
keutels van de klassieke muziek zullen dan namelijk verplicht 
op het menu staan. En het verschil zal meer zijn dan dat je 
diarree kan gorgelen.

‘t Liedje gaat: ‘Joeg-hei, ‘t is in de maand van mei.’ Maar voor 
onderwijsgevenden en hun pupillen is het meestal: ‘Hijg-hijg, 
‘t is in de maand van mei.’ En in juni zijn we buiten adem van 
ons zoveelste dienstjaar.

Waar ik een muziekles in elk geval niet mee laat vergelijken, 
is met een fuik van de politie die op zoek is naar wapens, 
drugs, onbetaalde boetes en dronken bestuurders. Al weet ik 
dat sommige collega’s wel op die manier menen te moeten 
lesgeven: de docent die plezier schept in de leerling die bed-
plassend voor de klas een liedje moet zingen.

Maar de eerste dag dat ik mij als nieuwbakken leraar school-
muziek in de Bachstraat vertoonde, werd ik aangesproken 
door collega Rooijers die opmerkte: ‘Zie je die daar, die 
schoolmuziekstudenten? Die daar, ze zijn allemaal gefrus-
treerd!’ Verward vroeg ik wat er dan met ze aan de hand 
was. Antwoord: ‘Ze willen eigenlijk alleen maar muziek 
maken en helemaal niet voor de klas.’

(Bij de komst van de basisvorming) Mijn gedachten gaan uit 
naar de collega die klassikaal blokfluit. In de stromende regen 
met op je bagagedrager een tas waar een blokfluit uitstulpt, 
zal in Nederland een verdwijnend beeld worden.

Het derde artikel Voorstel Landelijke Raad voor het muziekon-
derwijs jaagt de gedachten ook op hol. Vooral omdat er een 
woord in voorkomt, dat ik niet ken en ook niet wens te ken-
nen: IMPLEMENTEREN.
Dat is namelijk wat we in het lager onderwijs moeten doen en 
dan knapt het allemaal een stuk op. We moeten een nieuwe 
methodiek implementeren. Wat een koketteren met jargon! 
Wie wil men hiermee imponeren of de stuipen op ‘t lijf jagen? 
Zo lust ik er nog wel een paar.
Ik sla er dan ook niet van achterover als ik aan het slot van 
het artikel lees: ‘Wij hebben behoefte aan een eenvoudige, 
heldere maar gekwalificeerde top-down-structuur zonder 
veel overhead: een koepelstructuur die als Raad voor het 
Muziekonderwijs een keurmerk kan verlenen op grond van 
kwaliteitskenmerken. Die op basis van consensus hoofd-
lijnen formuleert voor nascholingsactiviteiten en muziek-
pedagogische projectorganisaties, die een denktank vormt 
welke gevormd wordt door de beroepsbeoefenaren zelf: 
vakleerkrachten, schoolleiders, onderwijskundigen, vertegen-
woordigers uit de muziekpedagogische verenigingen, muziek-
pedagogen. Kortom, het veld als zelfregulerende unit.’
Bij zo’n conclusie laat de gedachte aan een zelfreinigende grill 
met daarin een spies heerlijk geïmplementeerde brugklasser-
tjes, mij niet meer los.

Deze cursus heeft op mijn school het aantal strafbare feiten 
weer eens uitgebreid. Als een leerling bij een schriftelijke 
overhoring of proefwerk op z’n blaadje schunnige of docent-
onvriendelijke tekeningetjes zet of onheus taalgebruik bezigt, 
kan die leerling het in Nederland laagst denkbare cijfer ver-
wachten. Onleesbaar schrift valt hier ook onder.

Zoals mijn voorganger op een LOM-MAVO die maar één uur 
in z’n leven heeft les gegeven, omdat hij een klas vertelde 
dat hij het mooiste instrument ter wereld ging behandelen 
en vervolgens een grote kut op het bord tekende. Vóór de 
bel ging, was hij al ‘af’. Z’n belevingswereld had hem de das 
omgedaan.

Toen onze oudste na zijn eerste halve schooldag door ons 
ondervraagd werd over zijn vorderingen bij juf, zei hij ten-
slotte een beetje boos: ‘Ze heet niet juf!’
Verbaasd vroeg ik: ‘Oh nee? Hoe dan?’
‘Ze heet niet juf, maar ja-juf!’

Bloemlezing Belevingswereld
Citaten en aforismen uit columns van vóór 2000

Job ter Steege
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De community ondersteunt het halen-brengen-principe. 
Hiermee wordt bedoelt dat we kennis, ervaringen en ideeën 
veel meer met elkaar moeten delen. Op dit moment is het 
meer halen dan brengen. Dit geldt overigens ook voor veel 
andere vakcommunities.
Men wordt wel lid van een mailinglijst, omdat er de behoefte 
is om contact te krijgen met vakgenoten, maar vervolgens 
gebeurt er niet zoveel in zo’n mailinglijst. Hetzelfde geldt voor 
het Forum. Er wordt wel veel gelezen, maar te weinig gerea-
geerd.
Er valt met name nog een hoop winst te halen voor wat 
betreft de participatie van de leden aan de community. Zoals 
al eerder gezegd, iedereen heeft het druk met de eigen werk-
zaamheden en dat blijkt toch een soort bottleneck te zijn 
voor de kernactiviteiten van een community.
Een aantal jaren geleden is er een vakredactie opgericht bin-
nen de community. Deze vakredactie bestaat uit een aantal 

leden die wat actiever proberen mee te denken over de com-
munity. Kortom, alles is gericht op het bieden van een plat-
form en de leden zelf bepalen op welke manier en in welke 
mate hiervan gebruik wordt gemaakt.
In eerste instantie was dit stukje bedoeld om een beeld te 
geven van de community muziek. Het is toch meer een wat 
algemener stukje geworden over de communities van De 
Digitale School. Veel van het hierboven beschrevene geldt 
niet alleen voor de community muziek.
De communities voorzien zeker in een behoefte en zijn een 
groot succes. De toekomst zal uitmaken op welke manier ze 
zich verder gaan ontwikkelen.

De vakcommunicty muziek is te vinden op 
http://digischool.kennisnet.nl/community_mu.

Ron Bolling is beheerder van de vakcommunity muziek.

Wat is een community?
Morling (1999) definieert communities als: ‘A group of people 
sharing a common interest or practice, whose purpose is to 
share knowledge and experiences as an informal centre of 
excellence. Communities are self-generating and self-gov-
erning. Membership is by choice and grows through personal 
networking.’ 
Alex Stoter schrijft in Management van interactieve relaties: 
‘De drijvende kracht van communities bestaat uit gedeelde 
interesses, motivaties en waarden en normen. Ze zijn van 
nature onvoorspelbaar, vormen een identiteit die zich ken-
merkt door zelfstandigheid en onafhankelijkheid en deelname 
is gebaseerd op volledige vrijwilligheid. Inspiratie en motiva-
tie komen van binnen uit en zorgen voor een gemotiveerde 
bijdrage aan bepaalde thema’s of innovaties. Vaak zijn com-
munities krachtige kennisverspreiders en geven ze aan ken-
nis verrassende impulsen. Face-to-face communicatie is voor 
communities onontbeerlijk.’

Deze twee omschrijvingen geven de kern van een community 
aan. Voor de community muziek is de gedeelde interesse het 
muziekonderwijs. Deelname aan de community verplicht tot 
niets en is op geheel vrijwillige basis. Een kernactiviteit van 
een community is dat leden een bijdrage leveren aan bepaal-
de thema’s (bijvoorbeeld nieuwsbrief, leermiddelendatabase). 
Omdat iedereen in het onderwijsveld het erg druk heeft met 
de eigen werkzaamheden komt dit vaak op een te kleine 
groep leden terecht.

Het begin
Er is altijd behoefte bij docenten om een kijkje te nemen in 
een andere keuken. Een docent is vaak op een eilandje bezig. 
Je bent dirigent in je eigen lokaal. Als het meezit, heb je 
(vak)collega’s waardoor je wordt gevoed en als het tegenzit, 
is dat niet het geval. Veel docenten zijn met dezelfde dingen 
bezig zonder het van elkaar te weten.
Op bijeenkomsten van de vakvereniging waar collega’s elkaar 
ontmoeten, worden altijd veel ervaringen uitgewisseld. Omdat 
muziek een klein vak is - niet zelden bestaat de muzieksectie 
uit één persoon - hebben muziekdocenten misschien een nog 
grotere behoefte om in contact te komen met vakcollega’s. 

Bovenstaande zaken waren al een aandachtspunt binnen De 
Digitale School. Maar binnen de vaklokalen van De Digitale 
School werden voornamelijk de leerlingen bedient. Nadat 
Kennisnet werd opgericht heeft De Digitale School con-
tact gezocht met deze partij met als uiteindelijke gevolg de 
oprichting van vakcommunities.

Het oprichten van vakcommunities is dus een initiatief van 
De Digitale School en Kennisnet en heeft als doel iedereen 
die in Nederland betrokken is bij het onderwijs, een platform 
te bieden en nader bij elkaar te brengen: mensen uit het 
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs, maar ook studenten en mensen uit de vak-
verenigingen of van beleidsbepalende instanties kunnen lid 
zijn van deze communities.

In het jaar 2000 zijn zo de eerste vakcommunities ontstaan. 
Eerst werd begonnen met vakcommunities voor een aantal 
vakken in het VO. Van de kunstvakken was alleen de com-
munity muziek er vanaf het begin bij. Door het succes van de 
communities werd het aantal snel uitgebreid. Op dit moment 
zijn er communities voor bijna alle onderwijstypen en vak-
gebieden. Voor de kunstvakken zijn er vakcommunities voor 
muziek, CKV, KUA, beeldonderwijs en drama.
Om een stukje inzicht te geven in de groei van de community 
muziek, de volgende getallen: eind 2001 waren er 100 leden. 
Op dit moment heeft de community muziek bijna 2500 leden. 
Veel andere communities laten dezelfde cijfers zien.

Doel van de vakcommunity muziek
Zoals al eerder gemeld is het doel om iedereen in het onder-
wijs een platform te bieden en nader tot elkaar te brengen. 
Om dit te realiseren kunnen communityleden gebruik maken 
van een forum, mailinglijsten, de leermiddelendatabase, 
workshops en trainingen. Er zijn bijvoorbeeld workshops 
gegeven rond muziek en de computer, Wintoets en het 
notenprogramma Sibelius. Als communitylid ontvang je een 
nieuwsbrief waarin je op de hoogte wordt gehouden van ont-
wikkelingen op het vakgebied. Ook aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief kun je als communitylid een actieve bijdrage 
leveren.

Vakcommunity muziek, een overzicht

Ron Bolling

Veel mensen die betrokken zijn bij de kunstvakken, zijn bekend met de vakcommuni-

ties van De Digitale School. Vanaf het jaar 2000 heb ik regelmatig stukjes geschreven 

over de community muziek in het toenmalige vakblad Muziek & Onderwijs van de VLS. Met name voor 

die mensen die onbekend zijn met het fenomeen ‘vakcommunities’, is dit artikel geschreven. Het is 

bedoeld om inzicht te geven in het ontstaan van de communities, wat zijn communities, waarom zijn 

er communities, enzovoort.
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sen weloverwogen kunnen beslissen of klassieke muziek bij 
ze hoort of niet. Klassieke muziek moet van het suffe imago 
af! Soms schop ik per ongeluk nog tegen een heilig huisje. Ik 
wil jongeren raken, ze inspireren aansluitend bij hun wereld 
met items als Björk en het Brodsky. Soms vinden mensen uit 
de klassieke wereld dat ik daarin te ver ga. Eén van de items 
waar ik de meeste reacties op kreeg was bijvoorbeeld Dress 
to Impress - just like Janine Jansen. Bij dat item konden mei-
den zien hoe ze zich met een beperkter budget net zo kunnen 
kleden als Janine, terwijl ze luisterden naar haar muziek. De 
reacties waren óf heel positief (‘Volgende keer misschien iets 
over de krullen van Liza Ferschtman?’) óf uitgesproken nega-
tief (‘Dit heeft helemaal niets meer met klassiek te maken!’). 
Ik vind het sowieso een goed teken dat E!M de lezers niet 
onberoerd laat. Gemiddeld krijg ik nu zo’n 30 e-mails per 
dag.

Het is veel werk en op het moment nog vooral liefdewerk oud 
papier. Gelukkig krijg ik erg veel hulp, anders zou het niet 
lukken. Op het gevaar af dat ik iemand vergeet, maar om een 
indruk te geven van onze schrijvers: Ralph van Raat, Clemens 
Romijn, Thea Derks, Sabine Lichtenstein, Paul Janssen, Michel 
Khalifa, Stephen Westra, Arnoud Heerings, Thijs Bonger... en 
vele anderen. Een greep uit de muzikanten die ons helpen: 
Ralph Meulenbroeks, Liza Ferschtman, Max Knigge, Claudia 
Rumondor, Lisa Jacobs, Birte Blom, Cecily Lock, Daria van 
den Bercken, Helena Basilova, Valentina Tóth… De eindredac-
tie wordt al jaren gedaan door Joost Jansen en veel illustra-
ties worden verzorgd door lezers van het tijdschrift. Dat vind 
ik leuk!

