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Nee, u voelt het goed. Kunstzone is dikker. Meestal overkomt mij dat tijdens 
de feestdagen wanneer ik even toch geen weerstand kan bieden aan dat extra 
hapje of drankje. Ik ben bang dat mij dit nu weer gebeurt. Heb ik weer wat 
om me voor te nemen in het nieuwe jaar. Dat extra hapje, daar zit een zwakke 
overmacht in, maar dat is bij Kunstzone zeker niet het geval. De redactie 
heeft gekeken naar hoe wij u het beste kunnen voorzien van kwalitatief 
hoogstaande informatie. Tot nu toe was dat tien keer per jaar. Tien keer de 
hele productiecyclus doorlopen met een minimum aan redactionele middelen. 
Wanneer we minder keren uitkomen, kunnen we meer tijd besteden aan de 
inhoud. Dat is mooi, maar wij hebben veel te melden. Daarom willen we niet 
met veel minder pagina’s per jaar komen. Vandaar per nummer dikker. We 
hebben ervoor gekozen om zes keer per jaar uit te komen. Zes keer achtenzestig 
pagina’s in onze mooie, nieuwe opmaak. Een stapel om op uw gemak eens 
door heen te bladeren en die stukjes eruit te pikken waar u door geraakt wordt. 
Even een moment van bezinning over uw vak, een wake-up call of even een 
stimulans om verder te kijken.
 
Verder kijken…een mooi bruggetje naar het thema van dit nummer: 
Kunstenaars over educatie. Een kunstenaar als docent lijkt ongelukkig. Maar 
deze Bauhaus-achtige gedachte kan best, mits goed geregeld. In dit nummer 
staan tal van prachtige suggesties waarbij de kunstenaar de gelegenheid 
krijgt om aan het onderwijs mede vorm te geven. Ik dacht onwillekeurig even 
terug aan het nummer over excellentie en aan het nummer over beoordeling. 
Ik vroeg me toen impliciet af of onderwijs niet deels haaks op kunst staat. De 
meetbare opbrengst haaks op het onzegbare. Gelukkig laten we keer op keer 
zien dat beide aspecten in onze vakken aan de orde komen. Daarmee zijn we 
uniek en onmisbaar. In Het onbenoembare in woorden vangen vertelt Marike 
Hoekstra over hoe zij beide aspecten vorm geeft binnen het PO. Mooi om te 
lezen dat er in het primair onderwijs prachtige dingen gebeuren die de soms 
platte lespraktijk omhoogtrekken. Er staan veel meer artikelen speciaal voor het 
PO, dus smullen maar. Emiel Heijnen maakt in zijn bijdrage goed inzichtelijk 
waar de kunsteducatie zich naar zijn mening naartoe zou moeten bewegen. 
Kunst als spiegel van de maatschappij, sociaal engagement, interactief, 
interdisciplinair, globaal, enzovoort. Krachtige termen, grootse gedachten die 
antwoord geven op dat opbrengstgerichte gegeven waar onze maatschappij 
om vraagt. Ik vraag me af of ik op mijn school nog tijd krijg voor die gedachten. 
De meeste directies kijken, gevoed door CKV-wetsvoorstellen, met argusogen 
hoe van de kunst- en cultuuruurtjes nog wat valt af te snoepen. Gelukkig zijn 
er ook tegenbewegingen, maar we blijven kwetsbaar. Onderwijs = kunst is de 
titel van een stuk door Henk Langenhuijsen. Toen ik het las, werd ik gesterkt in 
het idee dat er inderdaad mensen van betekenis zijn die begrijpen waarover het 
eigenlijk gaat. Ik heb nog hoop en geen wanhoop. www.onderwijsiskunst.nl.

De redactie van de dikke Kunstzone wenst u een super nieuw jaar!
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Voor het eerst voor de klas, voor het eerst in de docentenkamer, die eerste indrukken: iedereen heeft het ooit ervaren, maar 
weet u nog hoe het was? REdAcTIE En sAMEnsTEllIng: jAnnEKE vAn wIjK

Ik ben opgegroeid in Bolsward in 
Friesland. Ik had in het huis van 
mijn ouders een klein kamertje 

met een geïmproviseerd bureautje. 
Voor mij de plek waar ik een groot 
deel van mijn jeugd doorbracht met 
het tekenen van rare werelden en 
fi guren. Ik was als persoon vrij rustig 
en misschien erg op mijzelf.

Misschien nu raar om te zeggen, maar 
ik was niet bepaald een liefhebber van 
school, met uitzondering van het vak 
tekenen. Op de middelbare school had 
ik een tekendocent die naast zijn vak als 
docent autonoom kunstenaar was. Een 
man die in zijn hele wezen een echte 
kunstenaar was. Zijn lokaal was een 
zolder met houten balken onder het dak, 
iets dat voor mij het hele romantische 
beeld compleet maakte. Toen wist ik het al; dit is wat ik wil doen!

Het onderwijs leek mij wel interessant. Ik ben begonnen in het 
MBO op de Cibap Vakschool voor verbeelding. Tijdens een 
ziektevervanging ben ik er zonder bevoegdheid ingerold. Daarna 
ben ik begonnen aan de versnelde docentenopleiding voor 
BKV. In deze periode van zo’n anderhalf jaar is mijn passie voor 
dit vak steeds groter geworden. Ik wist al in een vroeg stadium 
dat illustreren alleen mijn wereld te klein zou maken. Ik heb deze 
wisselwerking nodig zowel voor mijn vak als illustrator als voor 
mijn werk als docent.

Het beste advies dat ik kreeg was: ‘Zorg dat je 
altijd met één been in het docentschap staat en 
met het andere in de praktijk, zodat deze elkaar 
blijven versterken.’ Ik denk dat dit absoluut van 
belang is, want anders wordt je die docent die 
na twintig jaar nog steeds dezelfde opdracht 
geeft. Ik geef op dit moment kunstgeschiedenis 
en OEV (Ondersteunende Esthetische Vorming). 
Beide vakken zijn afgestemd op de andere 
praktische vakken binnen deze MBO-vakschool. 
Ze vormen de techniek, de vaardigheid en het 
kijkvermogen om met de andere vakken uit de 
voeten te kunnen.

Het leuke aan het onderwijs vind ik dat 
leerlingen geprikkeld raken door je verhaal 
en verbeeldingskracht. Ik haal mijn inspiratie 
uit mijn eigen ervaringen als illustrator, maar 
ook uit dagelijkse dingen die mij fascineren. 
Ik probeer deze prikkels altijd toe te passen in 
mijn werk als docent, zodat er een interessante 
kruisbestuiving ontstaat. Het is juist dit 
enthousiasme dat ik wil aanwakkeren bij 

leerlingen. Dit komt voort uit mijn eigen liefde voor het vak en dat 
wil ik graag doorgeven. Vooral de wisselwerking tussen theorie 
en praktijk vind ik leuk. Ik ben een praktijkmens en probeer 
dit altijd mee te nemen in mijn lessen. Hierdoor krijgen mijn 
leerlingen een meer realistische en vooral interessante kijk op de 
beeldende vakken. v

ZORg aLTIJD DaT JE MET ééN BEEN IN 

HET DOCENTSCHap STaaT EN MET DE 

aNDERE IN DE pRaKTIJK, ZODaT DEZE 

ELKaaR BLIJVEN VERSTERKEN. geboortedatum: 15 september 1982
woonplaats: Zwolle
opleiding: artEZ Illustratie en Docentenopleiding BKV 
beroep:                    illustrator, docent
werkplek:  Thorbecke College Zwolle (stage)
  MBO Cibap vakschool Zwolle (werk en stage)
favoriete tv/fi lm: Blade Runner
favoriete muziek: filmmuziek (John Williams, Jerry goldsmith)
favoriet boek: aldous Huxley - Brave New World
favoriet gerecht: Mexicaanse burrito’s
passies/hobbies: tekenen, schilderen, stripboeken, fi lms en   
  fi lmmuziek
onmisbaar ding: potlood

cv remco

ReMcoschoppert

sTRIp 

cUlTUUREdUcATIE In hET 
bAsIsondERwIjs

dE sTARTER

Ik kan mij nog vrij goed herinneren hoe het begon. Ik werd door 
de afdelingsdirecteur naar mijn klas begeleid waar een grote 
groep leerlingen stil zat te wachten en nieuwsgierig was van wie 
zij les zouden gaan krijgen. In nog geen twee zinnen werd ik 
geïntroduceerd en kreeg in mijn oor de fl uisterende tekst mee: 
‘Succes!’ Mijn eerste gedachte was: Oké, nu moet het gebeuren!’ 
En raar genoeg, zonder enige vorm van vrees wist ik heel 
gemakkelijk mijn weg te vinden. Diezelfde dag nog zei ik tegen 
mijn vriendin. Dit is wat ik wil blijven doen!

hElpdEsK 
ARbEIdsvooRwAARdEn vooR vls- En vonKc-lEdEn

De VONKC- en VLS-helpdesks voor belangenbehar-
tiging en arbeidsvoorwaarden worden bemand door 
Remko Littooij.
De spreekuren zijn geconcentreerd op een ochtend 
en een avond. Voor algemene en specifi eke vragen 
kunt u op genoemde tijden bij de helpdesk terecht: 
Hoe zit het met mijn fpu?, Is mijn taakinvulling wel 
juist? Ik heb nog steeds geen benoemingsakte, wat 
nu? Enzovoort.

Handiger is om een e-mail te sturen met de uitleg van
uw probleem. Zo kan de helpdesk een duidelijk 
antwoord formuleren dat u naar wens telefonisch of 
via e-mail terugontvangt.

Arbeidsvoorwaarden vls/vonKc
t.a.v. Remko littooij
Kluppelshuizenweg 32
7608 Rl  AlMElo
(06) 16500695

E-mail VONKC: arbeidsvoorwaarden@vonkc.nl
E-mail VLS: arbeidsvoorwaarden@vls-cmhf.nl

TElEfonIschE bEREIKbAARhEId hElpdEsK
 maandagochtend van 9 tot 10 uur
 woensdagavond van 17 tot 19 uur

als de helpdesk onbemand is of in gesprek, kunt 
u een bericht achterlaten. Dan wordt u zo spoedig 
mogelijk teruggebeld.

In juni 2012 overhandigden 
de Onderwijsraad en de Raad 
voor Cultuur hun gezamenlijk 
advies over de cultuureducatie 
in het basisonderwijs 
Cultuureducatie: leren, 
creëren, inspireren! aan de 
toenmalige staatssecretaris 
van OCW Halbe Zijlstra. Hij 
had hier in oktober 2011 
om gevraagd met het doel 
de treurige situatie van 
cultuureducatie, met name 
in het Basisonderwijs, te 
verbeteren ( ‘…hoe scholen 
in het primair onderwijs 
ondersteund kunnen 
worden bij het verzorgen 
van kwalitatief goede 
cultuureducatie en hoe 

culturele instellingen in het verlengde daarvan kunnen komen tot 
een op de kerndoelen afgestemd aanbod voor scholen.’).

Inmiddels heeft iedereen dat advies tot zich kunnen nemen en is het 
van commentaar voorzien. Deskundige en publicist Maarten Tamsma 
heeft zijn licht laten schijnen over zowel het rapport als de reacties 
van het demissionaire duo Van Bijsterveldt/Zijlstra. Zijn bevindingen 
heeft hij op papier gezet in een uitgebreid artikel Dertien 
opmerkelijkheden. De redactie van Kunstzone heeft geprobeerd 
zijn stuk om te zetten naar een passend artikelformat, maar komt 
tot de conclusie dat daarmee de inhoud geweld wordt aangedaan. 
Dat erkennende bieden wij u het integrale artikel digitaal aan op 
www.Kunstzone.nl/downloads. We nodigen u van harte uit om 
langs deze wat ongebruikelijke weg kennis te nemen van dit uiterst 
gefundeerde artikel van Maarten Tamsma. Met dank aan de auteur.

hElpdEsK&MEER
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In deze Kunstzone is er aandacht voor de momenten dat 
kunstenaars en onderwijs elkaar ontmoeten. Van kunstenaar-
docent tot beeldende kunst in schoolgebouwen, van 
verwarring tot innovatie.

Zo komen er in dit nummer veel educatieve projecten van 
kunstenaars aan bod. Deze projecten zijn niet los te zien van een 
breder scala aan raakvlakken tussen kunstenaars en educatie. In 
dit artikel richt ik me op de hoos van kunstprojecten die kinderen 
als onderwerp, school als context of educatie als strategie als 
uitgangspunt nemen.

De actuele interesse voor educatie heeft een lange traditie 
in Europa. Kinderen verschenen regelmatig in schilderijen, 
beeldhouwwerken en tekeningen. Kinderen zijn een onderdeel 
van de maatschappij en daarmee regelmatig onderwerp van 
de kunsten. Een prachtig voorbeeld hiervan is een tekening van 
Rembrandt onder de titel Two women teaching a child to walk; 
one bending over and pointing, te vinden in het British Museum. 
Teder tekent hij twee vrouwen die een kind leren lopen, waarbij 
een vrouw buigt en de weg wijst. Met een paar losse lijnen maakt 
hij inzichtelijk hoe zorgzaam dit leerproces werd begeleid.
Tekent Rembrandt het leerproces van de dreumes, andere 

namen. Een commissie van leerlingen werd gevraagd om ook 
andere namen te geven als Leer ons eens iets nieuws College. 
Sjaak Langenberg nam als uitgangspunt voor zijn werk dat de 
leerlingen trots behoren te zijn op hun school. Dat kun je doen 
door oefeningen tijdens de mentorles, of door excursies, of 
door het schoolgebouw iets speciaals te geven. De school is een 
samenleving in zichzelf. Beeldende kunst kan net zo zijn als op 
rotondes, we zien de beelden bijna niet meer, maar kunst kan 
ook je identiteit versterken, je trots symboliseren. Kunst in de 
context van school kan docenten en leerlingen bewust maken 
van de functie van kunst. Hoe een school omgaat met kunst en 
vormgeving in het schoolgebouw, sluit aan bij de manier waarop 
we omgaan met kunst in onze maatschappij.

Het kan lijken alsof kunstenaars in educatieve projecten het wiel aan het uitvinden zijn. Soms 
hebben kunstenaars als ze de klas instappen hun idealisme als enige handvat. Alsof er geen aandacht 
voor het vak doceren is binnen de kunsten, alsof er in de kunstwereld geen kennis aanwezig is over 

educatie. Toch is dit laatste allerminst waar. AUTEUR: MIRjAM vAn TIlbURg

paRaLLELLEblik
kunstenaars benutten school als onderwerp, context of strategie

kunstenaars wilden vormgeven aan het leerproces aan het 
andere uiteinde van het educatieve spectrum: de jonge 
kunstenaars. Kunstenaars zijn altijd betrokken geweest bij het 
ontwikkelen van nieuwe academiemodellen. In de jaren zestig 
van de twintigste eeuw was voor een aantal kunstenaars het 
docentschap het belangrijkste werk dat ze creëerden: ‘To be 
a teacher is my greatest work of art.’ (Joseph Beuys, 1969). De 
strategie van het lesgeven lag dichtbij performance kunst. Het 
curriculum van het radicale Groundcourse (Ealing and Ipswich 
Art Schools, Londen) van Roy ascott draaide om het stimuleren 
van het bewustzijn. Er werden extremere gedragsexperimenten 
toegepast om verwarring te veroorzaken, bijvoorbeeld 
door de studenten langdurig in lichtflitsen te laten werken. 
Vooronderstellingen en patronen werden doorbroken met 
behulp van spelmechanismen.

Naast werkgever in academies is het onderwijs regelmatig een 
belangrijke opdrachtgever. Zo werden kunstenaars financieel 
ondersteund door scholen. Het St. Bernardinuscollege te Heerlen 
heeft al sinds de jaren vijftig prachtige muurschilderingen van 
de destijds progressieve schilder aad de Haas. De middelbare 
school heeft de schilderingen omarmd. Dat blijkt wel uit het feit 

dat de kleurstelling van de hele school is afgestemd op deze 
schilderingen. als muze, opdrachtgever of werkgever, een school 
en haar leerlingen leveren de kunstenaars werk op. Wat leveren 
deze werkzaamheden voor docenten op in de 21e eeuw?

KIndEREn bIEdEn sTof ToT nAdEnKEn
Zo’n vijftien jaar geleden mocht ik tijdens de fotografielessen op 
de academie geen kinderen als onderwerp nemen, zogenaamd 
te aandoenlijk. Nu is een van de belangrijkste aangekochte 
werken van het Stedelijk Museum Amsterdam een video waarin 
de leerling centraal staat: Ruth tekent Picasso (2009) van Rineke 
Dijkstra. Op de museumvloer zit een leerling die het schilderij 
De wenende vrouw van picasso tekent. Net als bij de tekening 
van Rembrandt word je verleid om nauwkeurig naar de houding 
en de gebaren van het meisje te kijken. Ruth staat centraal 
in dit werk, niet het schilderij dat ze tekent. Je krijgt vanzelf 
bewondering voor de diepe concentratie van Ruth. Juist de rust 
en de aandacht voor details dwingt ons om beter te kijken.
De foto Schoolklas en tassen (2011) van paulien Oltheten (1982) 
laat een klas van de achterkant zien. Niet de gezichten trekken de 
aandacht, maar de kuiten, de tassen en vooral de manier waarop 
ze hun handen houden. als docent let je tijdens het maken van 
een klassenfoto vooral op of iedereen in de camera kijkt en of 
de leerlingen er allemaal op staan. Tijd om naar details te kijken 
heb je niet, laat staan om de achterkant van een klassenfoto zo 
goed te bestuderen. Door kunst over jongeren en kinderen word 
je gedwongen je eigen kennis even opzij te zetten en opnieuw te 
kijken.

bEEldEndE KUnsT op dE wERKvloER
Wellicht staat er bij u ook een beeldend kunstwerk in een hoekje 
geschoven of wordt er dagelijks langs een reliëf uit de jaren 
zeventig gelopen zonder dat iemand beseft dat het kunst is. 
Bijna elke school in Nederland bezit ergens kunst. Dit kan ook op 
de zolder zijn of op de gevel. Het Bernard Nieuwentijt College 
te amsterdam heeft zo in 2002 een werk van Sjaak Langenberg 
op het nieuwe schoolgebouw geplaatst. Deze lichtkrant geeft 
de school elke dag een andere naam, bijvoorbeeld Marije van 
der Meer College. Doordat de school elke dag naar een andere 
leerling genoemd kan worden, herkennen ze zich in deze 

Sophie poelman - Crystal Clear Water & The polluted Cycle

“ZO KaN DE KuNSTENaaR IN DE 
KLaS LEREN VaN DE ExpERTISE VaN 
DOCENTEN EN KuNSTINSTELLINgEN 
KuNNEN LEREN VaN aLLE ERVaRINg 
Op HET gEBIED VaN LEERpROCESSEN. ”

EdUcATIEvE sTRATEgIE bInnEn AcTUElE TEndEnsEn
In de jaren negentig van de twintigste eeuw werd er heel wat 
gepraat en gekookt in de hedendaagse kunst. De relatie tussen 
de kunstenaar en het publiek en de relatie tussen mensen 
werd tot strategie van beeldende kunst verheven (Relational 
Aesthetics, Nicolas Bourriaud, 1998). De dialoog werd veel als 
vorm gebruikt. Langzaamaan, zeker na 2001, was de dialoog 
niet meer genoeg. Juist de activiteiten in een sequentie en 
de intensieve samenwerking werden gezocht. Bovendien is 
er maatschappelijke zorg en het bewustzijn van het belang 
van educatie voor de economie. Zo ontstond een groeiende 
interesse in educatie bij kunstenaars en curatoren. Een paar 

Rembrandt van Rijn - Twee vrouwen leren kind lopen (circa 1635) paulien Oltheten - Schoolklas en tassen (2011) Sjaak Langenberg - Leer Ons Eens Iets Nieuws College (2002)
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de Imeldaschool probeert sinds 2008 kunst en cultuur 
in het curriculum te verankeren. Van talent naar 
toekomst is de slogan. Het verhaal van school, team, 
kunstenaar en leerlingen is sprankelend en kent vele 

wendingen. uiteindelijk blijkt aan deze schijnbare wanorde 
een doordachte, duurzame, maar vooral altijd in ontwikkeling 
zijnde visie ten grondslag te liggen. ‘Wij doen helemaal niet 
aan kunst,’ zegt Brinkman. Schoenmakers vertelt: ‘Ik dacht toen 
echt: Ik ga mijn klas toch heus niet elke week vier uur aan een 
kunstenaar afstaan, echt niet!’  ‘Ik had ook niets met kunst,’ 
vult Jarmohamed aan, ‘maar toen Ton de Vos van de Dienst 
Kunst en Cultuur bepleitte om kunst en cultuur duurzaam in het 
reguliere onderwijs integreren én illustreerde op welke manier 
kunsteducatie van belang is voor je hele onderwijs, wist ik: Dat 
wil ik ook. Inmiddels, vijf jaar later, werken ze al drie jaar op 
vaste basis met Brinkman. Jarmohamed en Brinkman vroegen 
zich voor dit interview af: ‘Zijn we er klaar voor?’ Het verhaal is 
nog niet rond, niet af. Maar de kern van wat de Imeldaschool 
doet, is onderzoeken. Het verhaal gaat juist over levenslang 
onderzoeken. Zijn ze er klaar voor? Ze hebben geen plan, ze 
hadden een plan, maar dat hangt aan de wilgen. Ze hebben 

geen methode met klinkende naam. Ze bewandelen een 
kronkelend pad dat naar Rome leidt. Ze zoeken zich een weg 
door de chaos van mogelijkheden, willen feedback van anderen 
en willen altijd flexibel zijn om aan te passen. ‘Het maakt niet uit 
of we via de Noordpool of via Thailand naar Rome wandelen,’ 
stelt Jarmohamed. ‘Het is een vruchtbare omweg,’ vult Brinkman 
aan.

ondERzoEKEnd lEREn
als kinderen van vier jaar oud met onderwijs in aanraking komen, 
zijn ze vol energie, ze willen vooruit en willen leren. Ze kunnen 
alles. Vraag in groep drie maar wie er kan tekenen! Vraag dit 
nog eens in groep acht. gaande het onderwijstraject raken de 
kinderen allerlei creatieve gaven kwijt zoals ‘iets van een andere 
kant bekijken’, verbindingen leggen, talig en visueel verbeelden, 
experimenteren, luisteren en kijken. ‘absurd toch, dat leren zo 
moeilijk wordt!’ roept Brinkman tijdens dit relaas uit. Het team 
van de Imeldaschool is met leren bezig. Met Brinkman in de 
school voegen ze een extra dimensie toe door op een andere 
manier met leren om te gaan. Samen met hem zijn ze met 
leren bezig. De basis van de samenwerking is een driehoek, 

Aziem Jarmohamed, directeur van de school, Petra Schoenmakers, leerkracht en ICC’er, en Wolf Brinkman, kunstenaar, zitten 
tegenover me. Eén voor één branden ze los. Hun drie verhalen vormen samen één verrassend geheel over hoe leerlingen van 
de Imeldaschool in Rotterdam de wereld om zich heen verkennen. Dat doen ze niet zozeer door kennis tot zich te nemen, 
maar in een continu proces van onderzoek. De verhalen raken me, maar nog meer zeggen de beelden van de kinderen, hun 
onderzoek en hun werk. AUTEUR: sAsKIA vAn dER lIndEn

zweeft een cd 
ook aan een
róde ballon?

de juiste vragen, onderzoek en experiment: het gaat over leren

Zo sterk is een druppel water!

ambitieuze namen van de projecten: Ch-ch-ch-changes: Artists 
Talk About Teaching, Curating and the Educational Turn (paul 
O’Neill & Mick Wilson, 2010), Future Academy. In de namen 
weerklinkt de behoefte aan reflectie, aan verandering en 
toekomstgerichtheid. Daarmee zijn ze een reactie op de hoge 
collegegelden en de verlammende bureaucratie bij het reguliere 
kunstonderwijs.

De toegankelijkheid van deze projecten blijkt uit de titels van 
weer andere projecten: Night School, Wide Open School, 
Copenhagen Free University, The Public School. Voor deze 
projecten is de openbaarheid van kennis essentieel. Ze zijn vrij 
toegankelijk en voor iedereen te betalen. Vaak maken deze 
initiatieven gebruik van vraag en aanbod, een inschrijfsysteem 
op internet en reageren ze snel op de vraag die er leeft. In al 
deze openheid ontstaat er ruimte voor informeel leren. Voor 
hetgeen dat je leert en dat niet te vangen is in leerdoelen 
en toetsingscriteria, voor hetgeen je tussen de regels door 
van je peers leert. uit titels als Paraeducational Departement, 
Hidden Curriculum en School of Missing Studies blijkt dat 
de projecten kritisch afhoudend zijn op vooropgestelde 
hiërarchie en leerinhouden, op regulier onderwijs dus. ‘probeer 
kunststudenten te laten nadenken over iets waar jij het antwoord 
niet op weet, alsof je samen in een bos bent en naar de uitweg 
zoekt,’ zegt Clementine Deliss over Future Academy. Dit 
verdwalen hoort bij het artistieke proces en daarmee is het een 
aan de kunstdocent gelieerde strategie.

De lezer van dit artikel weet dat de praktijk in het regulier 
onderwijs complexer is dan dat deze initiatieven doen 
geloven. Professional Problems, Amateur solutions is 
niet voor niets een statement van een van de initiatieven 

(BruceHighQualityFoundationUniversity). Ze bieden het 
reguliere onderwijs denkmodellen, buiten de praktische kaders. 
Bijvoorbeeld over peerlearning, digitaal leren en informeel 
leren. Kunsteducatie verbindt letterlijk de twee vakgebieden 
kunst en educatie. In beide contexten zijn er spelers, 
onderwerpen en strategieën. In tijden dat de noodzaak van 
kunsteducatie ter discussie wordt gesteld, is het belangrijk dat 
we van elkaars kennis gebruik maken. Zo kan de kunstenaar in 
de klas leren van de expertise van docenten en kunstinstellingen 
kunnen leren van alle ervaring op het gebied van leerprocessen.

De recente interesse voor educatie in de kunsten is goed 
voor ons vak. Het vergroot het draagvlak en de lobby voor 
kunsteducatie, mits we deze wederzijdse interesse goed 
inzetten. Kunnen we ruilen met ervaring? Is het mogelijk om 
samen een strategie te ontwikkelen voor een rijke toekomst van 
de kunsteducatie? v

- www.sjaaklangenberg.nl
- Curating and the Educational Turn, paul O’Neill & Mick Wilson, Open 
Editions/De appel arts Centre, 2010
- http://thepublicschool.org

noTEn
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Mirjam van Tilburg is onderwijsmanager opleiding Docent 
beeldende kunst en vormgeving bij Willem de Kooning 
Academie Rotterdam.

Mirjam van Tilburg

Kra
ssen

Negen jaar geleden liep ik wat verloren rond op een mid-
delbare school. Mijn afstudeerproject was een Artist-in-Res-
idence aldaar, drie dagen in de week een half jaar lang. Voor 
deze Kunstzone heb ik het boekje Suddenly: There and Back 
again dat ik hierover schreef, eens afgestoft. Zonder functie 
kuierde ik rond in de gangen van de school. Ik observeerde 
en kletste wat af. Als ik mezelf introduceerde in een klas, 
was er altijd weer de vraag wat ik daar kwam doen. Ik kon 
daar geen antwoord op geven, blijkbaar was kunstenaar zijn 
niet genoeg. De docenten en leerlingen wisten allerlei rollen 
voor me te verzinnen, van stagiaire tot journalist. Met een 
steeds groter wordende tegenzin ging ik mezelf introdu-
ceren. Ik ging de voorbeelden van de leerlingen gebruiken 
om er maar vanaf te zijn. Ikzelf kon mijn plek niet vinden op 
de school, een vreemd gevolg hiervan was dat ik mezelf na 
twee maanden nog steeds aan voorstellen was.
Docenten leken steeds te vergeten wie ik was. Ik leek in 
een parallel universum terecht te zijn gekomen, waarbij ik 
gesprekken twee keer aan het voeren was, tot aan de anek-
dotes over kleiende nichtjes aan toe. Ik wilde leerlingen en 
docenten iets teruggeven voor hun gastvrijheid en beloofde 
een paar werken aan het einde. Dat verkoos ik als mijn func-
tie. Ik kwam niet veel verder dan het voorbereiden van een 
paar performatieve werken en het maken van een decor voor 
een theaterstuk.

Negen jaar geleden vond ik het project mislukt. Een paar 
maanden later werd ik docent aan dezelfde school. Ik had 
ineens een functie. Iedereen wist wie ik was en wat ik deed. 
Een heldere rol, heerlijk. Deze rolwisseling was voor mij 
gigantisch. Verbleef ik eerst in een frustrerende vicieuze 
cirkel, nu was er geen weg meer terug. Dit is een sleutelmo-
ment voor mijn perspectief op kunstenaars en onderwijs 
geworden. Pas als docent realiseerde ik me de waarde van 
de activiteiten als kunstenaar. Niet het denken in een klas of 
vaksectie, maar buiten die kaders kijken en ongepast kiekjes 
maken. Niet het van lokaal naar lokaal rennen, maar doelloos 
kuieren en onverwachte ontmoetingen toelaten. En niet 
aangesproken worden op een functie, maar op je onafhan-
kelijkheid en autonomie. Jammer dat ik dit voor mezelf heb 
gehouden.

‘To be a teacher is my greatest work of art.’
naar citaat van Joseph Beuys

Mirjam
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een noodzakelijke driehoek: Jarmohamed die als directeur de 
voorwaarden schept en faciliteiten biedt, Schoenmakers en haar 
collega’s die hun expertise als leerkracht inbrengen en tegelijk 
open staan voor de geheel nieuwe inbreng van Brinkman, de 
derde component. Zonder draagvlak binnen de school moet 
je er niet aan beginnen zeggen ze gedrieën. Maar eerst was er 
toch de argwaan? ‘We vroegen Schoenmakers, die is in elk geval 
kritisch,’ vertelt Jarmohamed en Schoenmakers vervolgt lachend: 
‘als je mij kunt overtuigen van het belang van kunst en cultuur in 
het onderwijs, dan kun je iedereen overtuigen.’

wERKEn vIA dE lEERKRAchTEn
De aanpak leunt op het principe dat Brinkman zich als persoon 
op den duur overbodig maakt, maar dat met zijn vertrek het 
team op de ingeslagen weg doorgaat en deze zelfstandig 
verrijkt en steeds weer kunstenaars de school binnenhaalt. 
Brinkman is niet de kunstenaar die een paar uurtjes in de week 
voor de leerlingen komt. Hij werkt enkele uren per week met 
de groep. Overigens altijd samen met de groepsleerkracht die 
actief in de activiteiten participeert. Brinkman is vervolgens 
met enige regelmaat de hele week door op school te vinden. 
Het team komt op elke eerste van de maand samen in hun 
Kunstklup. Daar praten ze, denken ze, brainstormen ze; soms 
met, vaak zonder agenda. Deelname is vrijwillig: ‘Het zaadje van 

ondERzoEK En hET vERKEERdE bEEn
Zonder probleem zien Schoenmakers en collega’s kans om de 
relatie te leggen met taal: stelonderwijs en begrijpend lezen. 
‘Eerst dacht ik: Kunst? Daar heb ik geen tijd voor en als de 
resultaten van taal en rekenen achteruit gaan, kap ik ermee. 
Serieus!’ Maar de resultaten, hoe moeilijk meetbaar ook, zijn op 
alle fronten te zien. Schoenmakers: ‘Sommige leerlingen kruipen 
uit hun schulp, anderen die eerst op meerdere gebieden niet 
mee konden komen, bloeien op nu zij andere talenten kunnen 
tonen. Je ziet ook een sociaal-emotionele groei. Maar vooral 
opvallend is dat de leerlingen anders kijken en luisteren, eerder 
linken leggen en een open houding hebben.’  ‘Maar hoe komt 
dat dan?’ vraag ik. Schoenmakers: ‘Wolf werkt met taal op een 
manier die een leerkracht niet verzint. Hij doet dingen waarbij je 
denkt, oh nee! Maar als je ziet wat hij bij de kinderen bereikt... Ik 
heb als leerkracht zo mijn regels en houdt de leerlingen vooral 
binnen de vier muren, bij Wolf mag opeens van alles. Mijn hart 
staat stil als ik zie hoe de leerlingen met zagen in de weer zijn. 
Ik val van de ene verbazing in de andere. Wolf vraagt op een 
andere manier, het zijn geen gesloten vragen zoals ik ze stel. als 
ik een proefje met een ballon en een CD doe, dan is het klaar 
als de leerlingen het geval hebben zien zweven. Wolf vraagt: 
‘Hij doet het met een blauwe ballon, maar doet hij het ook met 
een rode ballon?’ Hij gaat daar serieus met de leerlingen over 

aan je vinger hangen, via het woord sterk naar de bouw van een 
boot die echt te water gaat. Brinkman laat inmiddels enthousiast 
procesfoto’s en werk van leerlingen zien. Schoenmakers valt 
in: ‘Laat eens zien wat het met de woordenschat (geschreven 
woorden) in de loop van vier weken doet.’ In een tabel 
verzamelde Brinkman die ontwikkeling. Het is maar een kleine 
inventarisatie, geen doorwrocht onderzoek, maar de resultaten 
zijn frappant. Zeker ook de illustrerende onderbouwing van werk 
waarin de leerlingen in vier weken een enorme ontwikkeling 
in zowel geschreven woord als beeld laten zien. Wat is dan de 
bijdrage van kunst, wil ik toch weten. ‘Die is bijvoorbeeld te 
vinden in creatieve competenties, waarbij je je linker en rechter 
hersenhelft gebruikt,’ verwoordt Jarmohamed, ‘zodat kinderen 
de vaardigheid van verbindingen leggen niet gaandeweg hun 
schoolcarrière verliezen. Daar hebben ze hun leven lang plezier 
van. Kijk bijvoorbeeld maar bij het vak statistiek.’ Brinkman: ‘Ik 
benader de zaken anders, laat de dingen van de andere kant 
zien, creëer een ruimte die traditioneel niet in school te vinden 
is, geef de leerlingen verantwoordelijkheden die ze van school 
niet krijgen en stel zekerheden ter discussie. Ik maak daarbij 
gebruik van kwaliteiten uit mijn vak. Natuurlijk het nieuwsgierig 
vragende, natuurlijk het experiment en natuurlijk de handen. Ik 
doe bewust van alles met de kinderen vanuit deze kwaliteiten. 
Een voorbeeld daarvan is het ‘niet weten’. Leerlingen krijgen 

Verslag van de proefopstelling van Saranda.                                                                                                 Docent en kunstenaar vullen elkaar aan.

