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<  Verweven, Ludie Gootjes-Klamer, 2017 
Van een afstandje lijkt dit een vrolijk, levendig 
en wervelend schilderij, en dat is het ook. De 
vlekken van de snel geschilderde kleuren geven 
mij een gevoel van beweging en vrijheid. Kom 
je wat dichterbij, dan ontdek je zeven geweven 
goudkleurige kruisvormen. Voor mij staan ze 
symbool voor de kracht van Gods liefde. Gods 
liefde die verweven is met dood en leven. Verweven 
met het gewone leven dat diep verbonden is met 
de Eeuwigheid. Een schilderij vol geloof, hoop en 
liefde voor leven in verbondenheid.  
Ludie Gootjes-Klamer
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Op veel basisscholen is het onderwijs vakgericht, 
talig en cognitief georiënteerd. De vraag is of we 
kinderen – en ook toekomstige leraren – op deze 
manier voldoende voorbereiden op hun rol in de sa-
menleving. En ook: of we talenten en leerstijlen van 
kinderen wel voldoende tot hun recht laten komen. 
Hier liggen kansen. In dit praktijkboek laten we je 
kennismaken met een nieuw concept dat plaats in-
ruimt voor de creativiteit, de eigenheid en het talent 
van kinderen, in verbinding met de samenleving: 
het ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie 
van Emiel Heijnen. 

Kunst in Leren neemt je op een verhalende manier 
mee in ons onderzoek naar een nieuwe vorm voor 
het ontwerpen van onderwijs. De medewerkers 
aan dit praktijkboek gaan de uitdaging aan om het 
kunstonderwijs in school en opleiding ánders vorm 
te geven. Het is voor ons een ontdekkingstocht om 
bij kinderen en jongeren ‘het verlangen te wekken 
om op een volwassen wijze in de wereld te willen 
zijn’, om met de woorden van onderwijsfilosoof Gert 
Biesta te spreken. 
We doen ons onderzoek binnen het samenwerkings-
verband van opleidingsscholen van Scope, waaraan 
de pabo en het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken 
van Hogeschool Viaa nauw zijn verbonden. Het uit-
gangspunt van dit project – het (aangepaste) onder-
wijsconcept van Emiel Heijnen voor het basisonder-

wijs – blijkt naadloos aan te sluiten op het concept 
van het leren van ‘samen opleiden’ binnen Scope.

We hadden deze reis nooit zo kunnen beschrijven 
als anderen niet bereid waren geweest om met ons 
op te trekken. We bedanken dan ook onze collega’s 
in de opleidingsscholen, de kunsten en de oplei-
ding voor hun grote inzet en authentieke bijdragen. 
Onze dank gaat ook uit naar Bas Popkema, die als 
verantwoordelijk eindredacteur opnieuw persoonlijk 
meesterschap heeft getoond. De Radiant Leraren-
opleidingen, die een gezamenlijke onderzoekspro-
grammering hebben vastgesteld rond het thema 
‘Persoonlijk Meesterschap’, danken we hartelijk voor 
de projectsupport en financiële ondersteuning.

We wensen je veel inspiratie bij het lezen van – en 
werken met – dit boek. Vragen, suggesties of aan-
vullingen van lezers en gebruikers zijn van harte 
welkom!

Ludie Gootjes-Klamer, docent kunst- en cultuur-
onderwijs aan Hogeschool Viaa, l.gootjes@viaa.nl

Tamme Spoelstra, als docent-onderzoeker verbon-
den aan het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken 
van de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa

1. Voorwoord

OP ZOEK NAAR 
NIEUWE VORMEN
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Voor kinderen die graag in beweging komen, veel fantasie hebben, gevoelig zijn voor sfeer, houden van spel en zich met 
plezier laten horen, is leren op school soms moeilijk. Stilzitten, zelfstandig werken, en leren uit boeken is voor hen niet 
de beste manier om te leren. Leren door te proberen, te onderzoeken en te ervaren past beter bij hen. Het gaat dieper en 
zet hen meer in beweging. 