Het grootste nadeel van de klassieke-muziekpromotie in 
Nederland vind ik zelf dat het zo verbrokkeld is. E!M probeert 
daarom ook bruggen te bouwen zoals met het Jong Talent 
Project voor Radio 4. We zijn begonnen met een Jong Talent 
Blog op de beide sites en werken toe naar compilatie-CD’s 
en radioprogramma’s. Ook integreer ik de radioprogramma’s 
die ik voor de Concertzender maak en allerlei filmpjes, zoals 
bijvoorbeeld die voor de Nederlandse Haydn Stichting. We 

herpubliceren artikelen uit de ‘volwassen’ tijdschriften, in de 
hoop dat jongeren die wat meer aankunnen daar ook eens in 
kijken. En vorig jaar hebben we in het Bethaniënklooster een 
multimediale presentatie gehouden over het Clavichord in de 
Lage Landen, op een tekst van Clemens Romijn. Momenteel 
zijn we in gesprek met het Nederlands Muziek Instituut, 
om te zien hoe we daarmee kunnen gaan samenwerken. 
Hoogtepunt van die samenwerkingen zijn onze themanum-
mers. Bijvoorbeeld in opdracht van Oude Muziek Brabant, 
om uit te delen tijdens ons optreden op de Uitlokdag in Den 
Bosch. Daar stond ik dan met een vriendin voor 300 pubers 
middeleeuwse blokfluitduetten te spelen… maar ze vonden 
het echt leuk! Het tweede themanummer is net afgerond, een 
special over opera in opdracht van de Universiteit Utrecht. 
Ons klasje van zes (post-)masterstudenten heeft het in twee 
weken gemaakt. Als je me dat vorig jaar gezegd had, had ik 
je niet geloofd!

Kortom, we gaan de goede kant op. Maar we zijn er nog 
lang niet… de oplage ligt nu op 4700 exemplaren en ik weet 
zeker dat deze nog minstens twee keer zo hoog kan wor-
den. Liefst wil ik centraal gedrukte en verspreide exempla-
ren voor alle middelbare scholen in NL en BE. Binnen drie 
jaar hopen we twee miljoen pageviews en een uniek bereik 
van 125.000 te behalen. Daarnaast droom ik van bijbeho-
rende producten, zoals CD’s en DVD’s. En hopelijk ook een 
goedlopende Engelstalige versie. Op die manier kan ik met 
Encore!Magazine nog meer bijdragen aan de promotie van 
klassieke muziek onder jongeren over de hele wereld!

Voor belangstellenden staat een tweetal exemplaren van 
Encore!Magazine en het speciale operatijdschrift dat we 
maakten in opdracht van de Universiteit Utrecht, ter 
download:
- www.martinemussies.nl/EM12.pdf 
  (let op: hoofdlettergevoelig)
- www.martinemussies.nl/EM16.pdf 
  (let op: hoofdlettergevoelig)
- www.martinemussies.nl/opera.pdf

Encore!Magazine 

Ik ben Encore!Magazine in 2004 begonnen als een grapje. 
Zoals bijna alle meiden van mijn leeftijd las ik ontzettend veel 
tijdschriften, maar nergens las ik iets over klassieke muziek, 
dus besloot ik - heel eigenwijs - om dan maar zelf iets te 
maken. Ik wist van toeten noch blazen, begon gewoon te 
schrijven, bouwde een website en gaf kopietjes aan vriendin-
nen. Via-via is het toen heel snel gegaan. Vriendinnen namen 
het blad mee naar hun docenten en die kopieerden het 
weer verder. De media pakten het op - zo werd ik met E!M 
CosmoGIRL! of the Year in de categorie Zaken - en na artike-
len in tijdschriften als Luister, Margriet en Yes kon ik de vraag 
nauwelijks meer aan. Toen besefte ik dat ik met dit tijdschrift 
echt een bijdrage kan leveren aan de muziek.

E!M inspireert. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een brief van een 
jongen op het VMBO, die leerde voor bakker (niet een beroep 
dat ik direct met klassieke muziek zou associëren). Voor een 
kunstzinnig vak moest hij een klassiek stuk beluisteren en 
dat deed hij met Encore!Magazine. Vanaf het moment dat 
hij Bach luisterde, was hij verkocht en ging hij het draaien 
op de bakkerij waar hij stage liep. Van ‘s morgens vroeg tot 
‘s avonds laat: Bach-Bach-Bach. Hij is niet de enige jongere 
die via school met E!M - en daarbij met klassieke muziek - 
in aanraking komt. In Nederland en Vlaanderen gebruiken 
nu iets meer dan 40 scholen artikelen uit het tijdschrift als 
lesmateriaal. Sommige docenten laten het hele tijdschrift 
daarvoor drukken, ze delen die uit tijdens de CKV-lessen en 
hopen dat het thuis goed gelezen wordt. Anderen zetten de 
pdf op alle schermen van de mediatheek en laten leerlingen 
de vragenlijsten invullen, terwijl ze via hun koptelefoons naar 
de bijbehorende muziekfiles en filmpjes luisteren. E!M bestaat 
uit het tijdschrift zelf, een community-site, een discussiefo-
rum, lesbrieven, weblogs, filmpjes en natuurlijk muziek! En 
de lezers helpen mee het tijdschrift vorm te geven, door hun 
verhalen, foto’s, brieven en tips op te sturen. Nieuwste tak 
aan de E!M-boom is www.modernklassiek.blog.nl. Gesponsord 

door de grootste aanbieder van blogs vul ik daar de pagina’s 
met kunstmuziek van nu. Omdat ik denk dat bijvoorbeeld 
After Life van Michel van der Aa veel dichter bij de jongeren 
van nu staat dan een willekeurige Verdi-opera. 

Vanaf het moment dat ik E!M startte, doe ik wat ik moet 
doen. Al sinds ik op mijn achtste Da Victoria zong in het 
kinderkoor, heb ik het gevoel dat ik muziek iets terug wil 
geven - het doet elke dag zoveel voor mij! Daarom wil ik 
mijn muziekbeleving ook zo graag delen. Eigenlijk is dat al 
lang vòòr het tijdschrift begonnen, iets later in het kinder-
koor, toen de leden schriftjes (met persoonlijke noten en 
mooie liedteksten) en bandjes (met opnamen van Beethoven 
en Vivaldi) uitwisselden. Nog later, toen ik een jaar of zes-
tien was en fanatiek piano speelde, bouwde ik mijn eerste 
website: PianoPals - voor en door jonge pianoliefhebbers 
van over de hele wereld. Daarop zette ik allemaal interviews 
met beroemde pianisten, bladmuziek van klassieke en eigen 
composities, discussiefora (clubs) en columns over mijn eigen 
ervaringen als ‘jong talent’. Pianopals was in het Engels, ofte-
wel mijn toenmalige versie daarvan, maar terugkijkend zou 
je kunnen zeggen dat dat het allereerste begin was van wat 
later Encore!Magazine zou worden: een platform waar jonge 
mensen met interesse in klassieke muziek elkaar kunnen ont-
moeten.

Mensen vragen me vaak wanneer ik weer een concert ga 
spelen, maar dat bouw ik eigenlijk een beetje af. Ik geniet 
ervan te spelen, maar wees eerlijk: er zijn al zoveel bril-
jante pianisten en ikzelf kan zoveel meer betekenen met 
Encore!Magazine dan met mijn Chopin. Daarom staat mijn 
leven in het teken van de promotie van klassieke muziek met 
behulp van moderne technieken. Ik wil dat iedereen weet wat 
klassieke muziek is, zoals iedereen nu ook Britney Spears 
kent. Iedereen moet een overzicht aangeboden krijgen van 
de muziekgeschiedenis en de verschillende stijlen, zodat men-

Martine Mussies

Encore!Magazine is een jongerentijdschrift over klassieke muziek. We richten ons 

met name op de enthousiaste amateur-muzikant vanaf de middelbare schoolleeftijd 

en onze kerndoelgroep is het type muziekschoolleerling, 12 tot 18 jaar, met een brede interesse in 

muzikale achtergronden. Inmiddels hebben we lezers van 8 tot 80, van basisschoolkind tot gepromo-

veerde musicoloog, maar daar passen we onze artikelen niet op aan, die blijven primair geschreven 

voor jongeren. Voor kinderen en ouderen zijn er immers al genoeg boeken en tijdschriften over klas-

sieke muziek.

Omslag Encore!Magazine 16 Inhoudsopgave Encore!Magazine 16

Ook altijd al op de hoogte hebben willen blijven van de wereld van de klassieke muziek? En dat het liefst in één oogopslag? 
Van de Oudheid tot gisteren, van Bach tot Björk, van rebab tot keyboard, van überhip tot underdog, van Lochem tot LA? 
Scroll dan eens door Encore!Magazine. Door wát? Oprichter en hoofdredactrice Martine Mussies vertelt.
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Gamelan op school
Op het Hermann Wesselink College in Amstelveen wordt er 
tijdens activiteitenweken, projecten en eindexamenconcer-
ten vaak aandacht besteed aan het spelen van de moderne 
vorm van Balinese gamelan muziek. Dankzij Sekaha Gong 
Amstelveen hebben zo’n 1000 leerlingen op een bijzondere 
manier kennis mogen maken met de Balinese gamelan.

In oktober 2008 gingen twee jonge Balinese musici met ver-
schillende klassen aan het werk. Door middel van voor- en 
naspelen werden verschillende partijen aangeleerd. Het leuke 
van het instrumentarium is dat er bijna een hele klas tegelijk 
mee kan spelen. De partijen verschillen in moeilijkheidsgraad 
(van zestiende tot hele noten). Iedereen heeft op eigen 
niveau een bijdrage kunnen leveren aan een prachtig resul-
taat.

Tot op heden is de gamelan onder de leerlingen nog razend 
populair. Dankzij Cees Rot - docent muziek op het Hermann 
Wesselink College en leider van Sekaha Gong Amstelveen -

wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het instrumenta-
rium dat zijn plek heeft in de aula van de school. Behalve als 
schoolinstrumentarium worden de instrumenten ook gebruikt 
door Sekaha Gong Amstelveen.

Sekaha Gong Amstelveen
Sekaha Gong Amstelveen is een ensemble voor Balinese 
muziek. Deze groep is in 2005 opgericht en bestaat uit 13 
spelers. Sommige spelers hebben al veel speelervaring, voor 
andere is deze muziek nog vrij nieuw.

Repertoire
Op het repertoire staat muziek voor de gong kebyar. Gong 
Kebyar is een vrij moderne vorm van Balinese gamelan 
muziek. Deze muziekvorm is ontstaan in het begin van de 
twintigste eeuw en is momenteel de meest populaire muziek-
vorm op Bali. De muziek is gebaseerd op een vijftoonse toon-
ladder en wordt gekenmerkt door grote variaties in dynamiek, 
tempo en klankkleur.
Voor nieuw repertoire reizen de leden regelmatig naar Bali. 

Sekaha Gong Amstelveen

Ryanne van Sabben

Mooie klanken verspreiden zich door de school. Wanneer je deze klanken volgt, brengt dit je naar de 

aula waar workshops gegeven worden. Voorin de aula staan alle schoenen op een rij. 

En als je naar het podium kijkt, zitten daar leerlingen met rode blosjes op de wangen 

in kleermakerszit volledig geconcentreerd en opgaand in de muziek. Ze maken kennis 

met een andere cultuur en muziekstijl: Balinese gamelan!

Muziekles 

Zo zal het in Nederland ook gaan. Alleen wie dood 
is, hoeft niet door te werken tot zijn of haar 67ste 
jaar. 
Niet zo opmerkelijk is dat vooral jongeren geen 
probleem hebben met langer doorwerken tot je 
67ste. Als je 35 jaar oud bent, weet je namelijk 
nog niet wat het is om 67 te zijn. En als je 50 bent, 
weet je dat ook nog niet. Dat begint te dagen als je 

             zo’n 55 bent.

Er zijn volgens mij drie dingen die je alleen maar weet en 
begrijpt als het je overkomt. Dat zijn in opklimmende graad 
van rampzaligheid:

1. Als je voor het eerst van je leven klaar komt.
2. Als je oud wordt.
3. Als je een kind verliest.

Ad 1: De sexualiteit is de troostprijs voor het feit dat ons 
leven eindig is. Anders was een roep van de soort niet nodig.

Ad 2: Bij ouderen worden de grenzen steeds scherper getrok-
ken. Of er langer moet worden doorgewerkt, moet slechts 
bevraagd worden aan 55-plussers. Wie jonger is, weet er 
domweg te weinig van.

Ad 3: Het verliezen van een eigen kind is het ergste dat 
een mens kan overkomen. Hoewel, zeker weten doe ik het 
niet, want mij is dit nooit overkomen. Alleen ik vermoed het. 
Ervaringsdeskundigen mogen mij kapittelen.

Terug naar het onderwerp. Is muziekles geven een zwaar 
beroep? Jazeker, dat is het. Ik zal een combinatie van vijf 
factoren opnoemen die het vak zwaar maken. De opsomming 
heeft geen hiërarchie, dat wil zeggen er is geen opklimmende 
of afnemende moeilijkheidsgraad. Bovendien is de opsom-
ming niet volledig. Ik noem de belangrijkste.

1. De herrie, de muziek. Niet als een klas aandachtig naar 
een CD of de presentatie van een leerling luistert, maar al het 

andere. Al die keren dat leerlingen met een instrument bezig 
zijn zonder dat deze activiteit in het lesplan staat aangege-
ven. Het nodeloos rammen op één of ander stuk slagwerk. 
Zelfs als een leerling aan het begin van de les vraagt of ie 
even op het drumstel mag, zelfs zo’n vraag, zonder dat er 
maar een decibelletje heeft geklonken verzwakt de muziek-
docent.