Tabel van Brinkman: de ontwikkeling van woorden in vier weken.

enthousiasme moet innerlijk groeien, en niet opgelegd worden,’ 
zegt Jarmohamed. ‘Wat we doen, moet in de ziel van de school 
verankerd worden. Het is geen project met een begin en eind, 
waarvan de resultaten na een jaar niet meer tellen.’ Brinkman 
is er voor de leerkrachten, maar de leerlingen van groep vier 
komen hem nu nóg tegemoet lopen met het liedje dat ze in 
groep drie van hem leerden. ‘Wat Brinkman met de leerlingen 
doet,’ vertelt Schoenmakers, ‘dat verbaast me elke keer en 
daar leer ik van!’ Het draait echter, zo begrijp ik van Brinkman, 
vooral om wat leerkracht en kunstenaar samen doen. Het gaat 
erom elkaar te vinden op de overlap van wat ze doen en willen 
bereiken. Die overlap is een begin van waaruit zij een open 
dialoog starten over alle zaken die buiten het overlappende 
gebied liggen. De chemie die daaruit ontstaat, proberen ze op 
hun kinderen over te brengen. Het is essentieel dat de leerkracht 
onderdeel is van de activiteiten. Zij of hij kan immers wat er 
in het atelier gebeurt, doorzetten naar de leeractiviteiten in 
de rest van de week. De leerkracht blijft dus leerkracht en de 
kunstenaar blijft kunstenaar. De kracht zit in de mix van wat de 
groepsleerkracht samen met de kunstenaar doet.

in gesprek, waarbij de kinderen argumenteren en naar elkaar 
luisteren.’ Brinkman: ‘Ze willen graag gaan, die kinderen, je zet ze 
op het verkeerde been, het verhaal dondert om en vervolgens 
breng je hen op een splitsing, waarbij ze moeten kiezen en 
dus denken. Het gaat nooit om het antwoord, elk antwoord is 
goed, het gaat om de juiste vraag.’ En de juiste vraag zoeken 
is heel moeilijk. aan de activiteiten van Brinkman ligt een 
grote voorbereiding ten grondslag. De chaos die je ziet, is zijn 
uitgangspunt.

TAAl En KUnsT
Brinkmans basis is de taalfilosofie: ‘Maar ik ga niet een beetje 
Wittgenstein doen, hoor. Wij zijn gewoon taal, alles draait binnen 
cultuur om communiceren. De kwaliteit van het beheersen 
van de taal bepaalt de kwaliteit van het denken. Of anders 
gezegd: geef kinderen de woorden en zij leren beter denken. 
Onderzoeken is een talig proces en onderzoek staat bij ons 
centraal.’ Weken zijn Brinkman en de groepsleerkrachten bezig 
met een thema druppel of oorzaak en gevolg. Weken is de 
groep aan de slag: van een heel kleine proef, een druppel blijft 

een grote muts over het hoofd, of worden op en tegenover een 
levensgroot groot leeg papier gezet. Een andere kwaliteit binnen 
mijn vak is zelfstandig denken. Ik vertel de leerlingen niet dat iets 
zweeft en hoe dat komt; ik doe het hen niet voor. Ik zet hen door 
middel van vragen, vragen met een filosofisch karakter, aan het 
denken. Ze leren niet zozeer wat de wereld is, hoe die eruitziet 
of functioneert. Ze leren vragen over die wereld te stellen en 
er zelfstandig over na te denken. Zo worden ze aangesproken; 
gestimuleerd om te denken, te praten, te formuleren, te schrijven 
en te verbeelden. v

vier uur



12 13kunstzone.nl januari 2013

‘Nou, opeens was het dus van: ‘Jullie hebben nu een muziekproject.’ En ik dacht van: ‘Nou, dat vind ik wel relaxt, effe 
geen wiskunde, enzo.’ ‘Ja, ik zat gewoon in de kantine te chillen met wat vrienden en bam, was er een concert met 
dat koor en alles.’ Thomas en Mauri, twee leerlingen van het Roland Holst College in Hilversum, leken enigszins te 

zijn overvallen door het educatieve project The Power of Music dat het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) op 
hun school organiseerde van 1 tot en met 5 oktober. Of dat nu kwam door puberaal agendabeheer of een gepland 

verrassingseffect doet er niet zoveel toe, aangezien de projectweek en het afsluitende concert er zeker niet onder te 
lijden hadden. AUTEUR: EvERARdA slAbbEKooRn

‘dat koor’ dat op een druilerige maandagmiddag 
een concert gaf in een stampvolle kantine, 
gewoon tussen broodtrommels en blikjes cola, 
bestond uit leden van het Groot Omroep Koor 

(GOK), voor de gelegenheid in twee delen gesplitst: één deel 
voor het educatieve project en één deel voor de uitvoering 
van Alexander’s Feast tijdens de Vrijdag van Vredenburg. 
uitgangspunt in het project, bestemd voor leerlingen van 
4-HaVO/VWO, vormde dan ook dit oratorium van Händel. 
Het libretto van het oratorium is gebaseerd op een verhaal 
over de kracht van muziek. alexander de grote is de gevierde 
overwinnaar die tijdens zijn overwinningsbanket luistert naar 
zanger Timotheus, die hem niet slechts vermaakt, maar probeert 
met zijn lier en stem alexander actief te beïnvloeden. Muziek zet 
mensen immers aan tot daden, heeft invloed op hun stemming. 

het flashmob lunchconcert, dat voor alle leerlingen van het 
Roland Holst College toegankelijk was, gingen twee klassen aan 
de slag met workshopleiders Suzi Zumpe (zangcoach) en John 
Barber (componist). Het enthousiasme van deze Britten werkt 
aanstekelijk. Na een wat aarzelend begin klapt, zingt en stampt 
iedereen van hartenlust mee met de warming up. ‘Beautiful 
voices, really beautiful,’ roept Suzi. Hoewel te merken is dat de 
meeste leerlingen niet zo vaak zingen, en al helemaal geen 
klassiek repertoire, laten ze de moed niet zakken en komt Händel 
meteen om de hoek kijken: de bas-aria Revenge, revenge 
uit het tweede deel van Alexander’s Feast moet uit het hoofd 
geleerd en gezongen worden door de hele groep. Beslist niet 
simpel, maar overvloedige tekstuitbeelding zorgt voor hilariteit 
‘Sssee the sssnakes that they rear, how they hissss in their hair.’ 
Elsbeth gerritsen, één van de zangers uit het Groot Omroep 
Koor (GOK), doet voor het eerst mee aan een educatief project 
van het MCO. ‘Die Suzi heeft echt geweldige oefeningen om 
de kinderen spelenderwijs met hun stem aan de slag te krijgen, 
daar kan ik nog wat van leren.’ De leerlingen ‘eten’ intussen een 
denkbeeldig cakeje op, waarbij ze allerlei geluiden maken en 
ongemerkt precies die spieren gebruiken die je nodig hebt voor 
het zingen. In de dagen die volgen, bezoeken de leerlingen 
repetities van GOK en de Radio Kamer Filharmonie, ze schrijven 
teksten en leren een ‘levende percussie’ aan bij de workersong 
Take this hammer. Iedere keer weer beginnen Suzi en John met 
een grappige oefening om iedereen geconcentreerd te krijgen, 
vaak met gebruik van lastige ritmes.

hij bij de workshops de leerlingen wel regelmatig in een wat 
klassiekere richting stuurt met de akkoorden die hij gebruikt 
onder de melodieën van de leerlingen. ‘I just want to open a 
door, and show them the other world there is. They shouldn’t 
see a poster from a classical concert and go ‘this is all too 
difficult for me’. Maybe after this week they think: ‘Hey, I’ve seen 
that name before, I know that composer.’ That’s how I work.’

‘pRoEsT To A fAnTAsTIc wEEK!’
Een begin van die open deur kan een klassiek concert zijn en 
vrijdagavond is dan ook de grote finale: een optreden in de 
Vredenburg tijdens de pauze van de Vrijdag van Vredenburg. Na 
het eerste deel van het ‘reguliere’ concert, waarbij de leerlingen 
helaas niet aanwezig zijn, druppelt het publiek binnen vanuit de 
grote zaal. Er zijn nog veel lege stoelen, maar schijn bedriegt: 
de meeste mensen stellen eerst hun gratis wijntje veilig en 
komen dan, voorzien van drank, luisteren. geen gek idee, want 
het programma duurt ruim twintig minuten en bevat behalve 
zelfgeschreven werk van de leerlingen ook muziek van Britten, 
adams en natuurlijk Händel. Muziek die nu tot zijn recht komt, 
omdat er ook echt geluisterd kan worden.

Eén van de hoogtepunten van het optreden is de solo van 
twee stoere gasten die een amerikaans slaapliedje zingen. Een 
oudere dame stoot me aan: ‘Bent u soms van de organisaaasie 
hier? Want u zit zo te schrijven?’ Ze is te ongeduldig om mijn 
antwoord af te wachten en gaat meteen verder. ‘Ik vin het 
gewèèèldig wat die kinderen doen, enig, dat mag je ze rustig 
zeggen, ze kennen trots zijn, wat een leuke kinderen!’ Die 
‘kinderen’ bestormen na afloop van het optreden uitgelaten de 
dame met de consumptiebonnen om vervolgens met Suzi en 
John te toasten op de goede afloop. ‘What is it that you say in 
Dutch, when you say cheers?’ Vraagt John zich af met een biertje 
in de hand. ‘proost, proost!’ roepen de leerlingen om het hardst. 
‘What? proest? Well, proest it is, to a fantastic week!’ v

Everarda Slabbekoorn studeerde muziekwetenschap en 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht nadat ze haar studie orgel 
en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium had afgerond.

“‘SSSEE THE SSSNaKES THaT THEy 
REaR, HOW THEy HISSSS IN THEIR 
HaIR. ”

ROLLERRRRRR… coAsTERRRR!!!
de kracht van muziek in een natte herfstweek

foto’s: Muziekcentrum van de Omroep

‘To opEn A dooR’
De ‘gekke’ warming-up oefeningen zijn juist datgene waar Mauri 
en Thomas over beginnen. Na afloop van het project vraag ik ze 
hun favoriete onderdeel te noemen. ‘Rollerrrrrrrrrrrrr.....,’ roept 
Thomas, terwijl Mauri direct daar achteraan gilt: ‘Coasterrrr!!!’ 
giechelend leggen ze uit dat dit één van de oefeningen was 
die Suzi en John hen hebben geleerd. Maar wat is voor hen 
de kracht van muziek gebleken in deze week? Mauri vond het 
gaaf om kennis te maken met stijlen waar je anders als jongere 
niet zo snel mee in aanraking komt. ‘Ik luister soms wel naar 
pianomuziek, gewoon zonder tekst en als het een droevige 
melodie is, wordt je ook droevig. Muziek heeft echt die kracht.’ 
Volgens Thomas doet de stijl van de muziek er dan niet toe. 
Componist John valt hem later bij: ‘There is just good music and 
bad music.’ Hij zegt niet in discussie te gaan over stijl, hoewel 

stef van dijk, docent muziek en CKV aan het Roland Holst 
College, heeft inmiddels veel ervaring met de projecten: 
‘Het MCO is bijna onze achtertuin. Het is een ideale situatie 
om leerlingen mee te nemen in de wereld van professionele 
muziek. The power of Music was wel een nieuwe ervaring, 
omdat we voor het eerst een hele week aan de slag gingen 
en niet maar een paar dagdelen. Het grote voordeel is dat 
je uit je gewone doen en laten wordt weggerukt. Je raakt 
helemaal ondergedompeld in muziek. De leerlingen zijn 
echt tot het gaatje gegaan om dingen te maken waarvan ze 
in eerste instantie dachten dat ze het niet konden.’

posITIEvE ERvARIng

Elsbeth: ‘Klassieke muziek heeft soms simpelweg 
stilte nodig, ruimte om gewaardeerd te worden. In de 
rumoerige omgeving van een kantine viel de flashmob 
door het gekozen repertoire eigenlijk in het water, maar 
de meerwaarde van een hele week werken met een vaste 
groep is dat je ze ook de achtergrond van muziek kunt leren. 
Het is ongelofelijk hoe makkelijk kinderen op het gehoor 
en het geheugen met muziek werken, zonder steun van 
bladmuziek.’ Het door de leerlingen geschreven nummer 
Keeping the Spirit alive lijkt bijna filmmuziek.’
stef vertelt er meer over: ‘Doordat leerlingen zelf al 
puzzelend en zoekend muziek maakten, kwamen ze vanuit 
het thema The power of Music uit bij het vieren van het 
weekend. Een simpel drinklied moest het echter niet 
worden. aan John en Suzi vroegen ze verder te associëren, 
een ritme te bedenken waarin je de woorden zegt, een paar 
tonen te neuriën en uiteindelijk kwam dit liedje tot stand. 
Het is geweldig om met deze professionals, zowel vanuit het 
gOK als met John en Suzi, zo’n eindresultaat te bereiken.’

docEnTEn ondER dE IndRUK

Eén van de bekendste voorbeelden daarvan is het Bijbelverhaal 
van David die met zijn harpspel Saul tot rust wist te brengen, 
maar in Alexander’s Feast is rust niet de belangrijkste emotie: 
trots, uitgelaten blijdschap, verdriet, heftige verliefdheid en 
woede uitbarstingen passeren de revue. gevoelens die niet aan 
tijd of leeftijd gebonden zijn en daarom ook voor een drukke 
klas pubers herkenbaar.

sEE ThE fURIEs ARIsE!
Een week lijkt wellicht kort om op muzikaal gebied iets te 
bereiken, maar het MCO had met Alexander’s Feast een goed 
voorbeeld: Händel schreef het werk in slechts twee weken tijd! 
flink aan de slag dus, passend bij het uitgangspunt van alle 
educatieve projecten van het MCO: ‘Muziek moet je maken.’ 
Op maandag werd meteen een vliegende start gemaakt. Na 
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De laatste ontwikkelingen vanuit
Digischool.

cKv
In de Nieuwsbrief Voortgezet Onderwijs 
nummer 2 van 30 oktober 2012 van het 
Ministerie van OCW lezen we over het 
vak CKV:

De internetconsultatie over het wetsvoorstel heeft tot dusverre 
tot veel reacties geleid. Verreweg de meeste reacties hebben 
betrekking op het afschaffen van CKV als verplicht examenvak.

We kunnen uit deze nieuwsbrief verder opmaken:

•	 Culturele en kunstzinnige vorming is en blijft een verplicht 
onderdeel van het curriculum.

•	 Het moet structureel en herkenbaar in het 
onderwijsprogramma worden aangeboden.

•	 De hoeveelheid geld die scholen hiervoor ontvangen van 
het ministerie van OCW wordt niet verlaagd.

•	 Scholen bepalen zelf hoe zij deze gelden inzetten.
•	 CVK is op dit moment gebaseerd op 120 of 160 

studielasturen. Dat is straks niet meer het geval.
•	 CKV kan aangeboden worden als een kunstvak dat in het 

voorexamenjaar met een cijfer wordt afgerond.
•	 CKV kan als onderdeel van de grote kunstvakken zoals KUA 

of Tehatex worden aangeboden.
•	 CKV kan geïntegreerd in algemeen vormende vakken 

als Nederlands, moderne vreemde talen of geschiedenis 
worden aangeboden.

•	 Ook kan de school deze activiteiten in de vorm van 
projecten of modules aanbieden.

•	 Net als nu kan het worden aangeboden als het vak CKV.
•	 Op deze manieren kan de culturele en kunstzinnige 

vorming van leerlingen van de onderbouw tot het eind van 
de opleiding door de school worden ingevuld.

Tot zover de nieuwsbrief

Wat sommige mensen toch kunnen bedenken!
Maar de nieuwe minister van onderwijs Jet Bussemaker 
bedenkt vast wel weer wat anders.

Harry
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ONDERWIJS=KUnsT
In 1999 organiseerde het Sint-Joriscollege in Eindhoven voor de eerste keer een symposium met de uitdagende titel 

Onderwijs = kunst. Het was het begin van een serie bijeenkomsten tussen kunstenaars en leraren dat vanaf 2006 officieel van 
start ging. Geleidelijk werd een nieuw beeld van de leraar opgebouwd en kreeg de culturele functie van de leraar nieuw elan.

AUTEUR: hEnK lAngEnhUIjsEn

de initiatiefnemer was de toenmalige rector Teun 
abbenhuis. ‘Leraren en kunstenaars zijn op heel 
persoonlijke wijze dragers van de cultuur,’ benadrukte 
hij. ‘Meer aandacht voor cultuur op school betekent 

dat je moet beginnen bij de leraar, die immers voor leerlingen 
een belangrijke cultuurdrager is. In het denken en handelen 
van leraren wordt cultuur zichtbaar en de ontmoeting op 
school moet dus rijk zijn. Kunst moet onontkoombaar worden. 
Kunsteducatie is als het wit tussen de regels: het geeft 
extra betekenis aan een tekst.’ Op 19 november vond het 
slotsymposium plaats.

cUlTUREEl KlIMAAT
als geen ander besefte abbenhuis dat je er niet bent met 
een uurtje CKV of een cultuurkaart. Veel belangrijker is het 
culturele klimaat op een school, de vanzelfsprekendheid dat 
niet alleen hoofd en handen aangesproken moeten worden, 
maar ook het hart én dat de leraar de aangewezen persoon 
is voor een goddelijke vonk. De kern van het onderwijs is in 
zijn ogen de relatie leraar-leerling. Met twee collega’s, Bert 
Ramakers en paul van der grinten, kreeg hij het voor elkaar 
dat het ministerie van OC&W zijn ideeën steunde, wat onder 
meer in 2007 een film opleverde, getiteld Magisch Moment. De 
film geeft een inspirerend verslag van een ontmoeting tussen 
11 kunstenaars en 27 leraren. Ze discussieerden met elkaar 

‘vraag eens naar een magisch moment’

niet veranderd. ‘Tijdens mijn ontmoetingen met leraren destijds 
bleek dat er nog nooit een leidinggevende was geweest die 
hen had gevraagd of ze nog een magisch moment hadden 
ervaren. Terwijl dat toch de kern voor een kunstenaar én een 
leraar moet zijn. We leven in een tijd waarin het onderwijs heel 
veel met cijfers te maken heeft, maar het gaat nog steeds om 
het onzegbare. Onderwijs in het algemeen en kunstonderwijs in 
het bijzonder moet geen mechanische handeling worden; het 
wordt nog teveel gestuurd door beleid. Leraren moeten op een 
voetstuk gezet worden en niet afgerekend worden op meetbare 
resultaten en regeltjes die van scholen een eenheidsworst 
maken. als je van leraren ambtenaren maakt, is het einde in 
zicht. Zelfs een bel, die dwingt een leraar te stoppen als die 
midden in een gloedvol betoog zit, zou bij wijze van spreken 
verboden moeten zijn. als ik op een school kom, ervaar ik vaak 
onrust en ongeïnspireerdheid. Je moet geen sfeer creëren, 
waarin ongemotiveerde leerlingen gedijen; er is volgens mij op 
scholen veel verloren tijd en kortademigheid door een gebrek 
aan betrokkenheid en inspiratie. als leraar moet je proberen de 
gedachtegang achter de regels te zoeken, want daar haal je de 
vonk vandaan.’

Rümke: ‘Elke kind of jongere moet eens in zijn leven zo’n 
waanzinnige ervaring meegemaakt hebben, dat die daar 
zijn leven lang mee verder kan. als je daar een bijdrage aan 
mag leveren, ben je een gelukkig mens. Zelf heb ik goede 
herinneringen aan Rob de Jong, inmiddels oud-leraar klassieke 
talen van het Barlaeusgymnasium in amsterdam, die ons over 
de Romeinen vertelde en hoe hun schijnveiligheid van de 
voerproevers aan het wankelen werd gebracht. Ik heb er onder 
meer mijn persoonlijke missie aan overgehouden: meer fantasie 
en verbeelding in de maatschappij brengen. Eerst via het 
jeugdtheater en nu met theater voor volwassenen, aangevuld 
met veel educatie. Dat levert mij nog steeds magische 
momenten op en dat inspireert me telkens weer voor een 
volgende productie. Natuurlijk zit daar herhaling in, net als bij 
een lesprogramma dat afgewerkt moet worden, maar magie zal 
nooit verdwijnen als je zelf ooit bent geraakt.’

METAfooR En wERKElIjKhEId
Onderwijs = Kunst is een metafoor, maar ook een werkelijkheid. 
paul Kuypers: ‘Het geeft aan dat de leraar als kunstenaar weer 
aan het woord moet komen. Door leraren in contact te brengen 
met kunstenaars zijn ze bewust geworden van wat hun metier 
inhoudt en kan die zich losmaken van de rol die experts en 
beleidmakers hem hebben toegeschreven. Onderwijs = Kunst 
is geen model of concept. Het is niet meer, maar niet minder 
dan een idee. Tegelijkertijd kun je spreken van de idee, de 
verbeelding die de werkelijkheid in beweging brengt en af en 
toe een goddelijke vonk teweegbrengt.’

Wat de inspanningen van abbenhuis c.s. in meer dan tien jaar 
voor elkaar hebben gekregen, is lastig te meten. De opbrengst 
is in elk geval zichtbaar via de tastbare publicaties en merkbaar 
via leraren die zijn gaan geloven in hun kunstenaarschap. Dat is 
niet in cijfers te vatten. De jarenlange zoektocht naar magische 
momenten in de dagelijkse ontmoeting tussen leraar en leerling 
verdient zeker waardering en is hopelijk nog lang actueel.

Voor meer informatie kijk op www.onderwijsiskunst.nl. v

en keken bij elkaar in de keuken. Daarnaast waren er nieuwe 
symposia en publicaties, getiteld Ooghoogte 1 t/m 6. De eerste 
publicatie uit 2008 bevatte essays onder redactie van schrijver en 
cultuurfilosoof paul Kuypers. In Ooghoogte 2 staat onder meer 
de tekst van de lezingen van Mr. H.D. Tjeenk Willink, toen nog 
vice-president van de Raad van State, en Matthijs Rümke, artistiek 
leider van Het Zuidelijk Toneel.

Ook vorig jaar vond in Eindhoven een bijeenkomst plaats. De 
uitgangspunten waren ongewijzigd. In de uitnodiging stond: 
‘Wij vragen u om met ons na te denken over een nieuwe wijze 
van spreken en discussiëren over onderwijs en het beroep van 
leraar. Wij vinden de wijze waarop dat nu gebeurt volstrekt 
inadequaat, namelijk in een taal die is ontleend aan de wereld 
van bestuur en management . Een taal dus die wezensvreemd 
is aan het onderwijs. Het is een discours waarbij velen aan het 
woord zijn, maar waar, en dat is het meest betreurenswaardige, 
de stem van de leraar ten enenmale ontbreekt. Ons doel en het 
doel van het symposium is er aan bij te dragen dat de leraar aan 
het woord komt, ja zelfs hoofdwoordvoerder wordt binnen dit 
onderwijsdiscours.’

MAgIsch MoMEnT
Matthijs Rümke hield vier jaar geleden een pleidooi voor de 
onmeetbaarheid van het onderwijs. Sindsdien is zijn mening 

Teun abbenhuis foto: Jos Lammers Matthijs Rümke. foto: Joep Lennarts
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“HOE MEER JE EEN KIND 
KuNT aaNBIEDEN HOE BETER.”
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onderweg maakt Martens ruim 80 frottages. Hij wrijft 
met krijt over papier om een afdruk te krijgen van 
sporen die de Nederlanders nalieten, zoals een 
waterput of de muur van een pakhuis. Samen met 

de foto’s van de locaties bundelt hij de frottages als tweeluiken 
in een boek. Dezelfde aanpak, frottages en foto’s, gebruikt 
Martens in het project Mijn Huis. Niet het verre Japan, maar 
zijn eigen huis in Den Haag laat hij het verhaal vertellen. Zijn 
publiek bestaat dit keer niet uit verzamelaars en musea, maar 
uit leerlingen van groep drie en vier op basisscholen in Zuid-
Holland. ‘Ik had een sluimerend idee in mijn hoofd dat ik iets 
met ons huis, het ouderlijk huis van onze drie kinderen, wilde 
doen. Een soort blijvende herinnering voor als wij hier niet meer 
wonen. Dit idee viel op zijn plek toen Kunstgebouw met de vraag 
kwam om mee te werken aan een tentoonstelling voor in de 
klas.’ Helemaal vreemd is het onderwijs niet voor Martens. als 
grafisch ontwerper en tentoonstellingmaker werkte hij in het 
verleden voor de educatieve dienst van het Gemeentemuseum 
in Den Haag en als docent grafiek gaf hij twintig jaar les op de 
aKI in Enschede.

over beeldende kunst, maar ook over dans, muziek, theater en 
zelfs sport. Kinderen die op het ene gebied niet mee kunnen 
komen, kunnen dat misschien op een ander gebied wel.’ Hij 
vindt het heel zinnig om kunst door te geven aan kinderen. Dit 
was voor hem ook de reden om zijn eigen zoon mee te nemen 
naar Japan.

aanvankelijk wilde Kunstgebouw één foto en één frottage in de 
klas laten zien. ‘Juist de complete serie is zo aardig, dus heb ik 
voorgesteld om er een boek bij te maken.’ Martens zocht zelf 
contact met Canon Europa NV, die sinds zijn eerste reis naar 
Japan al meerdere publicaties van hem sponsorde. Het boek 
is 60 bij 70 centimeter. De frottages staan er op ware grootte 
in, met daarnaast de foto van de betreffende locatie in het 
huis. ‘Ik zie de juf of de meester al voor de klas staan met dat 
grote boek, zodat de kinderen het goed kunnen zien.’ Er hoort 
ook een filmpje bij de tentoonstelling waarin Martens vertelt 
over zijn werk en laat zien hoe hij de afwrijfsels maakt. ‘De 
kinderen krijgen zo ook een beeld van de persoon achter het 
werk.’ Normaal gesproken laat Kunstgebouw iemand anders 

Voor de tentoonstelling Mijn Huis heeft Martens frottages 
gemaakt van voor hem interessante plekken in zijn eigen huis: 
het bord bij de deur met het huisnummer, het marmer naast de 
trap, de kachel, de schouw en de grote kast in de woonkamer, 
de zelf getimmerde boekenkast, de oude broodplank op het 
aanrecht, het doucheputje en het hek van het balkon. ‘Ik ben op 
zoek gegaan naar krachtige zwart-wit beelden die in dit geval 
kenmerkend zijn voor ons huis. Een frottage geeft samen met de 
foto een goed beeld. als je die over 20 jaar ziet, dan zien ze er 
nog precies hetzelfde uit, ook over 100 jaar. Op deze manier kun 
je ze doorgeven.’ Zowel de techniek als het onderwerp spreken 
kinderen aan, denkt Martens. ‘Dat hele tactiele en directe. 
‘Kinderlijk’ eenvoudig met waskrijt en papier. Bovendien heeft 
iedereen een eigen huis. Dus kinderen kunnen meteen denken: 
‘Hé, bij ons thuis is dat heel anders.’ Het heeft met kijken te 
maken. Hoe je met je omgeving omgaat. Dat intensiveer je met 
zo’n project, hoop ik.’

Kunst in het onderwijs is belangrijk, vindt Martens. ‘Hoe meer je 
een kind kunt aanbieden hoe beter. Dan heb ik het niet alleen 

een mooie verpakking voor de tentoonstelling maken. Maar 
Martens is gewend om dit zelf te doen. ‘al heb ik me daar wel 
een beetje op verkeken,’ lacht Martens, ‘want normaal gaat het 
om één verpakking, maar dit zijn er vijf omdat het project vaak 
tegelijkertijd op verschillende basisscholen is.’

De samenwerking tussen een cultuureducatieve instelling en 
een kunstenaar verloopt het beste als de instelling overtuigd 
kiest voor de kunstenaar en hem vervolgens de ruimte geeft. 
‘Ik vond het prettig dat Kunstgebouw een concrete vraag had 
en dat ik deze kon verbinden aan een idee waar ik in gedachte 
al mee bezig was. En het is natuurlijk altijd bijzonder én prettig 
als iemand interesse heeft in je werk.’ In januari 2013 wordt 
het project opgenomen in de programmering van Kunstmenu 
dat Kunstgebouw in Zuid-Holland aanbiedt. Martens is heel 
benieuwd naar de frottages en foto’s die de kinderen maken. ‘Ik 
denk dat de kinderen het vast beter gaan doen dan ik. Ze zijn 
nog veel flexibeler in hun geest.’v

In 1999 maakt kunstenaar Ton Martens met zijn toen 14-jarige zoon Michiel een reis van Hirado (Nagasaki) naar Edo (Tokyo). 
De Nederlandse ambassade in Japan had hem uitgenodigd om een kunstproject te bedenken vanwege de vierhonderdste 
verjaardag in 2000 van de relatie Japan-Nederland. Zes weken volgen Martens en zijn zoon de weg die Nederlandse 
handelslieden destijds ieder jaar aflegden om eer te bewijzen aan de Shogun. AUTEUR: AnnEMARIE hogERvoRsT

tentoonstelling in de klas met werk van ton martens

MIJNhUIs

Tweeluik met een frottage van de kachel en een foto van de betreffende plek in het huis van Ton Martens.
foto: Ton Martens

Links: Kunstenaar Ton Martens werkt aan frottage.  -  Rechts: Het boek Mijn huis bevat de frottages van Ton Martens.
            foto: Ton Martens
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Toen mijn vader, beeldhouwer Marius van Beek, in 2003 overleed, liet hij een stichting en een atelier na. 
Vanwege mijn werk als onderzoeksjournalist zou ik zijn archief ordenen. Ik begon aan een digitale catalogus 
van zijn werk. Vervolgens vroeg ik mij af wat ik kon doen met zijn atelier. Konden we dit tijdelijk openstellen? 

AUTEUR: sAndRA vAn bEEK

Ik bedacht een plan om scholen het atelier te laten bezoeken 
en werd daarbij geholpen door EDU-ART, specialisten 
in cultuur en onderwijs uit arnhem, en de gemeente 
Renkum. Zo ontstond een programma en een pilot en sinds 

2008 is het atelierbezoek ondergebracht in het cultuurmenu 
voor Renkumse basisscholen. Mijn zus, beeldhouwster Mila 
van Beek, kunstenaar Elma van Imhoff en ik zijn begeleiders. 
Jaarlijks ontvangen we gemiddeld zo’n 280 leerlingen van 
groep zeven en acht in het atelier. ’t Venster, het culturele 
centrum voor Renkum en Wageningen, stelt het rooster samen. 
De gemeente subsidieert het vier uur durende programma 
dat uit zes activiteiten bestaat. De discipline is beeldende en 
audiovisuele vorming. Het onderwerp is een bezoek brengen 
aan de werkplaats van een beeldhouwer om een idee en inzicht 
te krijgen in wat deze doet, met welke materialen hij werkt, hoe 
en waar hij zijn inspiratie opdoet en hoe een beeld ontstaat. 
Thema’s zijn: beelden binnen en buiten, kwetsbaarheid en 
duurzaamheid van materiaal; boetseren in was en klei, de tastzin 
en een beeldhouwer als vader met een korte film die op school 
vertoond wordt.

Theorie, praktijk en actieve deelname komen erin samen, 
hoe werkt dit? Zodra de kinderen het atelier binnenkomen 

en nieuwsgierig rondkijken, vertel ik over Marius die hier van 
1958 tot 2003 werkte en hier zijn beelden naliet. Ondertussen 
bereiden de andere begeleiders een demonstratie voor 
van het in was gieten in een mal van een kopje/portretje. De 
leerlingen kijken stil en aandachtig naar dit gietproces. als het 
holle wassen kopje uit de mail tevoorschijn komt, reageren ze 
verrast. Het kopje gaat van hand tot hand: ‘Oh, hij is nog warm!’ 
Daarna wordt de groep gesplitst. Een groep gaat mee met een 
rondleiding langs de beelden in het dorp en de andere groep 
gaat een beeld maken in het atelier. Volgens opdracht hebben 
de leerlingen een steen meegenomen, variërend van een kiezel- 
tot een baksteen. Ze vertellen vaak waar deze vandaan komt, 
van een bergbeek of uit de tuin. als de begeleidster vraagt: ‘Stel 
dat ik geen ogen heb, kun je hem dan omschrijven zodat ik hem 
kan natekenen?’ voelen ze de steen en leggen bijvoorbeeld 
uit: ‘Deze heeft witte strepen, is lichtgrijs en past in je hand,’ of: 
‘Het is een tuinsteen, bobbelig met gaten, hard, koud, scherpe 
stukjes, veel groen, grijsachtig.’

Twee groepjes werken daarna aan tafels met de steen, zwarte 
was en rivier- en chamotte klei. Ze krijgen een reep zwarte was 
die ze in de handen kneden en in warm water dompelen tot 
deze kneedbaar is. Was heeft het voordeel dat het lang goed 

blijft. Klei is al zacht, als deze uit het pak komt en droogt snel. 
Zodra ze een balletje hebben gekneed, vraagt de begeleidster 
of ze dit willen wisselen met een ander en ze amuseren zich 
hiermee: ‘Wat voelt de jouwe zacht!’

wAT MAKEn? InspIRATIE En METhodE
Sommigen weten wat ze willen maken. Soms is dit geïnspireerd 
op een computerspel. Vaak komen dieren tevoorschijn, een 
konijn, olifant of muis. Letterlijk zei een leerling: ‘Ik begin 
gewoon, ik ga fantasie maken.’ Soms durven kinderen niet 
(‘Ik kan het niet’) en komen op een idee als de begeleiders ze 
op beeldjes in het atelier wijzen of op een afbeelding uit een 
kunstboek. De onzekerheid van ‘Wat moeten we nu doen?’ 
doet er niet meer toe als ze gaan kneden en zo ontstaan ideeën 
vanzelf, als reactie op hoe het materiaal zich voegt: ‘Ik heb 
alleen mijn handen gebruikt, geen gereedschap.’ Zo ontstaat 
verrassend genoeg van alles, zoals een zeemeermin op steen: 
‘Net als in Denemarken.’ Soms iets abstracts dat op een oor lijkt, 
waarop de maker reageert: ‘Het is gewoon wat mensen erin 
zien.’ Lastiger wordt het als het niet lukt. Een plak klei op tafel 
uitrollen tot een pannenkoek plakt of erger: het beeld valt uit 
elkaar. Dit leidt tot een drama en het inzicht dat meer klei het 
beeld verstevigt. Creativiteit of inspiratie ontstaat als er ruimte is 
voor fantasie en er vertrouwen is. Mooi of lelijk speelt geen rol 
en er wordt niet naar een kant en klaar werkstuk gestreefd. We 
mengen ons niet in ‘verbeteren’, maar sturen bij door suggesties 
te geven of vragen te stellen. Enige theoretische achtergrond 
ontleenden we uit het boek en de video ’t Tijdloze uur van 
kunstenaar Michiel Dhont.

nAAR bEEldEn KIjKEn
Veel leerlingen kennen het beeld voor het gemeentehuis van 
Renkum, maar keken er niet zo bewust naar. Terwijl ze er omheen 
lopen en het betasten, vertellen ze wat ze zien: ‘Een man, nee, 
‘t zijn twee vrouwen, lesbo’s, ze vliegen, zwemmen, hebben 
haar en vleugels.’  Ik vertel dat van De Muzen twee beelden 
bestaan en dat Marius het eerste in opdracht maakte voor het 
Conservatorium in Zwolle (1979). Hij vroeg zich af hoe hij muziek 
zou verbeelden en liet zich inspireren door muziek van Bach, 
door de muze. als ze niet weten wat een conservatorium is, vraag 

ik of ze een instrument bespelen en daar gaan we dan op door. 
Het beeld is gegoten in brons. Dit brons gieten is vergelijkbaar 
met het proces van was gieten. Zo’n groot beeld wordt gegoten 
in stukken die aan elkaar worden gelast. De kinderen ontdekken 
waar de lassen nog zichtbaar zijn. als ik vertel dat Marius graag 
zag dat een beeld werd aangeraakt, gevoeld, hij geen bezwaar 
had tegen er aan leunen of zelfs hangen en daarna vraag wat hij 
niet goed vond, roepen de kinderen meteen: ‘geen graffiti of 
kauwgum op het beeld, niet iets er tegenaan gooien!’