WE GAAN DE UITDAGING AAN 
OM HET KUNSTONDERWIJS 

IN SCHOOL EN OPLEIDING ÁNDERS 
VORM TE GEVEN
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2. Inleiding

KUNST IN LEREN
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2.1 DE AANLEIDING
‘Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we 
grow up’, zei Pablo Picasso ooit. Het is een hele kunst om een kind tijdens 
het opgroeien op zo’n manier te begeleiden dat zijn persoonlijkheid en 
talenten tot bloei komen, in plaats van ingedamd worden. Want hoeveel 
ruimte is er in de schoolbanken voor eigenheid, speelsheid, scheppings-
kracht en authenticiteit? In zowel basis- als voortgezet onderwijs ligt de 
nadruk sterk op de kwalificatiefunctie. Dat betekent dat er veel aandacht 
is voor de cognitieve talenten en vaardigheden – ten koste van de meer 
creatieve kanten van leerlingen.
Voormalig opleidingsdirecteur Jaap Modderman van de pabo van Hoge-
school Viaa vroeg zich af of dat ook anders kon. En: of kunst- en cultuur- 
educatie niet dé schakel was. In het kunstvak kun je kinderen immers 
op een heel andere manier aanspreken – via drama, bewegen, muziek, 
beelden et cetera. Je kunt ruimte maken voor hun authentieke ervaringen, 
hun opvattingen, ideeën en talenten. Dat resulteert als vanzelf in een veel 
breder ontwikkelingsperspectief. Jaap deelde zijn ideeën met een aantal 
mensen van binnen en buiten Hogeschool Viaa. Daarmee was de eerste 
aanzet gegeven voor Kunst in Leren, een project over kunsteducatie.
Met een gastles aan Hogeschool Viaa gaf de bekende onderwijspedagoog 
Gert Biesta de nodige theoretische inspiratie voor het project. Volgens 
Biesta is een van de belangrijkste taken van het onderwijs de persoons-
vorming van kinderen tot volwassenen. Hij noemt dat de subjectificatie. 

D
O

O
R

 BAS PO
PKEM

A

ls je kunsteducatie op een goede manier 

vormgeeft, kan het van grote betekenis zijn 

voor de persoonsvorming van kinderen. 

Met die overtuiging begonnen Hogeschool Viaa en de 

Katholieke Pabo Zwolle in september 2016 aan het project 

Kunst in Leren. In dit werkboek nemen we je mee op 

deze zoektocht naar nieuwe vormen van kunsteducatie. 

We vertellen je over het proces en de resultaten. Maar 

de eerste vraag is natuurlijk: waar staat Kunst in Leren 

voor? Dit inleidende hoofdstuk laat je kennismaken met 

het project: de aanleiding, de visie, de doelen en de opzet.

A
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Die moet wat hem betreft minstens zoveel aandacht 
krijgen als de kwalificatie en de socialisatie, die nu de 
meeste tijd opeisen in het onderwijs. Kunst(onder-
wijs) is volgens Biesta een van de manieren om hier-
aan te werken. Want: het raakt je hart, haalt je uit je 
comfortzone, prikkelt je en daagt je uit om je te uiten 
en zelf dingen te creëren. Zo wil Biesta de leerling op 
een sociale en natuurlijke manier in dialoog brengen 
met de wereld.

2.2 DOELEN IN BEELD
In het voorjaar van 2016 werd het projectvoorstel 
voor Kunst in Leren opgesteld door het Lectoraat 
Vormend Onderwijs van Hogeschool Viaa (tegen-
woordig Lectoraat Goede Onderwijspraktijken). Jan 
Hoogland en Tamme Spoelstra waren als onderzoe-
kers betrokken bij het projectvoorstel. Het onder-

zoeksproject is gefinancierd door het CEPM, dat nu 
is opgegaan in Radiant Lerarenopleidingen. Kunst-
vakdocent Ludie Gootjes-Klamer van Hogeschool 
Viaa schoof aan als projectleider. En ook de Katholie-
ke Pabo Zwolle deed mee als samenwerkingspartner. 
De probleemstelling luidde: Welke bijdrage kan 

Kunst raakt je hart, 
haalt je uit je comfort-

zone, prikkelt je 
en daagt je uit
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kunst- en cultuureducatie leveren aan de persoons-
vorming of subjectificatie van leerlingen in het basis-
onderwijs? Om een concreet antwoord te geven op 
die vraag, werd het project opgesplitst in een aantal 
doelen. De belangrijkste doelen waren:

•  Het ontwikkelen van een nieuw onderwijs- 
concept. Een concept dat plaats inruimt voor de 
creativiteit, de eigenheid en het talent van kin-
deren. Dat kinderen helpt om een probleem, een 
situatie of een kunstvorm op een creatieve, frisse 
manier te benaderen. Dat hen stimuleert om – als 
klas en als individu – op onderzoek uit te gaan. 
Dat hun eigen scheppingskracht aanboort. En dit 
alles binnen een leeromgeving die veiligheid en 
vertrouwen geeft, zodat niemand zich beoordeeld 
of veroordeeld voelt op zijn prestaties.

•  Het ontwerpen van leerkrachtcompetenties die 
dit concept ondersteunen. Want de leerkracht 
speelt een essentiële rol in het behouden en verder 
ontwikkelen van de talenten en creativiteit van 
kinderen. Vanuit hun persoonlijk meesterschap 
kunnen leerkrachten – op hun eigen manier en 
vanuit hun eigen visie – kinderen ondersteunen in 
hun ontwikkeling.

•  Het schrijven van een (keuze)profieldeel/ 
module cultuuronderwijs. Door het opnemen 
van een keuzeprofiel voor pabostudenten over dit 
onderwijsconcept wordt deze manier van denken 
en werken een vast onderdeel van het curriculum 
tot basisbekwame leraar. Via een aparte module 
voor bestaande leerkrachten kunnen professionals 
in het veld dit concept ook leren kennen.



Praktijkboek  •  KUNST IN LEREN

15

•  Het uitvoeren van pilots in combinatie met een 
onderzoek. Via pilots kunnen basisscholen – in 
samenwerking met pabo’s – dit onderwijsconcept 
uitproberen en bijschaven. Met evaluaties en een 
actieonderzoek wordt duidelijk wat wel en niet 
werkt.

•  Het organiseren van een aantal activiteiten 
om de opgedane kennis te delen met bijvoorbeeld 
pabo’s, opleidingsscholen en andere geïnteresseer-
den.

2.3 DE OPZET: HEIJNEN ALS UITGANGSPUNT
Kunst in Leren neemt het concept van de ‘authentie-
ke kunsteducatie’ van Folkert Haanstra, voormalig 
lector Kunsteducatie, als uitgangspunt. Zijn opvolger 
Emiel Heijnen heeft dit concept uitgewerkt in een 
praktisch ontwerpmodel voor kunsteducatie. Dit 
handzame model maakt het mogelijk om concre-
te lessen of projecten te ontwerpen waarin onder 
andere oog is voor eigen initiatief, interesses en 

meningen van leerlingen. Bijzonder is dat het model 
geschikt is om in teamverband lessen mee te ont-
werpen, waarbij inhoud en didactiek tegelijkertijd 
ontwikkeld worden.

Volgens Heijnens model gaat het bij kunsteducatie 
om drie thema’s: de leefwereld van de leerling, de 
professionele kunst en de sociaal-culturele context 
waaruit de kunst ontstaat of op reageert. In zijn 
model presenteert hij die thema’s als cirkels, en hij 
laat ze deels overlappen (zie illustratie). Het raakvlak 
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– het hart – is de plek waar je concrete opdrachten 
ontwikkelt die leerlingen aan het denken en hande-
len zetten. Want in dat hart combineer je de (dicht-
bije) leefwereld van het kind met de bredere wereld 
om hem heen én met de kunst.

2.4  WERKEN AAN EEN CULTUUR- 
VERANDERING

Via pilots experimenten we in de klas met dit ont-
werpmodel. De eerste ervaringen op basisscholen 
(zie hoofdstuk 4) zijn heel positief. We ontdekken 
dat het model – met wat aanpassingen – heel goed 
bruikbaar is in het basisonderwijs. En we zien het 
verschil met het reguliere en meer instrumentele 
kunstonderwijs. Leerkrachten staan verbaasd over 
wat er bij kinderen allemaal naar boven komt aan 
ideeën. En kinderen genieten van het uiten van 
hun creativiteit, soms eerst aarzelend, dan vaak vol 
enthousiasme. 