2. De organisatie. De muziekles is vrijwel nooit een moment 
waar alle leerlingen individueel aan de slag gaan. Van met 
de hele klas zingen tot en met allerhande groepsopdrachten 
met een grote verscheidenheid aan instrumenten en leermid-
delen moet de muziekdocent allemaal goed organiseren. Een 
muziekles vraagt meer dan de gymles waar het er alleen 
maar om gaat dat twee teams het uitknokken. Dat is heel 
wat gemakkelijker dan groepjes leerlingen tot een artistieke 
prestatie te brengen. In dit verband zijn de beeldende vakken 
een makkie. Daar is het ieder voor zich. Het vak drama komt 
nog het meeste in de buurt. Een les drama is hetzelfde als 
een muziekles, alleen men hoeft geen muziek te maken.

3. Elke klas is een klas met deskundigen. Iedere leerling in 
het VO heeft allang beslist welke muziek de moeite waard is 
en wat hem of haar in dit verband gestolen kan worden. Als 
er één situatie is waar het spreekwoord Over smaak valt niet 
te twisten gefundenes Fressen is, dan is het wel de muziek-
les.

4. Er zijn twee vakken waarin veel leerlingen zich buiten 
school extra bekwamen. Dat zijn gym en muziek. In één 
brugklas tref je soms een leerling die vlot Chopin speelt, een 
kind dat op de basgitaar lastige licks speelt en een brugger 
die vraagt waar op het keyboard de vis zit. Alledrie vragen 
aan het begin van de les: ‘Gaan we iets leuks doen?’

5. De muziekleraar kan het zich niet permitteren de hele 
dag als een lamlul achter z’n bureau te blijven hangen. Hij is 
voortdurend actief. Zelfs het meest eenvoudige: aan de piano 
met de klas een liedje zingen. De docent moet van alles tege-
lijk kunnen: piano spelen, de tekst meezingen, de klas in kij-
ken en zonodig daarbij aanwijzingen geven. De docent moet 
dit alles zo goed kunnen dat hij of zij tijdens deze kunstzin-
nige expressie in staat is onwillige leerlingen uit de les te 
verwijderen. Dit laatste heb ik zelf nog nooit gedaan, maar 
ik weet dat ik het zou kunnen. En dacht de buitenstaander 
soms dat je zomaar een CD of DVD kan opzetten en dat de 
muziekleraar vervolgens achter in de klas de krant kan gaan 
lezen? Dat is een even achterlijke gedachte als het idee dat 
een gymleraar voldoet als hij een bal aan de klas geeft en 
zich daarna met de krant terugtrekt.

Kan de muziekdocent door tot het 67ste levensjaar? 
Misschien als zo’n docent één of meer jongere collega’s heeft 
die de rotklussen voor hem doen. En een schoolleiding die 
zo’n ouwe een beetje uit de wind houdt. 
Als ik tot m’n 67ste door zou gaan, zou ik op 46 dienstjaren 
komen. Ik kan mij hiervan geen enkele voorstelling maken. 
Dat weet ik pas over vijf jaar. 
Ik ben geen ervaringsdeskundige.

Zwaar beroep

Job ter Steege

Iedereen die in 

Nederland werkt, is z’n 

knopen aan het tellen. Heb ik een zwaar 

beroep ja of nee? In Duitsland zijn ze 

er al uit. Alleen de mijnwerkers mogen 

eerder stoppen. Volgens iemand uit 

Buitenhof was die maatregel gemakke-

lijk te nemen, want er bestaan helemaal 

geen Duitse mijnwerkers van boven de 

zestig meer.
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De repetities vinden plaats in het dorpje Krambitan onder lei-
ding van twee jonge Balinese musici. Ook worden musici voor 
een korte periode naar Nederland uitgenodigd.

De instrumenten
De instrumenten worden ter beschikking gesteld door dr. Hedi 
Hinzler en zijn afkomstig uit Denpasar. Het instrumentarium 
is in 1994 gebouwd door het atelier van I Nyoman Sudarna 
en in 1995 plechtig ingewijd in Amsterdam. De instrumenten 
zijn sinds die tijd vrijwel onafgebroken in gebruik geweest 
door verschillende groepen. In 2006 is de hele set instrumen-
ten opnieuw gestemd en gerestaureerd. Dit was secuur en 
tijdrovend werk dat enkele dagen in beslag heeft genomen.

Projecten
Sekaha Gong Amstelveen organiseert projecten waarbij een 
Balinese musicus voor een korte periode naar Nederland 
wordt uitgenodigd. In die periode wordt door de groep zeer 
intensief gerepeteerd, met als doel om in korte tijd nieuw 
repertoire te kunnen uitvoeren. Gedurende het project is er 
voor buitenstaanders de gelegenheid om muzieklessen te krij-
gen of om aan een kennismakingsworkshop deel te nemen.

Ook het conservatorium van Alkmaar maakte gebruik van 
deze gelegenheid. Verschillende studenten van de oplei-

ding Docent Muziek volgde de workshops van de twee 
jonge Balinese musici. Een goede aanvulling op de module 
Wereldmuziek! Deze workshop is zeker voor herhaling vatbaar 
en een aanrader voor alle collega’s/studenten Docent Muziek.

Plannen
In mei 2010 komt opnieuw een goed Engels sprekende 
docent over om verschillende workshops te geven. Er wordt 
dit keer toegewerkt naar een optreden op de Pasar Malam. 
Ook is er ruimte om verschillende projecten uit te voeren, 
waaronder een bezoek aan andere middelbare scholen en 
het uitnodigen van leerlingen of studenten op het Hermann 
Wesselink College.

Lijkt het je leuk om met je collega’s, vrienden, familie, mede-
studenten of klas een workshop te volgen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen voor meer informatie of een reservering.

Contactpersoon:
Cees Rot: (06) 30363042

Repetitie-adres:
Hermann Wesselink College
Startbaan 3
1185 XP  Amstelveen

In 2005 is de ICC-cursus ontwikkeld als onderdeel van de 
Regeling versterking cultuureducatie in het PO. Leerkrachten 
en medewerkers van culturele instellingen leren over cul-
tuureducatie en beleidsontwikkeling. Doel van de cursus 
was onder meer de ontmoeting tussen het onderwijs en het 
culturele veld, in de praktijk blijkt dat de cursus vooral door 
leerkrachten wordt gevolgd. De culturele partners zijn onder-
deel van het programma, door het verzorgen van onderdelen 
als gastdocent, tijdens een speed-date of door aanbieden van 
een inspirerende cursusruimte. Tijdens de cursus leert de 
ICC’er over cultuureducatie en ontwikkelt hij een visie hierop. 
Hij staat - met zijn collega’s - stil bij wat er al gebeurt op 
school op het gebied van cultuureducatie en wat er nog ver-
beterd kan worden. Een belangrijk onderdeel van de cursus 
is het schrijven van een beleidsplan cultuureducatie voor de 
eigen school, in overleg met team en directie. Na de cursus 
moet de ICC’er op school het beleidsplan implementeren en 
uitvoeren.

De ICC-cursus is een succes en het aantal ICC’ers in 
Nederland stijgt snel. In oktober 2009 ontving Jacqueline 
Dufils van Nutsbasisschool De Zevensprong in Best het 
3000ste ICC-certificaat uit handen van de wethouder van 
onderwijs en cultuur in Best. Om te bekijken hoe de huidige 
3000 ICC’ers en de nieuwe ICC’ers zo goed mogelijk onder-
steund kunnen worden, is uitgebreid onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek
In 2009 heeft Cultuurnetwerk Nederland twee onderzoeken 
laten uitvoeren. Bureau ART heeft gecertificeerde ICC’ers 
ondervraagd over hun taken, hun tevredenheid over de cur-
sus en hun wensen. Onderzoeksbureau Sardes onderzocht 
of er verschillen zijn tussen het cultuurbeleid en de culturele 
activiteiten van scholen met een ICC’er en scholen zonder 
gecertificeerde ICC’er. 
Uit de onderzoeken blijkt dat de cursus een goede stap is om 
cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren. Vrijwel alle 
ICC’ers zijn tevreden over de cursus. Zij zijn positief over 
het enthousiasme van de docenten, de bewustwording van 
het belang van cultuureducatie en de kennismaking met de 
mogelijkheden van kunst en cultuur in de eigen regio. Ook 
vinden zij dat de cursus bijdraagt aan de verankering van 
culturele activiteiten in de school. Volgens het onderzoek van 
Sardes hebben scholen met een ICC’er vaker een visie en 
beleid voor cultuureducatie vastgelegd dan scholen zonder 

Sanne van den Hoek en Eeke Wervers

De cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) bestaat vier jaar en de 3000ste ICC’er is 

inmiddels een feit. De cursus bereidt de ICC’er voor op zijn rol als dé spil voor cul-

tuureducatie op zijn school. Onderzoek wijst uit dat de cursus een goed begin is, maar in de praktijk 

kan de ICC’er nog wel wat hulp en informatie gebruiken. 

Cultuurcoördinator PO
Tijd voor een kwaliteitsslag

Foto: Cees Rot

ICC-cursus

De ICC-cursus is ontwikkeld door een groep auteurs 
afkomstig van kunst- en erfgoedinstellingen, onderwijs-
begeleidingsdiensten en PABO’s. De oorspronkelijke initia-
tiefnemers Joop Mols en Jan Stoel maken deel uit van het 
projectteam bij Cultuurnetwerk Nederland, waar een vier-
jarig project over de verdere professionalisering van de 
ICC’er is ondergebracht. Opdrachtgever van het project is 
het programma Cultuur & School van het ministerie van 
OCW.

3000ste ICC’er Jacqueline Dufils van 
Nutsbasisschool De Zevensprong in Best 
wordt in de bloemetjes gezet
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gecertificeerde ICC’er. Ze hebben vaker een doorlopende leer-
lijn of eigen programma voor cultuureducatie ontwikkeld en 
werken intensiever samen met andere scholen en culturele 
instellingen. Dit onderzoek wijst erop dat de ICC-cursus een 
positieve invloed heeft op cultuureducatie in het onderwijs. 
Uit de onderzoeken wordt ook duidelijk dat het werk van de 
ICC’er na de cursus pas echt begint en dat sommige ICC’ers 
hun taak lang niet altijd makkelijk vinden.

Taakuren?
Voor de meeste ICC’ers zijn de activiteiten rond cultuuredu-
catie onderdeel van hun normjaartaak. Zij hebben geen spe-
cifieke afspraken gemaakt met hun directeur over het aantal 
te besteden uren. Van de ICC’ers die wel afspraken hebben 
gemaakt, hebben de meesten maar weinig uren beschikbaar. 
Vanwege tijdgebrek kunnen deze ICC’ers een deel van hun 
taken niet uitvoeren. Het grootste gedeelte van hun tijd gaat 
op aan het regelen van activiteiten. Zij zouden meer tijd wil-
len besteden aan hun eigen professionalisering en aan de 
samenwerking met culturele instellingen of scholen. Ook het 
uitwerken van het beleid in een doorgaande leerlijn of eigen 
programma schiet er soms bij in. ‘Als je projecten op maat 
voor de school wilt, moet je zelf dingen gaan verzinnen, met 
je collega’s overleggen, met de directie en dat kost te veel 
tijd. Dus neem je toch gewoon maar weer het aanbod van 
instellingen af,’ aldus een ICC’er in het onderzoek van Bureau 
ART. Belangrijk is dat ICC’ers goede afspraken maken met 
hun directeur over het aantal uren dat zij als cultuurcoördi-
nator mogen besteden. Van de 1659 klokuren op jaarbasis 
zijn er 930 contacturen. Van de overige uren kunnen er 563 
aan overige schooltaken (bijvoorbeeld ICC) en 166 aan des-
kundigheidsbevordering (netwerken en conferenties) besteed 
worden. 

Draagvlak
Draagvlak is een ander knelpunt voor een aantal ICC’ers. 
Collega’s lijken soms nauwelijks geïnteresseerd of hebben 
het druk. Het gevaar bestaat daardoor dat de verantwoor-
delijkheid voor cultuureducatie alleen nog bij de ICC’er ligt. 
Op sommige scholen bestaat er een cultuurwerkgroep of zijn 
er twee ICC’ers. Dan is er vaak meer draagvlak binnen het 
team. Jacqueline Dufils, de 3000ste ICC’er, wordt de tweede 
ICC’er op haar school en gaat met haar team werken aan 
‘extraatjes’: ‘Elke jaargroep krijgt naast het gewone pro-
gramma cultuureducatie nog een accent. Zo willen we in de 
groepen vijf tot en met acht aan drama werken. Samen met 
een dramadocente gaan we dit opzetten. Zij coacht ons. Deze 
teamcoaching hebben we met muziek ook gedaan en het 
werkt.’
De nadruk op taal en rekenen maakt dat op sommige scholen 
cultuureducatie onder druk komt te staan. ICC’ers vinden het 
moeilijk het belang van cultuureducatie bij collega’s duidelijk 
te maken zolang de Cito-toets en de onderwijsinspectie geen 
waarde aan kunst en cultuur lijken te hechten.
De directeur is een bepalende factor voor cultuureducatie in 
de school. Hij bepaalt vaak welk budget beschikbaar is en 
hoeveel taakuren de ICC’er krijgt. Een directeur die enthousi-

ast is over cultuureducatie betekent meer geld en meer uren. 
Ook helpt een enthousiaste directeur bij het draagvlak in het 
team.