Marius’ beeld van De Vredesengel (2002) verderop in het dorp 
werkt op het voorstellingsvermogen. ‘Hij staat op één been, 
heeft één vleugel, van alles één!’ is meestal het eerste en dan: 
‘Hij is een slachtoffer!’ Soms zijn de reacties verbluffend. Bij 
de uitleg over dat het beeld te maken heeft met oorlog en de 
historie, de Duitse bezetting en de Slag om arnhem zijn de 
kinderen meestal belangstellend. Nog meer interesse tonen 
ze voor de manier waarop het op een paar tenen staat. Hoe 
kan dit? Ze reageren snel: ‘Hij houdt zichzelf in evenwicht;’ ‘Hij 
heeft een voetstuk,’ tot één de oplossing weet hoe het beeld 
verankerd staat. Ze weten vaak dat brons kostbaar is en het 
daarom goed vast moet staan tot het besef doordringt dat het 
ook windkrachtbestendig moet zijn.

De creaties die gemaakt zijn in het atelier, worden ter 
plekke tentoongesteld en in het laatste kwartier volgt een 
nabespreking. De kinderen vinden dit leuk, zijn trots, kunnen 
niet wachten met vertellen. Het is te merken wanneer scholen 
meer of minder tijd en aandacht aan creatieve vakken besteden. 
Leerlingen van de ene school gaan vrij met materialen om, 
leerlingen van andere scholen zijn juist schuchter of zijn onzeker 
over het resultaat. Vergelijkend is de ene groep nieuwsgieriger, 
de andere onverschilliger, wilder of rustiger, de ene wat meer 
en de andere minder gewend aan creatieve uitingen. Na het 
bezoek hebben zij, evenals hun leerkrachten, iets ontdekt over 
creaties, materiaal en beeldhouwkunst. Ik had niet kunnen 
vermoeden dat het atelierbezoek zo zou aanslaan.

Op www.mariusvanbeek.nl is alles te vinden over de 
beeldhouwer en over dit educatieproject. v

leerlingen aan de slag als kunstenaar

Wat doet een
BEELDHOuWER?

Leerlingen van Basisschool De Dorendal uit Doorwerth bij een demonstratie in het atelier.
foto: Sylvia ten Bokkel

Leerlingen van OBS Dr. albert Schweitzer uit Renkum werken met klei in het atelier.
foto: Moniek den Hartogh
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Terwijl het in kunstencentra gebruikelijk is dat kunstdocenten een dubbele beroepspraktijk hebben, worden kunstlessen 
in scholen vaak gegeven door (vak)docenten. Dat het kunstenaarschap iets toevoegt aan het lesgeven, was voor Marike 
Hoekstra, zelf kunstenaar-docent beeldend, intuïtief duidelijk. Maar hoe breng je het onder woorden? Na uitgebreide 

onderzoeken1 in diverse schoolprojecten vertelt zij aan een vakdocent PO over haar bevindingen: ‘Wij moeten elkaar in het 
werkveld niet bevechten, maar van elkaar leren.’ AUTEUR: lIEsbETh KlEUvER

kunnen maken?
‘Wat jij opsomt, is grotendeels overdraagbaar, maar kunstenaars 
staan zelf ook creatief in het overdrachtproces. Zij putten bij 
het werken met kinderen uit hun eigen maakproces: Hoe doe 
ik dat zelf? Zij richten zich minder op een eindproduct en meer 
op het artistieke proces. Overigens zie ik kunstenaars niet 
tegenover docenten staan. Vaak is er sprake van een gemengde 
beroepspraktijk, waarbij de één gestart is vanuit het leraarschap 
en zich in autonoom werk ontwikkeld heeft en de ander na een 
opleiding in autonome kunst een pedagogische en didactische 
bijscholing heeft gevolgd.’

Over authenticiteit lees ik in je onderzoek dat het hierbij gaat 
om ‘aansluiten bij de wereld van het kind’ en ‘de inbreng van de 
eigen beroepspraktijk van de kunstenaar’. Botst dat niet?
‘Bij het project Atelier in School was het de bedoeling om aan te 
sluiten bij het jonge kind en te kijken naar wat zij verzamelden 
en meebrachten. Kunstenaars vonden daarin overeenkomst met 
hun eigen verwondering en vraagstelling. Zij willen graag dat 
kinderen uitgaan van hun eigen fascinatie, omdat zij uit eigen 
praktijk weten dat het de motor is om iets te maken. Zij leggen 
daarin de verbinding met hun eigen drijfveren.’

Maar die drijfveren kunnen ook in de weg staan. Je beschrijft 
ook hoe een kunstenaar een bepaald creatief proces verwacht 
en bij oudere kinderen gefrustreerd raakt over hun hang naar 
herkenbaarheid en het maken van gebruiksvoorwerpen zoals 
speelgoed.
‘Dat een kunstenaar één is met zijn artistieke proces, kan ook een 
valkuil zijn. Het is goed dat het gaat om tijdelijke ontmoetingen 
tussen kind en kunstenaar. Het is niet de bedoeling dat kinderen 
het kunstje van de kunstenaar overnemen. Ik heb overigens 
gezien dat kunstenaars hier heel gewetensvol mee omgingen. 
Zij toonden een groot respect voor de eigen artistieke processen 
van kinderen en wilden initiatief graag faciliteren. Daarbij grijpen 
zij overigens wel degelijk in als een kind met een zaag in klei 
probeert te boren, want dat doet de kunstenaar pijn. Een docent 
is misschien gewend om breder te kijken, maar de verdieping 
die een kunstenaar vanuit zijn eigen discipline meebrengt, is 
heel waardevol.’

Een vakdocent draagt ook kennis van kunst, materialen en 
technieken over. Waar zit het verschil met de kunstenaar in de 
gidsrol?
‘Kunstenaars verdiepen zich in eigen disciplines en hebben 
kennis van ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. Dat gaat 
over meer dan gecanoniseerde kennis. Mijn onderzoek naar 
altermoderne kunst, een project voor het VO, waarbij vanuit een 
intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd concept werd 
gewerkt, richt zich echt op de werkkwijzen van kunstenaars van 
nu.’

“ KuNSTENaaRS TONEN gROOT 
RESpECT VOOR aRTISTIEKE 
pROCESSEN VaN KINDEREN.”

HET onbenoembare

VaNgEN
kunstenaar op school in docentenrol

 in woorden

Kunstenaar in de klas of atelier in school?
‘Voor mijn onderzoeken heb ik samengewerkt met Toeval 
Gezocht. Daarbij was er sprake van een atelier in de school, naar 
een idee van Reggio Emilia, maar zelf initieer ik ook projecten 
in een andere vorm. Het biedt overigens wel voordelen als 
kunstenaars in de klas niet tussen rekentoets en pauze hun 
kunstje hoeven te vertonen. In de ateliers bepaalden de 
kunstenaars de inrichting, de gedragsregels, de start en de 
afronding van het werkproces. Dat was een luxe situatie die mij 
de mogelijkheid gaf om echt te focussen op de overdracht die er 
tussen leerlingen en kunstenaars plaatsvond.’

Kun je iets zeggen over de effecten van projecten als Atelier in 
School?
‘Ik heb leerkrachten vooraf gevraagd wat zij van het 
project verwachten en achteraf om te rapporteren over 
hun bevindingen. Zij benoemden vrijer en socialer gedrag 
van kinderen, een groei in zelfvertrouwen en beeldende 
vaardigheden en zelfs in cognitie, maar dit zijn geen harde 
gegevens. Mijn onderzoek was hier ook niet op gericht, maar op 
kwalitatieve beschrijving. Het is heel moeilijk meetinstrumenten 
voor dergelijke effecten te ontwikkelen. Je hebt snel last van ruis. 
uitspraken blijven vatbaar voor discussie.’

Zijn effectmetingen niet belangrijk om dit soort projecten te 
kunnen ontwikkelen? Ik las zojuist dat de gemeente Amsterdam 
meer vakleerkrachten muziek wil aanstellen, omdat door muziek 
het auditieve gedeelte van de hersenen zich beter ontwikkelt en 
kinderen beter leren luisteren.
‘Bij zulke uitspraken vraag ik mij ook altijd af wat ze waard zijn. In 
kunstlessen is de kunst zelf het doel voor mij en geen instrument 
om andere vaardigheden te ontwikkelen of het leren van andere 
vakken te bevorderen.’

Je gaf eerder al aan dat je zelf niet in een setting als Atelier in 
school werkt. Wat voor projecten ontwikkel je zelf?
‘Een mooi voorbeeld van een eigen project is Post uit Polen. In 
dit project hebben amsterdamse kinderen en poolse kinderen 
uit groep acht zich voorbereid op een uitwisseling. De kinderen 
bedachten voor elkaar opdrachten en de resultaten, zoals 
gedichten, brieven en foto’s, werden naar elkaar opgestuurd. 
Zo leerden ze elkaar vooraf kennen. als kunstenaar ben ik de 
regisseur. Ik start met de kinderen in een open proces waarin van 
alles mogelijk is vanuit het vertrouwen dat er altijd wel resultaat 
komt. uiteindelijk zet ik mijn kwaliteiten als beeldend kunstenaar 
in om een tentoonstelling van het kinderwerk zo vorm te geven 
dat het een meerwaarde krijgt.’

Het lijkt er op dat in het basisonderwijs kwaliteit vooral gezocht 
gaat worden in doorgaande leerlijnen, methodisch werken.
‘Je kunt leerlijnen en leerdoelen ook vanuit de kunst formuleren. 
Bijvoorbeeld: leerlingen leren zich verwonderen; leerlingen 
leren materiaal te onderzoeken. Dit zijn open criteria waarvan je 
wel kunt achterhalen of ze gehaald zijn, maar die de creativiteit 
niet afremmen.’

Ik vond je onderzoeken heel inspirerend. Heb je nog meer 
onderzoek gepland?
‘Er is nog heel veel dat ik zou willen weten over de betekenis van 
het kunstenaarschap voor het lesgeven. Daar ga ik zeker mee 
verder.’ v

1. Beeldend kunstenaar Irma de Bruijne bij een onderzoek naar schoonheid bij een project in Landsmeer . 2 Enveloppen op de ruiten van 
het leslokaal.

1. Een kunstenaar is een ander soort docent (2007)
    Toeval gezocht (2008)
    Het per ongelukke goed proberen te doen (2010)
    Schoonheid als motor voor het leren van jonge kinderen (2011)

nooT

In je onderzoeken heb je gekeken naar de competenties van 
kunstenaars.
‘Vanuit literatuuronderzoek ben ik gaan kijken naar creativiteit, 
procesgerichtheid, authenticiteit en de gidsrol.’

Over creativiteit zeg je onder meer dat kunstenaars de inrichting 
van de ruimte, kunstwerken als inspiratiebron, ongebruikelijke 
materialen en andere werkvormen, zoals het werken met gesloten 
ogen, gebruiken om het werkproces bij kinderen op gang te 
brengen. Zijn deze middelen voorbehouden aan kunstenaars 
of gaat het hier om een didactiek die docenten zich ook eigen 

 3. post uit polen.
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actuele kunstpraktijken als inspiratiebron
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velen zijn het er over eens 
dat het postmodernisme zijn 
beste tijd gehad heeft, maar 
een defi nitief label voor de 

veranderde beeldende kunstpraktijk 
van de laatste twintig jaar lijkt nog niet 
gevonden. Volgens Stallabras (2009) 
werd die verandering ingezet na 1989, 
toen de globalisering defi nitief op gang 
kwam en de kunstwereld overspoeld 
werd met talloze nieuwe biënnales 
(meer dan 33!), kunstinitiatieven en 
kunstenaars uit niet-Westerse landen. De 
praktijk van de hedendaagse kunstenaar, 
opererend in de caleidoscopische, 
geglobaliseerde netwerkmaatschappij, 
laat zich waarschijnlijk beter typeren aan 
de hand van sociale dan aan de hand van 
stilistische karakteristieken. Verschillende 
curatoren en schrijvers beschrijven 
een verschuiving in de laatste twintig 
jaar met benamingen als Connective 
Aesthetics (Suzi gablik, 1994), Relational 
Aesthetics (Nicolas Bourriaud, 2002), 
Dialogic Art (grant Kester, 2004), The 
Social Turn  (Claire Bishop, 2006), The 
Collaborative Turn (Maria Lind, 2007) en 
Altermodernisme (Nicolas Bourriaud, 
2009). Met deze benamingen wordt 
zeker niet precies hetzelfde bedoeld, 
maar aspecten als sociaal engagement 
en samenwerking blijken opvallende 
sleutelbegrippen in de hedendaagse 
kunstpraktijk.

te vatten in een vijftal karakteristieken:
•	 Beeldende kunstenaars zijn 

onderdeel van een interactieve, 
collaboratieve kunstpraktijk;

•	 Deze kunstpraktijk is geworteld in 
conceptuele kunst, maar richt zich 
op maatschappelijke en politieke 
contexten;

•	 Kunstenaars verbinden lokale situaties 
en problematieken met globale 
‘grote’ thema’s;

•	 Hun kunstzinnige praktijk is eerder 
onderzoeks- en procesgericht dan 
productgericht;

•	 De kunstproductie is interdisciplinair, 
mede gestimuleerd door 
experts, amateurs en publiek met 
verschillende achtergronden bij het 
werk te betrekken.

Bovenstaande karakteristieken bieden 
zicht op een veranderende professionele 
kunstpraktijk in de tijd waarin scholieren 
van nu opgroeien. Deze praktijk staat 
haaks op een traditioneel beeldend 
curriculum waarin leerlingen vooral 
technieken leren en individueel 
werken in monodisciplinaire vakken 
met weinig ruimte voor onderzoek, 
betekenisgeving en stellingname. 
Kunsteducatoren als Zupancic (2005) en 
adams (2012) bepleiten dat leerlingen 
door het bestuderen van actuele kunst 
meer kunstbegrip krijgen en tevens 
mogelijkheden krijgen om hun mening 
te vormen rond maatschappelijke en 
politieke kwesties. atkinson (2012) 
benadrukt dat leerlingen niet slechts 
actuele kunst moeten bespreken, maar 
daadwerkelijk moeten experimenteren 
met denk- en werkprocessen uit de 
professionele kunst. De beeldende vakken 
op school zijn natuurlijk niet bedoeld om 
leerlingen op te leiden tot professioneel 

Onderzoekers Ford and Forman (2006) stellen dat scholen de neiging hebben om weinig aandacht te schenken aan 
de fundamentele kenmerken van disciplines en de rol die praktijkbeoefenaars spelen binnen die disciplines. Leerlingen 

zouden niet alleen de inhoud en het vocabulaire van een specifi ek vak moeten leren, maar dienen ook te ervaren hoe een 
professioneel vakgebied ‘werkt’. In dit artikel wil ik laten zien dat het beeldende curriculum niet alleen baat heeft bij inzichten 

uit de leerpsychologie en interesses van leerlingen, maar dat het beeldende vak op school ook gevoed moet worden door 
ontwikkelingen onder beeldende professionals zoals kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici. AUTEUR: EMIEl hEIjnEn

socIAAl EngAgEMEnT
Veel hedendaagse kunstenaars zien 
hun werk als een refl ectie op de sociale 
condities van de geglobaliseerde 
maatschappij. Curator Maria Lind (2007) 
stelt dat hedendaagse kunst fungeert 
als platform voor ideologisch debat 
in een tijdvak dat gedomineerd wordt 
door de logica van het kapitalisme. 
Curator en criticus Nicolas Bourriaud 
beweert zelfs dat het opdracht van de 
contemporaine kunstenaars is ‘to fi ll in 
the cracks in the social bond’ (2002, p. 
36). De hedendaagse kunstenaar wordt 
wel gezien als een reiziger; iemand 
die letterlijk overal ter wereld lokale en 
globale problematieken uitdiept via 
onderzoeksmatige kunstprojecten. Die 
onderzoeksmatige aanpak leidt meestal 
niet tot een enkel kunstwerk, maar 
eerder tot een reeks van interventies, 
documentaties, tussenproducten 
en presentaties. De symbolische 
artistieke reis is vaak belangrijker dan 
haar bestemming. Zo zamelde pedro 
Reyes onder Mexicaanse burgers 1527 
vuurwapens in, welke hij vervolgens 
omsmolt tot spades waarmee tijdens 
verschillende events bomen werden 
geplant. De atlas group verzamelde 
gedurende vijftien jaar allerlei materiaal 
over de recente geschiedenis van 
Libanon en presenteerde dat in 
uiteenlopende audiovisuele installaties 

en archieven. Veel hedendaagse 
kunstenaars trekken zich niet terug in 
fantastische of symbolische werelden, 
maar gaan met artistieke interventies in op 
de maatschappelijke en politieke realiteit 
(Esche, 2005).

sAMEnwERKIng Als ARTIsTIEKE 
sTRATEgIE
‘a tendency toward collaborative, 
participatory practice is undeniably 
one of the main characteristics of 
contemporary art,’ aldus theoreticus 
Boris groys (2008). Kunstenaars lijken 
in toenemende mate samenwerking en 
uitwisseling te zoeken: met elkaar, met 
experts uit andere (kunst)disciplines 
en in interactie met hun publiek. 
Samenwerking en collectieve productie 
zijn natuurlijk geen nieuwe fenomenen in 
de kunst, maar de huidige ‘collaborative 
turn’ wordt door Maria Lind geduid 
als signaal van een kunsthistorische 
overgangsperiode. De opkomst van 
kunstcollectieven en publieksparticipatie 
rond 1960 markeerde de overgang tussen 
modernisme en postmodernisme; de 
huidige samenwerkingsgolf markeert de 
herdefi nitie van het postmodernisme naar 
een geglobaliseerd kunsttijdperk (Lind, 
2009).

Een andere verklaring voor de grote 
aandacht voor samenwerking en 

pedro Reyes - palas por pistolas (2008). Miranda July - Eleven Heavy Things (2009). Santiago Sierra - 160 cm Line Tattooed on 4 people (2000). Vier Spaanse prostituees met een heroïneverslaving gaven
toestemming om een lijn op hun rug te laten tatoeëren voor een fi nanciële vergoeding ter waarde van een heroïneshot.   

- Stallabrass, J. (2009). Het uiteenvallen van
  de globalisering. In C. Vesters (Ed.), Now Is
  the Time. Rotterdam: Now Is the Time / Nai
  uitgevers.
- Lind, M. (2009). Complications; On
  Collaboration, agency and Contemporary
  art. In N. Möntmann (Ed.), New
  Communities (pp. 52-73). Toronto: public
  Books / The power plant.
- Kester, g. H. (2011). The One and the Many.
  Durham and London: Duke university press.

De volledige bronnenopgave staat op 
www.kunstzone.nl > downloads.

InfoRMATIE

(publieks)participatie in de kunst is de 
opkomst van de netwerkmaatschappij. 
Het romantische beeld van de kunstenaar 
als ‘lone genius’ lijkt defi nitief verdwenen 
en ingeruild voor het beeld van de 
kunstenaar als fl exibele creatieve 
ondernemer die samenwerking 
en uitwisseling zoekt met anderen. 
uiteraard speelt de opkomst van de 
informatietechnologie hierbij een grote 
rol, omdat die de kunstenaars in staat stelt 
om onafhankelijk en op internationale 
schaal uitwisseling tot stand te brengen.

Samenwerking als kunstzinnige strategie 
levert een interessante paradox op, omdat 
kunstenaars enerzijds de neoliberale 
maatschappij bekritiseren, terwijl hun 
ondernemingsdrift en vermogen tot 
samenwerken juist tot voorbeeld dienen 
voor de model-arbeider van de 21e eeuw. 
Criticus grant Kester pleit mede om die 
reden voor het gebruik van het woord 
‘collaboratie’ in plaats van het neutralere 
‘samenwerken’ (2011). ‘Collaboratie’ heeft 
zowel een positieve als een negatieve 
betekenis en biedt daarmee ruimte 
aan participatieve kunstprojecten die 
niet alleen harmonieus, optimistisch 
of activistisch zijn, maar die net zo 
goed oncomfortabel, provocerend 
of angstaanjagend kunnen zijn: van 
de vrolijke ‘onaffe’ beelden waarmee 
Miranda July haar publiek tot participatie 
verleidt, tot de grimmige werken van 
Santiago Sierra die verslaafden, zwervers 
en prostituees betaalt om in video-
performances ogenschijnlijk nutteloze 
taken te verrichten.

InspIRATIEbRonnEn vooR dE 
bEEldEndE lEs
De hedendaagse kunstpraktijken die 
hierboven kort zijn beschreven, zijn samen 

kunstenaar. Het beeldend onderwijs 
verliest echter aan relevantie wanneer de 
leerling geen enkele connectie ervaart 
tussen het schoolvak en de actuele 
kunstpraktijk. Juist op het snijvlak tussen 
persoonlijke interesses van de leerling en 
ontwikkelingen in het professionele veld 
wordt het vak uitdagend en relevant. Het 
inzicht in de werk- en leerprocessen van 
hedendaagse kunstprofessionals geeft 
docenten handvatten om hun lessen zo in 
te richten dat leerlingen niet alleen leren 
over de kunstpraktijk, maar leren in de 
kunstpraktijk.  v

Emiel Heijnen is senior docent aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. Bovenstaande tekst is afgeleid 
van zijn promotie-onderzoek (2010-
2014) bij de Radboud Universiteit. 
Doel van het onderzoek is om een 
didactisch concept te ontwikkelen voor 
authentieke kunsteducatie, gebaseerd op 
empirisch onderzoek naar kunstzinnige 
leerprocessen onder jongeren en 
amateurs enerzijds en professionele 
kunstenaars anderzijds.
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Initiatiefneemsters Wendy Wolf en Lisa Diederik zijn 
afgelopen zomer afgestudeerd als docent Beeldende 
Kunst & Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie 
in Rotterdam. Toen er voor het afstuderen een Digitaal 

Educatief Product ontworpen moest worden en de invulling 
hiervan volledig vrij was, besloten de dames hun passie voor 
Rotterdamse kunst en hun gemis hiervan in het kunstonderwijs in 
hun product te verwerken.

Tijdens de stageperioden van de opleiding merkte het duo 
dat er op scholen nog weinig wordt gedaan met kunst uit de 
directe omgeving. Wanneer er aandacht wordt besteed aan 
hedendaagse kunst, is dit vooral van bekende kunstenaars 
zoals Damien Hirst, Jeff Koons of Rob Scholte van Nederlandse 
bodem. Wolf en Diederik zijn van mening dat er ook in hun 
woonplaats Rotterdam een heleboel interessante kunstenaars 
rondlopen en dat het aanbod van kunstinstellingen zeer 
verrassend en veelzijdig is. Bovendien zijn deze twee punten 
goed inzetbaar in kunstonderwijs.

hERKEnnIng
Het behandelen van lokale kunst in de onderwijspraktijk kan 
ervoor zorgen dat leerlingen zich meer verbonden voelen 
met kunst. De dames vergelijken het met voetbal: ‘Ook al ben 
je geen voetbalfanaat, toch ben je stiekem voor de club in je 
woonplaats.’ Letterlijk, maar ook figuurlijk: hoe dichter iets bij 
je huis is, hoe meer je je ermee verbonden voelt. Daarnaast 
heeft actuele kunst soms een maatschappijkritisch karakter. 
Hedendaagse kunstenaars behandelen onderwerpen die 
hen bezighouden in de maatschappij van nu. Hedendaagse 
kunstenaars kunnen onderwerpen aansnijden die passen bij de 
belevingswereld van de leerling. Zo stelt kunstenaar Dennis de 
Bel het thema Copyright aan de kaak, waarbij hij gebruik maakt 
van het bekende Google Streetview en gaat Baschz voor zijn 
kunstprojecten aan de haal met het medium Twitter. Door zulke 
kunstenaars in de les te laten zien, of er een opdracht aan te 
koppelen, zullen leerlingen meer herkenning vinden in kunst.

ondERzoEK
Voor de uiteindelijke komst van de website is eerst een 
onderzoek ingesteld naar de behoefte van kunstdocenten 
omtrent het gebruik van lokale en actuele kunst in de klas. 
Er werd een online enquête verspreid onder verschillende 
kunstdocenten in Nederland en er werden enkele interviews 
gehouden. Maar liefst 70% van de ondervraagden bleek 
behoefte te hebben aan een platform dat begeleiding biedt bij 
het gebruik van lokale en actuele kunst in de onderwijspraktijk. 
Mede door dit gegeven zijn Wolf en Diederik verder gegaan met 
het ontwikkelen van hun project.

lAK.lEER
Sinds juni 2012 mag de nieuwe educatieve site LAK.leer 
ons wereldwijde web verrijken. De prikkelende naam omvat 
de afkorting Lokale en Actuele Kunst en zorgt voor een 
humoristische twist, die ook in de website veelvuldig te vinden 
is. Zo zijn de teksten luchtig en is er een verrassende thema-
indeling. De hoofddoelgroep van LAK.leer is de kunstdocent 
uit het voortgezet onderwijs. Toch is de website ook geschikt 
voor het primair- en het museumonderwijs. De aangeboden 
lesideeën zijn namelijk flexibel in te zetten en de getoonde 
excursielocaties zijn gevarieerd. De website dient als inspiratie, 
waardoor eigen invulling van de lessen mogelijk is. Iedere 

docent kan daardoor de website naar eigen interesse en 
behoefte gebruiken.

De website is onderverdeeld in zes thema’s, die allesbehalve 
traditioneel zijn. Zo staat het thema Blender voor 
interdisciplinaire kunst en het thema Proefkonijn voor kunst 
waarbij de zintuigen en het experimenteren de boventoon 
voeren. per thema worden kunstenaars, excursielocaties en 
lesideeën aangeboden. De kunstenaars zijn vaak jong en 
onbekend en de website is daarbij een goed middel om 
onder andere meer naamsbekendheid voor hen te genereren. 
Een korte algemene omschrijving wordt aangevuld met 
beeldmateriaal en internetlinks (bijvoorbeeld naar YouTube-
filmpjes of de website van de kunstenaar). Wanneer er behoefte 
is aan meer informatie, is deze met een simpele muisklik te 
vinden.

Ook de excursielocaties omvatten kleinere kunstinstellingen, 
waardoor het voor leerlingen laagdrempeliger is een 
tentoonstelling te bezoeken. Bij excursies wordt er vaak een 
bezoek gebracht aan grote, bekende musea. Toch is er ook in 
kleinere kunstinstellingen genoeg interessante kunst te zien. Die 
kleinere kunstinstellingen hebben soms geen educatief aanbod 
of bieden geen rondleidingen aan. Op LAK.leer zijn daarom een 
aantal excursie-opdrachten te vinden waarmee de kunstdocent 
zelf met de leerlingen aan de slag kan. Hierbij worden tips 
gegeven welke opdrachten bij verschillende tentoonstellingen 
passen. De lesideeën zijn er om het voor de kunstdocent 
makkelijker te maken de actuele en lokale kunst te behandelen 
in de les. De lesideeën zijn gekoppeld aan één of meerdere 
kunstenaars en bestaan uit een reflectieve, receptieve en 
productieve opdracht. Er wordt van de leerlingen verwacht dat 
ze uiteindelijk kunst kunnen beschouwen, erover kunnen praten 
en zelf kunst kunnen maken.

ToEKoMsT
Wolf en Diederik zijn meer dan tevreden over hun website, 
mede door alle positieve feedback van kunstdocenten. Ook hun 
eindexamendocenten waren enthousiast over LAK.leer. Toch 
blijft het duo kritisch. Zo zouden ze de website in een ander jasje 
willen steken, ontwerptechnisch kan het nóg beter. Ook is er 
ambitie. Lisa Diederik: ‘Ons ideaalbeeld is een LAK.leer voor elke 
grote stad, zodat iedere kunstdocent en hun leerlingen kunnen 
genieten van lokale en actuele kunst!’

Nieuwsgierig naar LaK.leer? Bekijk de website op 
www.lak-leer.nl of ‘like’ ze op www.facebook.com/lAK.leer. 
Voor vragen kun je mailen naar info@lak-leer.nl. v

lAK.LEER
Als kunstdocent is het een interessante, maar vaak ook tijdrovende klus om bij te houden wat er in de directe 

omgeving op kunstgebied zoal speelt. Met de website LAK.leer wordt dit een stuk makkelijker gemaakt. Het platform 
biedt de mogelijkheid je als docent te laten inspireren door een overzicht van lokale Rotterdamse kunstenaars 

en excursielocaties te tonen. Bovendien geven de lesideeën een extra steuntje in de rug bij het omzetten van het 
aanbod naar de onderwijspraktijk. AUTEUR: lIsA dIEdERIK

lokale en actuele kunst in het onderwijs

Screenshots van website.                        De Rotterdamse kunstenaar Baschz gebruikt Twitter: #spoongrill.

HEDENDaagSE KuNSTENaaRS 
KuNNEN ONDERWERpEN 
aaNSNIJDEN DIE paSSEN BIJ 
DE BELEVINgSWERELD VaN DE 
LEERLINg. 

LaK.LEER  KUnsTEnAARs ovER EdUcATIEKUnsTEnAARs ovER EdUcATIE LaK.LEER
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het CBK wil de kwaliteiten van beeldende 
kunstenaars inzetten in het onderwijs. Het centrum 
vindt kunstenaars bij uitstek geschikt om de 
onderzoekende geest van kinderen en jongeren 

te stimuleren, te begrijpen en te waarderen. Kunstenaars zijn 
immers beroepsmatig altijd het bekende aan het onderzoeken 
en experimenteren is hun core business. Een kunstenaar bekijkt 
de zaken van een andere kant en kijkt dus ook anders naar 
kinderen dan hun docent dat doet.

KIndbEEld
Tussen 2008 en 2011 werkte het CBK samen met stichting 
TOEVAL GEZOCHT. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat 
het CBK is gaan nadenken over het beeld dat we van kinderen 
hebben. In de atelierprojecten die ze gezamenlijk ontwikkelden, 
baseerden ze de werkwijze op het competente kindbeeld. Dat 
wil zeggen dat ze kinderen zien als geboren onderzoekers die 
houden van het experiment. Ze bezitten de vrijheid om zich te 
verwonderen en alles in hun omgeving te bevragen. Ze nemen 
het initiatief om oplossingen te bedenken voor allerlei kwesties 
die zich voordoen en construeren op deze manier kennis. Hun 
natuurlijke manier van experimenterend leren doet denken aan 
het creatief proces van kunstenaars. Mede daardoor groeide 
tijdens de atelierprojecten het geloof dat ons kindbeeld wellicht 
ook geldt voor jongeren en volwassenen en dus niet alleen is 
voorbehouden aan de onbevangen geest van kinderen.

T.z.T.
‘Ik ga altijd gewoon aan de slag met wat ik heb, dan ontstaat 
er vanzelf iets.’ Deze uitspraak deed Kim (13 jaar) tijdens het 
jongerenproject t.z.t.. Het zegt iets over het vertrouwen dat Kim 
heeft in zichzelf en in het onbekende. Blijkbaar deinst ze er niet 
voor terug om aan de slag te gaan zonder dat ze weet waar ze 
uitkomt. t.z.t. is het eerste langdurige kunsteducatieproject voor 
jongeren van het CBK. Onderzoek, experiment en initiatief staan 
in dit project voorop. Een groep tweedejaars leerlingen van de 

Thorbecke Creative Highschool werkt drie maanden lang elke 
donderdagmiddag in een tijdelijk atelier in TENT (onderdeel 
van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam). Het project heeft 
alleen een vertrekpunt en kent geen vaststaand einddoel. Het 
tijdelijke atelier van t.z.t. fungeert als plek waar de ideeën van de 
leerlingen kunnen worden uitgevoerd en als een fysiek archief 
van hun ontdekkingen.

KUnsT Als lEERsTRATEgIE
Het project is een samenwerking met kunstenaar/ontwerper 
Sophie Krier. Het CBK vroeg haar voor dit project op basis 
van de rol die procesmatig werken en documenteren in haar 
werk speelt. Ze ontwierp het atelier en legde de basis voor 
het vertrekpunt van de leerlingen, namelijk de vraag hoe 
hun ideale leerruimte eruit ziet. Krier werkt in t.z.t. samen 
met een multidisciplinair team, bestaande uit de docent, de 
educatief medewerker van TENT en een stagiaire. gezamenlijk 
documenteren zij het werkproces van de leerlingen en op 
hun beurt doen de leerlingen dat zelf ook. Krier en haar 
team gebruiken die documentatie om inzicht te krijgen in het 
onderzoeksproces van de leerlingen en om te zien via welke 
strategieën het verdiept kan worden. Krier put daarbij uit haar 
eigen artistieke bagage. Haar visie op het creatieve proces 
van de leerlingen is belangrijk in welke interventies er worden 
gepleegd. Elke keer is het weer spannend om te zien waar deze 
ingrepen toe leiden.
 
De rol van kunstenaar als systematisch onderzoeker van het 
leerproces van jongeren is interessant. Voor het CBK is deze dan 
ook de moeite waard om verder te onderzoeken. Een onderzoek 
met potentie, maar waarvan we niet weten waar het uitkomt.

Kijk voor meer informatie op www.cbkrotterdam.nl, 
www.tzt-rotterdam.nl, www.sophiekrier.com en 
www.toevalgezocht.nl.

LEERSTRaTEgIE
Kunst als

‘Hoe leren kinderen en jongeren en wat is de rol van kunstenaars in hun leerproces?’ Dat is de vraag die het Centrum 
voor Beeldende Kunsten Rotterdam (CBK) zich al een aantal jaren stelt. De zoektocht naar het antwoord is de kern 

van het educatieve CBK-programma. Een programma waarin het centrum verder gaat dan het workshopniveau 
waarbij de kunstenaar vaak gezien wordt als de bedenker van leuke dingen. 

AUTEUR: vERA MERx (cEnTRUM vooR bEEldEndE KUnsTEn RoTTERdAM)

kunstenaars stimuleren onderzoekende geest van kinderen

20 september: 
Maak, met je maquette van je ideale leerruimte als 
uitgangspunt, een eigen werkplek in deze ruimte. 
Met deze opdracht gaat de groep op dag één vol energie  
aan de slag. Ruimte innemen blijkt een complex gebeuren. 
Om het voor elkaar te krijgen kun je de ruimte afzetten, deze 
persoonlijk maken, bepaalde uitspraken doen, een fictieve 
rol aannemen, en samenwerkingen wel of juist niet aangaan.

Sophie Krier: ‘Waar ben je, in een klaslokaal of op een 
                     braakliggend terrein uit een sprookje?’

Tijdelijk atelier t.z.t. met wolkachtig schoolbord, 5 september. (ontwerp Sophie Krier) Notitie van Kim op de wolk na dag één.

Jovainy en Maxine starten met het afbakenen van een eigen stukje grond door middel van 
tape. Een startsein voor de anderen. (notitie Sarie, teamlid t.z.t.)

t.z.t. (tijdelijk zonder titel)
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Ellis, Teunie en Karlijn in gesprek
Ellis: ‘Hoe ga je werken in jullie werkplek?’
Teunie: ‘Moet je er gaan werken dan?’
Karlijn: ‘Je kunt er presenteren.’
Teunie: ‘We kunnen kussens en tafels en stoelen neerzetten. 
               Dan kun je er werken.’
Karlijn: ‘Zo hebben we het helemaal niet gemaakt. Ik had
              meer bedacht dat ik veel leer van iemand als ze een
              verhaal vertellen en uitbeelden. Vandaar het theater.’
Teunie: ‘Ja, leren op een andere manier.’

4 oktober: 
Wat als iets niet wordt zoals je het wilt, of iets dat je nodig hebt 
niet voorhanden is? Hoe kun je leren denken in mogelijkheden? 
Hoe maak je sneeuw, een wolk, de oceaan, bomen? Hoe denk je 
een kruiwagen weg? Wat heb je daar fysiek voor nodig en wat 
kun je suggereren? 
De aandacht verschuift van het begrenzen van de plek naar het 
gebruik van materiaal.

11 oktober:
Is de ruimte als geheel goed zo? Wat moet er weg of anders? 
Wat is een goede tafel voor ons atelier en een fijn begin van de 
middag?
Drie groepen hebben om de beurt de ideale tafel gemaakt, een 
andere groep geobserveerd of nagedacht over de regels van de 
ruimte.

Crystel maakt een wolk.

Davinci en Khalid op hun werkplek gefotografeerd door Iris.

Jungle werkplek van Otto en Javelin, mét werkende waterval.

Tafelvoorstel van groep 2.

uitzicht met wolk bij de werkplek van yasminna en Crystel.

Stemming voor de beste gemeenschappelijke tafel.

Jovainy, Maxine en Ouissam op hun werkplek gefotografeerd door Kim en Sarah.

 En de winnaar is… Tafel 1!
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Werkplek van Richard. Tijdelijk atelier t.z.t. op 4 oktober. De wolk is inmiddels unaniem verklaard tot ‘verveelplek’.
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met een vast programma, we werken vanuit de praktijk. Dat is 
mooi, al kan het ook wel eens misgaan. als dat gebeurt, zit ik met 
plaatsvervangende schaamte te luisteren naar de presentatie, 
maar vandaag was het prachtig!’
Dan spreken we over de plannen van toenmalig minister van 
Bijsterveldt om het vak CKV af te schaffen. ‘Ongelofelijk dat zij de 
CKV-docenten gemakzuchtig heeft genoemd,’ zegt Jaap. ‘als er 
één docent is die veel werk van zijn vak maakt, is het wel de CKV-
docent. Zij ontwikkelen telkens nieuwe lessen. Wiskundeboeken 
blijven jaar in jaar uit hetzelfde, maar een CKV-docent is constant 
bezig zijn lessen te actualiseren en aantrekkelijk te maken. En ga 
maar eens met een schoolklas naar een voorstelling, al die extra 
activiteiten kosten juist enorm veel energie!’

Ook Marleen Smans is ontdaan over de plannen van Van 
Bijsterveldt. Marleen is docent muziek aan het Koning Willem II 
College in Tilburg en coördinator van interdisciplinaire lessen 
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. ‘Kunstdocenten 
moeten al meer moeite doen om het belang van hun vak aan 
de leerlingen duidelijk te maken, de politiek maakt dat zo alleen 
maar moeilijker. Het vak CKV heeft in de afgelopen jaren met 
veel inzet vorm gekregen, er zijn kundige docenten opgeleid en 
dan nu weer afschaffen? Onbegrijpelijk.’ Marleen volgde in 2005, 
toen als leerling, een van de eerste workshops Componeren 
in de klas die ik gaf. Ze zat destijds in een examenklas van het 
Mgr. Frencken College in Oosterhout en speelde piano tijdens 
het concert. ‘Het was spannend, twee musici van buiten in de 
klas. Het gaf een extra focus. Ik herinner me nog goed hoe 
een van jullie in een handomdraai de basgitaar een halve toon 
lager stemde. Daarvan was ik erg onder de indruk.’ Voor haar 
leerlingen nu, zou Marleen het liefst een DJ voor de klas halen. 
‘Iemand die laat zien hoe hij muziek mixt en beats componeert. 
Dat zou goed bij de leerlingen aansluiten.’

anke van Esch, docent drama aan het Koning Willem II 
College in Tilburg, benadrukt dat educatieve projecten van 

kunstinstellingen wel binnen het lesprogramma moeten 
passen. ‘We worden als kunstdocenten overspoeld met allerlei 
aanbiedingen, maar het is lastig om met een klas buiten 
schooltijd op stap te gaan.’ Zij noemt het project Heilig Vuur van 
Het Zuidelijk Toneel als een goed voorbeeld van hoe het zou 
moeten. ‘Dat vindt grotendeels plaats tijdens de dramalessen.’

Berrie Kolmans is docent muziek aan het Koning Willem 
II College in Tilburg. al vijf jaar nodigt hij musici van Het 
Brabants Orkest uit om een workshop te geven. Zijn school 
heeft een speciale muzische afdeling voor leerlingen met een 
bijzonder talent voor drama, dans, beeldende kunst of muziek. 
Kinderen van al deze afdelingen leverden hun bijdrage aan de 
eindpresentaties van de workshops. Dit leidde tot bijzondere, 
theatrale muziekuitvoeringen in de Concertzaal Tilburg en het 
Muziekgebouw in Eindhoven. Berrie’s ogen twinkelen als hij 
over de projecten vertelt. ‘Wij docenten zijn gebonden aan 
een lesprogramma, aan tijden en regels. Musici hebben een 
vrijere manier van werken. In het begin schrok ik ervan dat bij 
jullie sommige leerlingen lang moesten wachten als andere 
repeteerden. ‘Meester ik heb niets te doen…,’ klaagden ze dan. 
Maar van luisteren leer je ook en na de eindpresentatie zijn ze 
trots. Ze hebben het samen gedaan.’ vzelf zette ik mijn eerste schreden op het educatieve 

pad in 2005. Met een aantal collega’s uit Het Brabants 
Orkest begon ik workshops Componeren in de klas te 
geven op basisscholen en op scholen voor voortgezet 

onderwijs. Van de kunstinstellingen wordt nu verwacht dat zij 
extra educatieve taken op zich nemen. Een goed moment om 
eens van gedachten te wisselen: Hoe werkt dat eigenlijk, een 
professioneel musicus voor de klas?

Lars van den Oever is muziekdocent aan de Mytylschool 
Eindhoven. Dat is een speciale school voor leerlingen met een 
lichamelijke beperking. Een aantal weken voordat ik hem belde 
voor dit interview, heeft hij met zijn leerlingen een workshop 
Componeren in de klas van Het Brabants Orkest gedaan. ‘Ik 
maak zelf ook muziek met de kinderen,’ zegt hij, ‘maar het is 
toch iets heel anders als er een professioneel musicus met 
zijn instrument de klas binnenkomt. Ik had vantevoren met de 
kinderen op YouTube filmpjes van de muzikanten bekeken. Ze 
hebben bewondering voor zo iemand. Ze zien de passie. Toen 
Eva met haar grote contrabas het lokaal binnenkwam en begon 
te strijken, bewogen de kinderen meteen met haar mee.’ Hij 
benadrukt de waarde die de docenten van de school aan zo’n 
workshop hechten. ‘De leerlingen zien het als een uitstapje, een 
extraatje, maar eigenlijk is het een belangrijk leermoment. Ze 
leren samenspelen, niet alleen muzikaal, maar ook sociaal. Ze 
leren naar elkaar luisteren, op elkaar wachten.’ Hij vertelt hoe de 
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een gesprek met collega’s, docenten en oud-leerlingen
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leerlingen het eindresultaat van de workshop presenteerden 
op het podium. ‘Het was heel spannend. Er waren ouders, 
medeleerlingen en docenten. Zoiets is voor de leerlingen een 
enorme succeservaring. Ze praten er nog lang over na. De 
jongere kinderen die erbij waren, vragen nu al wanneer zij aan 
de beurt zijn.’

Jaap van Wershoven is hoornist en workshopleider 
Componeren in de klas bij Het Brabants Orkest. Daarnaast is 
hij docent muziek op het Eckartcollege in Eindhoven. Hij heeft 
niet alleen ervaring als professioneel musicus voor de klas, hij 
weet ook wat het is om docent te zijn. als ik hem spreek, heeft 
hij net het slotconcert van een workshop op een basisschool 
in Bladel achter de rug. ‘Natuurlijk leren de leerlingen er veel 
van. Ze moeten op elkaar reageren, elkaar aanvullen, elkaar 
corrigeren, maar ze vinden het vooral heel erg leuk. Ze bleven 
maar oefenen en wilden geen pauze. Bij de uitvoering was het 
volle bak. alle ouders waren er, een enorme meerwaarde voor 
de school.’ Ook Jaap ervaart hoe indrukwekkend de kinderen 
het vinden om van zo dichtbij een musicus met zijn instrument 
aan de slag te zien. ‘Niet dat ze precies weten wat Het Brabants 
Orkest is, daar hebben ze geen idee van, maar ze beseffen wel 
dat daar iemand staat die heel goed is op zijn instrument. Daar 
kijken ze tegen op. Ze vinden het bijzonder om met zo iemand 
te werken.’ Jaap ziet zeker verschillen tussen een ‘gewone’ 
docent en een musicus voor de klas. ‘Wij musici werken niet 

Vanaf eind jaren negentig zijn scholen en kunstinstellingen steeds meer verbindingen aangegaan. Leerlingen bezochten 
musea, concerten en voorstellingen en professionals uit de kunstwereld gingen met allerlei speciale projecten en workshops 
naar de scholen. Maar de tijden zijn veranderd. De Cultuurkaart werd afgeschaft en ook weer niet. En als we de plannen van 
toenmalig minister van Bijsterveldt serieus moeten nemen, zal ook het CKV-onderwijs het onderspit delven. Aan de andere 

kant wordt weer meer belang gehecht aan muziekles op de basisschool. AUTEUR: MAchIEl swIllEns

Onder leiding van professionele orkestmusici gaan leerlingen tijdens de 
workshop Componeren in de klas aan de slag met klanken en geluiden. 
Er is voor elke leerling een muziekinstrument, maar eigen instrumenten 
zijn ook welkom. aan de hand van spelopdrachten en improvisaties 
ontstaan melodieën, ritmische patronen en akkoorden. Daarmee bouwen 
de leerlingen gezamenlijk een muziekstuk naar aanleiding van een 
bepaald thema. Zo zijn ze allemaal componist, maar ze vormen ook het 
orkest. De muziek wordt goed gerepeteerd, net als in een echt orkest, 
en uitgevoerd tijdens een slotpresentatie. Na de workshops, in de regel 
zijn dat er drie, bezoeken de leerlingen - indien mogelijk - een concert 
van het orkest. Daar zien ze hun musicus in actie, horen ze hoe beroemde 
componisten te werk gingen en beleven ze hoe het er aan toegaat bij een 
groot symfonieorkest.

Dit project van Het Brabants Orkest is geschikt voor leerlingen van het 
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs op elk niveau. ga voor 
meer informatie ga naar www.hetbrabantsorkest.nl > MAAK KEnnIs 
MET hET oRKEsT > EdUcATIE.

coMponEREn n dE KlAs

DE LEERLINgEN ZIEN HET aLS EEN 
uITSTapJE, EEN ExTRaaTJE, MaaR 
EIgENLIJK IS HET EEN BELaNgRIJK 
LEERMOMENT. 

MuZIKaNTvoor de klas

Machiel Swillens met zijn leerlingen na een workshop. foto: Simon van Boxtel Jaap van Wershoven foto: Simon van Boxtel Machiel Swillens met leerlingen van het Stedelijk VSO te Rosmalen.
foto: ad ploegmakers 

Heidi poessé met kinderen van de Dr. Landmanschool te Helvoirt. foto: ad de Jong
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Ik kan me nog goed herinneren dat ik tussen mijn vijfde en mijn 
zevende levensjaar alles uit handen liet vallen als ik in de verte 
het aanzwellende geluid van een drumband hoorde. Dan rende 
ik naar de parkeerplaats naast ons huis waar even later, in vol 
ornaat, mijn marcherende helden zouden passeren. Tijdens het 
voorbijgaan van zo’n orkest knarste ik vol bewondering met mijn 
melkkiezen het stuwende ritme van de snaredrumspelers mee. 
Niets liever dan dat wilde ik later ook in zo’n trommelband spelen. 
In een fanfare ben ik nooit terechtgekomen, maar het stond voor 
mij al vroeg vast dat ik slagwerker zou worden. Na een traject van 
muziekscholen, twee middelbare scholen, waar muziek hoog in 

pO/VO // pERCuSSIONIST VOOR DE KLaS KUnsTEnAARs ovER EdUcATIE

Wat heeft een percussionist, professioneel opgeleid, te zoeken in het onderwijs en dan nog wel bijzondere vormen van 
onderwijs? Ik doorliep het conservatorium, maar voelde diep van binnen de liefde voor de onderwijskundige en creatieve 

overdracht. Het bracht me naar zowel het professionele vak als naar het onderwijs. 
AUTEUR: pEpIjn zwAAnswIjK

pERCuSSIONIST
de start van een levenslange passie voor muziek

1 2

je voor een groep acht tijdens de eerste les op een smartboard 
of een computer een kort YouTube-filmpje van Michael Jackson 
laat zien waarin al die rare trommels voorkomen, vinden 
prépubers het altijd vet om vervolgens zelf aan de slag te gaan. 
Je concretiseert hiermee waartoe de lessen de weken daarna 
kunnen leiden.

Naast de projecten die ik verzorg voor het regulier onderwijs, 
geef ik één dag per week muziekles aan de onderbouw van het 
Auris College in Rotterdam. Dit is een school voor autistische, 
dove en slechthorende kinderen. Didactisch gezien is dit 
natuurlijk een fantastische uitdaging. Hoe kun je een kind dat 
slechts bepaalde frequenties hoort of soms alleen maar trillingen 
voelt, iets meegeven over muziek en met plezier een instrument 
laten bespelen? Hoe kun je iemand met een al dan niet zware 
vorm van autisme bereiken en ‘bij de les houden’? Op het 
Auris College werk ik altijd in blokken van twaalf weken en het 
is geweldig om een groep aan het einde van zo’n reeks lessen 
het behaalde muzikale eindresultaat te zien en horen spelen. 
De weg naar zo’n eindpresentatie is vaak lang en gaat over het 
winnen van vertrouwen en het onderzoeken van de fysieke en 
cognitieve mogelijkheden van een kind met beperkingen.

De afwisseling maakt dit werk zo uitdagend voor mij. Het ene 
moment sta ik in het hart van amsterdam Nieuw-West met 
kinderen van groep acht een slagwerkstuk in te studeren voor 
een eindmusical, het andere moment vertel je in Wassenaar voor 
een kleuterklas een spannend verhaal waarbij de kinderen de 
begeleidende filmmuziek spelen.
Onlangs is bekend geworden dat amsterdam als eerste 
gemeente in Nederland een convenant gaat sluiten met scholen, 
muziekinstellingen, lerarenopleidingen en het conservatorium 
om de ouderwetse muziekles weer te laten herleven op 
basisscholen. De kans is groot dat meerdere grote steden dit 
initiatief gaan volgen. Een fantastische ontwikkeling in het steeds 
meer op taal en rekenen gerichte primaire onderwijs.v

Pepijn Zwaanswijk heeft als uitvoerend musicus gespeeld 
met Medicamento, Toneelgroep De Appel, Theatergroep De 
Luie Honden, Monsieur Dubois, Arthur Ebeling en DJ Gregor 
Salto. Daarnaast geeft hij regelmatig percussieworkshops voor 
bedrijven en scholen en heeft hij een eigen lespraktijk in Haarlem 
voor Cubaanse en Braziliaanse percussie. De gevorderde 
leerlingen treden inmiddels onder de naam Bloco Barril 
regelmatig op. Kijk voor meer informatie op 
www.zwaanswijkpercussion.nl en www.kijkopkunstgras.nl.

het vaandel stond, en het Rotterdams Conservatorium werd ik 
uiteindelijk beroepsmusicus.

als ik tegenwoordig ergens optreed of lesgeef aan kinderen, 
ben ik me er altijd van bewust dat er ergens in het publiek of 
in de klas een kind aanwezig is op wie al die trommels een 
onuitwisbare indruk maken. Dat kun je echt veroorzaken bij 
kinderen: de start van een levenslange fascinatie of passie 
voor muziek. Dit is een aantal jaren geleden de belangrijkste 
motivatie voor mij geweest om me ook te richten op het 
onderwijs. als percussionist/drummer verzorg ik regelmatig 

met veel plezier percussieworkshops voor het basis- en het 
vervolgonderwijs. Daarbij maak ik gebruik van afro-Braziliaanse 
percussie-instrumenten. Je kunt muzikaal inhoudelijk heel veel 
kanten op met al die verschillende trommels, bellen en schud-
instrumenten. Voor iedere leeftijdcategorie heb ik in de loop 
der jaren een uitdagende en aanstekelijke workshopmodule 
ontwikkeld.

De lessen voor de onderbouw staan vooral in het teken 
van muzikale vraag- en antwoord-spelletjes, dynamiek en 
verbeelding. als ik vier of meer lessen kan geven, besteed ik ook 
aandacht aan het geheim van het notenschrift. Op een speelse 
manier wordt het verband gelegd tussen het basale notenschrift 
en het uitvoeren van muziek. aan het einde van zo’n lessenreeks 
kunnen de kinderen redelijk strak een aantal maten van het bord 
klappen, zingen of slaan op een trommel. Een enkeling kan dit 
zelfs al uit het hoofd. Op een dag koppelde ik, als didactisch 
experiment, een aantal syllaben aan bepaalde notenreeksen. 
Verrassend genoeg bleken er twee kinderen met een vorm 
van dyslexie in die klas alles heel goed te kunnen volgen. Naar 
aanleiding van deze ontdekking werk ik op dit moment aan een 
methode die een vertaalslag maakt tussen het notenschrift en 
woordidentificatie.

De bovenbouw is al heel goed in staat om verschillende 
patronen te spelen die gecombineerd een ritme vormen. grote 
basdrums en de in geluid sterk contrasterende snarentrommels 
vormen hier de basis van het instrumentarium. Men draagt de 
instrumenten aan riemen, zodat er ook gemeenschappelijk 
bewogen kan worden tijdens het spelen. De combinatie van 
muziek en beweging is voor de bovenbouw erg succesvol 
gebleken in de loop der jaren dat ik dit werk doe. altijd probeer 
ik een vertaalslag te maken naar wat er leeft onder kinderen. als 

“aLS IK TEgENWOORDIg ERgENS 
OpTREED Of LESgEEf aaN 
KINDEREN, BEN IK ME ER aLTIJD 
VaN BEWuST DaT ER ERgENS IN 
HET puBLIEK Of IN DE KLaS EEN 
KIND aaNWEZIg IS Op WIE aL DIE 
TROMMELS EEN ONuITWISBaRE 
INDRuK MaKEN.”

in het onderwijs
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van al zijn uitgevoerde werk is er wel ergens een 
maquette te vinden en overal slingeren kristallijne 
vormen (gesoldeerde structuren die hij gebruikt voor 
zijn opdracht voor de hogesnelheidslijn, red.). Daarnaast 

wekt het de indruk dat alles door elkaar heen gebeurt, schoon en 
vuil werk, verleden en heden. Op indringende wijze geeft deze 
beeldenstorm de ‘no nonsense’ indruk van Körmeling weer.

Waarom heb je eigenlijk nog nooit op vaste basis lesgegeven?
‘Het is veel leuker om als gastdocent eens rond te fladderen, dan 
zie je nog eens wat. Dat kun je dan weer gebruiken in je eigen 
werk. Lesgeven op een basisschool lijkt me echt helemaal niks. 
Op een middelbare school heb ik wel eens een lezing gegeven. 
als daar de docent goed is, dan reageren de kinderen ook heel 
goed. Dan kun je ook datgene uit iemand halen wat erin zit. Dan 
kun je hun talent stimuleren. als totaal gefrustreerde kunstenaar 
les gaan geven en daar dan een soort van dictatuur uitoefenen? 
Rot op zeg. Die studenten hebben toch echt pech om met zo’n 
sukkel in zee te moeten gaan. Er zijn ook leraren die supergoed 

Zo af en toe geeft John Körmeling een gastles, maar eigenlijk heeft hij er geen tijd voor en wil hij, zoals hij zelf 
zegt, meer bouwen. Daar steekt hij het liefst al zijn energie in. Het gaat ook goed met de opdrachten.

Als je zijn atelier binnenkomt, stap je in een overvloed aan beelden. AUTEUR: ThEA vUIK

Happyteacher
‘ze dachten daar dat ik gek was.’

1 2

zijn. Dan heb je echt mazzel als student. Het hangt helemaal af 
van wie je treft op de academie. Screenen? Ja, maar diegenen 
die screenen zijn vaak niet de slimste. Die zitten al jaren bij alle 
vergaderingen. Nergens zijn ze op fouten te betrappen, wijzen op 
alle fouten, maar als ontwerper of als inspirerend iemand zijn ze 
niks.’

opgRAvIngEn
Körmeling is zelf op de TU bouwkunde gaan studeren, maar viel 
op de een of andere manier meteen het eerste jaar al op.
‘Ik ben blij dat er toen een docent was die me wel zag zitten. Hij 
was HBO-architect, maar had vroeger kunstacademie gedaan en 
die ziet blijkbaar dat je toch liever andere dingen doet dan alleen 
maar een soort van plattegrondjes zitten tekenen. Hij zei: ‘ga jij 
eens naar buiten, want daar zijn ze met een project bezig. Jij moet 
gewoon met je handen aan de slag, dat past het beste bij jou.’ 
Ik heb toen hele zandzuilen gegraven. Buiten. gewoon bouwen, 
maar dan een soort overbodig zand weghalen, zodat ik grote 
zandzuilen overhield, tot 2 meter diep.’

Het is beeldende kunst en geen scrabble.’
Heb je zo’n docent in gedachten waar je veel aan gehad hebt? 
‘Verreweg mijn beste docent was Tom Dubbelman. Hij is nu 
gepensioneerd. Vorig jaar is hij nog hier geweest. als hij niet 
mijn docent zou zijn geweest, was ik allang van die school af, dat 
weet ik zeker. Misschien was ik dan wel als bouwvakker de bouw 
ingegaan.’

Heb je nog een advies aan docenten?
‘Ja, met jou praten ha, ha… want, ik vind dat de enige taak 
die een docent heel goed zou moeten doen, is iets zien, iets 
opmerken wat in zo’n student leeft en dat weten te pushen. Of 
je het als docent er nu wel of niet mee eens bent. En niet zoals 
in Duitsland volgelingen maken. Kleine Herzbergers, Of kleine 
van Eijkjes. Dat is afschuwelijk. als docent lijkt me dat het ergste 
dat je kunt overkomen. Die krijgt een 10, want die is zo goed, 
omdat hij hetzelfde is als ik. Studenten moeten zelf zien en zelf 
ontdekken wat goed is. Van die ander worden ze misschien 
bang. ‘als je zo doet als ik komt alles goed. Dan krijg je een cum 
laude of wat dan ook.’ Dat vind ik echt helemaal niks.’

Voordat Körmeling weer verder aan het werk gaat, wil hij me nog 
gauw een tip meegeven.
‘Die filmpjes van Buster Keaton, ken je die? Huizen die in elkaar 
storten precies als je voorbijloopt? Moet je eens laten zien aan 
die leerlingen van je. Lachen ze zich rot. Kapot gewoon. Daar 
kun je een hele serieuze opdracht aan vast maken waar ze 
veel van kunnen leren. Laat ze maar een huis zo maken dat ie 
precies op een dergelijke manier instort. Of dat de raamopening 
precies om die figuur heen valt. Mag z’n hoofd niet raken. Toch 
geweldig?!’v

Wat moet iedereen van jou gedacht hebben?
‘Ze dachten daar dat ik gek was. Ik las allemaal boeken over 
Babylonië, over tempels en wilde ook zoiets maken en omdat ik 
geen materiaal had, deed ik net alsof ik een opgraving aan het 
doen was.’

Ben je wel geslaagd voor de TU?
‘als je je wiskunde en je mechanica maar haalde, was er niks 
aan de hand. Dus kon je daarnaast gewoon wat vakoefeningen 
en andere dingen doen. Ik wist namelijk wel te verwoorden 
waarom ik deze dingen deed… O ja, ik ben niet gek. Ook al 
moet ik toen wel zo geleken hebben,’ schatert Körmeling. ‘De 
school moet een zoektocht zijn naar waar jij ‘thuishoort’ en op de 
kleuterschool kun je daar al mee beginnen,’ vervolgt hij, ‘maar 
wel alles tegelijk, het maken en het denken dat echt bij elkaar 
hoort. Je bedenkt het en je leert het maken. Ik heb bijvoorbeeld 
lassen geleerd op de Tu. Ik vind dat dat in het totale pakket 
moet zitten. als een architect niet kan lassen, niet kan timmeren, 
niet kan zagen en niet kan sleutelen, is hij gewoon een 
waardeloze flapdrol, want hij kan niets. als er gebouwd wordt, 
moeten er toch dingen worden aangepast ? En hoe gaat hij dat 
dan aanpassen?’

InspIRATIE
Toen Körmeling later door de ‘ouwe’ Slothouber het advies kreeg 
om naar het werk van de Russische constructivisten te kijken, is 
volgens hem het hek van de dam geraakt. Hij zag iets wat precies 
bij hem paste. Maar daar bleef het niet bij. Hij liet en laat zich 
graag door velen inspireren.
‘Duiker en Bakema zijn echt geweldige lui. En de futuristen 
natuurlijk en de Dadaïsten. Die maken goede plannen. Winnie 
Maas is bijvoorbeeld echt een toparchitect, de beste van 
Nederland. Ik denk aan Maarten Baas, de beste ontwerper 
die Nederland ooit gehad heeft. Dat ongeluk dat hij heeft 
veroorzaakt, dat is echt top. Die klokken die hij gemaakt heeft, 
vind ik geniaal. Die afgefikte meubels van hem, ongelofelijk 
goed. Dat is geen design meer, dat is absoluut kunst. Echt heel 
goede design of heel goede wat dan ook valt automatisch onder 
de noemer kunst. ‘De geest moet waaien,’ zei Johnny van Doorn. 
Dat is dus ook weer zo’n geniale figuur.’

Je hebt wel iets met humor?
‘Moet niet, maar dat gaat vanzelf. als het maar goed is. Het 
beeld moet zo duidelijk zijn dat het geen uitleg meer behoeft. 

STuDENTEN MOETEN ZELf ZIEN EN 
ZELf ONTDEKKEN WaT gOED IS.

Körmeling studeerde architectuur aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven. Hij heeft een brede kijk op architectuur. Volgens hem behelst 
architectuur niet slechts bouwkunst, maar ook stedenbouwkunde, design 
en beeldende kunst. Zijn werk draagt hier de sporen van en kan niet 
worden ondergebracht onder één noemer. Het Leitmotiv van zijn oeuvre 
is het begrip ruimte en de verschillende manieren waarop men hiermee 
kan omgaan. Bij Körmeling zijn vorm en inhoud vaak op zodanige manier 
met elkaar in overeenstemming dat beide in één oogopslag duidelijk zijn. 
In 2008 werd het Draaiend huis gerealiseerd op een rotonde in Tilburg. 
Voor de Expo 2010 in Shanghai ontwierp hij het Nederlandse paviljoen 
Happy Street. Momenteel is hij drukdoende met Happy Cloud, een 
wolk van 150.000 LED-lampen die binnenkort als meetingpoint op alle 
Nederlandse HSL-stations zal gaan dienen.

john KöRMElIng (1951)

foto’s: Thea Vuik
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ook buiten het festival en haar concertpraktijk is Eva 
Stegeman met muziekeducatie bezig: ze geeft privé-
les, masterclasses op festivals, coacht kamerorkesten 
en duo’s. Maar toch vindt ze het woord educatie 

een veel te ‘algemeen en globaal woord’ om haar activiteiten te 
beschrijven: ‘Wat ik doe, is vooral gericht op het overbrengen 
van mijn passie en vuur op jongere generaties. Ik wil ze graag 
laten ervaren en beleven wat ik als musicus voel. En dat doe ik 
niet alleen als docent, maar ook als ervaringsdeskundige, als 
ambassadeur van een genre en van instrumentencombinaties, die 
daar heel gepassioneerd over is en die dit in haar spel kan laten 
zien.’

In september 2012 bestond het festival tien jaar. De 
educatieprojecten vierden hun vijfjarig jubileum. Wat ooit begon 
als een workshop kamermuziek voor het Vrijzinnig-Christelijk 
Lyceum (VCL) in Den Haag, groeide in de loop der jaren uit tot 
twee educatietrajecten voor het voortgezet en basisonderwijs. 
De opzet - kleinschalig, mini-ervaring, interactief - is steeds 
hetzelfde gebleven: ‘Ieder jaar maken we een lesbrief met 
muziekvoorbeelden die bijvoorbeeld via YouTube te vinden 
zijn en stellen luisteropdrachten samen. Onze workshop is het 
slot van dit traject: kamermuziek in een live situatie. Hier zijn wij 
dan, een team musici zonder dirigent, de leerlingen kunnen 
ons bij wijze van spreken aanraken. Wij gaan altijd met een 
klein kamermuziekgroepje naar een klas van maximaal 15 à 
20 leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat een grotere groep 

De violiste en artistiek directeur van het Internationaal Kamerfestival Den Haag Eva Stegeman is een 
gepassioneerde musicus. Met haar kleinschalige educatieprojecten tijdens het Haagse festival bezorgt ze 

jongeren en kinderen de ‘beleving van kamermuziek in een notendop’. AUTEUR: olgA dE KoRT-KoUlIKovA

‘KuNSTONDERWIJS heeft 
AMbAssAdEURs NODIg’

belevenis-muziekprojecten van eva stegeman

1 2

effectiever is qua bereik, maar bereik je de leerlingen dan wel 
echt? Het gaat tenslotte over kamermuziek waar de intimiteit een 
belangrijke factor is. Een kleine groep leerlingen kun je in een 
halve cirkel laten zitten, niet in een kring, niet in twee of drie rijen. 
Iedereen kan de musici zien en kan ze één op één vragen stellen.’

Het gesprek dat ontstaat, gaat zelden over maat- en toonsoorten, 
wel over de muziekbelevenis en de rol van een musicus: ‘Een 
workshop zie ik als een uitwisseling tussen musici en kinderen, 
want ik wil van hen ook weten wat ze beleven en waarom. Ik 
probeer de meest basale reacties uit te lokken en kinderen in 
een interactief vraaggesprek te betrekken. uit de vragen merk 
ik dat scholieren vaak denken dat een musicus slechts een 
reproductieve functie heeft: hij heeft een partituur en moet heel 
goed spelen om dat te kunnen reproduceren. Mijn doel is dan 
om uit te leggen, of nog beter, te laten ervaren, dat de partituur 
voor een musicus pas een begin is, een soort road map op basis 
waarvan je je verhaal gaat maken. Samen met mijn collega’s 
speel ik bijvoorbeeld een klein stukje van een expositie van een 
Schubert kwartet om de kinderen te laten voelen wat er gebeurt 
als één van de stemmen ineens iets harder klinkt. Zo zien ze ons 
beslissingen nemen en dat vinden ze altijd interessant.
Ik stel geen saaie vragen over de maatsoort of tempo. alle 
vragen zijn belevingsgericht, op basis van belevingsgerichte 
luisteropdrachten: wat hoor je, wat beleef je, wat zou er in de film 
gebeuren als het filmmuziek was? Soms is het wel een tijdje stil in 
de klas, niemand durft als eerste te beginnen, maar zodra er één 

klein percentage naar een concert in het festival komt te kijken, 
dan heb ik wel een zaadje gelegd.’

Naast het traject voor het voortgezet onderwijs is er in 2011 
een nieuw traject voor basisscholen ontwikkeld. ‘Basisonderwijs 
is ontzettend leuk! Kinderen hebben nog niet het idee dat 
klassieke muziek uncool is. Ze vinden het gewoon spannend. 
Ik vind de recente berichten over het amsterdamse initiatief 
over muzieklessen op de basisschool heel hoopgevend. alle 
onderzoeken bewijzen dat leren zingen of een instrument 
bespelen heel goed is voor het ontwikkelen van cognitieve 
vaardigheden. als kinderen in een vroeg stadium met muziek in 
aanraking zijn gekomen, dan hebben ze er later wel profijt van.’