Wensen
De meeste ICC’ers uit het onderzoek willen zich de komende 
jaren verder ontwikkelen als ICC’er. Zij willen dus zeker 
bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van cultuur-
educatie op hun school. Die wensen op het gebied van pro-
fessionalisering zijn heel breed en variëren van het vertalen 
van een beleidsplan naar de praktijk tot het beoordelen 
van cultuuraanbod. Ook communiceren, draagvlak creëren 
en samenwerken worden genoemd. Professionaliseren is 
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de ICC’er en van 
cultuureducatie, daar moet de komende tijd dan ook zeker 
aandacht aan worden besteed. Een deel daarvan zal plaats 
vinden tijdens netwerkbijeenkomsten, conferenties en studie-
dagen, en via websites.

Toekomstplannen
De onderzoeken hebben zichtbaar gemaakt dat de ICC’er 
belangrijk is voor cultuureducatie in het basisonderwijs. 
Cultuurnetwerk Nederland gaat daarom stimuleren dat er 
meer ICC’ers komen, het liefst één ICC’er op iedere basis-
school. Duidelijk is ook dat de ICC’er behoefte heeft aan 
ondersteuning en professionalisering. De kwaliteit van de 
ICC’er staat de komende jaren voorop. Steeds meer trai-
ners die de ICC-cursussen geven, bieden aanvullende na- of 
bijscholing. Ook de directe omgeving van de ICC’er is van 
belang in de vorm van lokale en regionale netwerken waar 
ICC’ers ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. 
De kwaliteit van de ICC’er en verdere professionalisering 
staan centraal op de Culturele Onderwijs Tentoonstelling 
(COT) in januari 2010. Hier worden lezingen en workshops 
aangeboden die aansluiten bij de leerwensen, zoals draagvlak 
creëren, financiën en de kwaliteit van cultuur leren beoorde-
len. Op de COT wordt ook het Dossier ICC gepresenteerd, een 
naslagwerk voor iedere ICC’er met veel tips en informatie. 
De COT wordt speciaal georganiseerd voor gecertificeerde 
ICC’ers.

Sanne van den Hoek en Eeke Wervers zijn werkzaam bij 
Cultuurnetwerk Nederland en als medewerker en projectleider 
betrokken bij het ICC-project.

Informatie ICC’er
Voor meer informatie voor en over de ICC’er, kijk op 
http://po.cultuurcoordinator.nl. Op deze website staat 
achtergrond- en praktische informatie over cultuureduca-
tie in het PO. Via deze site zijn ook beide onderzoeken te 
downloaden.

Samenwerken binnen de school
-

lega’s ten aanzien van cultuureducatie en kan deze inte-
greren in producten (plan van aanpak of beleidsplan) of 
culturele activiteiten.

-
meren, adviseren en inspireren op het gebied van cul-
tuureducatie.

vormgeven en uitvoeren van cultuureducatie.

Communiceren

  school persoonlijke opvattingen ten aanzien van de inhoud 
en de plaats van cultuureducatie op een constructieve 
wijze kenbaar maken.

met collega’s en personen uit het culturele netwerk van de 
desbetreffende basisschool bedenken.

instellingen te realiseren en te versterken.
-

gen ten aanzien van cultuureducatie met leerlingen en col-
lega’s, en bijvoorbeeld ouders en culturele instellingen.

en collega’s motiveren, inspireren, informeren en begelei-
den.

Plannen ontwikkelen

de school vertalen naar een visie op en 
beleidsplan voor cultuureducatie.

ten aanzien van cultuureducatie een 
vertaling maken in activiteiten en 
een voorstel doen voor inbedding in 
het curriculum.

-
tuureducatie verantwoorden vanuit de 
ontwikkeling van kinderen van groep 1 
t/m 8.

-
catie verantwoorden vanuit de bijdrage die cultuur-
educatie kan leveren aan het leef- en werkklimaat voor de 
kinderen van de school.

Coördineren

-
niveau op elkaar af stemmen en op de mogelijkheden bin-
nen en buiten de school wat betreft ruimte, tijd, financiën 
en faciliteiten (organiseren en plannen).

gebied van cultuureducatie binnen en buiten school selec-
teren, initiëren, organiseren. Je kunt een reële inschatting 
maken hoe collega’s, ouders en anderen daarbij ingezet 
kunnen worden.

onverwachte situaties bij uitvoering van een cultuuractivi-
teit op school.

    Professionaliseren

    als cultuurcoördinator je eigen zwakke en     
    sterke punten benoemen, daaruit leervragen 

     destilleren en (na- of bij-)scholing zoeken.
-

wisselen van kennis en ervaringen.

onderwijsverbetering en ontwikkeling op het gebied van 
cultuureducatie, waarbij je (je eigen rol) systematisch 
reflecteert en evalueert.

-
zaamheden (bijvoorbeeld uren vrijmaken in overleg met 
directie).

Samenwerken met externen
-

lingen en de school, je kunt overleggen en duidelijk 
aangeven wat gewenst en mogelijk is in samenwerking 
tussen school en culturele instelling en je kunt 

     (hulp)vragen uit de school inventariseren.

culturele instellingen en de basisschool en gaat
  hierover in gesprek wanneer dat nodig is.

   op een interactieve manier betrekken
   bij plannen en activiteiten op het
   gebied van cultuureducatie.

-
oneren in de onderhandelingen met 
externe samenwerkingspartners.

Cultuuraanbod beoordelen

affiniteit met de vak- of vakgebieden als kunstzinnige 
oriëntatie en wereldoriëntatie.

-
delen en op basis hiervan een beargumenteerde keuze 
maken.
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Kortom, overal - ook in de beeldende kunst, bij designpro-
ducten en in de reclamewereld - worden borduurpatronen en 
borduurtechnieken gebruikt. En… tot 3 januari 2010 heeft het 
Breda’s Museum de tentoonstelling Voortborduren openge-
steld.

Portfolio
De expositie steunt op drie belangrijke pijlers. Als eer-
ste geeft het een historisch overzicht van borduurwerk uit 
Nederland en andere culturen weer. Vooral in de tweede 
helft van de 19e eeuw neemt het handwerken een steeds 
belangrijkere plaats in op de Nederlandse particuliere meis-
jeskostscholen. Meisjes uit de middenklasse leerden op de 
industrie- en nonnenscholen een vak waarmee zij later in hun 
onderhoud konden voorzien. Deze handwerken- en borduur-
technieken werden aan het einde van de opleiding gebundeld 
tot een zogenaamde pronkrol als proeve van bekwaamheid. 
Bijzonder is de confrontatie van deze Nederlandse souve-
nirs de ma jeunesse (je kunt het zien als een voorloper van 

het huidige portfolio) met voorbeeldlappen uit Hongarije, 
Roemenie, Marokko en China.

De aanloop
Het fonds Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente 
Breda (FMO) heeft bijgedragen vanwege het sociale aspect 
van de initiatieven die ontplooid zijn voor deze tentoonstel-
ling. In opdracht van het Breda’s Museum en in samen-
werking met Nieuwe Veste, Surplus / Welzijn en Stichting 
Ouderenwerk Breda organiseerde Hetty Oom-Mutsaerts 
borduurworkshops op 17 locaties in de stad. ‘Een project 
dat voor de 200 deelnemers - die uit verschillende culturele 
achtergronden komen - een uitgelezen kans is om iets te 
laten zien en te vertellen over hun eigen tradities,’ vertelt 
Oom-Mutsaerts me tijdens een rondleiding in het museum. 
Hoe het is geworden, kun je zien aan de grote hoeveelheid 
vlaggetjes die in het museum tentoongesteld zijn. ‘Ieder 
spreekt dezelfde borduurtaal, maar er is altijd wel iets waarin 
ze onderling verschillen’. Ze laat het weglaten van een klein 

detail als voorbeeld van zo’n verschilletje zien waardoor het 
uiteindelijke resultaat net niet helemaal perfect afgewerkt is. 
‘Een steek laten vallen voor Allah: alleen Hij mag/kan iets 
maken wat helemaal klopt en die overtuiging wordt overal in 
verwerkt.’ Devotie in kruissteek dus.

Basisscholen
Nieuwe Veste (centrum voor de kunsten in Breda) heeft 
in opdracht van het museum borduurworkshops georgani-
seerd voor het onderwijs. Linda Moes ontwikkelde namens 
Nieuwe Veste de workshops voor het basisonderwijs in Breda. 
Voorwaarde was dat het project laagdrempelig en gratis 
moest zijn. Scholen konden zich per groep inschrijven en kie-
zen uit twee borduuropdrachten. Zij moesten de lessen zelf 
verzorgen, maar aan de hand van een duidelijke lesbrief en 
met een pakketje materialen, die ze naar eigen keuze zelf 
konden aanvullen. De lesbrieven en de afgepaste materialen 
werden door Moes naar de scholen gebracht en later weer 
opgehaald. Ook voor dit project bleek veel animo te bestaan, 
want er meldden zich maar liefst 1500 kinderen.

De opdrachten
Opdracht 1: Lapjesdeken.
Ieder kind krijgt een lapje. Op het lapje komt een (pas)foto. 
De voornaam van de leerling wordt er op geborduurd naar 
eigen fantasie. Alle lapjes worden later samen verwerkt tot 
enorme lappendekens.
Opdracht 2: Gekooide herinneringen.
Ieder kind krijgt een doosje. In dat doosje stopt iedere leer-
ling een dierbaar element met een mooie herinnering of een 
bijzondere betekenis (steentje, papiertje, schelpje, fotootje, 
plaatje, snoeppapiertje…). De open zijde van het doosje wordt 
‘gekooid’. Dit is een vorm van borduren met materialen naar 
eigen keuze.

Ervaringen
Moes vertelt me over de positieve reacties vanuit de scholen. 
‘Alleen die naald in de draad krijgen was vaak even wennen, 
maar verder werkten zowel jongens als meisjes enthousiast
mee.’ Het was voor Moes - tevens docente beeldend op 
Nieuwe Veste - ‘genieten’! Ze vervolgt: ‘Ik word er blij van 
als ik werken zie van kinderen met heel eigen vondsten of 
als de energie van het werk afspat.’ Het leuke aan dit project 
is dat veel kinderen en hun docenten (weer) in aanraking zijn 
gekomen met borduren. Kinderen zien en ervaren wat er alle-
maal mogelijk is met verschillende technieken. Dat je eigen 
(kunst)werk dan ook nog in een echt museum komt te han-
gen is natuurlijk super! 
Moes vindt het heel bijzonder dat de kinderen die vrijheid 
aangedurfd hebben om op deze manier iets van zichzelf te 
laten zien. ‘Dat is in mijn ogen de kern van creatief werken 
met kinderen… belangrijker nog dan het aanleren van tech-
nieken.’
En deze waarheid wordt hopelijk net zo internationaal ver-
staan als de taal van het borduren zelf.

Thea Vuik

Het is van alle tijden, culturen en de toepassingen zijn heel divers. Misschien heb je 

er een belegen gevoel bij, maar als je goed om je heen kijkt, zie je een ander beeld. 

Tattoo’s worden op spijkerjasjes geborduurd. Een gekantklost hekwerk wordt om een tuin geplaatst 

(Joep Verhoeven) en de achterkant van Het laatste avondmaal in kruissteek (Rob Scholte) wordt aan 

de muur opgehangen.

Borduren
Een taal die internationaal begrepen wordt

Foto: Thea Vuik

Foto: Thea VuikFoto: Thea Vuik
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kleine groep adolescenten blijft beeldend actief én 
slaagt erin om weer vooruitgang in hun beeldende 
uitingen te boeken. Bij hen kan men spreken van 
een U-vormige ontwikkeling (pagina 13).

Gardner e.a. gebruiken het begrip expressie als 
een beeldend werk een emotie of gedachte uit-
drukt door bepaald gebruik van kleuren, lijnen, 
compositie en abstractie. De onderzoekers vragen 
zich af of deze stijlmiddelen universeel zijn of cul-
tureel bepaald. Met andere woorden wordt deze 
vorm van expressie die je bij kinderen aantreft 
door iedereen belangrijk gevonden of vooral door 
bepaalde kunstenaars (denk aan Cobra) en door 
tekenleraren die weg zijn van deze kunstenaars, 
al dan niet onder invloed van de Vrije expressie-
beweging?
Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat Chinese 
experts bij alle tekeningen als criterium technische vaardig-
heid een rol lieten spelen, maar Noord-Amerikanen dat alleen 
deden bij getalenteerden en professionals. Als de culturele 
achtergrond van de docent/beoordelaar zo’n belangrijke rol 
speelt, wat voor consequentie heeft dat als je kinderen uit 
een andere cultuur in de klas hebt? Moet je in jouw opdrach-
ten en didactiek daar rekening mee houden? En zo ja, hoe?

Vraagstelling, opzet en uitvoering onderzoek
Het onderzoek van Haanstra c.s. wil onder meer bijdragen 
‘aan een nog weinig gevoerde discussie over esthetische 
beoordeling van beeldende producten in een tijd dat op veel 
Nederlandse scholen de leerlingpopulatie cultureel zeer divers 
is geworden.’ (pagina 32)
Centraal staat de vraag of de U-vormige ontwikkeling het 
resultaat is van een modernistische opvatting van westerse 
experts (belangrijke criteria: expressie en onconventionali-
teit). Experts zijn in dit onderzoek mensen met een docen-
tenopleiding en/of een opleiding in autonome of toegepaste 
kunst.
Er werd onderzocht wat de verschillen zijn in oordelen tus-
sen leken (van jong tot volwassen) en experts. Ook werden 
beoordelaars ingeschakeld van verschillende culturele afkomst 
(Nederlands, Turks en Marokkaans).
Wat beoordeelden zij? Tekeningen van personen die verschil-
den in leeftijd, mate van expertise en culturele afkomst. De 
tekenopdrachten waren Verdrietig en Zelfportret.