Iedereen juicht het muziekonderwijs op school toe, maar zo 
vanzelfsprekend is het niet meer. De muziekprojecten blijven 
vaak tot eenmalige initiatieven beperkt, en de bezuinigingen 
maken de toekomst van muziekeducatie heel onzeker. 
De oplossing zou, volgens Eva Stegeman, in ‘een goed 
gestructureerd muzikaal netwerk’ kunnen liggen, ‘waaruit de 
scholen kunnen putten’: ‘Kinderen moeten de kans krijgen 
om met de muziek in aanraking te komen, terwijl de scholen 
voldoende aanbod vanuit de muziekwereld krijgen. Het 
kunstonderwijs heeft ambassadeurs uit het veld nodig die een 
goede link hebben met jonge mensen. Door hun gedrevenheid 
en passie kunnen ze kinderen laten zien waarom ze met muziek 
bezig zijn en wat hun drijfveer is.’

als het aan Stegeman ligt gaat de educatieve programmering 
van het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag volgend 
jaar door. ‘Wij zijn een klein festival met een heel kleine 
structurele subsidie. Wij moeten ieder jaar opnieuw aanvragen 
indienen, en over marketing en sponsors nadenken. Helaas 
kan niet alles dat ik bedenk, gerealiseerd worden, maar ik blijf 
vechten voor het behoud van onze educatietrajecten. ‘Traditie is 
niet het koesteren van de as, maar het doorgeven van het vuur.’ 
Deze woorden van Mozart gaan niet per se over educatie, maar 
ze zijn wel mijn drijfveer voor educatie. Ik doe het op mijn eigen 
manier, en ik probeer natuurlijk op mijn manier het vuur dat ik 
voel voor mijn muziek over te brengen. Ik denk dat waar ik in 
geloof, ik ook anderen van kan overtuigen. Je moet niet bang 
zijn om je eigen passie te laten zien.’v

schaap over de dam is, praten ze ineens met z’n allen tegelijk. 
Er ontstaan heel leuke verhalen, maar ik hoor ook reacties zoals: 
‘Ik vind het niets.’ Ik vraag dan meteen waarom, wat er niet leuk 
is aan deze muziek of aan de manier waarop wij het spelen, 
waarom ze het zo beleven.’

Ervaring en beleving zijn voor Eva Stegeman de belangrijkste 
voorwaarden van de muziekeducatie: ‘Het heeft geen zin om 
steeds als feit mee te delen dat muziek leuk is, dat moet je 
gewoon laten ervaren. Liefde en begrip voor de muziek kun 
je niet afdwingen. Het enige dat je als musicus kunt doen, is 
oprecht in je liefde en je passie blijven en dat met je luisteraars 
delen. Elke mini-ervaring werkt veel sterker dan een lesje 
kamermuziek. In de workshop probeer ik zo veel mogelijk deze 
mini-ervaringen te creëren. Niets aan te kleden, niets aan te 
dikken en vooral geen circusact uithalen om de aandacht te 
krijgen. Kinderen zijn gevoelig voor oprechte optredens. Ze 
zeggen dan ook meteen: ‘Het is niet mijn ding, maar ik vond 
het leuk.’ Ze houden het dan wel op afstand, maar ze hebben 
begrepen waarom ik het leuk vind. Dat alles vormt de ervaring, 
tolerantie en respect die ze vanaf dat moment in hun bagage 
hebben.’

De keuze voor kleinschaligheid van educatieprojecten van het 
Kamerfestival is principieel. ‘Ik bereik liever een paar leerlingen 
echt dan een grote groep net niet. Wat is bereik? Het is een 
politiek en bureaucratisch woord voor nummers, aantallen. Wat 
is je bereik bij een educatieproject? Ik kan met hetzelfde geld op 
alle scholen een concertje spelen en dan heb ik een bereik van 
honderden leerlingen, maar of ik ze wel bereik? Daarom geloof 
ik in onze formule die veel kleinschaliger is. Het rendement 
ligt veel hoger. als er na een workshop van een uur een paar 
scholieren zijn die er nog langer mee rondlopen en nog een 

HET ENIgE DaT JE aLS MuSICuS KuNT 
DOEN, IS OpRECHT IN JE LIEfDE EN 
JE paSSIE BLIJVEN EN DaT MET JE 
LuISTERaaRS DELEN. 

Workshop van Eva Stegeman in mei 2012. Eva Stegeman. foto: Marco Borggreve Eva Stegeman. foto: Serge Ligtenberg
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voor Matthijs Rümke, artistiek leider van Het Zuidelijk 
Toneel (HZT) in Tilburg is educatie een onderdeel van zijn 
persoonlijke missie (zie ook het artikel Onderwijs = Kunst 
op de pagina’s 14 en 15). ‘Ik vind dat theatermensen de 

opdracht hebben om jongeren duidelijk te maken wat theatertaal 
is. De kracht van het toneel is dat het niet het echte leven is, maar 
dat betekent niet dat het minder mooi of spannend is. Theater 
kan je raken, inzicht brengen en is soms pure magie, maar we 
moeten wel blijven opvoeden.’ Een voorbeeld is Expeditie Theater, 
een jaarlijks HZT-project, waarbij jongeren onder begeleiding 
van eigen professionals in korte tijd een voorstelling maken, die 
op de eigen locatie wordt uitgevoerd. Ook werd onlangs voor 

soms niet in de smaak, leidden wel tot een beschouwing over 
wat theater zou moeten bieden.

‘Met name bij theatereducatie kunnen educatieve projecten van 
gezelschappen van grote waarde zijn voor een doorlopende 
leerlijn cultuureducatie,’ concludeerde Cock Dieleman in De 
X Factor van theatereducatie in 2011, dat onlangs een vervolg 
kreeg met de publicatie Theatereducatie in de praktijk, het 
resultaat van een onderzoeksproject van Cultuurnetwerk 
Nederland in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, 
Theater Instituut Nederland en Nederlandse Associatie voor 
Podiumkunsten. ‘Nederland heeft in tegenstelling tot de 
angelsaksische landen weinig traditie op het gebied van 
actieve theatereducatie, in de vorm van spellessen of de 
vakoverschrijdende inzet van drama als onderwijsmethode. 
Drama en dans worden slechts op enkele middelbare scholen 
aangeboden.’ Op het gebied van de receptieve theatereducatie 
is er inmiddels wel een traditie: leerlingen bezoeken via school 
voorstellingen. Bij theatervoorstellingen is de organisatie 
daarvan doorgaans in handen van een educatief medewerker.

Dieleman concludeerde ook dat het aanbod van educatieve 
activiteiten divers is. De ervaringsgerichte voorbereiding op het 
bezoek aan de voorstelling is favoriet. De spelworkshop, voor of 
na de voorstelling, is een beproefde methode om leerlingen bij 
een voorstelling te betrekken. Hierin komen teksten en thema’s 
uit de voorstelling aan bod en maken de deelnemers mee hoe 
theater tot stand komt en wat er bij acteren allemaal komt kijken. 
De in de workshop uitgespeelde scènes worden door hen in de 
echte voorstelling herkend, wat zorgt voor een beter begrip van 
de voorstelling en meer waardering voor de verrichtingen van 
de acteurs.

HZT is zeker niet uniek. Het Nationale Toneel heeft bijvoorbeeld 
theaterlesprojecten. Deze kunnen zowel op school als in 
het theater gegeven worden, zijn altijd aan een voorstelling 
gekoppeld en worden aan de betreffende voorstelling 
aangepast. amsterdam en Rotterdam hebben eigen websites 
voor theatereducatie en speciale theateradviesdagen. Volgens 
Dieleman bieden de projecten rondom voorstellingen in korte 
tijd weliswaar een gedegen en inspirerende voorbereiding of 
reflectie op de voorstelling, maar is die ervaring vermoedelijk 
toch te vluchtig om het enthousiasme voor theater blijvend tot 
stand te brengen. ‘Veel gezelschappen kiezen om die reden, 
al dan niet naast een aanbod van korte workshops, voor langer 
lopende en meer intensieve projecten waarbinnen volgens 
hetzelfde principe van ervaringsgerichtheid jongeren met 
theater in aanraking worden gebracht.’

Vergelijkbaar met Expeditie Theater is Dichterbij van Het 
Noord Nederlands Toneel, waar een grote groep jongeren een 
week lang het gezelschap overneemt. De jongeren maken 

‘Het is wel leuk om een keer gek te doen,’ zegt een jongen over de theaterworkshop. De docent voegt eraan toe: ‘Maar 
het is ook ervaren wat het is om theater te maken, zodat je daarna beter de voorstelling kunt ervaren.’ De uitspraken 

zijn te beluisteren op www.theatereducatie.nl, een initiatief van Theater Instituut Nederland (TIN). Het geeft aan dat 
theatereducatie niet meer weg te denken is. Natuurlijk hangt die vanzelfsprekendheid samen met educatieve verplichtingen 
die gezelschappen en schouwburgen de afgelopen jaren hebben meegekregen, maar ook het inzicht dat de jeugd het publiek 

van de toekomst is, speelt een rol. Toch zijn er nog wensen. AUTEUR: hEnK lAngEnhUIjsEn

kunstenaars en scholen moeten elkaar nog meer vinden

MEER DaN een keer 
gEK doEn

de voorstelling Heilig vuur een voormalige wolfabriek 
verbouwd voor een ‘totaal-ervaring’ met een bewegende 
tribune, beeldprojecties en stevige muziek. Maar liefst 3600 
leerlingen kwamen, met bussen tegelijk, naar de voorstelling 
toe. Na afloop waren er workshops, waarin het thema, de 
bevindingen van de leerlingen en de theatrale aanpak een 
plaats kregen. Een knappe prestatie, al kun je over de kwaliteit 
van de voorstelling van mening verschillen. De keuze van 
het thema, godsdienststrijd in de middeleeuwen en kiezen 
voor eigen verantwoordelijkheid of een meer dogmatische 
houding, leverde wel een gesprek op over de eigen 
geloofsopvattingen. En de theatrale keuzes, ook al vielen die 

samen een voorstelling met hulp van en begeleiding door de 
eigen medewerkers. Het Rotterdamse Ro Theater organiseert 
Masterclass met jongeren die een presentatie voorbereiden 
in het decor van een eigen voorstelling. Ook Matzer 
Theaterproducties geeft in samenwerking met de Verkadefabriek 
in Den Bosch jongeren de gelegenheid om onder leiding van 
een professionele regisseur een eigen productie te maken, maar 
dan niet in een week, maar met een voorbereiding van een jaar 
en gekoppeld aan het plaatselijke jongerenfestival B*There.

Dieleman constateerde ook opvallende verschillen. In het 
jeugdtheater en in de jeugddans worden bij voorstellingen voor 
de basisschool vaak acteurs of dansers zelf betrokken bij de 
educatie. Zo ontwikkelt het Limburgse jeugdtheatergezelschap 
Het Laagland elk jaar een speciale voorstelling in de klas. 
Jeugddansgezelschap De Stilte uit Breda organiseert 
zogenaamde 1-2-tjes, korte dansduetten waar de kinderen 
omheen zitten en na afloop mogen ze vragen stellen en 
zelf dansen. Dan komen de artistieke en de educatieve 
doelstellingen bij elkaar. als goede voorbeelden noemt hij ook 
Ideals van Danstheater Aya, jeugdtheatergezelschap Sonnevanck 
dat samen met de kleuters in de klas aan een voorstelling werkte 
en Toneelgroep Maastricht en De Utrechtse Spelen die speciaal 
voor het voortgezet onderwijs voorstellingen voor in de klas 
maakten. Dieleman: ‘Voor een blijvend effect van educatieve 
theaterprojecten en voorstellingsbezoeken is meer nodig dan 
professionaliteit, innovativiteit en aansluiting bij de doelgroep. 
De projecten moeten aansluiten bij het onderwijsprogramma 
en onderdeel uitmaken van een doorlopende leerlijn 
cultuureducatie. In zo’n leerlijn zouden de verschillende 
kunstdisciplines een duidelijke plaats moeten krijgen. Die 
doorlopende leerlijn is volop in ontwikkeling, maar nog nergens 
volledig gerealiseerd.’

Vrijwel alle gezelschappen bieden tegenwoordig op 
verschillende niveaus ervaringsgerichte theatereducatie aan. 
Wie de laatste publicatie van Dieleman c.s. leest, kan niet 
anders dan positief zijn over inzet, diversiteit en bereik van 
theatereducatie op dit moment. Duidelijke metingen van het 
resultaat ontbreken echter en ook dat bevestigt de indruk 
dat theatereducatie nog te veel hapsnap gebeurt. Dieleman 
ziet bovendien grote verschillen tussen scholen. als daar 
geen cultuurbeleid is of theater de status van een ‘lastige 
bijkomstigheid’ heeft, haalt het weinig uit. Voor een langdurige 
relatie met echte verdieping moeten kunstenaars én scholen 
elkaar nog veel beter willen vinden.

Kijk voor meer informatie kijk op www.theatereducatie.nl, 
www.cultuurindespiegel.nl, www.cultuurnetwerk.nl en 
www.theateradviesdag.nl.v

theatereducatie:
Scène uit Heilig Vuur met Stefanie van Leersum en Bert geurkink. foto: phile Deprez

3600 leerlingen op weg naar Heilig Vuur. Scène uit Heilig Vuur met José Kuipers en Stefanie van Leersum. foto: phile Deprez
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Componisten die in de loop der eeuwen een actieve bijdrage aan muziekeducatie hebben geleverd door 
zelf voor de klas te gaan staan, zijn op de vingers van één hand te tellen. In plaats van methodes schrijven, 
componeerde dit vermaarde deel van scheppende kunstenaars veel liever kinderalbums en kinderliederen. 

AUTEUR: olgA dE KoRT-KoUlIKovA

Muziekeducatie?
NEE! 
muzikale 
opvoeding!

van bach tot bernstein:
componistenbijdrage aan muziekeducatie

1 2

werden uitgezonden. Zijn methode was simpel: hij stelde het 
publiek vragen die hij in het programma ook zelf van plan was 
te beantwoorden. In 53 concerten, opgenomen tussen 1958 
en 1972, besprak hij alles, van muziekintervallen tot nieuwe 
componisten. alle concerten waren lang van tevoren uitverkocht. 
De wachtlijsten waren zo lang dat ouders hun pasgeboren 
kinderen inschreven met de gedachte dat ze oud genoeg 
zouden zijn om de studio te betreden op het moment dat ze de 
kaartjes daadwerkelijk zouden krijgen.

lIfElong lEARnIng
Zelf heeft Bernstein nooit een methodische handleiding of 
een programma voor muziekeducatie geschreven, maar zijn 
ideeën inspireerden de amerikaanse muziekdocenten op een 
interdisciplinair programma Artful Learning, dat vanaf de jaren 
negentig van de vorige eeuw door het Leonard Bernstein Center 
aangeboden wordt. Het programma is gebaseerd op Bernsteins 
idee dat de ‘beste manier om iets over een onderwerp te leren 
is dit in de context van een andere discipline te leren’. Via Artful 
Learning introduceert het Leonard Bernstein Center een concept 
van het leren via de kunsten. Docenten van deelnemende 
scholen krijgen een driejarige begeleiding en leren de kunst als 
een ‘window into every content area’ te gebruiken.2

Artful Learning is geschikt voor elke school en kan in alle 
educatieve systemen geïntegreerd worden. Het is een flexibel 
programma met vier pijlers: Experience, Inquire, Create 
en Reflect. De leerlingen baseren hun ervaringen op een 
‘meesterwerk’ dat als katalysator in staat is ‘de ideeën, emoties 
en nieuwe begrippen’ te ontwaken en leerlingen nieuwsgierig 
en leergierig te maken. Ze gaan zelf op interdisciplinair 
onderzoek uit om vervolgens een eigen ‘product’ te ontwikkelen. 
aan het eind van elk traject schrijven kinderen een verslag 
over hun motivatie en ideeën, en bedenken ze de praktische 
toepassing van hun nieuw verworven kennis.

Over een dergelijke toepassing van zijn ideeën over educatie 
kon Bernstein niet eens dromen. De principes van Artful 
Learning ontstonden uit zijn eigen honger naar kennis en zijn 
overtuiging dat muziek als geen andere kunst een stimulans 
voor lifelong learning kan vormen. Zijn beroemde vragen ‘Wat 
betekent muziek?’ en ‘Waar gaat muziek over?’ leverden echter 
voldoende inspiratie en motivatie aan nieuwe generaties van 
muziekdocenten die muziekeducatie in een brede context 
wilden plaatsen. Zijn boeken over muziek met inspirerende titels 
zoals The Joy of Music worden nog steeds gelezen. Iedereen die 
zijn eigen voorstelling over het legendarische leermeestersvuur 
van Leonard Bernstein wil vormen, kan 25 van de 53 Young 
People’s Concerts programma’s op DVD bekijken. afgezien van 
de opnamekwaliteit zijn ze geen dag verouderd.v

de Thomasschule-leraar Johann Sebastian Bach had 
als organist van de Thomaskirche gewoon geen 
keuze. Het lesgeven op school ging echter niet van 
harte, waardoor zijn opvolger door het schoolbestuur 

nadrukkelijk op kwaliteiten als muziekleraar en niet als dirigent 
geselecteerd werd. De hulponderwijzer franz Schubert 
probeerde op school een militaire dienstplicht te ontlopen 
en nam na het verstrijken van zijn oproeptermijn meteen 
ontslag. Ook anton Bruckner verruilde zijn eerste aanstelling 
als hulpmeester veel te graag voor organistenschap. Het lijkt 

“DE BESTE MaNIER OM IETS OVER EEN 
ONDERWERp TE LEREN IS DIT IN DE CONTExT 
VaN EEN aNDERE DISCIpLINE TE LEREN.”

erop dat van alle bekende en gerenommeerde componisten 
alleen Dmitri Kabalevski, Carl Orff en Zoltán Kodály zich met 
hart en ziel voor de ontwikkeling van muziekmethodes en de 
schoolmuziekeducatie hebben ingezet.

bETREK MIj ERIn En IK zAl hET bEgRIjpEn (oRff/confUcIUs)
Op basis van hun eigen praktische bevindingen op de werkvloer 
liet het beroemde triumviraat drie invloedrijke educatieve 
systemen achter die nog steeds wereldwijd op scholen worden 
gebruikt. De Hongaarse componist Zoltán Kodály (1882-

1967) baseerde zijn methode op de universele betekenis 
van koormuziek. Zijn Duitse collega Carl Orff (1895-1982) 
besteedt in zijn Schulwerk aandacht aan de ontwikkeling van 
de persoonlijkheid van een kind, de esthetische opvoeding en 
het stimuleren van initiatieven van kinderen via improvisatie, 
ritmische oefeningen en actief musiceren. De Rus Dmitri 
Kabalevski (1904-1987) begon pas op zijn 69e met het schrijven 
van zijn experimentele onderwijsprogramma Muziek. Zijn 
eerste stap was het omdopen van de traditionele ‘zangles’ in 
‘muziekles’. Het doel van schoolzanglessen ging niet verder dan 
leerlingen de basisprincipes van koorzang en muziektheorie 
aan te leren, terwijl de muzieklessen zoals Kabalevski ze voor 
ogen had, leerlingen introduceerden in de wereld van muziek. 
Door kinderen op school van muziek in alle vormen en genres te 
leren houden, maakte Kabalevski van de muziekopvoeding een 
belangrijk deel van de culturele opvoeding.

Bij nader inzien, als men de muziekeducatie veel breder bekijkt 
dan alleen noten leren lezen of een instrument leren bespelen, 
dan brengen componisten het er nog niet eens zo slecht af. Igor 
Stravinsky, Benjamin Britten, aaron Copland, Sergej prokofjev, 
allemaal hebben ze hun bijdrage geleverd aan muziekeducatie 
in de zin van muzikale opvoeding van actieve luisteraars die 
muziek leren begrijpen en waarderen.

EEn gEboREn lERAAR
In tegenstelling tot Kabalevski, Orff en Kodály ging hun 
amerikaanse collega Leonard Bernstein niet zelf naar scholen. 
Hij nodigde kinderen uit naar tv-studio’s en zorgde ervoor dat 
hele families aan de tv gekluisterd zaten als hij live op tv over 
muziek vertelde.
De onvermoeibare duizendpoot Bernstein was volgens 
iedereen die hem kende, een ‘geboren leraar’. In alles wat hij 
als componist, dirigent, pianist en schrijver deed, zag hij de 
mogelijkheid om ‘op één of andere manier les te geven’. Zelfs 
het dirigeren beschouwde hij als het geven van les: ‘Ik denk 
dat het lesgeven waarschijnlijk de essentie van mijn functie als 
dirigent is.’ Bij het dirigeren deelde hij namelijk zijn kennis over 
de muziek en zijn beleving van de muziek met zijn orkestleden. 
Door zijn ‘eigen visie van een stuk aan een orkest te leren’ kon hij 
het vervolgens ook ‘aan het publiek leren’.1

Met al zijn onbegrensde energie probeerde hij iedereen in zijn 
omgeving, inclusief zijn publiek, bij het leerproces te betrekken. 
Muziek was zijn passie en via zijn toelichtingen en uitleg wilde 
hij anderen alles over de muziek laten leren. Maar nog meer dan 
aan iemand iets te leren, genoot hij van het zien dat mensen 
werkelijk iets van hem leerden. Zijn televisiedebuut als nationale 
muziekonderwijzer maakte Bernstein op 14 november 1954 in 
het wekelijkse programma Omnibus. Dit 90 minuten durende 
‘culturele magazine’ werd van 1952 tot 1959 geproduceerd door 
de ford foundation. Bernstein verscheen in tien programma’s 
van Omnibus waar hij over muziek en de belangrijkste 
muziekwerken vertelde.
Drie jaar later kreeg hij als dirigent de verantwoordelijkheid 
over de Young People’s Concerts van het New York Philharmonic 
Symphony Orchestra. De concerten voor een jong publiek was 
een traditie van het New york philharmonic die tot de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw terugging. Vanaf 1924 werden 
alle concerten in de Town Hall en Carnegie Hall gespeeld. 
Bernstein breidde de educatieve activiteiten van het orkest 
uit met de televisie-opnamen die de eerste vijf jaar van zijn 
dirigentschap live op zaterdagmiddag vanuit Carnegie Hall 

1. Humphrey Burton. Leonard Bernstein. New york, 1994. p.411.
2. Meer over artful Learning: www.leonardbernstein.com/artful_
    learning.htm.

noTEn

Leonard Bernstein
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Ten oosten van de Rocky 
Mountains, in het uiterste 
zuidwesten van Colorado, waar 
vier grote staten bij elkaar komen 

(four Corners: utah, Colorado, New 
Mexico en arizona), bevindt zich Durango, 
een stadje met 16.000 inwoners. Op een 
hoogte van zo’n 2.000 meter schijnt de 
zon bijna altijd. De staten utah, met het 
indrukwekkende Monument Valley, en 
Colorado, met het stadje Durango, zijn de 
uitgelezen plekken waar vele treinen zijn 
overvallen, menig indiaan is vermoord 
of eenzame cowboy in een immens 
landschap is verdwenen.

In de eerste amerikaanse speelfilm uit 
1903 speelt een trein een hoofdrol. De 
film The Great Train Robbery werd ook 
meteen de eerste western van de VS. 
Hoewel Once upon a time in the West 
(1968) in de studio’s van Rome is gefilmd, 
zijn alle buitenopnamen hier in het echte 
Wilde Westen gemaakt. Iedereen kent wel 
de openingssequentie met de stoomtrein! 
Zo’n zelfde soort locomotief arriveerde 
ruim voor de uitvinding van de film op 

5 augustus 1881 in Durango. De Denver 
& Rio Grande Railway legde van daaruit 
een spectaculair spoortraject aan naar 
het verderop gelegen Silverton om zo het 
zilver en goud te kunnen vervoeren. In juli 
1882 werd deze spoorlijn gerealiseerd. 
Ruim een eeuw later hebben zilver en 
goud plaatsgemaakt voor ladingen 
dagjestoeristen die deze historische 
panoramische tocht maken met een door 
kolen gestookte locomotief en genieten 
van het spectaculaire uitzicht en het 
geluid van de ouderwetse stoomfluit. 
Locomotieven spelen ook in westerns een 
belangrijke rol. De historische spoorlijn 
met authentieke locomotief en wagons 
is dan ook uitermate geschikt om een 
hoofdrol te spelen in cowboyfilms.

bUTch And ThE KId
Een nog jonge paul Newman en even 
zo frisse Robert Redford spelen de 
onfortuinlijke hoofdrollen in Butch 
Cassidy and the Sundance Kid (1969) 
die hen internationaal succes opleverde. 
Ook werd het door Burt Bacharach 
gecomponeerde lied Raindrops keep 

fallin’ on my head alom bekend en 
ontving een Oscar voor Beste Lied. 
Daarnaast werden nog drie Oscars 
uitgereikt voor Beste Scenario, Beste 
Cinematografie en Beste Geluid. Naast 
de spectaculaire treinoverval waarbij 
veel explosieven werden gebruikt, is 
ook de zogenaamde sprong-naar-de-
vrijheid in Durango gefilmd. Er is voor 
de hoofpersonen maar één manier om 
aan hun achtervolgers te ontsnappen: 
door van een enorme hoge rots in een 
bruisende rivier te springen. Vlak voordat 
zij samen in de animas-rivier springen, 
bekent Sundance dat hij niet kan 
zwemmen, waarop Cassidy geruststellend 
antwoordt: ‘Hell, the fall’s gonna kill ya!’ 
Newman en Redford springen echter 
maar een paar meter en landen snel en 
veilig op een speciaal aangelegd houten 
platform en laten de echte metersdiepe 
sprong over aan stuntmannen! De 
sprong die Newman en Redford maken, 
is vlakbij Bakers Bridge. In de zomer een 
populaire hang-out voor de jeugd van 
Durango die wel zelf van de metershoge 
brug springen en elkaar daarbij filmen. 

Het bezoeken van filmvoorstellingen is een belangrijke CKV activiteit, maar in een reguliere bioscoop een film bekijken is niet 
de enige manier om kennis te vergaren over het medium film. Film is op veel plekken zichtbaar, zonder dat je het soms weet. 
Ad van Dam bezocht een onbekende stad in de VS waar veel beroemde Westerns blijken te zijn opgenomen. 
AUTEUR: Ad vAn dAM

De resultaten daarvan zijn te vinden op 
YouTube.

fIlM hoTEl
Een andere bijzondere plek in Durango is 
het Rochester Hotel uit 1892. Het tiental 
kamers is ingericht met veel antieke 
houten meubels en beddenspreien, 
vloerbedekking en gordijnen in Old West-
stijl. Opvallend zijn de vele filmposters, 
originele foto’s van filmsets en filmsterren 
overal aan de muren. Eigenaar Kirk 
Komick (46) is erg blij en enthousiast over 
al dit authentieke filmmateriaal waar zijn 
hotel mee volhangt. Komick: ’In 1993 is 
dit hotel geheel gerenoveerd en hebben 
we de filmcollectie gekregen. Dit hotel 

is nu een monument van de film. Een 
eerbetoon aan Durango als Hollywood 
in de Rockies!’ Het hotel laat inderdaad 
een mooi overzicht zien van de vele films 
waarin Durango heeft gefigureerd. alle 
gangen zijn gedecoreerd met originele 
filmposters in met lampjes verlichte 
lijsten. De vele foto’s zijn voorzien 
van handtekeningen en persoonlijke 
bedankjes aan de hoteleigenaar. Ook 
Marilyn Monroe bezocht Durango voor de 
film A Ticket to Tomahawk (1950) tijdens 
de opnamen op het treintraject Durango-
Silverton. En voor de film Across the Wide 
Missouri (1951) werd net buiten Durango 
een heel indianendorp opgebouwd waar 
Clark gable zijn Indiaanse bruid kon 
trouwen. Ook de personificatie van de 
western himself - John Wayne - verbleef 
in Durango voor de opnamen van één van 
zijn laatste films The Cowboys (1972).

dIff
Tijdens het jaarlijkse Durango 
Independent Film Festival (DIFF) zijn 
het niet meer de locatiescouts en 
acteurs die hier tijdelijk verblijven, maar 
filmliefhebbers en makers die elkaar hier 
ontmoeten. afgelopen voorjaar vond het 
filmfestival voor de zevende keer plaats. 
In vier dagen worden zo’n honderd films 
vertoond. Bezoekers kunnen kiezen 
uit verschillende programma’s. Er zijn 
speelfilms, documentaires en korte 

films. Nu geen klassieke westerns meer, 
maar wel een Native American Program. 
Net als in Nederland zijn hier ook 
speciale schoolvoorstellingen, waarvoor 
schoolkinderen in de typisch gele 
schoolbussen worden aangevoerd.

johnny dEpp
Dat de western toch nog steeds leeft, 
bewijst de remake van de film The Lone 
Ranger met Johnny Depp in één van de 
hoofdrollen. The Lone Ranger begon in 
de dertiger jaren als radioshow, maar 
werd in de vijftiger jaren beroemd als 
tv-serie. Later verschenen er ook strips en 
verschillende speelfilms. Het verhaal van 
een vriendschap tussen een gemaskerde 
cowboy op zijn witte paard en de indiaan 
Tonto die samen het onrecht bestrijden, 
sprak en spreekt nog steeds veel 
mensen aan. Dat ook de western met 
zijn tijd meegaat, bewijst het volgende. 
In een interview in Inside Movies laat 
Depp weten niet een stereotype en 
ondergeschikte Native american neer 
te willen zetten. ‘Toen ik over de rol van 
Tonto begon na te denken en hoe ik 
daarmee om kon gaan, besefte ik dat ik 
die vriendschapsrelatie eigenlijk wilde 
herdefiniëren. Niet meer neerzetten als 
ondergeschikt, zoals zo vaak gebeurd 
is in de filmgeschiedenis!’ In 2013 kan 
iedereen zelf zien of dat lukte en daarvoor 
gewoon weer naar de bioscoop! v

1. Stoomlocomotief op de lijn Durango-Silverton. 2. Het Rochester Hotel in Durango 3. John Wayne souvenirs.
foto’s: ad van Dam

“TOEN IK OVER DE ROL 
VaN TONTO BEgON 
Na TE DENKEN EN 
HOE IK DaaRMEE 
OM KON gaaN, 
BESEfTE IK DaT IK DIE 
VRIENDSCHapSRELaTIE 
EIgENLIJK WILDE 
HERDEfINIëREN. “
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pREZI maakt 
lesstof bEgRIjpElIjK

VO // pREzIpREzI // VO

bij bovenstaand eindexamenthema 
werd een te bestuderen 
tekstbundel op internet 
gepubliceerd. Deze tekstbundel 

was samengesteld uit relevante artikelen 
uit kranten of tijdschriften en uit specifieke 
literatuur. Soms was de tekst in het Engels. 
In de tekstbundel was een generiek 
deel opgenomen dat voor vier jaar van 
toepassing was en een specifiek deel 
waarin werd verwezen naar kunstwerken 
die in relatie stonden tot het subthema van 
een bepaald examenjaar. Bij de teksten 
hoorde een blog met afbeeldingen van 
kunstwerken die in de teksten aan de orde 
kwamen.

De onderwerpen die de afgelopen vier 
jaar in de generieke teksten behandeld 
werden zijn Het Nabije Oosten, Het Verre 
Oosten, Primitivisme en Globalisering. per 
jaar werd op een van deze onderwerpen 
de nadruk gelegd. Het afgelopen 

schooljaar was dit het onderwerp 
Globalisering. De keuze voor de 
kunstenaars die hierbij aan bod kwamen, 
vond ik boeiend. In de specifieke teksten 
werd aandacht besteed aan het werk 
van yinka Shonibare, Kara Walker, Roy 
Villevoye, fiona Tan, Wolfgang Laib, 
anish Kapoor, yoshitomo Nara en Takashi 
Murakami. De moeilijkheidsgraad van 
de teksten varieerde, maar over het 
algemeen werden ze door de meeste 
van mijn leerlingen als lastig ervaren. Dit 
kon ik mij als docent goed voorstellen 
en ik zag het als mijn taak om de teksten 
toegankelijk en (vooral) inzichtelijk te 
maken. Daarbij was het van belang om 
de eindtermen en de probleemstellingen 
even centraal te stellen als de inhoudelijke 
aspecten van het eindexamenthema.

Er zijn verschillende manieren om teksten 
te verbinden aan beeldende inhoud 
en het geheel begrijpelijk te maken. 

Ik maak in mijn lessen dan ook graag 
gebruik van een gevarieerd aanbod van 
media en werkvormen. Een van mijn 
favoriete presentatietools daarbij is Prezi 
(uit te spreken als Pretsie). Ik gebruikte 
prezi ook bij mijn lessenreeks over het 
eindexamenonderwerp globalisering.

wAT Is pREzI?
Met Prezi maak je eigenlijk één grote 
mindmap. Het verschil met een ‘gewone’ 
mindmap is dat er allerlei informatie 
in verwerkt kan worden: dia’s, filmpjes, 
teksten, markeringen, pijlen, tekeningen, 
enzovoort. Bij het onderwerp Kara Walker 
plaatste ik bijvoorbeeld een footage-
filmpje van de Jungle Banana Dance van 
Josephine Baker om de clichés waar het 
werk van Walker over gaat aanschouwelijk 
te maken (zie het voorbeeld hierboven). 
Bij prezi-presentaties kan al het materiaal 
in een bepaalde volgorde worden gezet 
en tijdens het vertonen kan naar eigen 

behoefte worden in- en uitgezoomd. Ook 
is het mogelijk door de stof heen weer 
te springen. Items kunnen geroteerd, 
verplaatst en vergroot worden en er 
kunnen zelfs animaties gemaakt worden. 
Het is een volledig visuele en ook 
dynamische manier van presenteren. Leuk 
om te maken én leuk om naar te kijken. 
Ik gebruik een Prezi-presentatie eigenlijk 
pas aan het eind van een lessenreeks, 
omdat ik in de presentatie alle informatie 
die tijdens de voorafgaande lessen aan de 
orde kwam, bij elkaar plaats. Daarbij neem 
ik ook materiaal op dat door leerlingen 
wordt aangedragen. Dat zijn bijvoorbeeld 
selecties uit hun PowerPoint-presentaties. 
Zo leveren de leerlingen zelf een bijdrage 
aan hun studiemateriaal. Na afloop van de 
presentatie, die ik voor leerlingen actief 
maak door discussievragen te stellen, zet 
ik de Prezi-presentatie op internet.

In het begin gebruikte ik een gratis 
account, maar inmiddels ben ik zo 
enthousiast geworden dat ik de 
educatieve licentie Edu Pro heb 
aangeschaft waarvoor ik heb betaald. 
Het biedt meer mogelijkheden dan de 
gratis versie. Prezi biedt de gelegenheid 
om presentaties besloten te houden. De 
leerlingen (of anderen) hebben dan een 
code nodig om de presentatie te kunnen 
bekijken. Ik geef er de voorkeur aan 
om relevante presentaties openbaar te 
maken, zodat zoveel mogelijk mensen er 
gebruik van kunnen maken. Dat doe ik via 
de leermiddelenbase van de onvolprezen 
Digischool, maar ook via social media 
zoals Facebook en Twitter. Zo deed ik 
dat ook met het eindexamenthema 
Globalisering. Op die manier konden mijn 
eigen leerlingen (maar via social media 

ook eindexamenkandidaten van andere 
scholen) de informatie thuis bekijken en 
het gebruiken bij de voorbereiding voor 
het CSE.
Prezi is nog steeds in ontwikkeling. 
Regelmatig zijn er meldingen van nieuwe 
mogelijkheden en ik heb nog lang niet 
alle mogelijkheden verkend.