Belangrijkste resultaten onderzoek
Hoe universeel is de U-curve? Marokkaanse experts beoor-
deelden niet volgens de U-curve, Turkse en Nederlandse wel: 
tekeningen van jonge kinderen waarderen ze vanwege spon-
taniteit, oorspronkelijkheid en expressieve kracht. Het verschil 
tussen de Turkse en Marokkaanse beoordelaars is misschien 
te verklaren doordat de Turkse beeldende kunst al vanaf de 
negentiende eeuw ten dele naar het westen is gericht.
Er zijn in het kader van het onderzoek negen expertbeoor-
delaars geïnterviewd. Veel van hen noemden criteria (zoals 
‘eigenheid’ en ‘zeggingskracht’) die heel goed passen in de 
theorie over de U-vormige beeldende ontwikkeling. Is die 
theorie op expertniveau dus universeel? Hier maak ik een 

kanttekening bij het onderzoek en de interpretatie van de 
resultaten. Van de 6 ‘buitenlandse’ experts had er namelijk 
één in eigen land gestudeerd en vervolgens in Duitsland, een 
ander in Parijs en vervolgens in Nederland en de overige vier 
in Nederland (pagina 88-89). Hoe typisch niet-westers zijn ze 
qua cultuur en opleiding?

Culturele achtergrond als onderscheidend kenmerk?
Gemiddeld werden tekeningen van makers van Nederlandse 
afkomst hoger beoordeeld dan die van Turkse of 
Marokkaanse. Maar splits je de resultaten uit over leeftijds-
groepen, dan is bij de tweede generatie allochtonen het 
verschil met autochtonen al minder. Bij de beoordeelde teke-
ningen van de 5- tot 11-jarigen is er zelfs geen echt verschil 
meer. Dus als probleem een aflopende zaak.
Een heel andere invalshoek is verwoord in het volgende 
citaat: ‘Niet vanuit achterstandsdenken, maar vanuit de wen-
selijkheid van een meer multicultureel beeldend curriculum 
wenst een van de geïnterviewde Marokkaanse kunstenaars 
wel meer aandacht voor elkaars beeldende cultuur. Dat bete-
kent dat kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst meer 
stimulans tot vrijheid en expressie krijgen en dat kinderen 
van Nederlandse afkomst meer leren over de decoratie, orna-
menten en kalligrafie.’ (pagina 105)

Schiet het bestaande curriculum in de ‘realistische’ periode 
tekort? Kinderen hebben in de ‘realistische’ periode (vanaf 
circa zeven jaar) behoefte aan het oefenen van beeldende 
technieken en vaardigheden om tegemoet te kunnen komen 
aan hun veranderende eisen aan en verwachtingen over de 
eigen beeldende producten. Ze streven veel minder naar oor-
spronkelijkheid. Als criteria en aspiraties van leerlingen zo 
verschillen van die van hun docenten, kan dit een probleem 
vormen voor effectief beeldend onderwijs. De onderzoekers 
zouden graag zien dat de discussie over de wens tot een 
meer gestructureerd en gericht beeldend curriculum heropend 
wordt.

Samengevat: hopelijk wordt de inhoud van dit niet altijd even 
makkelijk leesbare onderzoeksverslag benut om de concrete 
zin en effectiviteit van ons vak te verhogen.

Hoezo verminderen de tekenvaardigheden? En naar wat voor 
culturele invloeden verwijst de titel van dit boek? Redenen 
genoeg voor het kritisch lezen van deze uitgave die de resul-
taten uit een Nederlands onderzoek naar de U-vormige beel-
dende ontwikkeling beschrijft.

Het leest niet makkelijk: veel verwijzingen naar andere 
onderzoeken zijn nodig om de onderzoeksveronderstelling te 
formuleren en te onderbouwen. Onderbouwingen van conclu-
sies worden soms geformuleerd als F (5,27705) = 397,42,p. 
< .001, wetenschappelijk gedegen, maar niet uitnodigend. 
Ondanks deze eerste indruk blijkt de inhoud de moeite waard.

U-vormige beeldende ontwikkeling
Normaliter verwerft een leerling steeds méér kennis, vaardig-
heden en/of inzicht. Met andere woorden een opgaande lijn. 
Waarom dan niet bij tekenen? De kwaliteit van kindertekenin-
gen is blijkbaar hoger dan die van pubers en adolescenten, 
en pas als je kunstenaar bent, haal je weer dat niveau. In 
een diagram zou die ontwikkeling dus geen opgaande lijn 
vormen, maar eerst vrij hoog beginnen, dan dalen en daarna 
weer stijgen. Wat zijn dan de consequenties van die U-vorm 
voor ons onderwijs?
De onderzoekers vroegen zich eerst af óf er wel sprake is van 
zo’n U-vormige ontwikkeling en zo ja, wat die nou eigenlijk 
inhoudt en waar dat door zou komen. Pas dan kunnen we 
die uitkomsten confronteren met onze onderwijsdoelen. Het 
onderzoek gaat er van uit dat in kunsteducatie het streven 
naar creativiteit en persoonlijke expressie vaak een belang-
rijke plaats inneemt.
Folkert Haanstra en Marjo van Hoorn deden een replica-
onderzoek. Dat wil zeggen een onderzoek dat een andere 
onderzoeker al heeft gedaan. De bedoeling is ter verdere 

onderbouwing of controle van de theorie van U-vormige ont-
wikkeling, maar dan nu in een Nederlandse context.

Over welke beeldende ontwikkeling gaat het?
Haanstra c.s. brengen onder de aandacht dat er verschillende 
invalshoeken in het verleden zijn gehanteerd, van ruimtelijk 
inzicht tot psychiatrische processen. De esthetische benade-
ring bestaat al vrij lang met daarbinnen een belangrijke rol 
voor artistieke elementen en waarnemingspsychologie. In 
de jaren tachtig werd hier op voortgebouwd door beelden te 
beschouwen als symbolen die kennis representeren. Wat een 
symbool betekent, wordt mede bepaald door de vormgeving, 
ook wel de esthetische kwaliteit genoemd. Die kwaliteit zit al 
in de expressieve kleuterfase. Maar kinderen komen na die 
fase in een realistische fase. Ze willen of moeten zich op beel-
dend gebied conventioneler en realistischer uitdrukken (‘net 
echt’), maar de technische vaardigheden om dat bevredigend 
te doen schieten tekort. Voor velen wordt de discrepantie tus-
sen wat ze beeldend willen en kunnen te groot en raken ze 
teleurgesteld in het eigen beeldend vermogen. Dan blijft de 
beeldende ontwikkeling op het niveau van een tien- of elf-
jarige steken en neemt de beeldende activiteit sterk af. Een 

Gerrit Dinsbach

Waar gaat deze publicatie over? De website 

van Cultuurnetwerk Nederland vermeldt onder-

meer het volgende: ‘Beeldend werk van jonge kinderen wordt 

wel eens vergeleken met dat van kunstenaars. Beider werk zou 

oorspronkelijk, onconventioneel en persoonlijk zijn. Deze over-

eenkomsten brachten Howard Gardner en Ellen Winner tot de 

theorie over de U-vormige beeldende ontwikkeling. In plaats 

van een progressieve ontwikkeling verminderen bij opgroeiende 

kinderen juist de teken- en schildervaardigheden. Bij een klein 

deel van de kinderen is er in de adolescentie weer vooruitgang; 

de ontwikkeling vertoont dan een U-vorm.’ (Zie www.cultuur-

netwerk.nl > PRODUCTEN & DIENSTEN > Publicaties > Cultuur 

+ Educatie (links).)

De tekenles: leren of afleren?

Culturele invloeden op de esthetische beoordeling van 
beeldend werk, Een replicaonderzoek naar de theorie van 
de U-vormige beeldende ontwikkeling
Folkert Haanstra, Marjo van Hoorn m.m.v. Marie-Louise 
Damen
Reeks Cultuur + Educatie 24
Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2009
ISBN/EAN 978 90 6997 124 7
Prijs € 16,50

Jongen 11 jaar - Verdriet Man professional - Verdriet
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Het weinig florissante portret van Vierwind komt uit 
Suezkade, een roman van Jan Siebelink (2008) die 
zich voor een groot deel op het Descartes Gymnasium 
afspeelt. Andere docenten uit zijn roman hebben ook 
zo hun positieve en negatieve kenmerken, maar wel 
behoren zij tot de wezenlijke en gewaardeerde kern 
van het docententeam. Aad bungelt ergens onderaan.

Waarom wordt nu juist de tekendocent op dergelijke 
wijze geportretteerd? Dit voorbeeld is niet uit de lucht 
komen vallen. Het is voor veel ouders, leerlingen 
en collega’s nog steeds niet helder waarom cultuur-
educatie van belang is. Er zijn eigenlijk geen studies die het 
volgen van de kunst- en cultuurvakken als voorwaarde voor 
toelating stellen. Deze vakken worden regelmatig als pret-
vakken bestempeld en in rapportvergaderingen spelen ze 
een ‘andere’ rol dan de overige vakken, omdat er ‘toch geen 
onvoldoendes gegeven worden’. Het beeld van Aad Vierwind 
bevestigt de algemene indruk van de kunst- en cultuurvakken 
en de betrokken docenten.

Het minimale draagvlak in onderwijsland en een kenschets 
als die van Aad Vierwind beschouw ik aan de ene kant als 
frustrerend, maar aan de andere kant als intrigerend. Dit was 
het uitgangspunt voor mijn afstudeerscriptie Over effecten 
en de lespraktijk van kunsteducatie tijdens mijn vierde jaar 
van de Docentenopleiding Beeldende kunst en Vormgeving 
aan Academie Minerva in Groningen in studiejaar 2007-2008. 
Mijn veronderstelling was dat de visie op de kunstvakken over 
het algemeen te weinig gefundeerd is. Het is een rijkdom 
voor de kunstvakken om vindingrijke persoonlijkheden als 

katalysatoren te 
kennen. Zorgt echter de ruimte voor 
een persoonlijk accent niet ook voor een grote diversiteit aan 
didactische theorieën over en visies op de vakken waardoor 
die meer dan andere te maken krijgen met verdediging en 
legitimering van bestaansrecht en handelen?

Mijn veronderstelling was dat het voor de kunst- en cul-
tuurvakken zeer constructief zou kunnen werken als er een 
duidelijker, helder onderbouwde en eenduidiger visie op de 
vakken bestaat en deze goed gecommuniceerd wordt. Op die 
manier weten alle betrokkenen waarom de vakken gegeven 
worden. De doelstellingen die met kunsteducatie vastgesteld 
worden, zouden gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk 
aangetoonde effecten. De probleemstelling van het onderzoek 
betrof de vraag of anno 2007-2008 effectenonderzoeken van 
kunsteducatie Nederlandse docenten kunsteducatie handlei-
dingen en richtlijnen kunnen geven voor hun beleids- en han-
delingsruimte.1

À la Vierwind

Margriet Talstra

Aad Vierwind is een collega die voor spek en 

bonen meedoet. Hij laat zijn leerlingen amper 

tekenen, onttrekt zich zoveel mogelijk aan 

dagelijkse lessen en heeft bovendien het 

‘waanidee’ dat het vak tekenen ondergewaar-

deerd wordt op school. Zelfs de Nederlandse 

taal is hij niet meester en uiteindelijk blijft 

hij onder het mom van een arbeidsconflict 

‘geoorloofd’ thuis. Het enige wat ten faveure 

van Vierwind geschreven wordt, is dat hij 

zich interesseert voor de Franse schilder-

kunst en in het bijzonder het mythologische 

werk van Gustave Moreau. Hij kent zijn klas-

siekers.

Mijn leerlingen hebben er een gemaakt naar 
aanleiding van het introductiekamp en waren er 
erg enthousiast mee bezig. Zo af en toe vroeg 
iemand: ‘Mag ik die graffitiletters erbij gebrui-
ken? Want daar wilden ze hun boekje wel mee 
opleuken.

Graffitiletters met de computer? Jawel, dat kan… 
in allerlei soorten en maten. Surf naar www.
graffiticreator.net en je zult het zien met The 
Graffiti Creator. Er zijn verschillende (basis)let-
tertypes aanwezig die je vervolgens kunt mani-
puleren, Inkleuren, verschuiven en daar kun je 
allerlei effecten op loslaten. Druk daarna op de 
printknop en je tag is gezet. Nadeel is dat het 
een zogenaamde Flash-applicatie is. Vandaar 

dat het lastiger wordt de afbeelding op te slaan. Dat moet je 
met een omweg doen via de PrintScreen-knop. Druk op de 
Printscreen-knop rechtsboven op het toetsenbord: (Bewerken 
>) Plakken in een tekenprogramma: de do’s selecteren en 
de dont’s verwijderen… en pas dan opslaan. Mooi toch? Daar 
gaan de leerlingen graag mee aan de slag.

Wat natuurlijk ook een mooi plaatje oplevert, is een collage. 
Selecteer een aantal van de afbeeldingen die je in je com-
puter hebt opgeslagen en laat daar de computer een mooie 
collage van maken. Je kunt naar www.shapecollage.com om 
daar een heel handig en simpel programmaatje Shape Collage 
te downloaden die dat allemaal voor je kan doen. Je sleept de 
foto’s die je voor je collage wilt gebruiken in het linkervenster 
van het programma, of - nog makkelijker - je selecteert een 
aantal foto’s tegelijk of zelfs een hele map daar naartoe. Aan 
de rechterkant van het drieluik kun je instellen hoe je collage 
eruit moet zien. Dat kan een voorgedefinieerde vorm zijn, 
maar je kunt ook een tekst opgeven, of zelf een vorm teke-
nen waarin de foto’s geplaatst moeten worden. Als je even 
snel wilt weten hoe het resultaat eruit gaat zien, druk dan op 
de Preview-knop en zie live hoe alles samengesteld wordt. 
Met een druk op de Create-knop wordt je collage gemaakt, 
en kun je deze op je harde schijf bewaren. 

Niet tevreden met het eindresultaat? Dan kun je de foto’s in 
Adobe Photoshop nog individueel verschuiven. Dit kan, omdat 
je het resultaat naast JPEG en PNG, ook in Photoshop(lagen)-
formaat kunt opslaan. Elke foto is een laag. Dat geeft wel 
veel gepuzzel, maar het resultaat mag er zijn. Overigens heb 
ik aan het totaalplaatje (nog) niet echt gesleuteld. Een ‘raw’e 
collage dus.

Feestelijke fonts

Thea Vuik

In de vorige Kunstzone 

vertelde ik over het 

mini-tijdschrift Picozine (Picozone in 

het Nederlands). Altijd leuk om daar 

een opdracht aan te koppelen en dan 

maakt het niet uit welk vak je daarbij 

in gedachten hebt. Het is een leermid-

del en geen doel op zich.

@
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Grafittiletters gemaakt met The Graffiti Creator

Collage gemaakt met Shape Collage
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tijk van kunsteducatie groeit na jaren die behoefte aan een 
gefundeerde visie als aanvulling op de persoonlijke visie, is 
mijn veronderstelling.

Ten eerste pleit ik voor meer transparantie en communi-
catie tussen het overkoepelende beleid over en onderzoek 
naar kunsteducatie enerzijds en de praktijk en ervaring van 
de kunstvakdocent anderzijds. Deze twee ‘velden’ kunnen 
elkaar vruchtbaar beïnvloeden en het wederzijds begrip 
bevorderen, denk ik. Ten tweede bepleit ik meer nadruk op 
het enthousiasme en de intrinsieke motivatie van en door 
de kunstvakdocent zelf, omdat deze stevige basis één van 
de belangrijkste voorwaarden is om überhaupt positieve en 
langdurige effecten bij de leerlingen te bereiken. Een ‘yes-
we-can’ voor de kunstvakdocent.

Mail voor vragen, aan- en/of opmerkingen naar
margriet.talstra@gmail.com.

Na een literatuurstudie naar de effecten van kunsteducatie 
heb ik getracht de bevindingen overzichtelijk te maken in een 
tabel. Hiervoor is een indeling van effecten gemaakt in de 
categorieën algemeen, identiteit, cognitief, cultureel, sociaal, 
esthetisch en overig. Publicaties van onderzoekers als bijvoor-
beeld Folkert Haanstra2, Winner & Hetland3 en Anne Bamford4 
zijn op basis van de beschreven effecten vergeleken. Dit komt 
aan bod in het tweede hoofdstuk van de scriptie, volgend op 
inleiding en onderzoeksopzet. In het derde hoofdstuk wordt 
een summier overzicht van de geschiedenis van kunsteduatie 
vanaf 1900 gegeven. Ook komen in dit hoofdstuk een aantal 
handleidingen aan bod die richtlijnen geven ter bevordering 
van de kwaliteit en structuur van de kunsteducatieve prak-
tijk. Eén van deze handleidingen licht ik in de volgende alinea 
kort toe, omdat ik het als illustratief ervoer voor mijn veron-
derstellingen. In het vierde hoofdstuk van de scriptie komt 
de enquête onder de kunstvakdocenten aan bod. Deze is 
verspreid via de community van Digischool. Uit de ongeveer 
zestig reacties kwam naar voren dat er een enorme behoefte 
is aan kennis over de effecten van de kunstvakken om de 
eigen positie te versterken en tegelijkertijd het draagvlak te 
vergroten.

Onderbouw-VO heeft een brochure uitgegeven onder de naam 
Van kunst- en vliegwerk naar beleid. Dit is een voortvloeisel
uit een netwerk van een aantal scholen die succesvol zijn (of 
zichzelf succesvol achten) op het gebied van de kunst- en 
cultuurvakken en hun kennis en netwerk landelijk willen uit-
breiden. Op dinsdag 30 oktober 2007 heb ik zelf een bijeen-
komst bijgewoond op het Leon van Gelder, onderdeel van het 
Reitdiep College in Groningen. Aan de hand van een aantal 
geslaagde praktijkvoorbeelden hebben zij aanbevelingen 
opgesteld: Formuleer eerst een visie, faciliteer de kunst- en 
cultuurcoördinator, begin klein, gebruik de ervaringen en pro-
ducten van andere scholen, maak het zichtbaar en ken het 
budget.5 Op de bijeenkomst waren voornamelijk docenten 
uit de omgeving afgekomen; docenten die vele en diverse 
problemen ondervonden bij het geven en organiseren van 
hun vakken. Zij mochten drie presentaties van enthousiaste 
docenten met geslaagde projecten aanschouwen, waar-
van ik dacht: ‘Is dit het nu? Is dit ‘goede’ kunsteducatie?’ 
Vervolgens werden in kleinere groepjes problemen op tafel 
gelegd en besproken. Markant, maar overheersend advies 
van de geslaagde docenten aan de minder gunstig bedeelde 
docenten is, dat ze niet de ‘slachtofferrol’ aan moeten nemen 
en vooral de aanbevelingen moeten opvolgen.

‘Nee, dit is het niet,’ was al gauw de conclusie. Ook al leverde 
het zeker gesprek- en leerstof op. Het slagen van de vak-
ken is schoolgebonden. De netwerkscholen profiteerden van 
goede randvoorwaarden, zoals een eensgezind en gemoti-
veerd docententeam, ondersteuning van de directie in finan-
ciën, draagvlak en tijd, een goede locatie en samenwerking 
met collega’s van andere vakken. Er waren docenten die op 
al deze punten nul op het rekest kregen en dan moesten 
ze ‘vooral niet de slachtofferrol aannemen’. Dan kun je als 

gemotiveerde Einzelgänger een prachtige visie schrijven, 
maar als deze niet gedragen wordt door collega’s of bestuur, 
is de eerst stap ‘van vliegwerk naar beleid’ als een schreeuw 
in het duister.

Wat ik echter zowel op de bijeenkomst van Onderbouw-VO 
als op het Jac. P. Thijsse College6 ervaren heb, is dat het ple-
zier in en passie voor kunst en cultuur een ‘kostenloze’, maar 
essentiële basis vormen voor het slagen van de vakken. Ook 
zonder een keurig gedocumenteerde visie vergroot men met 
een door enthousiasme sprankelend en zelfverzekerd docen-
tenteam het draagvlak bij leerlingen, ouders, bestuur en 
docenten uit andere vakgebieden.

Momenteel volg ik de premaster Kunstbeleid en -manage-
ment aan Universiteit Utrecht om volgend jaar de master te 
kunnen studeren. Deze bijzonder interessante studie vormt 
een goede aanvulling op mijn vorige opleiding. Naast een 
aantal moderne kunstgeschiedenisvakken en beleid- en 
managementcursussen wordt er veel aandacht geschonken 
aan kunstsociologie. Van de grondleggers zoals Bourdieu7 
en Becker8 richting modernere theorieën van bijvoorbeeld 
Victoria D. Alexander9 en Pascal Gielen10. Alle kennis uit de 
docentenopleiding voedt het begrip van kunst en het func-
tioneren van de kunstwereld binnen de maatschappij, maar 
tevens wordt deze bestaande kennis aangescherpt en verrijkt. 
Veel nieuw vergaarde informatie is herleidbaar naar zaken die 
relevant zijn voor het docentschap in de kunsten, zoals het 
feit dat beeldvorming over kunstenaars invloed heeft op hun 
loopbaan. Zo kan de kunstvakdocent van een personage als 
Aad Vierwind moedeloos worden, maar ook kan een dergelijk 
portret gedeconstrueerd worden en juist als bekrachtiging 
opgevat worden. De kunstvakdocent is namelijk moedig, 
omdat hij/zij voor een vak kiest waarvan een beeldvorming 
à la Vierwind bestaat, maar ook en vooral waar het hart ligt. 
Waar met passie en intrinsieke motivatie zowel op het gebied 
van kunst en cultuur zelf alsook op andere wezenlijke vlakken 
bijzondere resultaten geboekt kunnen worden.

Een nadruk op deze kracht lijkt me op zijn plaats. Uit mijn 
onderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan kennis over 
effecten van de kunstvakken. Deze kennis is via internet toe-
gankelijk, maar het overgrote deel van de kunstvakdocenten 
heeft simpelweg geen tijd om naar deze informatie te zoe-
ken, laat staan het te bestuderen en gebruiken. In antwoord 
op mijn onderzoeksvraag kunnen effectenonderzoeken wel 
degelijk een bijdrage leveren aan beleid en praktijk van de 
kunstvakdocent die hiervoor duidelijk open staat, maar de 
hoge werkdruk maakt dit onmogelijk. In meer globale zin 
toont mijn onderzoek aan dat er een kloof bestaat tussen 
beleid, politiek en onderzoek versus de praktijk van kunst-
educatie. Men zou als oplossing kunnen aandragen hier in de 
docentenopleiding meer aandacht aan te besteden, maar één 
van de conclusies van het onderzoek was dat docenten juist 
door ervaring ‘wijs’ zijn geworden en vanuit persoonlijke visie 
heel goed weten waar ze voor staan. Vanzelfsprekend is deze 
ervaring nog niet aanwezig bij de student. Juist in de prak-

Voetnoten
1  Er werd bewust gekozen voor de hantering van het begrip kunsteducatie, omdat de bestudeerde onderzoeken zich 

hierop richtten en het tevens een afbakening van het onderzoek vormden. Bovendien werden op de middelbare school, 
waar ik het beroepsproduct getest heb, het Jac. P. Thijsse College in Castricum, voornamelijk kunstvakken (muziek, 
tekenen, ckv) gegeven. 

2  Folkert Haanstra is bijzonder hoogleraar cultuurparticipatie en -educatie aan de Universiteit Utrecht en lector kunst- en 
cultuureducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

3  Ellen Winner is professor in psychology aan het Boston College. Lois Hetland is mede-professor van kunsteducatie 
aan het Massachusetts College of Art. Winner en Hetland zijn beiden onderzoekers van Project Zero aan de Harvard 
Graduate School of Education en co-auteurs van Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education (2007). 

4  Anne Bamford is professor aan de University of the Arts in Londen en deed in opdracht van Unesco onderzoek naar de 
effecten van kunsteducatie. Dit resulteerde in het inmiddels veel en kritisch besproken The Wow Factor: Global research 
compendium on the impact of the arts in education (2006). Daarnaast deed zijn onderzoek naar cultuureducatie in 
Nederland met als resultaat Netwerken en verbindingen: arts and cultural education in The Netherlands (2007).

5 Ekens, T. Onderbouw-VO. Van kunst- en vliegwerk naar beleid, Tienkamp en Verheij, Groningen, 2007
6  Het Jac. P. Thijsse College is een middelbare en openbare scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO in 

Castricum. Op deze school heb ik mijn beroepsproduct ‘getest.’ Dit bestond uit het schrijven van een conceptvisie op 
de kunstvakken met als basis een aantal wetenschappelijke teksten over de effecten van kunsteducatie, aangevuld met 
schoolspecifieke randvoorwaarden en overtuigingen.

7  Pierre Bourdieu (1930-2002) was een Franse socioloog, die vooral bekend is geworden vanwege zijn La distinction 
(1979) en opvattingen over de ‘habitus’ en het ‘veldbegrip’ (1989).

8  Howard Becker is een Amerikaanse socioloog, van wie de publicatie Art worlds (1982) alombekend is. Hierin vat hij, als 
eerste, een kunstwerk op als resultaat van een gezamenlijke activiteit en niet alleen van de kunstenaar.

9  Victoria D. Alexander is senior spreekster aan het sociologisch departement van de University of Surrey. Ze is auteur 
van onder andere Sociology of the Arts: Exploring Fine and Popular Forms (2003). 