EEn vooRbEEld
Hieronder volgt een voorbeeld hoe ik uit 
de specifieke teksten het deel over Kara 
Walker in de prezi-presentatie verwerkte. 
In de specifieke tekst stond onder andere 
dit fragment:

‘Walkers beeld speelt allerlei raciale, 
culturele en seksuele clichés ten volle uit 
en staat daarmee in een lange traditie 
van veelal karikaturaal vermaak. In de 
(westerse) populaire cultuur zijn afrikanen 
vaak uitgemonsterd met grote witte ogen 
en blinkend witte tanden, bijvoorbeeld in 
stripverhalen als Kuifje in afrika (Hergé, 
1930-1931). Een ander voorbeeld is het 
erotische vermaak van Josephine Baker 
(1906-1975), die, slechts gekleed in een 
bananenrokje, in de parijse Revue Nègre 
en de folies Bergère vanaf het midden 
van de jaren twintig haar vermaarde 
Jungle Banana Dance uitvoerde.’ Zie 
www.examenblad.nl/9336000/1/
j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk_
n11vg41h1h4i9qe/viqsbapfpsxx/f=/
bestand.pdf.

Bij het bovenstaand fragment zocht 
ik beeldmateriaal, waarbij ik tot mijn 
vreugde een footage-filmpje vond 
waarin te zien is hoe Josephine Baker 
haar Jungle Banana Dance ten uitvoer 
brengt. Ook vond ik via allerlei websites 

ander illustrerend beeldmateriaal. Dat 
beeldmateriaal sloeg ik op in apart 
mapje om het klaar te hebben staan als 
ik het nodig had. Dat hoeft overigens 
niet met filmpjes. Deze kunnen in Prezi 
direct geüpload worden. De eerst stap 
bij het maken van de prezi-presentatie 
is het invoegen van de tekst. Daarvoor 
wordt het Bubble-menu gebruikt. In 
dat menu zijn een aantal templates 
opgenomen die het opmaken van een 
tekst vergemakkelijken. Ik gebruikte 
twee stukken tekst. Het bovenstaand 
fragment uit de specifieke tekst en 
een stukje tekst met de stofbeperking. 
De tweede stap is het invoegen en 
rangschikken van het beeldmateriaal. 
Daarna wordt een pad uitgezet waarmee 
de volgorde van het beeldmateriaal 
wordt bepaald. Dat accentueerde ik 
in dit geval met pijlen. Op de Prezi-
website http://prezi.com staan een 
aantal instructiefilmpjes die het proces 
van het maken van een presentatie 
verduidelijken.

Kijk op http://prezi.
com/8yyymmeoxild/globalisering 
voor mijn Prezi-presentatie over 
Globalisering. Onder de knop More 
wordt de mogelijkheid geboden om de 
presentatie beeldvullend te maken. Het 
is mijn hoop dat veel van mijn collega’s 
kunstvakken Prezi gaan gebruiken. Het 
zou fantastisch zijn als we gezamenlijk 
een database aanleggen met mooie en 
bruikbare presentaties. Veel plezier en 
succes! v

Het VWO-examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving is per definitie thematisch van opzet. In 2009 werd 
besloten niet ieder jaar een geheel nieuw thema aan te bieden, maar om hetzelfde eindexamenthema voor een periode 
van vier jaar aan te houden. Daarbij werd gekozen voor het eindexamenthema Wat van ver komt... Een onderzoek naar 
beeldende kunst, vormgeving, architectuur en culturele identiteiten. Een interessant, actueel, maar ook lastig thema. 
Presentatietool Prezi kan de docent helpen teksten te verbinden aan beeldende inhoud en het geheel begrijpelijk te maken.
AUTEUR: AnjA MARbUs

een nieuwe manier van presenteren binnen kunstvakken
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Stap 1 in prezi-presentatie. Stap 2 in prezi-presentatie. Stap 3 in prezi-presentatie. prezi.com prezi-curve.Josephine Baker - Jungle Banana Dance.
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so you
think you
can’t draw

De kreet ‘Ik kan niet tekenen!’ horen wij regelmatig tijdens onze lessen op de middelbare school. In de onderbouw van 
de basisschool tekenen kinderen nog naar hartenlust, maar ergens in de bovenbouw zit een omslagpunt. Dat noemen wij 
het dode tekenpunt. Het is het moment waarop kinderen tussen de acht en twaalf jaar realistisch willen tekenen, maar ge-
frustreerd raken, omdat ze het niet kunnen. Het vormt de aanleiding voor ons afstudeeronderzoek So you think you can’t 
draw in het kader van onze studie docent Beeldende Vorming. 
AUTEURs: MARgoT vERhoEvEn En wIlMA vAn wIjnEn

het dode tekenpunt: ‘ik kan niet tekenen’

onze zoektocht heeft geleid tot boeiende gesprek-
ken met groepsleerkrachten en vakdocenten van 
enkele basisscholen, een beter inzicht in het huidig 
tekenonderwijs en de aanzet van een serie tek-

enlessen die voorkomen dat het dode tekenpunt ooit bereikt 
wordt. We hebben ons gedurende het onderzoek verbaasd over 
het afbrokkelen van het tekenonderwijs, terwijl veel leerkrachten 
uit zowel basis- als voortgezet onderwijs de waarde van het vak 
in relatie tot andere vakken onderschrijven. Een interview met 
Veroni van Berlo, docent psychologie aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in amsterdam en docent tekenen op een 
pabo in amersfoort, is heel verhelderend geweest voor ons 
onderzoek. Zij heeft ons op het spoor gezet van een belangrijk 
artikel van ontwikkelingspsycholoog gerrit Breeuwsma die het 
dode tekenpunt een ‘gestremde ontwikkeling’ noemt.1

‘doE MAAR zoAls jIj hET wIlT’
Van Berlo maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe generatie 
basisschoolleerkrachten die niet meer leren tekenen. Het dode 
tekenpunt wordt door haar als psycholoog gesignaleerd, maar 
als tekendocent aan een paBO wijt ze dat vooral aan een gebrek 
aan kennis en tekenvaardigheden van de docenten zelf. Ze zegt: 
‘Studenten die op de paBO komen, zijn zelf afgehaakt rond hun 
negende, tiende jaar. als jij zelf geen idee hebt hoe je het moet 
aanpakken en niet tekenvaardig bent, dan wordt het erg moeilijk 
om die kinderen echt te helpen. als kinderen een leeuw willen 
tekenen, dan zegt de juf of meester: ‘Doe maar zoals jij die leeuw 
ziet, zoals jij het wilt.’ Zo’n kind probeert tegen heug en meug 
wat en dan gaat hij met zijn blaadje naar de juf en dan zegt het: 
‘Ik vind het eigenlijk niet echt.’ ‘Ik vind het anders heel mooi,’ 
zegt de juf dan, maar je kunt ze niet voor de gek houden. Ze zien 
gewoon dat hun leeuw net zo goed een hond kan zijn.’ 2

pRIMITIEvE AAngElEgEnhEId
In de geschiedenis van de ontwikkeling van het tekenonderwijs 
wordt geen rekening gehouden met de ontwikkelingspsycholo-
gie van jonge kinderen. gerrit Breeuwsma schrijft reeds in 1996 
dat het steeds meer naar de achtergrond verdwijnen van het 
tekenonderwijs ertoe bijdraagt dat kinderen stagneren in hun 
ontwikkeling. Hij zegt: ‘Kinderen lijken er, tenminste relatief 
gezien, vanaf een bepaalde leeftijd alleen maar op achteruit te 
gaan. 
[…] Voor zover er al sprake is van enige ontwikkeling, is er in 
het beste geval sprake van een mislukte ontwikkeling: één die 
vastloopt, gestremd in onvermogen om adequate realistische 
afbeeldingen te maken.’ 3

als één van de oorzaken van het vastlopen van de tekenontwik-
keling noemt hij het onderwijs. Breeuwsma zegt dat het onderwi-
js op verkeerde gronden is gestoeld. In vergelijking met andere 
vakken noemt hij het tekenen maar ‘een primitieve aangelege-
nheid’. Bij taal en rekenen wordt de leerstof stapsgewijs aange-
boden met een goed doordacht leerplan als basis. Breeuwsma: 
‘Vrijwel alle vakken kennen in meer of mindere mate zo’n 
systematische opbouw van hun lesprogramma en formuleren 
op grond daarvan specifieke eindtermen. […] Voor tekenen is 
geen weloverwogen plan zoals bij andere vakken. Ook is het 
erg afhankelijk van de school of de leerkracht.’ 4 Van Berlo zegt 
daarover: ‘als lezen wordt geleerd zoals tekenen, dan krijgen 
kinderen in groep drie boeken en zou de juf of de meester 
zeggen: ‘Nou, leef je uit, maak er wat van.’ Misschien leren drie 
kinderen dan zichzelf lezen. Tekenen is cognitief een ontzettend 
ingewikkelde zaak. Dat heb je niet in de gaten, omdat kinderen 
uit zichzelf een heleboel leren.’ 5

fAAlAngsT of wEInIg sTIMUlAns
Voor ons onderzoek hebben we twee digitale enquêtes met 
open vragen ontwikkeld en gestuurd naar alle basis- en mid-
delbare scholen van amsterdam. Het speciaal onderwijs hebben 
we buiten ons onderzoek gehouden. 42 groepsleerkrachten 
verspreid over negentien basisscholen hebben gereageerd. Van 
de 32 middelbare scholen hebben we zeventien reacties bin-
nengekregen van vakdocenten verspreid over dertien scholen. 

Op de vraag naar de oorzaak van het dode tekenpunt antwoor-
den de meesten verrassend eensgezind. Het zou te wijten zijn 
aan onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst en 
een enkeling geeft aan dat leerlingen het niet leuk vinden om 
te tekenen. Slechts drie leerkrachten geven als antwoord dat 
ze ‘te weinig worden gestimuleerd’, er ‘geen tekenlessen’ zijn 
en ‘omdat het ze niet echt wordt aangeleerd’. Een voorzichtige 
conclusie uit het laatste zou kunnen zijn dat leerkrachten het 
probleem van het dode tekenpunt bij de kinderen zelf zoeken. 
Dat zij wellicht een rol kunnen spelen in de omkeerbaarheid 
van dat punt, is niet in de antwoorden terug te lezen. Dat is 
opvallend, want er is geen enkele respondent die schrijft dat 
tekenen geen waarde heeft. Het is goed voor ‘ruimtelijk inzicht, 
motorische ontwikkeling, om je te uiten, creativiteit, technisch 
inzicht, zelfvertrouwen, ontspanning, leren kijken, ondersteuning 
van andere vakken, rekenonderwijs en kijken naar de wereld om 
je heen’. Reineke Schoufour, mededirecteur van Brede School De 
Kinkerbuurt uit amsterdam voegt een essentiële boodschap toe 
aan de vragenlijst: ‘Meervoudige intelligentie en talentontwik-

genodigden van de eindexamenexpositie van de academie voor Beeldende 
Vorming krijgen tekenles van Margot Verhoeven en Wilma Wijnen (4 juli 2012).
foto: pauline van der pol

Dode tekenpunt.

genodigden van de eindexamenexpositie van de academie voor Beeldende
 Vorming krijgen tekenles van Margot Verhoeven en Wilma Wijnen (4 juli 2012). 

foto: pauline van der pol
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1. Breeuwsma, g., Voor vermist gehouden, Maandblad voor de
    Beeldende Vakken, nr. 3, 1995, p 10-13.
2. Interview met Veroni van Berlo, 20 december 2011.
3. Breeuwsma, g., Voor vermist gehouden, Maandblad voor de
    Beeldende Vakken, nr. 3, 1995, p 10-13.
4. Ibidem.
5. Interview met Veroni van Berlo, 20 december 2011.
7. VONKC, Leerplan Beeldende Kunst en vormgeving, almelo, VONKC,
    maart 2012.
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keling noodzaken een belangrijke plek van het tekenonderwijs. 
Leerkrachten hebben te weinig ‘tools’ en zien niet alle kansen 
die tekenonderwijs biedt. Door de huidige formulering van 
opbrengstgericht werken en de nadruk op meetbare resultaten 
zakt het tekenonderwijs op de urgentielijst.’

TEKEnIng op z’n Kop
Op de school van Schoufour hebben we twee lessen gegeven 
in groep zeven en acht. Een paar oefeningen uit het boek van 
Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain, hebben 
we bruikbaar gemaakt voor kinderen. Met haar opdrachten 
willen wij de kinderen vooral anders leren kijken. We hebben 
bijvoorbeeld de kinderen een tekening van illustrator Quentin 
Blake op z’n kop laten tekenen. De meesten waren aangenaam 
verrast door het resultaat, omdat zij meer op de lijnen dan op 
de hele voorstelling letten. Bij de tweede les hebben we de 
kinderen een Thonetstoel laten natekenen, gevolgd door de 
opdracht om alleen de restruimtes, de ‘gaten’ van de stoel, te 
tekenen. Dat is moeilijk voor ze, maar door een goede uitleg en 
een goed voorbeeld, lukt het uiteindelijk wel. De enthousiaste 
reactie van alle kinderen sterkt ons in onze overtuiging dat een 
gestructureerde aanpak, een duidelijke opdracht en sturing 
kinderen verder kunnen helpen en het dode tekenpunt zelfs 
omzeild kan worden.

EEfjE
Het in mei 2012 verschenen Leerplan Beeldende Kunst en 
vormgeving is een prima basis om het bestaansrecht van de 
beeldende vakken te vergroten.6 Jammer is dat modelleerling 
Eefje, die als leidraad geldt voor de gewenste beeldende 
ontwikkeling, wel productief is, maar in beperkte mate. Echter, 
de grootste omissie in het proces om van haar een cultuur- en 
kunstbewuste veertienjarige te maken, is het aanleren van 
vaardigheden. Ruim driekwart van de stappen die zij moet 
zetten, gaan via reflectie, beschouwing en receptie. De productie 
neemt ongeveer een kwart in beslag, maar er wordt niet bij 
vermeld hoe zij de dingen leert maken. als dit leerplan een 
handleiding is bij het ontwikkelen van overheidsbeleid ten 
aanzien van de beeldende vakken, dan is dat zorgwekkend. 
Los van de talige insteek van Eefjes ontwikkeling, denken wij 
dat het vak tekenen niet opgeslokt mag worden door (de term) 
beeldende vorming.

Tekenen is, afgaand op de waarde die de respondenten van 
onze enquête aan tekenen hechten, in onze ogen de meest 
simpele, toegankelijke en effectieve manier om een andere 

manier van denken te stimuleren. De status van tekenonderwijs 
moet echter verhoogd worden. Wij zijn er voor om tekenen 
op een nieuwe manier te structureren, met behulp van de 
verworvenheden uit de ontwikkelingspsychologie. We begrijpen 
de zorgen van vakdocent Roeland Windig van het Vossius 
Gymnasium die als commentaar bij de enquête schrijft: ‘Ik ben 
één van de laatste der Mohikanen en als ik met pensioen ga 
is het afgelopen met het vak tekenen op het Vossius. En dan 
mogen we hopen dat er ooit weer eens academies komen die 
het belang van het vak weer gaan inzien.’

Maar zo somber willen wij het niet maken. De ervaringen tijdens 
de paar lessen die wij op Brede School De Kinkerbuurt hebben 
gegeven, stemmen ons hoopvol. De sleutel ligt volgens ons bij 
het basisonderwijs en de prioriteiten die er worden gesteld. Wij 
houden geen pleidooi om alle leerkrachten van de basisscholen 
weer aan het tekenen te krijgen. als je dit specialistische 
onderwijs aan vakdocenten overlaat, dan zal veel frustratie bij de 
leerkrachten worden weggenomen. Dit onderzoek is nog maar 
het begin van een nog te ontwikkelen serie lessen om het dode 
tekenpunt op te lossen. Onze missie is pas geslaagd als niemand 
meer roept dat hij niet kan tekenen.

Dit artikel is een beknopte versie van het onderzoek dat 
Verhoeven en Van Wijnen deden voor hun afstuderen aan de 
Academie voor Beeldende Vorming te amsterdam in juli 2012. 
Het volledige onderzoek artikel, inclusief de resultaten van de 
enquêtes, zijn bij hen op te vragen: wwijnen@xs4all.nl of
margotmariaverhoeven@gmail.com.

Wilma van Wijnen en Margot Verhoeven studeerden af aan de 
AHK, Amsterdam. Zij zijn onlangs genomineerd voor de AHK 
Eindwerkprijs. v

@Web
AUTEUR: ThEA vUIK

Misschien zouden we toch eens goed moeten 
nadenken over de overvloed van non-informatie 
die social media ons gebracht heeft. Een les 
in doelmatig gebruik van deze media zou niet 

verkeerd zijn. goede, interessante tweets de wereld insturen is 
een kunst apart. Maar daar wil ik het nu even niet over hebben.

Tijdens mijn studententijd wisselden we in mijn vriendenkring 
regelmatig lijstjes uit met favoriete boeken, muziek of films. 
Deze lijstjes stimuleerden om ook eens dat boek te lezen, die 
muziek te beluisteren of deze film te bekijken. Je zou het kunnen 
vergelijken met een prikbord waarop jouw voorkeuren geplakt 
worden. Natuurlijk met als doel je wereld te vergroten en nieuwe 
horizonten te ontdekken op het gebied van literatuur, muziek of 
cinematografie.

“MISSCHIEN ZOuDEN WE TOCH EENS 
gOED MOETEN NaDENKEN OVER DE 
OVERVLOED VaN NON-INfORMaTIE DIE 
SOCIaL MEDIa ONS gEBRaCHT HEEfT. ”

SOCIaLinterest

‘Net even gedoucht, want ga lekker een avondje stappen met Jan, Piet of Klaas.’ Volstrekt oninteressant en - vraag ik me 
dan af - waarom ik daarvan als ‘volger’ op de hoogte moet zijn. Ik mag graag naar foto’s van vrienden kijken die elders 
in de wereld wonen, maar verder boeit een zogenaamde status-update op Twitter of Facebook me niet echt. Ik ben niet 
geïnteresseerd in wat er zoal overpeinsd wordt tijdens de dagelijkse beslommeringen van een kennis die mij ooit tot vriend 
wilde maken of mij graag wilde volgen.

als je zoiets naar de huidige tijd vertaalt, komt het idee van 
Pinterest aardig in de buurt. pinterest is een virtueel prikbord. 
alle dingen die je in het leven tegenkomt, kun je hier ordenen 
en delen. De inrichting van je huis, je favoriete recepten of de 
oriëntatie bij een nieuwe opdracht: je ‘pint’ er alles op vast dat 
je leuk vindt, graag wilt lezen en mooi vindt om te maken. Je 
kunt foto’s vanuit je eigen computer gebruiken, maar daarnaast 
is het wereld wijde web beschikbaar waar je kunt zoeken om zo 
jouw prikbord(en) samen te stellen. Je kunt ook de prikborden 
van andere gebruikers bekijken om inspiratie op te doen. En van 
daaruit ideeën overnemen. Dat heet zoiets als re-pinnen.

Het is heel visueel, en volgens veel gebruikers ‘verslavend’. Dat 
laatste is in positieve zin bedoeld. Een andere gebruiker zei 
daarover: ‘Je doet leuke ideetjes op en ‘even’ kijken lukt nooit.’ 
gemiddeld blijken we er langer op te hangen dan op Twitter, 
LinkedIn en Google+ samen, omdat het heerlijk plaatjes kijken is. 
Vooral bij vrouwen is het netwerk enorm in trek.
Ik wil het graag geloven. Ik merkte al gauw dat het mij ook niet 
makkelijk lukt om me ervan los te maken. Je bent heel snel 
geneigd van de ene interessante foto naar de andere leuke 
vondst te hoppen.

alleen beeld

Pinterest staat echter niet (meer) alleen. Deze online service (zie 
www.pinterest.com) is als het ware ook weer gere-pind. Minder 
groots dan pinterest, maar ik noem bijvoorbeeld ook Pinspire 
(www.pinspire.com) en openPin (www.openpin.org).

Wat dit voor het onderwijs zou kunnen betekenen? als we daar 
eens een prikbord aan gaan wijden… Wat zou jij dan als eerste 
pinnen??v

Margot Verhoeven bespreekt opdracht ‘Restruimte van de Thonetstoel tekenen’ met groep 
8 van Brede School de Kinkerbuurt in amsterdam.
foto: pauline van der pol

Thonet-stoel getekend door Lin.

@WEBso yoU ThInK yoU cAn’T dRAw
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wiki
loves
monu-
ments
Guinness World Records heeft editie 2011 van Wiki Loves 
Monuments erkend als de grootste fotowedstrijd ter wereld. 
5.400 mensen stuurden 168.208 foto’s van cultureel erfgoed 
uit 18 landen in Europa. Wiki Loves Monuments stelt vrijwil-
ligers over de hele wereld in staat om hun erfgoed te delen 
met iedereen op internet onder een vrije licentie en voor vrij 
gebruik door iedereen. Ook in 2012 zijn intussen weer talloze 
foto’s geplaatst: 15.000 deelnemers uit 34 landen zonden 
350.000 foto’s in. Wikimedia roept docenten op om met 
leerlingen monumenten op te zoeken en te fotograferen.
sAMEngEsTEld dooR: jAnnEKE vAn wIjK

Neem een kijkje op www.wikilovesmonuments.nl.

Monumentaal Zaltbommel vanuit de Sint Maartenstoren. 
foto: Thijsmirhte, CC By-Sa 3.0

Detail Collse watermolen te Eindhoven.
foto: Deshamer, CC By-Sa 3.0

Molen Hollands Welvaren te Mensingeweer.
foto: Johan Bakker, CC By-Sa 3.0

Wachtelbrug bij het Jaagpad te gouda.
foto: agaath, CC By-Sa 3.0

Mariakerk te Wierum.
foto: Baayke de Vries, CC By-Sa 3.0

Toegang tot kelder en opkamer van boerderij Het gagelgat te Soest.
foto: gerard12, CC By-Sa 3.0

galerij van het Beursgebouw te Rotterdam.
foto: Raban Hajik, CC By-Sa 3.0

gevelsteen Cöversplein 12, Maastricht.
foto: Hagiograph, CC By-Sa 3.0

fort Ellewoutsdijk te Borssele.
foto: Rumex, CC By-Sa 3.0

WIKI LOVES MONuMENTSwIKI lovEs MonUMEnTs



‘Het is voor iedereen haalbaar om een voldoende te halen voor het vak podiumkunsten. Wat we van je vragen 
is dat je meedoet, dat je je inzet.’ Theaterdocent Martijn Schaeffer vertelt de nieuwe brugklasleerlingen wat er 

van hen verwacht wordt bij het vak podiumkunsten op Scholengemeenschap De Dijk in Medemblik.
AUTEUR: sTEfAn TERpsTRA

sinds een aantal jaren krijgen de leerlingen in de  
onderbouw les in podiumkunsten. De brugklasleer-
lingen moeten na een aantal introductielessen een 
keuze maken voor lessen in dans, theater of muziek. Ze 

krijgen daarna tot en met de tweede klas les in het vak van hun 
keuze. Ze werken samen aan projecten die gedragen worden 
door meerdere leergebieden. Het leergebied Kunst & Cultuur 
bestaat uit handvaardigheid, tekenen en podiumkunsten. Ook 
andere leergebieden zoals bijvoorbeeld Nederlands en Mens & 
Maatschappij doen vaak een bijdrage aan de projecten. Op deze 
wijze komen de leerlingen tot een multidisciplinair eindproduct 
of voorstelling.

dE school
De Dijk is een kleine ondernemende school. Klein vanwege 
het leerlingenaantal, maar ook klein vanwege het moderne 
overzichtelijke gebouw dat een persoonlijke sfeer uitstraalt. 
Leerlingen en personeel kennen elkaar en weten wat ze aan 
elkaar hebben. De nieuwbouw biedt de school veel faciliteiten, 
zoals een bibliotheek, een theaterzaal en een sporthal. De 
school kent een profiel Sport en een profiel Kunst & Cultuur. 
Leerlingen moeten binnen het reguliere lesaanbod keuzes 
maken en op die wijze wordt er onderwijs op maat geboden. De 
lessen podiumkunsten vallen binnen het verplichte rooster.

De cultuureducatieprojecten waar de leerlingen dit schooljaar 
mee bezig zijn, heten Vet Spannend en Midden in de 
Middeleeuwen. De leerlingen van de tweede klassen werken 
gedurende een aantal weken aan het thema Vet Spannend. 
Iedereen doet mee. Bij Nederlands schrijven de leerlingen een 
spannend verhaal en/of gedicht, bij beeldend maken ze een 
spannende illustratie voor in een boek en bij podiumkunsten 
leren de leerlingen technieken om een dans, muziekstuk of 
theaterscène spannend te maken. Het project wordt afgerond 
met een dans-, spel- en muziekuitvoering. aansluitend worden 
de winnaars bekend gemaakt van de beste verhalen, gedichten 
en illustraties. Deze werken worden in wissellijsten in de school 
tentoongesteld.

MIddEn In dE MIddElEEUwEn
De eindpresentatie van dit project is gesitueerd in, hoe kan het 
ook anders, Kasteel Radboud in Medemblik. In de dans-, 
muziek- en theaterlessen van de brugklasleerlingen wordt 
gedurende een aantal maanden tijd ingeruimd voor het thema 
Midden in de Middeleeuwen. De dag in Kasteel Radboud is 
bijzonder om te mee te maken. Leerlingen en docenten zijn 
gekleed in Middeleeuwse kledij. Je waant je op een druk 
marktplein in de Middeleeuwen. Er wordt gekletst, gezongen, 
gedanst en gespeeld. Zowel in de dans als in de muziek zijn 

Middeleeuwse elementen te herkennen. Bij theater worden de 
scripts gespeeld die de leerlingen bij Nederlands geschreven 
hebben. Het zijn korte verhaaltjes die zich in de Middeleeuwen 
afspelen. Zo zijn leerlingen uitvoerders van de muziek, tekst en 
dans en worden zij ook als makers betrokken bij het project. 
De meeste leerlingen zijn serieus bezig met het project. Ze 
hebben plezier gehad in de voorbereiding. Leerlingen van de 
basisscholen uit de omgeving komen naar de eindpresentatie 
kijken. Klasgenoten die ‘s ochtends hun uitvoering hebben, 
komen ‘s middags kijken naar de andere leerlingen en 
andersom.

Scholengemeenschap De Dijk heeft een bloeiende 
muziekcultuur. Er wordt jaarlijks een musical uitgevoerd 
waar veel leerlingen van de school aan meedoen. Leerlingen 
spelen, zingen, maar zijn ook betrokken bij de realisatie van de 
theatertechniek. Ook de grime wordt verzorgd door een groep 
leerlingen, ze hebben hiervoor een cursus gevolgd. Onder 
leiding van docenten wordt er door leerlingen een film van de 
musical gemaakt. Verder krijgen leerlingen de kans om mee te 
doen aan een talentjacht, de Dijker Avonden. Op zo’n avond is 
duidelijk te merken dat er veel talent op de school rondloopt! 
De school biedt een professioneel podium aan dit talent. Ook 
doen er met enige regelmaat leerlingen van de school mee 
met optredens en concerten in de omgeving. Spil van al deze 
culturele activiteiten is cultuurcoördinator Martijn Schaeffer. 
Naast coördinator is hij docent theater en docent frans. Martijn is 
volgens eigen zeggen helemaal weg van het vak podiumkunsten 
en alle andere muzikale en theatrale activiteiten op de school. 
Samen met de andere docenten zet hij zich voor honderd 
procent in om de leerlingen al deze mogelijkheden te bieden.

hoE Is hET bEgonnEn?
Martijn Schaeffer: ‘Toen ik op De Dijk begon, werden er 
voorstellingen vertoond, maar konden de leerlingen niet 
reflecteren. Mijn idee was: dat kunnen ze pas als ze zelf ervaren 
hoe het is om op het toneel te staan. In 2005 hebben we een 
pilot uitgevoerd met de brugklassen. De leerlingen kregen 
drie lessen van elk anderhalf uur in de disciplines dans, theater 
en muziek. Daarna mochten de leerlingen vrijwillig op drie 

dinsdagmiddagen de discipline van hun keuze volgen. 80% 
van de brugklassers kwam ervoor terug! Deze pilot werd 
gefinancierd met subsidie van provincie en gemeente en 
uitgevoerd door docenten van kunsteducatie-instellingen 
uit de regio West-friesland. In 2006 stopte de toenmalige 
muziekdocent ermee en heb ik de directie gevraagd of ik de 
vrijgekomen lesuren mocht invullen met lessen podiumkunsten. 
We hebben toen dit programma opgezet. Dit project werd ook 
weer gefinancierd met subsidie van provincie en gemeente 
en was erg geslaagd. Inmiddels was er naast de school een 
theaterzaal gebouwd die we konden gebruiken. Na twee 
jaar op deze wijze gewerkt te hebben werd het mogelijk 
vakdocenten aan te stellen. Daarna zijn de Dijker Avonden, 
die inmiddels al een traditie werden, uitgebreid. De leerlingen 
worden bij hun deelname gecoacht door de vakdocenten. 
Sinds 2009 wordt er jaarlijks een musical uitgevoerd, in eerste 
instantie met één uitvoering, nu met twee avondvoorstellingen 
en twee voorstellingen voor basisschoolleerlingen uit de buurt.’

Cultuureducatie is van grote waarde gebleken voor de 
leerlingen van Scholengemeenschap de Dijk. De leerlingen 
leren muziek maken, dansen, spelen, iets creëren. Bovendien 
leren leerlingen reflecteren op het geheel en op hun 
eigen prestatie. De culturele activiteiten en projecten zijn 
onvergetelijke ervaringen voor de leerlingen. De schoolleiding 
is betrokken en zorgt ervoor dat deze activiteiten en projecten 
gefaciliteerd worden. De vakdocenten zorgen ervoor dat de 
schooldagen van de leerlingen gekleurd worden door cultuur. 
Sommige dagen hebben een gouden randje.v

Stefan Terpstra is sinds kort docent muziek op 
Scholengemeenschap De Dijk. Daarnaast is hij als docent 
werkzaam bij een kunsteducatie-instelling en is hij actief 
als pianist en componist. Hij studeerde ODM aan het 
Conservatorium in Utrecht en piano, pop- en jazzmuziek aan 
het toenmalige Conservatorium in Alkmaar. Mail voor meer 
informatie mail s.terpstra@quicknet.nl.

een alternatieve invulling voor muziek, dans en theater

Podiumkunsten
IN HET VO

Vet Spannend.
foto’s: Stefan Terpstra
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Leerlingen van basisschool De Dromedaris uit Beuningen (gld)  in en rondom kasteel Hernen.
foto’s :Marije Visser 
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janneke Bonekamp, consulent erfgoededucatie bij EDU-
ART, de gelderse provinciale organisatie voor cultuur-
onderwijs, vertelt hoe het project Meer dan een veilige 
plek is ontstaan. ‘Het idee kwam bij Stichting Geldersch 

Landschap en Geldersche Kasteelen vandaan. Ze wilden een 
educatief project voor de kastelen en landgoederen die ze be-
heren, over de samenhang tussen cultuur en natuur.’ Een samen-
werking met EDu-aRT lag vervolgens voor de hand. Bonekamp 
vervolgt: ‘Bij EDu-aRT hebben wij de didactische kennis en 
ervaring met erfgoededucatie in huis. De beide stichtingen, 
met name de plaatselijk beheerders en vrijwilligers, hebben 
de inhoudelijke kennis over de specifi eke plek. Samen kunnen 
we sterke projecten ontwikkelen.’ Niet alleen vanuit de instel-
lingen ontstond het idee voor een kastelenproject. Bonekamp. 
‘Hier in de omgeving bemiddelt het Cultuurknooppunt Wijchen 
tussen basisscholen en culturele aanbieders. Vanuit de scholen 
was de vraag gekomen naar een project voor groep vijf over 
de Middeleeuwen. Door het project voor deze doelgroep te 
ontwikkelen sluiten we aan bij de indeling van veel gebruikte 
geschiedenismethodes op school. Het project kan aanvullend 
worden ingezet.’

pRogRAMMA
Het educatieve project bestaat uit een voorbereidingsles op 
school, een excursie en een verwerkingsles in de klas. Het 
draaiboek voor de excursie geeft richting aan het verhaal van 
de vrijwilligers en waarborgt dat het aansluit bij het kennis- en 
ontwikkelingsniveau van de middenbouw. Hiermee garandeer je 
kwaliteit. Leerkrachten komen alleen terug als je een kwalitatief 
goed programma aanbiedt dat aansluit bij de belevingswereld- 
en het kennisniveau van kinderen. uit onderzoek is gebleken 
dat één slechte cultuureducatieve ervaring een enorm effect kan 
hebben op kinderen. Dat willen we natuurlijk voorkomen.’

alette Barendse, educatief medewerker bij Kasteel Hernen, zegt 
over de inhoudelijke input van de vrijwilligers: ‘Tussendoor ge-
beurt het. Het draaiboek en de opdrachten vormen een goede 
structuur, maar er is ook ruimte voor eigen vragen en opmerkin-
gen van de kinderen. Dan merk je meteen of kinderen het be-
grepen hebben, kun je eventuele onduidelijkheden verhelderen 
en aanvullende informatie geven juist over die dingen waarnaar 

kinderen nieuwsgierig zijn. Hier kunnen de vrijwilligers hun 
verhaal kwijt en wordt hun rol groter. Voor die vrijwilligers is het 
belangrijk dat die ruimte er in het programma is.’ Het is typerend 
voor erfgoededucatie dat een groot aantal verschillende partijen 
betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. 
Dit maakt de logistiek en organisatie niet altijd eenvoudig. 
Beheerders, bezitters, educatief ontwikkelaars, conservatoren, 
vrijwilligers en horeca-ondernemers hebben verschillende belan-
gen in een kasteel. Een bezoek van een schoolgroep, waarbij de 
leerlingen zelfstandig met opdrachtenkaarten aan de slag gaan, 
vergt afstemming met al deze partijen.