10  Pascal Gielen is verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ook 
maakt hij deel uit van het interuniversitair steunpunt voor beleidsgericht ondezoek Re-Creatief Vlaanderen. Hij schreef 
onder andere Kunst in netwerken, artistieke selecties in de hedendaagse dans en de beeldende kunst (herziene druk, 
2008).
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Belangrijk is ook dat er andere financiële bronnen worden 
aangeboord. Samenwerking tussen amateurs en professionals 
is een belangrijke sleutel. Cultuur wordt steeds meer gezien 
als bron van onderlinge binding en zingeving, als versterking 
van cultureel burgerschap. Aandacht voor cultuureducatie 
betekent de komende jaren dus expliciet meer aandacht 
voor amateurkunst en volkscultuur: talentontwikkeling en 
aandacht voor wat er onder de mensen leeft. Daarnaast 
kent het fonds een bijzondere plaats toe aan de ‘nieuwe cir-
cuits’: urban jongeren en ontwikkelingen op het gebied van 
community arts, circustheater en creative design binnen de 
disciplines muziek, mode, vormgeving, gaming en animatie. 
Volgens het fonds kan toptalent op het gebied van urban 
arts en andere stromingen binnen de jongerencultuur zich 
onvoldoende ontwikkelen binnen het traditionele onderwijs-
aanbod van het kunstvakonderwijs en andere instellingen en 
dus komen er extra mogelijkheden, ook wat betreft presen-
tatiemogelijkheden. Op het terrein van cultuurparticipatie 
krijgen de provincies en de grote gemeentes nog steeds een 
flinke verantwoordelijkheid. Het is als school belangrijk dat 
je op de hoogte bent van de mogelijkheden. Bij de toeken-
ning van projectsubsidies domineren doorgaans drie criteria: 

ontwikkeling, diversiteit met betrekking tot publieksbereik en 
verankering. Te vaak eindigen succesvolle projecten te vroeg, 
omdat niet tijdig is voorzien in inbedding binnen de organisa-
tie of in de verspreiding van resultaten. Lastig, maar terecht. 
Continuïteit binnen de CKV-sectie en investeren in netwerken 
en meerjarige projecten is dus van belang.

Potentially world leading
De Australische hoogleraar Anne Bamford, die graag door 
beleidmakers wordt geciteerd, noemt Nederland ‘poten-
tially world leading’ op het gebied van cultuureducatie. 
Tegelijkertijd constateert zij dat er meer aandacht moet zijn 
voor actieve kunstbeoefening, professionele ontwikkeling van 
docenten en de continuïteit van leerervaringen. Haar stelling 
is dat wie op een verkeerde manier met cultuur in aanraking 
komt, een leven lang voor cultuur verloren raakt. Aan scholen 
de taak om zich te verdiepen in de mogelijkheden die wor-
den geboden en de eigen vraag te formuleren om vervolgens 
contact te zoeken met culturele instellingen en buitenschoolse 
initiatieven. Participatie doe je niet alleen. 

Ga voor meer informatie naar www.cultuurparticipatie.nl.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Actieplan heeft veel bewerkstelligd, cultuureducatiemo-
gelijkheden verruimd en soms ook directe steun aan CKV-
projecten verleend. Dit jaar heeft een nieuw fonds, het Fonds 
voor Cultuurparticipatie, het gedachtegoed overgenomen. Het 
accent verschuift van cultuurbereik naar cultuurparticipatie. 
Het getuigt van een verandering van de tijdsgeest, volgens 
de opstellers van het beleidsplan. De manier waarop mensen 
cultuur ‘delen’ beweegt mee met veranderingen in de samen-
leving en dat vraagt om een nieuwe benaming. De overgang 
maakt duidelijk dat het niet langer alleen draait om het cul-
turele aanbod van een culturele instelling, maar om de vraag 
van het publiek. Naast het traditionele doel van de democra-
tisering van de cultuur gaat het dus ook om de emancipatie 
van de - culturele - burger die met eigen initiatieven moet 
komen. Vraaggericht werken is al langer een speerpunt bij 
cultuureducatie, maar wordt graag van stal gehaald als blijkt 
dat er miljoenen opgemaakt zijn en het resultaat moeilijk 
meetbaar is.

Plusregeling Cultuureducatie
Vanaf het begin van dit jaar voert het nieuwe Fonds 
de Overgangsregeling Cultuureducatie uit. Deze rege-
ling zal vanaf 2010 opgaan in de nieuwe Plusregeling 
Cultuurparticipatie en komt ook in de plaats van de over-
gangsregeling voor amateurkunst. Goed beschouwd zijn 
er drie programmalijnen: amateurkunst, cultuureducatie 
en volkscultuur. Ook investeert het fonds met twee nieuwe 
programma’s in betere samenwerking tussen amateurs 
en professionals en in meer zichtbaarheid van de actieve 
kunstbeoefening, in het bijzonder muziek. Met Er zit muziek 
in ieder kind wil het fonds samen met andere overheden, 
onderwijsinstellingen en het culturele veld alle kinderen in 
Nederland in de gelegenheid stellen actief aan muziek te 
doen. ‘Het beste van twee werelden’ is erop gericht amateur-
kunstenaars, erfgoedliefhebbers en professionals dichter bij 
elkaar te brengen.
Het totaal beschikbare bedrag dat het Fonds voor Cultuur-
participatie kan verdelen, is minimaal 25 miljoen euro per 
jaar. De verwachting is dat er jaarlijks 8 miljoen euro in de 
periode 2010-2012 aangewend kan worden. Daarnaast is 
er in deze periode ruim 55 miljoen euro beschikbaar voor 

decentralisatie, projecten dus op provinciaal en gemeente-
lijk niveau voor de grote steden. Vooral de initiatieven van 
gemeentes en provincies om het cultuurbereik te vergro-
ten, zijn succesvol gebleken. Matching van de bijdrage door 
gemeenten en provincies blijft het uitgangspunt. Ter illustra-
tie: Drenthe ontvangt € 298.118,-- per jaar en Zuid-Holland 
€ 1.460.552,--; € 659.986,-- is er jaarlijks voor Rotterdam en 
€ 107.162,-- voor ’s-Hertogenbosch. Ook beheert het fonds 
de relaties met een aantal instellingen op het gebied van 
amateurkunst en cultuureducatie die een meerjarige subsi-
die ontvangen. Zo is er subsidie toegekend aan Buitenkunst, 
Kunstbende, Nationaal Jeugd Orkest (NJO), Davina van Wely 
Vioolconcours, De Grote Prijs van Nederland, theatergroep 
DOX, toneelbegeleidingsgroep STUT en Villa Zebra. Via de 
Kulturaregeling wil het fonds bovendien in samenwerking 
met vijf andere fondsen de culturele infrastructuur op de 
Nederlandse Antillen en Aruba verstevigen en de (internatio-
nale) uitwisseling versterken.

Cultuureducatieve projecten
Cultuureducatieve projecten, volgens de vernieuwde definitie, 
zijn projecten die gericht zijn op het aanleren van vaardighe-
den om kennis te kunnen nemen van en waardering te ont-
wikkelen voor kunst en erfgoed, projecten die gericht zijn op 
het actief deelnemen aan kunst en cultuur en projecten die 
de ontwikkeling van talent stimuleren. Opvallend is dat het 
onderwijs er meer bij betrokken wordt en dat is op zich een 
goede zaak, al moet er wel altijd sprake zijn van een samen-
werkingsverband met een culturele instelling. In het verleden 
echter werd er te vaak langs elkaar heen gewerkt en dat was 
zonde. Alle kunstdisciplines (van podiumkunsten tot literatuur 
en beeldende kunst, nieuwe media en film) komen in aan-
merking, met extra aandacht voor het cultureel erfgoed.

Beoordelingscriteria
Het Fonds beoordeelt een aanvraag op:
-  belang (een bovenregionale uitstraling en een voorbeeldstel-

lend karakter;
-  publieksbereik (sluit het aan bij de behoefte en mogelijkhe-

den van de doelgroep en in welke mate wordt die betrokken 
bij de ontwikkeling van het project);

-  kwaliteit (professionaliteit).

Henk Langenhuijsen

Na een regeerperiode van acht jaar bestaat het Actieplan Cultuurbereik niet meer. In 

dit Actieplan probeerden dertig grotere gemeenten, de provincies en het ministerie 

van OCW in gezamenlijke plannen ‘meer mensen in contact te brengen met cultuur in al haar uitings-

vormen. Van podiumkunsten en cultureel erfgoed tot beeldende kunst en letteren’, aldus de officiële 

doelstelling. Jaarlijks is ruim 27 miljoen euro geïnvesteerd in projecten.

Het Actieplan is dood, 
leve het Actieplan

Foto: Rick Moors
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Foto: Behnam Gorbani

Foto: onbekend



MP3-stadswandelingen Leeuwarden 
bieden jongeren vanaf 10 jaar de 
gelegenheid met een MP3-speler de 
geschiedenis van Leeuwarden op 
straat te ontdekken. De Leeuwarder 
Historische Vereniging Aed Levwerd 
heeft in samenwerking met Historisch 
Centrum Leeuwarden (HCL) twee gra-
tis stadswandelingen ontwikkeld. Met 
de MP3-speler kunnen bijbehorende 
verhalen die door meester-verteller 
Mindert Wijnstra zijn geschreven 
en ingesproken, beluisterd worden. 
Individuele wandelaars kunnen thuis 
de verhalen downloaden op hun eigen 
MP3-speler. In de route Leeuwarden, 
een stad vol verhalen komen de vol-
gende bezienswaardigheden aan bod: 
Oldehove, Oldehoofsterkerkhof, C&A, 
de Waag, Naauw/Brol/Kelders, Sint 
Jacobsstraat, Mata Hari, Pijlsteeg, 
Natuurmuseum Fryslân en de Joodse 
School. In de route Leeuwarden, een 
vorstelijke stad! wordt de nadruk gelegd 
op het verschil tussen arme en rijke 
Leeuwarders: Prinsentuin, Luilekkerland, 
Grote of Jacobijner Kerk, Oranje- en 
Broodpoortje, Boshuisen Gasthuis, 
Oude Sint Anthonygasthuis, Hofplein, 
Stadhuis, Stadhouderlijke Rijschool en 
Keramiekmuseum Princessehof. Begin- 
en eindpunt van beide stadswandelingen 
zijn bij het HCL (Groeneweg 1), schuin 
tegenover de Oldehove. Daar zijn gratis 
plattegronden met wandelroute, puz-
zel, illustraties en tijdbalk verkrijgbaar. 
Schoolklassen kunnen met hun docent 
kosteloos MP3-spelers lenen bij het 
HCL, waarbij reserveren noodzakelijk is. 
Drie reeds verschenen routes zijn voor 
volwassenen en betreffen de onderwer-
pen Topmonumenten, Huizen Bekende 
Leeuwarders en De Nassauroute. 
www.aedlevwerd.nl > Wandelroutes > 
Jongeren (omlaag scrollen)

Vakwerk is een tentoonstelling die 
tot en met 4 september 2010 in het 
Nationaal Onderwijsmuseum is te zien. 
In deze tentoonstelling wordt aan de 
hand van talloze bijzondere objecten, 
vaardigheidstesten voor leerlingen 
en thematheaters een levendig beeld 
geschetst van de geschiedenis van het 
beroepsonderwijs in Nederland. Speciaal 
voor het VMBO is er bij deze ten-
toonstelling een educatief programma 
ontwikkeld. In dit programma gaan 
leerlingen actief aan de slag in een 
rondleiding en een workshop. De work-
shop is optioneel en kan bij een rond-
leiding bijgeboekt worden. Er zijn twee 

verschillende workshops te reserveren: 
een technische workshop waarbij leer-
lingen een bibberspiraal maken en een 
textielworkshop waarbij de leerlingen 
met een zelf vervaardigd bolletje vilt 
een sleutelhanger maken. Leerkrachten 
kunnen voordat zij naar het museum 
komen een voorbereidende les geven. 
Zij ontvangen dan gratis een DVD met 
een documentaire over het beroepson-
derwijs en een aantal lessuggesties. De 
kosten voor het programma zijn slechts 
€ 25,-- (met workshop € 50,--). Voor 
meer informatie of reserveringen kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
Presentatie, educatie en evenementen 
door te bellen naar (010) 2170370 of 
door educatie@onderwijsmuseum.nl te 
mailen.
www.onderwijsmuseum.nl > educatie > 
educatieve projecten >vakwerk educa-
tief programma vmbo,
Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam

Dans- en theatervoorstellingen 
worden op scholen uitgevoerd door 
Stichting Dans en Theater, maar deze 
stichting organiseert ook dans- en 
theaterworkshops voor maximaal 250 
leerlingen. Mogelijkheden: FLASHBACK: 
Wie kent niet de programma’s So you 
think you can dance? of Sterren dansen 
op het ijs? De hype om te dansen is 
begonnen. Hoe zijn deze dansvormen, 
zoals we die nu kennen, ontstaan? In 
FLASHBACK, een 45 minuten durende 
dansvoorstelling, nemen ze jullie mee 
op een reis door de tijd. Herkenning en 
geschiedenis spelen hierbij de hoofdrol. 
Beginnend in het nu zullen ze jullie door 
middel van flashbacks onder andere 
mee terugnemen naar de tijd van de 
Moulin Rouge, Boogie Woogie en niet te 
vergeten het ‘Gabberen’. WHEN I GROW 
UP: When I grow up I want to be rich, 
I want to be famous. Ja, dat willen we 
allemaal wel, maar hoe bereik je dat? In 
deze educatieve dansvoorstelling zie je 
allerlei beroepen: een kassamedewerker 
als militair, maar ook als de klassieke 
baliemedewerker, een showmusical-ste-
wardess, een hiphopschoonmaker, enzo-
voort. Het is een flitsende show waarbij 
beroepen vertaald worden in dansstij-
len. Elk beroep is een nieuwe sensatie, 
je wordt ondergedompeld in vette beats 
en je komt voor onwaarschijnlijke keu-
zes te staan. PANTOMIME WORKSHOPS/
THEATER- EN TAPDANSWORKSHOPS: 
Jeroen van Ham werkte als acteur 
samen met Rieks Swarte en Hakim 
Traídia. Jeroen kan ingehuurd worden 

voor diverse workshops theater en 
dans. In deze workshops wordt gewerkt 
aan het uitbeelden zonder taal. Alles 
wordt stapsgewijs voorgedaan met de 
welbekende witte handschoentjes en 
passende muziek. Geloof het zelf, dan 
geloven de toeschouwers het ook. Duur: 
45 minuten. Benodigdheden: normaal 
lokaal zonder tafels en stoelen. Verder: 
Allerlei dansworkshops zijn mogelijk, 
bijvoorbeeld na een dansvoorstelling: 
van Hip-Hop tot Klassiek tot Flamenco.
www.dansgroepen.nl,
Stichting Dans en Theater Haarlem