Hoe is men te werk gegaan bij de ontwikkeling van het project? 
Bonekamp: ‘Vrij snel is besloten één format voor het project 
te ontwikkelen, dat steeds weer een plaatselijke vertaling zou 
krijgen. Het is onzin om voor ieder kasteel het wiel opnieuw uit 
te vinden. De doelgroep en de grote lijn van het verhaal is op 
elke plek hetzelfde. Bij veel kastelen is een moestuin, een gracht 
en een oprijlaan. Bij ieder landgoed hoort een bos, een molen 
en water. alleen plaatselijke details worden opnieuw ingevuld: 
de namen, de jaartallen, de plattegronden, prenten en foto’s van 
het specifi eke kasteel. De stichting wilde een educatief project 
voor zeven kastelen. Het ging dus om een omvangrijk project. 
Daarom is er een convenant gesloten waarin de samenwerking 
tussen de verschillende partijen is vastgelegd.’
 
dIdAcTIschE MIddElEn
Om de leerlingen voor te bereiden op hun bezoek aan een 
kasteel krijgen ze op school een fi lmpje te zien dat bestaat uit 
bewegende beelden en mooie animaties die op collage-achtige 
wijze opgebouwd zijn uit foto’s, oude prenten en kaarten (zie 
http://youtube.com/1mhIynm3ny0). De vormgeving, door 
Inge Theunissen en Barrie Morskate, en inhoud sluiten naadloos 
op elkaar aan en met de nodige humor wordt een algemeen 
verhaal over kastelen in gelderland verteld. Wanneer en waar 
werden ze gebouwd? Welke mensen leefden op en rond het 
kasteel in de Middeleeuwen? Hoe is de functie van het kasteel 
in de loop van de tijd veranderd? Na de fi lm voert de leerkracht 
een onderwijsleergesprek aan de hand van een digitale pre-
sentatie. Tijdens de excursie werken leerlingen zelfstandig aan 
activerende opdrachten. Hierbij worden alle zintuigen gebruikt, 

meer
daneen
veiliGe Plek

Vrijdag 22 juni 2012 om vijf voor negen staan de leerlingen van groep 5 van basisschool De Dromedaris uit 
Beuningen te trappelen voor het bezoekerscentrum Land van de heerlijkheden in Leur. Daar hebben de medewerkers 
een twee en een half uur durende excursie voor de kinderen in petto, waarbij ze actief de natuur en cultuur van de 
heerlijkheden Hernen en Leur gaan ontdekken. AUTEUR: MARIjE vIssER

gelderse basisschool op kastelenexcursie

pO // MEER DaN EEN VEILIgE pLEKMEER dAn EEn vEIlIgE plEK // pO



AdvERToRIAl

Na Kijk, ik kan zilver maken is er nu een tweede boek van Dirk Monsma en fotograaf Rinie Bleeker:  Geef 
mij een potlood en ik ga tekenen. Kunstzone en Lemniscaat bieden de eerste 15 aanmelders voor een 

abonnement op Kunstzone een exemplaar aan (inclusief 33% korting op een regulier jaarabonnement, bij 
aanmelding voor 10 maart voor 32,95).

Kinderen zijn van nature artistiek en ondernemend. 
Ze staan overal voor open en zijn gelukkig als ze hun 
creativiteit gebruiken. Daarbij nemen ze een enorme 
verbeeldingsvrijheid en fi losoferen ze graag over wat 

ze bezighoudt. Voor het onderwijs is het de kunst om kinderen 
op te leiden zonder dat ze hun natuurlijke vrijheid en creativiteit 
verliezen. Hoe kunnen scholen en culturele instellingen 
bijdragen aan de culturele levensloop van ieder kind? 
Om die vraag te beantwoorden sprak Dirk Monsma met 
kinderen, kunstenaars, docenten en wetenschappers. Van 
de tienjarige Wiek die later architect wil worden tot de 
wereldberoemde dirigent Jaap van Zweden. Met een telkens 
terugkerend refrein: Wat zijn je eerste herinneringen aan kunst, 

wie inspireerde jou en hoe heeft dat invloed op wat je nu doet? 
In zijn toekomstdroom ziet Monsma ieder kind opgroeien 
met kunst en fi losofi e. Deze droom lijkt waar te worden nu 
steeds meer scholen cultuuronderwijs een plek geven in hun 
programma.

Dirk Monsma is geïnteresseerd in de ontwikkeling van artistieke 
competenties bij kinderen en jongeren. Rinie Bleeker is als 
fotograaf in staat om precies die wow!-momenten te zien van 
mensen die een creatieve ingeving krijgen. Monsma en Bleeker 
zijn ook de makers van het succesvolle boek Kijk, ik kan zilver 
maken.

gEEf MIj EEn poTlood En IK gA TEKEnEn
Dirk Monsma
Lemniscaat, Rotterdam 2012
160 pagina’s
ISBN: 9789047705208 
Prijs: € 19,95

 ‘Later wil ik architect worden, omdat ik dan allerlei dingen 
zomaar zelf kan bedenken en maken.’
Wiek (10 jaar)’

EEn MUsT En fEEsT 
vooR ElKE docEnT KUnsTvAKKEn!

Cultuurnetwerk Nederland selecteert jaarlijks een aantal projecten die 
extra aandacht verdienen. Het zijn goede voorbeelden van projecten die 
culturele instellingen hebben ontwikkeld voor het onderwijs. ga voor 
meer informatie naar www.projectloketcultuur.nl > onderwijs 
[+ bijzondere projecten].

InfoRMATIE
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is er ruimte voor het opdoen van ervaringen en het delen van 
ideeën. Door te werken in groepjes dragen de leerlingen zelf 
verantwoordelijkheid. Ze worden gestimuleerd te overleggen en 
leren van elkaar. Het gebruik van zandlopers motiveert om snel 
tot antwoorden te komen. Terug op school wordt aan de hand 
van een digitale presentatie nagedacht over de vraag hoe de 
toekomst van het kasteel er uitziet en welke nieuwe nutsfunctie 
het kasteel kan krijgen.

op pAd MET gRoEp vIjf
Weer terug bij groep vijf van De Dromedaris. De excursie 
voert naar drie locaties. alette Barendse en Ton Rothengatter, 
medewerkers van de Stichting Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen, ontvangen de groep in het bezoekerscentrum, 
een strak gerestaureerde schuur. Barendse start een onderwijs-
leergesprek bij een digitale presentatie met foto’s en archief-
stukken. Het borduurt voort op de voorbereidingsles. De 
kinderen weten te vertellen wat een heerlijkheid is. Op de 
oude kaart laat Barendse zien wat er bij de heerlijkheid Hernen 
hoorde: de molen, de oven, de landerijen, de boerderijen en 
de kerk. Eén van de leerlingen heeft ondertussen de schuur 
eens goed bekeken en vraagt wat de kist boven in de nok van 
de schuur is. Het blijkt een uilenkist te zijn. De nieuwsgierigheid 
is gewekt, want er volgen veel meer vragen. Wat doet die uil 
daar? Hoe maak je die kist eigenlijk schoon? geduldig wordt 
samen met de leerlingen naar antwoorden gezocht. Dan wordt 
de excursie vervolgd naar de molen en het bos. De kinderen 
maken verschillende opdrachten. Niet alle kinderen staan open 
voor de strakke tijdindeling waartoe de zandlopers hen dwingen. 
Een nieuwe omgeving leidt ook tot verwondering en nieuws-
gierigheid om de omgeving zèlf te exploreren. Begeleiding van 
ouders is noodzakelijk om die leerlingen bij de les te houden.

In de opdrachten wordt steeds duidelijk hoe natuur en cultuur 
in de heerlijkheid met elkaar verbonden zijn. Er zijn typische 
denkvragen, zoals: waarom staat de molen op een heuveltje? En 
er zijn kijkvragen: zoek een eik en een berk. In de bijbehorende 
tekst wordt uitgelegd hoe de heer de eikenbomen gebruikte 
voor de bouw van zijn kasteel en boerderijen. als we later in het 
kasteel lopen, kijkt een meisje naar de enorme houten balken 
van de bezoldering en vraagt: ‘Zijn dit nu die bomen uit het bos?’ 
precies deze verbanden wil het project de kinderen laten ont-
dekken. als de groep bij Kasteel Hernen aankomt, blijkt dat er op 
hetzelfde moment een huwelijksplechtigheid plaatsvindt. De kin-
deren kunnen nu niet vrij rondlopen om de opdrachten te doen. 
De begeleiders nemen de kinderen dus maar in twee groepen 
mee. Hoogtepunten zijn het gemak, de keuken, de moestuin en 
de weergang. De jongens die voor het kasteel nog wat verveeld 

om zich heenkeken, beginnen te glunderen als ze een kanon 
zien. Ze raken het kanon aan met hun handen en dan ontdekt 
één van de jongens ook nog een stormram. Het kasteel is bijna 
helemaal leeg, maar deze paar objecten en de verhalen van Ton 
Rothengatter brengen het kasteel weer tot leven. Lopend over 
de weergang, waar ze de omgeving goed kunnen overzien, stel-
len de kinderen zich voor hoe een aanval op het kasteel voor de 
bewoners gevoeld moet hebben.

doElsTEllIng
Barendse: ‘Het doel van het project is dat kinderen aan de hand 
van erfgoed leren over de geschiedenis van hun eigen omge-
ving. De meeste kinderen die we hier ontvangen, zijn nog niet 
eerder bij het kasteel geweest, alhoewel ze in de buurt wonen. 
Dat doel wordt gehaald: veel kinderen komen later met hun 
ouders terug.’ Dit wordt bevestigd in de feedback die het 
bezoekerscentrum van leerkrachten kreeg. Karin Claassen, mid-
denbouw leerkracht van De Dromedaris, zegt: ‘Het is een lange 
excursie, maar dat is prima, omdat de kinderen actief bezig zijn 
en het is afwisselend genoeg door de combinatie natuur en 
cultuur. De kinderen zijn enthousiast geworden en willen graag 
een keer terugkomen.’

Het project over Kasteel Hernen is in schooljaar 2011/2012 
afgenomen door 20 groepen uit de omgeving. In schooljaar 
2012-2013 is Meer dan een veilige plek ook beschikbaar voor 
Doorwerth, Cannenburch, Waardenburg/Neerijnen en Verwolde. 
Daarna wordt het ontwikkeld voor Ammersoyen en Rosendael. 
gelderland staat vol met kastelen en het toegankelijk maken van 
die kastelen voor schoolgroepen zou nog voor heel veel meer 
leerlingen mooi onderwijs op kunnen leveren. Waarom naar een 
plaatje van een kasteel kijken in een geschiedenisboek als er op 
loopafstand een echt kasteel staat?

ga voor meer informatie ook naar www.kas-en-roos.nl.v

Marije Visser is projectmedewerker bij Cultuurnetwerk Neder-
land.

MEER dAn EEn vEIlIgE plEK



Een absoluut hoogtepunt voor de Nederlandse animatie in 2012 was het Human Birdwings-project van Floris 
Kaayk. Kaayk toonde onder de naam van wetenschapper Jarno Smeets aan, dat het hem gelukt was op eigen 
kracht met vleugels aan de armen een stuk over een park in Den Haag te vliegen. Hij plaatste het bewijs op 

YouTube en schudde wereldwijd de wetenschap wakker. AUTEUR: pAUl MoggRé

20 jaar nederlands instituut voor animatiefilm (niaf)

TuSSENTRAdITIE& vernieuwing

1. Human Birdwings-project van floris Kaayk alias Jarno Smeets. 2. Evelien Lohbeck - Big signal (2012). 3. animatie-workshop tijdens 
Hetty presenteert, november 2008.

Evelien Lohbeck - Insemination (2011). De focus ligt op het ei, 
maar de actie vindt plaats in de schaduw.

Opname van een educatieve film over wat animatie (voor de expositie De fantasiefabriek 
in het Noordbrabants Museum) (2010). foto: Deelnemers NIaf ateliers

1

3

5
2

4

6

58 59kunstzone.nl januari 2013

het duurde even voordat iedereen in de gaten kreeg 
dat de prestatie nep was en dat het hier ging om een 
goed uitgevoerde animatie. Dat iedereen in eerste 
instantie dacht dat Kaayk op eigen kracht gevlogen 

had, kwam door de geraffineerde voorbereiding: acht maanden 
van te voren zocht hij onder de naam Jarno Smeets, oud-onder-
zoeker bij philips, contact met wetenschapsinstituten wereldwijd 
en kondigde aan dat hij zich bezig hield met de eeuwenoude 
wens om op menselijke kracht te vliegen. Hij hield daartoe een 
facebook-pagina en weblog bij en vroeg overal informatie. De 
filmopname van de vlucht door het park was in november 2011 
al gemaakt, maar floris Kaayk moest tot maart 2012 wachten (in 
de tussentijd lag er sneeuw) voor er vergelijkbaar weer was om 
zijn experiment geloofwaardig te publiceren. Hij haalde wereld-
wijd het nieuws en overal werd hij gevraagd voor interviews.

Dit verhaal laat ons zien dat je met animatie alles kunt maken 
en dat de toepassingen grenzeloos zijn. Het toont een nieuwe 
manier van kunst presenteren met gebruik van social media en 
internet, terwijl het ook refereert aan een traditie van de aller-
eerste animaties van begin vorige eeuw: de animatie als spe-
ktakelstuk. Tegelijkertijd bouwt het voort op een eeuwenoude 
wetenschappelijke traditie van pogingen om op menselijke 
kracht te vliegen.

Dit jaar is voor de animatiewereld helaas ook een dieptepunt te 
verwachten: het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) in 
Tilburg bestaat weliswaar 20 jaar, maar op 31 december 2012 
moet het instituut waarschijnlijk haar deuren sluiten door be-
zuinigingen op subsidies van het ministerie van OCW en van de 
stad Tilburg. De werknemers hebben twee maanden geleden al-

lemaal hun ontslag aangezegd gekregen en het is zeer de vraag 
of er nog een kans is dat het instituut blijft voortbestaan. Het NIaf 
werd in 1993 officieel geopend en de voornaamste taken waren 
de distributie van een collectie 16 mm- en 35 mm-animatiefilms, 
afkomstig van de stichting Animated People uit Haarlem, en het 
runnen van een werkplaats voor jonge animatietalenten. Eén van 
de eerste wapenfeiten was in 1997 een Gouden Kalf voor de film 
Sientje van Christa Moesker.
Het NIaf ontwikkelde zich tot het kennis- en informatiecentrum 
op het gebied van animatie. Het bestaat uit een mediatheek, 
waar iedereen terecht kan die meer over animatie wil weten of 
animatie wil bekijken. Het beheert artwork van bekende ani-
matiefilmmakers. Het is een vraagbaak voor allerlei technische 
ondersteuning en vragen over animatiesoftware. Het distribueert 
animatiefilms en animatie-installaties naar festivals en stelt di-
verse animatieprogramma’s samen. Het heeft een webshop met 
boeken over animatie en veel animatiefilms op DVD.

Het NIaf geeft, naast animatieworkshops op middelbare en 
lagere scholen, ook cursussen en masterclasses voor profes-
sionals uit het werkveld. Het doet onderzoek naar historische 
animatiecollecties en brengt nieuwe ontwikkelingen in kaart. Het 
stelt exposities samen en organiseert lezingen over animatie-
film. Het NIaf ontwikkelt educatieve projecten en geeft (online) 
cursussen aan docenten om hun deskundigheid te bevorderen 
en ze te helpen bij het opzetten van lessen animatiefilm in de 
klas. Het instituut groeide van twee medewerkers en één artist in 
residence naar zes werknemers en zes animatoren in de ateliers. 
Daarnaast werkt het NIaf samen met vele animatieprofessionals 
en heel veel instellingen in Nederland en ver daarbuiten.

Het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) is uniek, omdat 
de verschillende afdelingen nauw samen werken en daarmee 
allerlei expertises samenbrengen. De bundeling van expertise 
en functies is de kracht van het NIaf. Deelnemers uit de ate-
liers verzorgen workshops en de films die op het NIaf worden 
geproduceerd, kunnen worden ingezet voor educatieve doelein-
den. Een goed voorbeeld daarvan is de Klokhuis-aflevering De 
animatieclip uit 2006. Hierin is te zien hoe zes jonge animatoren 
presentatrice Dolores Leeuwin helpen een videoclip te maken bij 
een rap, en daarmee een helder beeld geven van wat anima-
tie is en hoe het werkt. Tegelijkertijd biedt de aflevering een 
stalenkaart van animatiestijlen. Ontzettend jammer dat dit unieke 
instituut gaat verdwijnen. Vooral omdat daarmee een enorme 
hoeveelheid expertise verloren gaat die in jaren werd opge-
bouwd.

Er is in 20 jaar tijd ook het één en ander veranderd. Zo zijn door 
de komst van goede animatie-opleidingen (bachelors en mas-
ters) in Nederland de ateliers van het NIaf minder noodzakelijk 
geworden. De digitalisering van de bioscopen heeft de collectie 
filmkopieën minder courant gemaakt. En inmiddels zijn compu-
ters zo verbeterd dat iedereen thuis kan beschikken over een 
complete animatiestudio, terwijl animatiecomputers in 1993 voor 
de gewone burger nog onbetaalbaar waren.
De digitalisering heeft ook geleid tot hele nieuwe vormen 
van animatie. Sterke beamers en speciale software maken het 
mogelijk om animaties perfect te projecteren op grillige gebou-
wen (zogeheten videomapping). gebruik van minuscule digitale 
camera’s en sensoren hebben ervoor gezorgd dat je als bezoeker 
kunt acteren in, en een interactie kunt aangaan met, geanimeerde 
installaties. Het is niet zo vreemd, dat het NIaf zich tijdens de 
Dutch Design Week te Eindhoven in 2012 presenteerde met vijf 
installaties.
Het NIaf heeft in haar bestaan verschillende animatie-exposities 
samengesteld zoals De Fantasiefabriek in het Noordbrabants 
Museum in 2010. En er komen nog steeds verzoeken binnen. 
De insteek is hierbij de diversiteit van het medium aan te geven, 
zowel in toepassing als in vorm. Hierbij wordt er altijd een relatie 
gelegd tussen het kijken naar de animatie als eindresultaat en 
het zogenoemde artwork dat nodig is voor het tot stand brengen 
van de animatie. Het levert een making-of-achtige situatie op 
die educatief uitermate interessant is. Het laat de bezoeker van 
de expositie delen in het maakproces en komt tegemoet aan de 
menselijke behoefte te willen weten hoe iets werkt.

De Nederlandse animatie leeft en is innovatief. Het heeft in 
vertelvorm veel overeenkomsten met film en het wordt daarom 
als medium vaak bij film ondergebracht. Maar dat is een tradi-
tionele opvatting. In vorm en presentatie zit animatie dichter bij 
beeldende kunst of is het bijna illustratief. als onderdeel van 
een animatie-industrie of puur als artistieke uiting beweegt het 
zich voortdurend tussen deze gebieden. Het is daarom beter om 
animatie een eigen plek te geven. Het Nederlands Instituut voor 
Animatiefilm (NIAf), laverend tussen traditie en vernieuwing, is 
zo’n plek!

Check ook www.niaf.nl en www.humanbirdwings.net. v

Paul Moggré is docent animatie op AKV St. Joost in Breda en 
werkte bijna 11 jaar als educatief medewerker voor het Neder-
lands Instituut voor Animatiefilm.
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Leerorkest amsterdam in Bijlmer parktheater

Bezoek aan Museum Boymans Van Beuningen.
foto: Rinie Bleeker

Rondleiding van kleuters in Museum Kröller-Müller.
foto: Rinie Bleeker
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‘Ik zou willen dat Cultuur in de Spiegel als merknaam op den duur wordt vergeten,’ zegt Barend van Heusden, bedenker 
van de frase die nu al twee jaar door de Nederlandse en de Vlaamse wereld gonst. Het zwarte boekje met dezelfde titel is 
een prelude op het onderzoek dat hij met zijn medewerkers aan de Universiteit van Groningen in het onderwijs uitvoert. 

Doel is binnen afzienbare tijd een kader te creëren voor de ontwikkeling van het cultuuronderwijs.
AUTEURs: dIRK MonsMA En hAns MUIdERMAn

kunst is onderdeel van cultuur

MIddEl
Kunst als

Er heerst een grote spraakverwarring rond begrippen als 
cultuur, kunst en creativiteit. En dat komt, omdat er zich 
volgens Van Heusden een stille revolutie aan het voltrek-
ken is in het denken over kunst die zijn oorzaak vindt in 

de snel veranderende wereld. Een gesprek met een professor in 
de semiotiek (tekenleer) die pleit voor een bruikbaar theoretisch 
kader waarop cultuuronderwijs voor alle kinderen kan worden 
gebouwd. Van Heusden is een filosofisch gerichte wetenschap-
per, een idealist die zijn academische inzichten deelt met 
iedereen die wil dat cultuuronderwijs een belangrijke rol krijgt 
op school en in de samenleving.

Je vindt kunst belangrijk als liefhebber, maar je hebt het steeds 
vooral over cultuur.
‘Het woord kunst wekt de verkeerde verwachtingen. Mij gaat het 
om een wijze van denken waarbij kunst niet op zich staat, maar 
onderdeel is van cultuur. De naam Cultuur in de spiegel verwijst 
naar dit perspectief, waarbij cultuur met inbegrip van kunst een 
middel is om tot bespiegeling, reflectie te komen. als we ons 
realiseren dat wij als mens betekenis geven aan voorwerpen en 
dat betekenis geen eigenschap is van het voorwerp zelf, dan 
ontstaat er een andere visie op de wereld. In iedere tijdperiode 
heeft kunst een andere betekenis. Kunst verandert voortdurend, 
omdat mensen, en dus ook de samenleving, veranderen. Er is 
een ontwikkeling gaande in de samenleving die de verheven 
kijk op kunst ondermijnt en kunst dichter bij alle mensen brengt. 
Hierdoor ervaren mensen kunst als iets gewoons, iets wat naast 
andere dingen bestaat.’

Als kunst nog steeds zo wordt geassocieerd met het verhevene, 
waarom vermijden we het woord dan niet?
‘Ik heb het inderdaad liever over het artistieke dan over kunst. 
Kunst maakt plaats voor het artistieke. Dat je artistiek werkt, 
dat je artistiek denkt. Het artistieke als aspect van het leven. En 
artistiek dan gedefinieerd in termen van reflectieve zelfverbeel-
ding. Het artistieke wordt daarmee een aspect van wat je doet, 
van een brede opvatting van cultuur. Soms is het voorwerp heel 
dominant en dan noemen we het kunst en zetten we het in een 
museum of in een galerie. Soms is het wat minder dominant, dan 
heet het bijvoorbeeld design. En soms is het bijna onzichtbaar 
als er bijvoorbeeld een sfeer ontstaat, terwijl we napraten bij 
een borrel over wat er die dag is gebeurd. De grootste gemene 

deler van al deze artistieke aspecten zit in het vermogen om 
jezelf in beeld te brengen of daar beelden bij te verzinnen. Het is 
een heel creatief proces.’

Maar waarom noem je het artistieke dan niet het creatieve?
‘In het artistieke zit het creatieve besloten. Maar creativiteit is een 
breder begrip. Creatief kun je zijn op een breed terrein zoals in 
de techniek, de wetenschap, de politiek, het ondernemen. Juist 
in het artistieke combineer je het voorwerp met de vraag: ‘Wie 
ben ik eigenlijk? Wie zijn de mensen om mij heen?’ Het woord 
artistiek combineert creativiteit met zelfbewustzijn.’

Een nieuw theoretisch kader dat de basis gaat vormen voor de 
culturele loopbaan, hoe zie je dat voor je?
‘Cultuur in de Spiegel gaat helpen bij de denkomslag die zich 
aan het voltrekken is. Wil cultuuronderwijs kans van slagen 
hebben op scholen, dan moeten docenten anders over kunst 
gaan denken, en anders over cultuur. Een brede acceptatie 
van dit denken kan wel tien jaar duren. Het is een proces dat 
zich afspeelt tijdens het komende decennium dat een gen-
eratie docenten uit het onderwijs ziet vertrekken Er komt een 
nieuwe generatie jongere docenten aan die sowieso al in een 
culturele context zit waar het nieuwe denken beter bij aansluit. 
Jongeren zijn al vertrouwd met de veranderende zienswijze om 
zich heen. De gevestigde opvatting dat het individu autonoom 
kunst maakt, het idee van de geïsoleerde kunstenaar, daar blijft 
weinig van over. Dat hoort thuis in de wereld van vroeger. Kunst 
is juist iets dat ontstaat in samenwerking. Het kan heel goed 
samen met anderen tot stand komen. Kunst kan een onvoltooid 
wordingsproces zijn. Het kan ook een afgesloten gebeurtenis 
zijn. We zitten niet meer vast aan dat ene geniale individu die dat 
ene mooie kunstwerk maakt en daar zijn hele ziel en zaligheid in 
uitdrukt. Het kan allemaal wat relaxter. En dat nieuwe imago van 
het artistieke herkennen jonge mensen heel goed.’

Is het gevolg van die denkomslag een nieuwe wijze van 
opleiding? En hoe zit het met de kunstenaars?
‘Die nieuwe manier van denken over cultuur moet een plek 
krijgen in de kunstvakopleidingen en in de docentenopleiding. 
Veel docenten weten totaal niet wat cultuur is. In het kunstonder-
wijs is er te weinig kennis van cultuur. Het blijft beperkt tot de 
canon. En zo lang die canon er is, hoef je niet na te denken over 

KuNST aLS MIDDELKUnsT Als MIddEl



Leerorkest amsterdam in Bijlmer parktheater

Simone Rutten. foto´s: Jan van gemert

Barend van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie, in het bijzonder 
met betrekking tot de kunsten, aan de faculteit der letteren aan de 
Rijksuniversiteit van groningen. Hij ontwikkelt in het project Cultuur in de 
Spiegel een theoretisch kader voor cultuuronderwijs.

Van Heusden: ‘Modern literatuuronderwijs moet niet gaan over de 
betekenis van een boek. Een docent moet durven vragen: ‘Vertel me wat 
je met dit boek kunt. Wat betekent het voor jou? Wat roept het bij jou op 
over de wereld om je heen?’ Een boek is geen autonoom kunstwerk met 
specifieke eigenschappen, maar een middel om iets te ontdekken over 
jezelf en de anderen.’

Hans Muiderman is schrijver. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur op 
het raakvlak van cultuur en onderwijs. Dirk Monsma is de schrijver van 
Kijk, ik kan zilver maken (Lemniscaat 2008). In november jl. verscheen van 
zijn hand Geef mij een potlood en ik ga tekenen, waar het interview met 
Barend van Heusden in gewijzigde vorm deel van uitmaakt.

InfoRMATIE

62 63kunstzone.nl januari 2013

wat cultuur is. Het is Vermeer, het is Mondriaan, het is Mozart. 
Een verstandigere reactie is denken van: Wat is er eigenlijk 
aan de hand? Wat is cultuur? Wat is cultuur voor proces? Hoe 
functioneert kunst daarbinnen? En als je dat weet, dan kun je 
vervolgens gaan zeggen: Nou, dan kunnen we dit of dat uit de 
canon nemen. Dat is een andere volgorde. Cultuur is een dyna-
misch proces met allerlei aspecten. Het artistieke is er één van. 
En het besef dat media bepalend zijn voor wat je kunt. Iedere 
vaardigheid is verbonden aan een medium. Dat soort kennis 
moeten docenten hebben die werkzaam zijn in het cultuu-
ronderwijs.’

Hoe staat het met het onderzoek?
‘De beschrijving van de ontwikkeling van vaardigheden bij 
kinderen en tieners van vier tot achttien jaar is in de herfst van 
2013 beschikbaar. Wij gaan vaardigheden per leeftijd benoe-
men als uitgangspunt voor docenten om een les te organiseren. 
Vaardigheden worden geen streefniveaus. Het is goed mogelijk 
om in de les rekening te houden met niveaus van ontwikkeling 
voor de verschillende vaardigheden bij de leerlingen, zowel 
cognitieve vaardigheden als mediavaardigheden. Voor een 
deel is dat ontwikkelingspsychologie. Net als bij andere vakken 
moet je ook bij kunstonderwijs en cultuuronderwijs rekening 
houden met ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren. 
Bijvoorbeeld als het gaat om opdrachten voor tekeningen 
en verhaaltjes, bij poëzie of grammatica, of beeldspraak. De 
vraag is hoe radicaal docenten durven te denken in termen van 
onderwerpen, in termen van basisvaardigheden, in termen van 
media. In die volgorde.’

Ze moeten dus met het onderwerp beginnen en niet met 
thema’s?
‘Ja, met de keuze van de inhoud. Eigenlijk is elk onderwerp 
geschikt als je het maar aanpast aan de leeftijd en de omgeving. 
Kijk je vanuit dit perspectief naar cultuur, en naar kunst, dan gaat 
het over onderwerpen die belangrijk zijn in de belevingswereld 
van kinderen. Het onderwerp ontleent zijn functie aan wat het 
zegt over het leven, of een aspect van het leven. Het onderwerp 
is cruciaal. Dat is wat anders dan zeggen: Je moet het thema 
Pesten doen, of het thema Eten. Een onderwerp kan zijn wat een 
kind de avond daarvoor op televisie heeft gezien: ‘Er staat een 
muur tussen Israël en palestina, hoe zit dat nou? Waarom heb-
ben ze dat gedaan?’ De SLO gaat materiaal ontwerpen voor de 
wijze waarop de docent zijn les kan organiseren in de vorm van 
voorbeeldlessen. Het is aan de docent om te bepalen wat het 
onderwijs nodig heeft. Wij zeggen steeds: ‘Wij bepalen niks.’ Wij 
zeggen niet eens dat cultuur moet. En ook over kunst niks. De 
nieuwe docent cultuuronderwijs is aan zet.’

CuLTuuR IS EEN DyNaMISCH pROCES 

MET aLLERLEI aSpECTEN. HET 

aRTISTIEKE IS ER ééN VaN. EN HET 

BESEf DaT MEDIa BEpaLEND ZIJN 

VOOR WaT JE KuNT. 

Wat zijn de belangrijkste functies van de ELO en hoe komt 
beoordeling naar voren?
‘We werken met de ELO N@tschool die gekoppeld is aan Magis-
ter voor de gegevens van de leerlingen. In het portfolio komen 
alle materialen van CKV. Denk aan de verslagen van culturele ac-
tiviteiten, de verplichte lesverslagen die leerlingen maken van de 
behandelde theorie, de deelopdrachten van de projecten en de 
resultaten van de praktische activiteiten. De belangrijkste functies 
zijn voor mij de studieroutes, de begeleiding en het portfolio. In 
de studieroutes plaats ik alle projecten met het lesmateriaal. Zo 
ben ik nu bezig met mode en kleding. Hier zie je een webquest 
met verschillende vragen om op internet naar antwoorden te 
zoeken. Het zijn opdrachten zoals bijvoorbeeld onderzoeken van 
verschillen tussen trends en tijdloosheid. aan deze opdrachten 
koppel ik de theorie die ik ook in de studieroutes plaats.
uiteindelijk zet de leerling de uitgewerkte opdrachten in zijn 
portfoliomap. Via de module Begeleiding geef ik feedback op de 
opdrachten en als deze door de leerling verwerkt is, geef ik een 
beoordeling. De status van het werk is eenvoudig te zien door 
een van de rubrieken Nog niet nagekeken, Bezig, Nagekeken 
en Beoordeeld aan te vinken. Bij het nakijken zet ik er voor de 
leerling opmerkingen en tips bij. Ook kan met een emoticon er 
nog een vrolijk of minder vrolijk gezichtje bij gezet worden. De 
beoordeling bij het vak CKV is voldoende of goed. Ik heb ook 
een tijdje gewerkt met zelfbeoordeling door leerlingen met be-
hulp van rubrics. Dit zou ik nog verder kunnen ontwikkelen.’

Wat zijn de voordelen van het werken met een ELO?
‘Ik heb een gemakkelijk overzicht over de 75 leerlingen uit drie 
klassen. Nu ben ik wel digitaal georiënteerd en dat is niet voor 
alle docenten zo. Het is best gecompliceerd om met een ELO 
te werken. Je moet je al doende het proces eigen maken van 
werken met de gebruikersfuncties. Soms zou ik wel willen dat 
het wat eenvoudiger was opgezet, net zo helder als bijvoorbeeld 
een iPhone werkt. Handig is de plagiaatcontrole die in de ELO 

zit ingebouwd. Je kunt als docent onmiddellijk zien voor hoeveel 
procent een tekst ergens anders voorkomt. De desbetreffende 
tekst zie je dan rood.’

En wat zijn de voordelen voor leerlingen?
‘De leerlingen kunnen niets meer kwijtraken. Er is geen 
rompslomp meer voor de leerlingen. Zij hoeven niet meer te 
printen, wat ook weer geld uitspaart. We gebruiken dus ook geen 
methode, maar we ontwikkelen zelf lesmateriaal dat in de ELO 
komt te staan. Zo ben je flexibel in het gebruik van beeldmate-
riaal en kun je ook gevarieerde lessen aanbieden. Leerlingen zijn 
niet allemaal meteen even handig met de ELO, heb ik gemerkt. 
Ze hebben wel les nodig in het gebruik van de ELO. Hebben ze 
eenmaal gezien hoe het werkt, dan gaat het zonder problemen.’

Welke advies heb je voor docenten die met een ELO willen gaan 
werken?
‘Een goede structuur is het halve werk. Denk dus goed na over 
indeling in studieroutes en de bijbehorende opdrachten. En zorg 
voor technische ondersteuning bij het opzetten. We hebben een 
goede N@tschool-beheerder die ons helpt en ervaring heeft met 
andere vakken.’