Educatief aanbod Nederlands 
Dans Theater wordt door de afde-
ling Educatie van het Nederlands Dans 
Theater speciaal aangeboden aan ieder-
een die meer over moderne dans wil 
weten of nieuwsgierig is naar wat het 
gezelschap te bieden heeft. Ze heb-
ben een op maat gemaakt aanbod voor 
leerlingen van het voortgezet en basis-
onderwijs. Voor informatie over moge-
lijkheden en deelname staan ze je graag 
te woord. Je kunt altijd telefonisch con-
tact opnemen met de afdeling Educatie 
door te bellen naar (070) 8800144 of 
te mailen naar educatie@ndt.nl. De 
Educatiebrochure is tevens telefonisch 
of via dit email-adres aan te vragen. 
Op de website vind je onder de button 
Educatie een overzicht van de activitei-
ten in seizoen 2009-2010. Inschrijven 
kan telefonisch of via de website.
www.nederlandsdanstheater.nl > 
ONTDEK > Educatie,
Nederlands Dans Theater Den Haag

Architectuur in Rotterdam schenkt 
op een aantal manieren aandacht aan 
de architectuur en stedenbouw zoals 
die in Rotterdam wordt beoefend en 
aangetroffen. De site opent met een 
historische inleiding over de moderne 
architectuur in Rotterdam, gevolgd door 
een overzicht van de diverse stijlen door 
de tijd heen. Dit alles geïllustreerd met 
Rotterdamse voorbeelden. Ook archi-
tecten die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van de stad 
worden kort beschreven. Het hoofd-
stuk 100 jaar architectuur probeert een 
caleidoscopisch overzicht te bieden van 
de bouwkunst in Rotterdam gedurende 
de laatste 100 jaar. In de loop der tijd 
zal een overzicht ontstaan van de peri-
ode 1905 tot heden met uit elk jaar één 
voorbeeld dat op de site tevens wordt 
toegelicht.
www.couvreur.demon.nl/architectuur

Zie: Gewoon Taoltrotters/Toaltrotters Zie: Don’t mention the war
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Paul Gauguin
Zie: Exposities Van Gogh Museum
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Educatiegids theatergezelschappen 
2009/2010 is gratis te downloaden. 
Hierin staan alle educatieve program-
ma’s van de theatergezelschappen en 
producenten van de NAPK (Nederlands 
Associatie voor Podiumkunsten) in een 
handig document. De gids bevat een 
uitgebreid overzicht van het educatieve 
aanbod voor het huidige seizoen. Ook 
staan er projectensites online.
www.theaterland.nl/educatiegids

Gewoon Taoltrotters/Toaltrotters 
is een educatief en multimediaal pro-
gramma voor de bovenbouw van het 
PO en de onderbouw van het VO in 
Drenthe en Groningen over taal en 
identiteit met de Groningse en Drentse 
regio als uitgangspunt. Het versterkt 
de algemene taalvaardigheid en het 
stimuleert de intrinsieke meertalig-
heid en de multiculturele identiteit van 
de leerlingen. Het beeld- en geluid-
rijke programma sluit aan op de les-
sen Nederlands en moderne vreemde 
talen, en op de lessen geschiedenis/
erfgoed, muziek, maatschappijleer en 
kunst & cultuur. Het pakket biedt stof 
voor 30 tot 40 lesuren, maar een selec-
tie van onderwerpen is ook mogelijk. 
U kunt het materiaal inzetten voor 
klassikale lessen, voor lessen waarin 
leerlingen zelfstandig computergestuurd 
werken en voor een vakoverstijgende 
projectweek. Download kosteloos het 
programma. Het Leerkrachtpakket 
kost € 35,-- exclusief verzendkosten 
en bestaat uit de docentenhandleiding 
Gewoon Taoltrotters/Toaltrotters (digi-
tale versie), de Nederlandse Taaltrotters 
CD-ROM met film, handleiding en les-
materiaal, en het Taaltrotterspaspoort, 
de Duitse versie van Taaltrotters 
(SprachChecker, CD-ROM en paspoort). 
Het Begeleidingspakket wordt op maat 
gemaakt.
www.studiotaalwetenschap.nl > 
Taaltrotters > Gewoon Taoltrotters/
Toaltrotters

Kijkwijzers zijn gemaakt bij een 
aantal lopende tentoonstellingen in 
Gemeentemuseum Den Haag. De 
kijkwijzers bij de tentoonstellingen 
Cézanne - Picasso - Mondriaan (t/m 24 
januari 2010) en Der Blaue Reiter und 
Kandinsky (20 februari t/m 6 juni 2010) 
sluiten uitstekend aan bij het examen-
onderwerp. U kunt ook een rondleiding 
boeken, waarbij de museumdocenten 
bijzondere aandacht besteden aan 
zwaartepunten van het examen. Bel 

Bel voor een reservering naar Marjan 
Pols van de afdeling Educatie: (070) 
3381120.
www.gemeentemuseum.nl > JEUGD > 
Jeugd 12-18 > Programma Educatie 
2009 - 2010 > Programma Educatie,
Gemeentemuseum Den Haag

False or True, Wie komt er achter 
het geheim? is een echte aanrader 
voor brugklassen. Deze nieuwe speur-
tocht/audiotour van Gemeentemuseum 
Den Haag is ook leuk als programma-
onderdeel in de introductieweek of 
tijdens een excursie. In tweetallen 
gaan de leerlingen op pad, voorzien 
van een MP3-speler en een Handboek 
voor speurders. Aan de hand van hints, 
opdrachten en spannende aanwijzingen 
volgen ze een route langs verschillende 
kunstwerken in het museum. Deze acti-
viteit wordt per 15 leerlingen begeleid 
door één museumdocent.
www.gemeentemuseum.nl > JEUGD > 
Jeugd 12-18 > Programma Educatie 
2009 - 2010 > Programma Educatie,
Gemeentemuseum Den Haag

Don’t mention the war is van 6 
februari t/m 6 juni 2010 een kunst-
tentoonstelling over Cultuur en Conflict. 
Deze internationale tentoonstelling in 
Kunsthal Rotterdam brengt hedendaag-
se kunst en cultuur samen die bijdraagt 
aan de verwerking en verzoening van 
internationale conflicten. Een ruime 
selectie van internationale kunstenaars 
waaronder Christian Boltanski, Steve 
McQueen en Jeff Wall en jonge, nog 
onbekende kunstenaars toont werk dat 
een brug slaat tussen verschillende 
culturen en landen. De tentoonstelling 
bevat onder meer schilderijen, teke-
ningen, fotografie en film en is samen-
gesteld in samenwerking met het Prins 
Claus Fonds en Kosmopolis Rotterdam. 
Speciaal voor het VMBO wordt een edu-
catief, actief programma ontwikkeld.
www.kunsthal.nl > Don’t Mention the 
War, Kunsthal Rotterdam

Een blik op dans is de titel van de 
educatie-DVD theaterdans voor het 
CKV-onderwijs. Het is de opvolger van 
de DVD Een voorstelling van dans van 
Scapino. Het scenario voor de film is 
gebaseerd op de lezing die danscriti-
cus Martin Bijkerk in opdracht van het 
Scapino Ballet Rotterdam al een aantal 
seizoenen in theaters en op scholen 
houdt over dit onderwerp. Een blik op 
dans biedt een handleiding voor het 

beschouwen van de verschillende ver-
schijningsvormen van de moderne thea-
terdans. En het kijkt nadrukkelijk naar 
de dans zelf: wat is het, wat doet de 
mens met dans en wat doet dans met 
de mens? Doel is het verruimen van de 
blik op dans en vooral het uit de weg 
ruimen van allerlei misverstanden over 
hoe te kijken naar dans. De DVD kost 
€ 15,-- exclusief verzendkosten.
www.scapinoballet.nl > EDUCATIE > 
Overzicht aanbod > Dvd’s (links),
Scapino Ballet Rotterdam

Exposities Van Gogh Museum biedt 
begin 2010 twee nieuwe exposities 
die er toe doen. Van 22 januari t/m 4 
juli 2010 is er Meesters uit Museum 
Mesdag. Mesdag verzamelde een 
omvangrijke collectie eigentijdse kunst 
met kunstenaars die Van Gogh enorm 
bewonderde zoals bijvoorbeeld Gustave 
Courbet, Jean-Francois Millet, Theodore 
Rousseau, Jacob Maris en Jozef Israëls. 
En van van 19 februari t/m 6 juni 
2010 is er Paul Gaugain, de doorbraak 
naar moderniteit. In 1889 exposeerde 
Gaugain bij Volpini een prentenserie
die hij op aanraden van Van Gogh 
maakte. Het zijn elf zincografieën die 
een overzicht geven van Gaugains cen-
trale thema’s, met andere woorden: zijn 
visitekaartje. Er zijn topwerken verza-
meld om deze thema’s in zijn oeuvre te 
illustreren. Als u het Van Gogh Museum 
wilt bezoeken, maar ook als u niet in 
staat bent met uw klas een bezoek te 
brengen aan het museum zelf, maak 
dan gebruik van de gratis te downloa-
den docentenhandleiding Van Gogh op 
school. Hierin zijn opgenomen werkbla-
den met basisinformatie en een groot 
aantal opdrachten. Ze zijn beschikbaar 
op drie niveaus: VMBO, HAVO-VWO 
onderbouw en HAVO-VWO bovenbouw. 
De bestanden zijn interactief en zowel 
individueel als groepsgewijs uit te voe-
ren. 
www.vangoghmuseum.nl,
Van Gogh Museum Amsterdam

www.CKplus.nl: overzicht van bijna 400 
lopende exposities, informatie op tref-
woord over 1200 musea
www.CKplus.nl/oorlogenvrede.html: 
thema Week van de Geschiedenis 2009
www.CKplus.nl/extra7.html: overzicht 
van culturele manifestaties en exposities
www.CKplus.nl/extra12.html: 190 stads-
wandelingen en kunstroutes
hans@CKplus.nl: voor reacties en opga-
ve gratis CKplus.nl-nieuwsbrief

Zie: Dans- en theatervoorstellingen
Foto: Bart Kuipers

Café De Unie
Zie: Architectuur in Rotterdam

Zie: MP3-stadswandelingen Leeuwarden
Foto: Steve Moss (Babylonia)



Uitwisselingsbijeenkomst
 CPE-VWO beeldend 

Collega’s die het examen beeldend VWO afnemen opgelet!

We willen jullie in de gelegenheid stellen ervaringen met het CPE-VWO beeldend en het lespro-
gramma in 6-VWO met elkaar uit te wisselen. Daarom organiseren NVTO, VKAV en VLBV op

donderdag 7 januari 2010 van 14.30 tot 20 uur in Utrecht

een bijeenkomst waarin dat kan plaatsvinden.
De uitwisseling wordt onder andere ingeleid door presen-
taties van ‘good practices’ door deelnemers. We nodigen je 
bij deze graag uit om als presentator van leerlingenwerk 
een bij-drage te leveren aan deze bijeenkomst.
Er zal ruimte zijn voor gesprek hierover. Verdere aan-
dachtspunten zijn:
- het procesmatig werken
- adequaat gebruik van materialen en technieken 
waarbij specifieke aandacht voor ‘traditioneel en/of digi-
taal’.

Cito en CEVO verlenen hun medewerking.
De kosten bedragen: € 25,-- voor leden
   € 40,-- voor niet-leden.

Er is plaats voor maximaal 45 deelnemers, dus meld je 
- als deelnemer en/of als ‘presentator’ - snel aan, want 
vol=vol. Stuur een mailtje naar m.hinderink@home.nl en 
je krijgt een aanmeldingsformulier per mail toegezonden.

We zien je graag donderdag 7 januari 2010 
in de dependance van Hogeschool Domstad, 
lokatie Weg der Verenigde Naties 1, 
3527 KT  Utrecht, telefoon (030) 2927777.

Master in Kunsteducatie!

U bent kunstvakdocent en wilt
- u verdiepen in de interdisciplinaire aspecten van de kunsten om Kunst Algemeen inspirerend te kunnen geven
- met collega’s kunst- en cultuurbeleid ontwikkelen en aansturen
- door onderzoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kunsteducatie
- leiding geven aan kunsteducatieve projecten
- een brug slaan tussen kunst(enaars) en onderwijs

Dan is de Master Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool Groningen en NHL Hogeschool dé opleiding voor u. 
Kies naast uw baan voor een vervolg op uw hbo-opleiding kunstvakdocent dans, drama, muziek of beeldende 
kunst & vormgeving. De titel die u verwerft, “Master of Education in Arts”, is internationaal erkend.
De Master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding met ruimte voor een persoonlijk pro! el.

Informatieavonden: 14 januari in Groningen; 1 februari in Leeuwarden
Zie voor verder informatie www.hanze.nl/kunsteducatie

kunstzone advertentie.indd   1 03-11-2009   15:45:40