Wat vind je van het wetsvoorstel om het vak CKV te schrappen?
‘Ik hoop dat de overheid het vak als belangrijk blijft zien. Leerlin-
gen komen in aanraking met culturele uitingen. Het leukste van 
de lessen vind ik als een leerling na een bezoek aan een voorstel-
ling zegt: ‘Ik had er niks van verwacht, maar vond het toch erg 
leuk.’ Leerlingen leren hun smaak ontwikkelen en hun blik ergens 
op richten.’ v

Zie ook de publicatie Digitaal Cultuurportfolio: www.cultuurpro-
fielscholen.nl > conferentie clA v > digitaal cultuurportfolio 
(tweede regel onder foto).

makkelijkovERzIchT :-)
Simone Rutten geeft op het Heerbeeck College in Best de vakken CKV, beeldende vorming en informatiekunde. CKV 
bestaat uit projecten die aangeboden worden in een elektronische leeromgeving (ELO) met een digitaal kunstportfolio. 
Rutten werkt sinds acht jaar met deze digitale middelen, het laatste jaar bij CKV. AUTEUR: jAn vAn gEMERT

elektronisch beoordelen bij ckv
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hIj gEloofT In MIj dE pIjn vAn hET gEMIs

toneeLDaNSeXPositie&boEKEn

Ooit een beroemde pianiste, en voor 
de latere generaties voor altijd de 
beroemde ‘echtgenote van…’, Clara 
Schumann-Wieck (1819-1896) heeft 
geen introductie nodig.  
AUTEUR:  olgA dE KoRT-KoUlIKovA

Voor een hedendaagse muziekliefhebber heeft haar 
leven geen geheimen meer: alle gebeurtenissen, 
van de eerste stappen op het podium tot haar 

laatste levensdagen, zijn met talloze krantenartikelen, 
recensies, affi ches, dagboeken, brieven en herinneringen 
gedocumenteerd. Haar leven is een open boek dat 
leest als een gelukkig en tragisch verhaal van liefde, 
zelfopoffering en toewijding. De nieuwe biografi e van 
Kees van der Vloed onthult geen nieuwe feiten en werpt 
geen nieuw licht op de persoonlijkheden van Clara, haar 
vader, de beroemde pianopedagoog friedrich Wieck, 
haar man, de beroemde componist Robert Schumann, of 
haar vriend, de beroemde componist Johannes Brahms. 
gewapend met vele citaten uit Clara’s eigen brieven en 
dagboeknotities schrijft Van der Vloed een levenskroniek 
van de bijzondere vrouw in haar hoedanigheden als 
wonderkind, verloofde, echtgenote en weduwe. De 
vrouw die vanaf haar geboorte door haar ambitieuze 
vader voorbestemd werd om vooral de grootste pianiste 
van Duitsland te worden. Er is geen hoofdstuk gewijd 
aan Clara als pianiste. Dat bleef ze haar hele leven 
lang, ongeacht de veranderingen in haar status bij een 
burgerstand. als concertpianiste Clara Wieck werd zij 
beroemd, nog voordat ze Clara Schumann heette. Haar 
pianocarrière duurde 63 jaar en stond na het trouwen 
in het teken van de popularisatie van werken van haar 
man. Het boek van Kees van der Vloed is een eerbetoon, 
zowel aan de pianiste Clara Schumann die een geheel 
eigen plaats in het muziekleven van de negentiende eeuw 
innam als aan de sterke vrouw met een tot de verbeelding 
sprekend leven.

Kees van der Vloed
Clara Schumann-Wieck
De pijn van het gemis
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2012
278 pagina’s
ISBN 978-94-6153-177-3
Prijs: € 18,95

De première van de musical 
over Andre Hazes was een 
doorslaand succes, op alle 
fronten. Martijn Fischer leek 
wel de tweelingbroer van 
Hazes en Chantal Janzen was 
volledig getransformeerd tot 
Rachel Hazes. AUTEUR: pAUl 
RooyAcKERs

Meestal zijn musicals tenenkrommend door de 
oeverloze decorwisselingen en de eindeloze 
herhalingen van de tekst in liedvorm en de 

overbodige dansen. Ruut Weissman, regisseur en directeur 
van de amsterdamse toneelschool, weet natuurlijk wel 
beter. Hij beschikt ook over het precieze adresboekje 
om de cast compleet te maken. En dat is ie! De bezetting 
is top, op alle fronten. Het openingsbeeld alleen al is 
kippenvel: de stem van Job Cohen die meldt dat een 
volkszanger is heengegaan, en dan een opkomende 
zwarte gedaante in wie je meteen Hazes herkent, koudijs 
over de vloer, het geluid van een openploppend blikje 
bier, terwijl langzaam het gezicht van Hazes helder wordt 
en hij naar voren komt. Een megagrote koelkast rijdt van 
achter het toneel het podium op, automatisch. De sfeer is 
gezet. fischer in de rol van Hazes loopt naar de koelkast 
en trekt in iedere scène een running gag, een blikje, uit 
de kast. fischer, van oorsprong drummer voordat hij 
toneelspeler werd, zingt alsof hij jaren met Hazes heeft 
meegereisd, werkelijk fantastisch gelijkend, en zijn postuur 
kan ook geen twijfel overlaten dat hier de oorspronkelijke 
zanger blijkt te staan. Dat geldt ook voor Chantal Janzen 
die op het toneel een tweede Rachel - met overdadige 
bruiningscrême en aangepaste sexy outfi ts - is geworden 
in plaats van wat het publiek meestal van haar gewend 
is: een type spelen dat gemakkelijk de spot kan drijven 
met het personage dat ze vaak speelt. Hier is ze absoluut 
overtuigend aanwezig als de bitch, het verliefde meisje, 
de bezorgde vrouw van en de liefhebbende moeder 
van zijn kinderen. Weissman laat het verhaal in 41 snelle 
scènes (teksten: Kees prins) langskomen die inventief 
gewisseld worden op een magisch mechanisch werkend 
toneel. Cees geel speelt de manager van Hazes en daar 
zit meteen ook de enige fout in het stuk: hij moet een lied 
zingen, iets dat geel beter niet kan doen of na enige extra 
zanglessen… Een extreem goed functionerend ensemble 
zorgt voor ondersteuning in de zang en voor prachtige 
freezes in scènes waar de regisseur meer mensen op het 
toneel nodig heeft. Het hele jaar te zien in het De la Mar 
Theater in amsterdam.

De première van de musical 
over Andre Hazes was een 
doorslaand succes, op alle 
fronten. Martijn Fischer leek 
wel de tweelingbroer van 
Hazes en Chantal Janzen was 
volledig getransformeerd tot 
Rachel Hazes. 

Foam Fotografi emuseum te amsterdam laat met 
een workshop leerlingen zien en ervaren hoe je 
een bijzondere foto maakt. Niet door het gebruik 
van een luxe fotocamera, een studio en photoshop, 
maar door goed te kijken vóórdat je de foto maakt. 
De online leeromgeving Foam for you en de docen-
tenhandleiding vormen samen het lesmateriaal van 
Stop...Kijk...Klik!. Het materiaal is geschikt voor leer-
lingen van 10 t/m 16 jaar en voor leerlingen van het 
speciaal onderwijs. Ook is het materiaal toegankelijk 

voor dove en slechthorende leerlingen. De leerdoelen sluiten aan bij 
de kerndoelen van het primair en voorgezet onderwijs.
Stop...Kijk...Klik!: docentenhandleiding fotografi eworkshop / Foam Foto-
grafi emuseum Amsterdam. - Amsterdam: FOAM, 2012. - 35 pag.
www.foam.org/media/2748490/17-239_handleidingdocenten_com-
pleet.pdf

In het onderzoek Kunsteducatie op Locatie zijn de 
voorwaarden voor kwaliteit in buitenschoolse kunst-
educatieve activiteiten voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar onderzocht. Het gaat hierbij om 
eenmalige of kortdurende activiteiten die speciaal 
voor een evenement ontwikkeld zijn. aan de orde 
komt onder meer wat voor specifi eke kwaliteiten 
deze kunstenaars hebben ontwikkeld om zelfstandig 
kunsteducatieve projecten uit te voeren en wat deze 

kunstenaars drijft: wat is hun missie en passie? Maak iets moois. Mee!: 
een praktijkgericht onderzoek naar kunsteducatie op locatie / A. Lofvers, 
B. Boog (begeleider), E. van Steenhoven (begeleider). - [S.l.]: [s.n.], 
2011. - 96 pag. - Masterscriptie Hanzehogeschool Groningen, Master 
Kunsteducatie. www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:12623/DS1

foTogRAfIEwoRKshop

bUITEnschoolsE KUnsTEdUcATIE

Op veel basisscholen wordt weinig aan poëzie gedaan. Vaak bestaan 
de lessen uit losse activiteiten, zonder vooraf gesteld doel. De samen-
hang tussen klassen ontbreekt en leerkrachten zien het meer als iets 
extra’s dan gericht taalaanbod. In het tijdschrift Jeugd in school en 
wereld geeft Baselmans inspiratie voor goed poëzie-onderwijs in de 
groepen 1 t/m 8.
Een school vol dichters / M. Baselmans. - In tijdschrift: JSW nummer 1 
(2012), pag. 40-43.
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maar door goed te kijken vóórdat je de foto maakt. 
De online leeromgeving 
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In de afgelopen zeven jaar hebben circa 500 
kunstenaars op diverse locaties deelgenomen aan 
de opleiding beroepskunstenaars in de klas. Er is 
daarom onderzocht in hoeverre de scholen tevre-
den zijn over de kwaliteit van beroepskunstenaars 
in de klas en dit als meerwaarde voor het onderwijs 
beschouwen.
De meerwaarde van BIK voor het primair onderwijs 
/ H. Kuipers (onderzoeker); KCO, Kunst & Cultuur 
Overijssel; ... [et al.]. - KCO [etc.], 2010. - 23 pag. - In 

opdracht van Kunstenaars&CO.
http://kco.nl/clientdata/downloads/Onderzoeksrapport%20Meer-
waarde%20van%20BIK_2010.pdf

bERoEpsKUnsTEnAARs In dE KlAs

In de afgelopen zeven jaar hebben circa 500 
kunstenaars op diverse locaties deelgenomen aan 
de opleiding beroepskunstenaars in de klas. Er is 
daarom onderzocht in hoeverre de scholen tevre-
den zijn over de kwaliteit van beroepskunstenaars 
in de klas en dit als meerwaarde voor het onderwijs 
beschouwen.
De meerwaarde van BIK voor het primair onderwijs 
/ H. Kuipers (onderzoeker); KCO, Kunst & Cultuur 
Overijssel; ... [et al.]. - KCO [etc.], 2010. - 23 pag. - In 

In een vergelijkend onderzoek tussen 161 leerlin-
gen die het vak CKV volgen en 61 leerlingen die 
dat niet doen, werden deze groepen met elkaar 
vergeleken om te achterhalen of de eventuele 
verschillen tussen beide groepen kunnen wijzen 
op een invloed van het vak Culturele Kunstzinnige 
Vorming op de houding van leerlingen ten aanzien 
van kunst.
CKV en attitude: onderzoek naar de invloed die 
het volgen van Culturele Kunstzinnige Vorming 

kan hebben op de attitude van leerlingen ten aanzien van kunst / S. de 
Milde. - 2012. - 105 pag. - Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 
Kunsten, Cultuur en Media, Kunstvak Theater, Specialisatie Kunsteduca-
tie. http://scripties.let.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Master/Doorstroom-
Masters/KCM/2012/S.J.Mildede/MA_1610880_S.J._de_Milde.pdf

InvloEd vAn cKv

In een vergelijkend onderzoek tussen 161 leerlin-
gen die het vak CKV volgen en 61 leerlingen die 
dat niet doen, werden deze groepen met elkaar 
vergeleken om te achterhalen of de eventuele 
verschillen tussen beide groepen kunnen wijzen 
op een invloed van het vak Culturele Kunstzinnige 
Vorming op de houding van leerlingen ten aanzien 
van kunst.
CKV en attitude: onderzoek naar de invloed die 
het volgen van Culturele Kunstzinnige Vorming 

petrie de Vries deed onderzoek naar de herkomst 
van de huidige kerndoelen muziek: wat ging er aan 
de formulering van deze kerndoelen vooraf, en hoe 
is hierop gereageerd in het veld? Ook onderzocht 
zij hoe educatieve uitgeverijen omgaan met het feit 
dat ze zich tussen twee vuren bevinden: aan de ene 
kant moeten ze rekening houden met de kerndoe-
len, aan de andere kant wordt er op de kerndoelen 
erg veel kritiek geleverd door docenten.
Takken zonder stam: een onderzoek naar de ontwik-

keling van de kerndoelen voor het vak muziek in de basisvorming van 
1996 tot heden / Petrie de Vries. - 2012. - 106 pag. - Masterscriptie 
Rijksuniversiteit Groningen, Kunsten, Cultuur en Media, Afstudeerricht-
ing Kunst- en Cultuureducatie, Specialisatie Muziek.
http://scripties.let.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/Master/DoorstroomMas-
ters/KCM/2012/P.deVries/MA_1468332_P_de_Vries.pdf
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In het onderzoek 
voorwaarden voor kwaliteit in buitenschoolse kunst-
educatieve activiteiten voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar onderzocht. Het gaat hierbij om 
eenmalige of kortdurende activiteiten die speciaal 
voor een evenement ontwikkeld zijn. aan de orde 
komt onder meer wat voor specifi eke kwaliteiten 
deze kunstenaars hebben ontwikkeld om zelfstandig 
kunsteducatieve projecten uit te voeren en wat deze 

uit onderzoek blijkt dat kinderen baat hebben bij het 
werken met kunstenaars in culturele projecten. Artists 
in Creative Education (AiCE) is een programma dat 
de samenwerking tussen scholen, leraren en kunste-
naars in Europa wil stimuleren en versterken. 25 
kunstenaars werden geselecteerd uit negen landen 
in Europa: Engeland, Oostenrijk, Nederland, Zweden, 
Bulgarije, Roemenië, Servië, Slowakije en Turkije. De 
uitkomsten van dit project werden gebundeld in een 

praktische gids, die werd gelanceerd op de conferentie Unlocking chil-
dren’s creativity - making artists the key in Brussel op 6 oktober 2011.
Artists in creative education: unlocking children’s creativity - a practical 
guide for artists / P. Collard (auteur van voorwoord); CCE, Creativity, Cul-
ture and Education; Cultuur-Ondernemen; KulturKontakt Austria; Dröm-
marnas Hus. - Newcastle upon Tyne [etc.]: CCE [etc.], 2011. - 63 pag.
www.artistsincreativeeducation.com/AiCE_pdf/AiCE_to_print_small.pdf

KUnsTEnAARs En KIndEREn

uit onderzoek blijkt dat kinderen baat hebben bij het 
werken met kunstenaars in culturele projecten. 
in Creative Education (AiCE)
de samenwerking tussen scholen, leraren en kunste-
naars in Europa wil stimuleren en versterken. 25 
kunstenaars werden geselecteerd uit negen landen 
in Europa: Engeland, Oostenrijk, Nederland, Zweden, 
Bulgarije, Roemenië, Servië, Slowakije en Turkije. De 
uitkomsten van dit project werden gebundeld in een 

alle vermelde publicaties zijn opgenomen in de online bibliografi e 
cultuureducatie en amateurkunst van het nieuwe Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en amateurkunst (LKCa). De bibliografi e biedt 
een compleet en actueel overzicht van alle relevante literatuur over 
cultuureducatie en amateurkunst. Meer informatie: www.lkca.nl/
bibliografi e, e-mail: info@lkca.nl, (030) 7115100.

InfoRMATIE

Boeksignalementen

Ooit een beroemde pianiste, en voor 
de latere generaties voor altijd de 
beroemde ‘echtgenote van…’, Clara 
Schumann-Wieck (1819-1896) heeft 
geen introductie nodig.
AUTEUR:  olgA dE KoRT-KoUlIKovA

REcEnsIEsboEKsIgnAlEMEnTEn
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WERKEN MET WEBWaLK   
fOTO: aNNa BOuKEMa

fOTO gEMaaKT DOOR EEN LEERLINg 
VaN HET BauDaRTIuS COLLEgE

WORKSHOp ZOOM IN     WORKSHOp pINHOLE fOTOgRafIEEyE-WORKSHOp HISTORy REpEaTSMR. pICKWICK   
fOTO: HaNS gERRITSEN
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portret en een documentaire foto. 
alle foto’s worden aan het einde van 
de workshop uitgeprint en door de 
leerlingen zelf in een persoonlijk 
boekje geplakt. Zo kunnen zij hun 
persoonlijke geschiedenis van de 
fotografi e mee naar school of huis 
nemen om er later nog eens in 
terug te kijken. Het boekje bevat 
naast de eigen foto’s ook teksten 
en prikkelende vragen over de 
fotografi sche geschiedenis. geschikt 
voor de leerjaren 1 t/m3 van VMBO, 
HaVO en VWO. 3) Workshop pinhole 
biedt een mooie kennismaking met 
de magie van fotografi e. Onder 
begeleiding van een professionele 
fotograaf maken leerlingen een 
eigen pinhole foto (met een blikje) en 
ontwikkelen deze in een echte doka. 
Vooraf krijgen zij uitleg over hoe dat 
werkt, het vasthouden van een beeld 
op papier. aan het einde krijgen alle 
leerlingen hun eigen foto mee naar 
huis. Binnen de workshop wordt 
ook de tentoonstelling De Donkere 
Kamer bezocht met fi lms over 185 
jaar fotografi egeschiedenis aan 
de hand van de museumcollectie. 
geschikt voor de leerjaren 1 en 2 
van VMBO, HaVO en VWO. Mail voor 
meer informatie naar onderwijs@
nederlandsfotomuseum.nl.
www.nederlandsfotomuseum.nl > 
EDuCaTIE > Voortgezet onderwijs, 
Nederlands fotomuseum Rotterdam

woRKshop En KIjKwIjzERs 

foTogRAfIE voor het voortgezet 
onderwijs. De moeilijkheidsgraad van 
de kijkwijzers wordt aangegeven met 
sterren. De school draagt zelf zorg 
voor het kopiëren van kijkwijzers. De 
kijkwijzers op a5-formaat zijn in de 
goede volgorde vormgegeven om 
deze eenzijdig uit te printen en de 
hele stapel dubbelzijdig te kopiëren. 
De leerlingen hoeven het setje dan 
alleen nog maar dubbel te vouwen. 
In het museum mag uitsluitend 
met grafi etpotlood worden 
geschreven. Workshop fotografi e 
voor het voortgezet onderwijs. 
De workshop Kijk op fotografi e 
kan bij actuele tentoonstellingen 
doorlopend gevolgd worden. De 
leerlingen bekijken en bespreken 
de fototentoonstelling. Wat maakt 
een foto bijzonder? Waar moet je 
allemaal rekening mee houden als 
fotograaf? Onder andere compositie, 

standpunt, diepte en donker-licht 
contrast komen aan bod. Door 
goed te kijken naar foto’s van 
kunstenaars en zelf te ‘doen’ gaan 
deze begrippen voor de leerlingen 
leven. Het digitale beeldmateriaal 
wordt op een CD-ROM gebrand en 
nagestuurd naar de school. Mail voor 
meer informatie naar educatie@
gemeentemuseum.nl.
www.fotomuseumdenhaag.nl
> AcTIvITEITEn > Educatie, 
fotomuseum Den Haag

woRKshop 

poRTRETfoTogRAfIE wordt 
ingeleid aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit de eigen collectie 
of de tentoonstelling op zaal en er 
wordt ingegaan op de diversiteit van 
het genre. In deze workshop zijn de 
leerlingen zelf een keer fotograaf 
en een keer het model. Leerlingen 
die niet aan het fotograferen zijn, 
maken een eigen moodboard van 
portretfoto’s uit tijdschriften. Het spel 
om een foto zo goed mogelijk maken 
door te werken met het licht, het 
model en tal van andere middelen 
is onlosmakelijk verbonden met het 
maken van een portret. geschikt 
voor het VMBO, maar ook voor 
onderbouw van HaVO en VWO. De 
workshop Straatfotografi e leert de 
cursisten om allerlei verschillende 
straattaferelen om te zetten in 
sterke fotografi sche beelden. In 
het museum wordt begonnen 
met een aantal voorbeelden van 
(beroemde) fotografen. Het tweede 
deel van de workshop speelt zich 
af in de buitenlucht. Cursisten 
gaan in kleine groepjes op straat 
fotograferen onder leiding van de 
workshopdocenten. Ook wordt er 
aandacht besteed aan moderne 
media, zoals het fotograferen met de 
iPhone. Bel voor meer informatie kunt 
bellen naar (020) 5318980 of
mail naar wannesketelaars@
huismarseille.nl.
www.huismarseille.nl > educatie
> voortgezet onderwijs,
Huis Marseille amsterdam

AndERE woRKshops
onlInE lEssEnsERIE 

MEdIAwIjshEId met Webwalk 
wordt door Digital Playground 
succesvol toegepast als 

voorbereiding op mediaworkshops. 
Een Webwalk neemt leerlingen mee 
langs een route op internet en vraagt 
ze daar op verschillende webpagina’s 
iets te lezen, te bekijken of te 
beluisteren. In zeven thema’s worden 
alle aspecten van mediawijsheid 
behandeld. Elk thema bevat drie 
lessen die als volgt zijn opgebouwd: 
1) Internetopdracht met inhoudelijke 
bronnen. 2) Doe-opdracht aan de 
hand van een gratis webtool. 3) 
Refl ectie. Na het doorlopen van 
de modules hebben leerlingen de 
basiskennis om op een mediawijze 
en creatieve manier te onderzoeken, 
produceren en distribueren. 
Bijvoorbeeld door eigen social 
media kanalen te beveiligen, 
artikelen kritisch te lezen en 
reclamestrategieën te herkennen. De 
volgende thema’s zijn beschikbaar: 
Internetvaardigheden, Beeldcultuur, 
Taal & Media, Auteursrecht, 
Manipulatie, Online imago, Privacy. 
De thema’s zijn ook los van elkaar te 
boeken. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar (010) 4126031 of mailen 
naar wiebe@digitalplayground.nl.
www.digitalplayground.nl 
> docenten > online lessenserie 
Mediawijsheid

vooRsTEllIng In dE KlAs van 
De Utrechte Spelen komt met een 
voorstelling waaraan gekoppeld een 
inleidende workshop. Facebook, 
Hyves, Twitter brengen ons continu 
met elkaar in contact. Maar terwijl de 
technologie steeds geavanceerder 
wordt, worden onze emotionele 
uitingen gehaaster, primitiever en 
grover. In 160 karakters spuien we 
onze mening, zonder rekening te 
houden met de gevoelens van de 
ander. Steeds minder zien we elkaar 
daadwerkelijk onder ogen om het 
echte gesprek aan te gaan. Hoe geef 
je in deze gespleten wereld nog 
uiting aan echte gevoelens? Hoe 
voorkom je dat angsten en frustraties 
zich opproppen en er uiteindelijk 
in zeer ruwe vorm uitkomen? Hoe 
kun je vreedzaam samenleven als 
je je medemensen alleen virtueel 
kent? De nieuwe Voorstelling in 
de klas is een warm pleidooi voor 
daadwerkelijk menselijk contact. Via 
toneelspelen, live en dicht op de 
huid van het publiek, wil De Utrechtse 
Spelen juist in deze tijden jongeren 

opnieuw bewust maken van de kracht 
van het intermenselijke contact. Zo 
ontstaan begrip, inzicht en empathie 
voor jezelf en voor een anderen. 
periode: februari t/m mei 2013 en 
oktober t/m december 2013. Voor 
meer informatie kunt u mailen naar 
educatie@vredevanutrecht.nl.
www.deutrechtsespelen.nl > dus 
15+ > voorstelling in de klas,
De utrechtse Spelen

En…

KUnsTsTRoMIngEn biedt een 
beknopt overzicht van de bekendste 
stromingen in de kunst in het 
algemeen. En wel van Art Deco, 
Art Nouveau, Barok, Biedermeier, 
Classicisme, Cobra, Cubisme, Dada, 
Expressionisme, Fauvisme, Futurisme, 
Gotiek, Impressionisme, Magisch 
Realisme, Maniërisme, Naturalisme, 
Nieuwe zakelijkheid, Pointillisme, Pop-
art, Realisme, Renaissance, Rococo, 
Romaans, Romantiek, Surrealisme, 
Symbolisme. Er is een korte 
omschrijving van de kunststroming, 
er worden namen genoemd van 
vertegenwoordigers in literatuur 
en schilderkunst en er worden een 
aantal voorbeelden getoond.
www.histotheek.nl > ckv (rechts 
onder vAKKEn) > Kunststromingen

informatie
De vermelde activiteiten 
vormen een selectie uit 
de overzichten van de 
cultuur- en kunstsite CKplus.
nl, samengesteld door de 
beheerders Wil en Hans 
Weikamp. CKplus geeft actuele 
overzichten van educatieve 
activiteiten, exposities en 
naslag sites van de culturele 
en kunstinstellingen. Deze 
informatie vindt u op 
www.cKplus.nl, e-mail 
webmaster@cKplus.nl.

AgEndA

pREsEnTATIEdAg dE sTIlTE 
wordt door De Stilte georganiseerd 
op donderdag 7 februari 2013. 
Het programma gaat van start om 
11 uur. Tijdens deze dag wordt 
het aanbod voor het seizoen 
2013-2014 toegelicht en danst De 
Stilte de bewerkte versie van Mr. 
Pickwick, fragmenten van de nieuwe 
voorstelling Mongens en Jeisjes 
en van de nieuwe voorstelling 
Speelvogels met twee danseressen 
en een danser. Naast voorstellingen 
worden duetten gepresenteerd in het 
kader van het schoolproject 1-2tjes. 
De presentatiedag vindt plaats in 
Theater De Stilte, Markendaalseweg 
75 a te Breda. aanmelden voor de 
presentatiedag kan door een e-mail 
te sturen naar jan@destilte.nl. Kijk 
voor het aanbod op de website.
www.destilte.nl/site/6-163-
presentatiedag-de-stilte-.php

sTIp ThEATERdAg is de jaarlijkse 
presentatiedag van Theater in 
School die dit jaar plaatsvindt op 
donderdag 17 januari 2013 in 
RaSa te utrecht. In de ochtend 
zijn de voorstellingen voor het 
basisonderwijs gepland. In totaal 
zullen er drie nieuwe voorstellingen 
te zien zijn. De Poort was vorig jaar 
al te zien. De voorstelling is dit 
jaar zo aangepast dat hij ook nu 
weer op de presentatiedag te zien 
zal zijn. In de middag vinden de 
voorstellingen voor het voortgezet 
onderwijs plaats. Daarbij zijn drie 
nieuwe voorstellingen te zien. 
NORMAAL heeft vorig jaar een 
proeve laten zien. Dit jaar is de 
volledige versie te bewonderen. pO: 
Van Engelenburg Theaterproducties: 
Oorlogsgeheimen (groep 6 t/m 8), 
Theatergroep Zwerm: iSocial (groep 
6 t/m 8), Voorstelling in de klas: De 
Nieuwe kleren van meneer Keijzer 
(groep 3 t/m 5), Ida van Dril en Eva 
Mesman: De Poort (vernieuwde 
versie voor alle leeftijden). VO: Reijn 
en goed: Rauw (14+, alle niveaus), 
Rob en Emiel: Mind Breakers 
(11+, alle niveaus), Theatergroep 
Zwerm: iSocial (12+ alle niveaus), 
Theatergroep ponies: NORMAAL 
(12+, alle niveaus).
www.theaterinschool.nl > 
presentatiedag

fIlM, vIdEo, foTogRAfIE

poRTRETwoRKshop vooR 
KlAs 4 T/M 6 vo laat de leerlingen 
bij Foam onder het motto Wat je 
zelf doet blijft je langer bij! samen 
met klasgenoten een bijzonder 
portret maken met een digitale 
camera. De workshop sluit aan bij 
de tentoonstellingen in het museum. 
De leerling leert bewuster kijken 
naar fotografi e: hij maakt kennis 
met de keuzes die een fotograaf 
maakt (beeldelementen) en hij leert 
iets over zichzelf te vertellen door 
middel van fotografi e. De workshop 
begint met een 30 minuten durende 
rondleiding door het museum. In de 
educatieruimte krijgen de leerlingen 
een spoedcursus portretfotografi e. 
In een groepje van drie maken ze 
bijzondere portretten van elkaar. De 
portretten worden groot gebeamed 
en nabesproken. De resultaten 
krijgen ze op CD mee naar school. 
Met de Tentoonstellingskit wordt het 
een beetje Foam en wordt er een 
echte tentoonstelling gemaakt van 
de workshopresultaten.
www.foam.nl > foam bezoeken 
> Tours & workshops > scholen 
> voortgezet onderwijs > 
portretworkshop, fOaM amsterdam

lAAT jEzElf zIEn! voor klas 1 
t/m 3 VO is een workshop die de 
leerling leert bewuster te kijken naar 
fotografi e en verdiept hem in de 
keuzes van de fotograaf. De leerling 
brengt in beeld waar hij trots op is 
en zet zichzelf en zijn klasgenoten in 
het zonnetje. De workshop start met 
een 30 minuten durende rondleiding 
door het museum. Na het bekijken 
van het werk van fotografen in 
foam krijgen de leerlingen in de 
educatieruimte een spoedcursus 
fotografi e. Ze denken na over waar 
ze trots op zijn en onder begeleiding 
van de museumdocent leggen ze 
deze punten vast. In deze uitgebreide 
workshopreeks is er meer ruimte 
om zelf te fotograferen en voor 
verdieping. De reeks begint met een 
voorbereidende les waarin kijken 
naar fotografi e centraal staat. Deze 
les kan zowel in het museum als op 
school plaatsvinden. In de tweede les 
gaan ze zelf aan de slag om de buurt 
rondom de school op een originele 
manier vast te leggen. In de derde 

les maken ze een bijzonder portret 
van een klasgenoot en worden 
ze zelf geportretteerd. Ze ervaren 
fotograferen als fotograaf én als 
model. Tijdens les vier stellen ze met 
de klas een eigen tentoonstelling 
samen in de school. Kosten op 
aanvraag.
www.foam.nl > foam bezoeken 
> Tours & workshops > scholen > 
voortgezet onderwijs > laat jezelf 
zien!, fOaM amsterdam

EdUcATIEf fIlMAAnbod: 
1) Workshop op vaste locaties of op 
school. 2) Lesmateriaal in de vorm 
van lesbrieven en lessenreeksen, 
met of zonder DVD’s, digitale 
lesbrieven en educatieve websites. 
3) Schoolvoorstelling met een 
selectie voor fi lmvoorstellingen in de 
bioscoop. 4) Docententraining om de 
deskundigheid van docenten op het 
gebied van fi lm en mediawijsheid te 
bevorderen.
www.fi lmeducatie.nl > 
onderwijsaanbod > 12-18 jr.

nIMK-opdRAchTEn kunnen in 
de klas of thuis gemaakt worden. 
1) Maak een map is een opdracht 
om zelf een spel te gaan spelen 
op internet: Nadat hij een beeld 
heeft gekregen van de omgeving, 
gaat de leerling een map tekenen 
van de omgeving. Hij probeert dit 
zo nauwkeurig mogelijk te doen 
aan de hand van wat hij te weten 
komt in het spel. Deze map maakt 
hij volledig in zwart-wit, dus eerst 
met potlood. Daarna wordt deze 
in de les uitgewerkt. 2) Papercraft 
models. Veel mediakunstenaars 
werken aan de hand van gratis 
software die online te verkrijgen 
is. Dit soort software heet ook wel 
freeware of open source software. 
Een voorbeeld hiervan is Blender, 
een freeware 3D-programma 
waarmee je games en animaties 
kunt maken. Dit is vergelijkbaar 
met 3D Studio Max. Zoek in de 
gallery van de Pepakura -website 
een voorbeeld (pdo-bestand) die je 
kunt openen met Pepakura (gratis 
te downloaden). probeer er een te 
zoeken die niet al te makkelijk is, 
meer dan één pagina, maar ook niet 
al te tijdrovend. plak vervolgens alle 
onderdelen netjes aan elkaar. Ben je 

uitermate trots op je resultaat, dan 
kun je deze fotograferen en mailen 
naar info@nimk.nl. Dan zet NIMK 
jouw model op de website. 3) Een 
nieuwe console. Eigenlijk zijn er 
op dit moment ook al veel spellen 
die gecombineerd worden met 
elementen uit de realiteit. Bedenk 
samen een totaal nieuwe vorm van 
een sport die je ook digitaal zou 
kunnen uitvoeren in plaats van in het 
echt. Maak samen een uitgebreider 
ontwerp van dit spel, en maak daarna 
een 3D-maquette van hoe deze eruit 
komt te zien. Dit kan in hout of karton. 
Deze kan ook beschilderd worden. In 
totaal hebben de leerlingen hiervoor 
drie lessen.
www.nimk.nl > EdUcATIE > vo 
opdRAchTEn, Nederlands Instituut 
voor Mediakunst amsterdam

pAThé EdUcATIE biedt leerlingen 
die individueel een bioscoop 
bezoeken voor CKV of Nederlands 
in een video uitleg van fi lmjournalist 
Ronald Ockhuysen hoe je een goede 
fi lmbespreking kunnen maken. 
Het gratis lesmateriaal is geschikt 
voor VMBO, HaVO en VWO en sluit 
goed aan bij de eindtermen van het 
voortgezet onderwijs. Daarnaast 
heeft pathé een groot aantal 
lespakketten bij fi lms gemaakt.
www.pathe-scholen.nl

woRKshops nEdERlAnds 

foToMUsEUM: 1) Zoom in op 
het verleden begint met een 
interactieve rondleiding in de vaste 
tentoonstelling De Donkere Kamer. 
Vervolgens bestuderen de leerlingen 
als echte museumconservatoren oud 
en nieuw fotografi sch materiaal uit 
het depot. Na een aantal opdrachten 
presenteren zij hun bevindingen aan 
de groep. Zo komen zij spelenderwijs 
meer te weten over het ontstaan, 
ontwikkelen en bewaren van foto’s. 
geschikt voor de leerjaren 1 t/m 
3 van HaVO en VWO. 2) Maak je 
eigen fotoboek gaat van start met 
een rondleiding door de vaste 
tentoonstelling De Donkere Kamer. 
Daarna werken de leerlingen aan 
een praktijkopdracht in de SKVR 
BeeldFabriek. De leerlingen maken 
acht verschillende foto’s geïnspireerd 
door de geschiedenis van de 
fotografi e. Zo maken zij bijvoorbeeld 
een silhouetfoto, een fl itsfoto, een 
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AdvERTEnTIE

AdvERTEnTIE

5 MAART 2013 
van 10.30 tot 17.00 uur
CURSUS- EN VERGADERCENTRUM DOMSTAD
UTRECHT

AANKONDIGING 

PABOSTUDIEDAG
LEERPLAN: VAN THEORIE NAAR 

(DIGITALE) PRAKTIJK

VONKC organiseert samen met 
Pabonetwerk de Beeldgroep een studiedag 
voor Pabodocenten, -studenten en directies,                                                                             
ICC-ers en beeldende experts in het PO.

In de beleidsreactie op het advies ‘Cultuureducatie: 
leren creëren en inspireren’ heeft toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra een scenario geschetst hoe, 
o.l.v. verschillende  fondsen, raden en instituten, de kwaliteit van cultuureducatie verbeterd kan worden. 
VONKC denkt dat er vanuit de basis, het onderwijs zelf, heel goed gewerkt kan worden aan die kwaliteits-
verbetering. 

Tijdens de Pabostudiedag onderzoeken we hoe we een theoretisch leerplan kunnen vertalen naar een 
praktisch instrument door samen bouwstenen aan te leveren. De basis zal het leerplan Beeldende 
kunst en vormgeving zijn, zoals dat is ontwikkeld door mensen uit het veld, in opdracht van 
VONKC. Zie: http://www.vonkc.nl/vakinhoud/vakinhoud

In de ochtend zijn er inspirerende sprekers en in de 
middag gaan we o.l.v. verschillende denktankleden 
uiteen in verschillende workshops. 
Het programma en mogelijkheid tot aanmelden 
kunt u t.z.t. vinden op de website van 
VONKC en de Beeldgroep.