Het is dan ook onze overtuiging dat dit model een 
verandering in het onderwijs op gang kan brengen, 
zodat er veel meer aandacht komt voor de vorming 
en ontwikkeling van kinderen. Het betekent wel dat 
rollen verschuiven en curricula veranderen. De rol 
van de leerkracht verandert: die wordt veel meer een 
coach die kinderen prikkelt om op zoek te gaan naar 
hun eigen bronnen en motivaties. De rol van het 
kind verandert dus ook: dat wordt veel meer verant-
woordelijk voor zijn eigen leren. En het curriculum 
op de basisschool verandert (en daarmee ook op de 
pabo). Als je vanuit dit model werkt, wordt kunst-
educatie betekenisvoller en meer interdisciplinair. 
Zo kan kunsteducatie meer verbonden worden met 
andere vakken en invloed hebben op het onderwijs 
als geheel.

DE ROLLEN 
VAN LERAAR 

EN LEERLING 
VERANDEREN. HET 

INITIATIEF KOMT 
VEEL MEER BIJ 

DE KINDEREN TE 
LIGGEN
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2.5 EEN LEESWIJZER
In de komende hoofdstukken doen we uitge-
breider verslag van het project Kunst in Leren: 
wat hebben we gedaan, hoe waren de ervarin-
gen, wat is de theoretische achtergrond, en 
hoe kun jij er in de klas mee verder? Het boek 
is als volgt opgebouwd:

>  In hoofdstuk 3 maak je eerst uitgebreid 
kennis met het ontwerpmodel van Emiel 
Heijnen.

>  In hoofdstuk 4 delen we de resultaten van 
de pilots met dit ontwerpmodel in de 
praktijk van de basisschool.

>  In hoofdstuk 5 lees je over het keuzepro-
fiel Kunstzinnige Oriëntatie aan de pabo, 
waarin studenten in theorie en praktijk 
kennismaken met authentieke kunsteduca-
tie volgens het model van Heijnen.

>  In hoofdstuk 6 vind je de resultaten van 
het onderzoek naar de implementatie van 
Heijnens model in het basisonderwijs. Om 
het model optimaal te kunnen gebruiken, 
is door Hogeschool Viaa een aangepast 
ontwerpformat ontwikkeld.

>  In hoofdstuk 7 lees je meer over het cul-
tuurdragerschap van een leerkracht 
– een onderdeel van persoonlijk meester-
schap.

>  In hoofdstuk 8 krijg je een verdieping in de 
visie van Gert Biesta, die een theoretische 
basis legt voor authentieke kunsteducatie.

>  Hoofdstuk 9 is een kort nawoord van Emiel 
Heijnen.

>  Tot slot vind je als bijlage een lijst met ver-
wijzingen naar interessante bronnen.

De bijdragen in dit boek zijn geschreven door:
•  Tonnis Bolks, onderwijsadviseur en docent 

pedagogiek/onderwijskunde aan de Educa-
tieve Academie en als docent-onderzoeker 
verbonden aan het Lectoraat Goede Onder-
wijspraktijken van Hogeschool Viaa.

•  Marjon Buning, (voormalig) student ArtEZ 
en projectmedewerker Kunst in Leren.

•  Arco van Diggele, directeur van SBO Het 
Speelwerk en coördinator Kunst en Cul-
tuuronderwijs van Florion.

•  Ludie Gootjes-Klamer, projectleider Kunst 
in Leren en docent kunst- en cultuuron-
derwijs aan de Educatieve Academie van 
Hogeschool Viaa.

•  Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie en 
senior docent Breitner Academie & master 
Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten.

• Bas Popkema, (eind)redacteur.
•  Tamme Spoelstra, als docent-onder- 

zoeker verbonden aan het Lectoraat Goede 
Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa.



The Last Supper, Andy Warhol, 1986. 
Andy Warhol (1928-1987) remixte en kopieerde 
iconische, vaak overbekende beelden en objecten. 
Net zoals bij andere popartkunstenaars roept zijn 
werk vragen op over originaliteit en ‘het unieke’ 
van een kunstwerk. 
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3. Een ontwerpmodel voor kunsteducatie

REMIXEN IN HET 
KUNSTONDERWIJS
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n het project Kunst in Leren zoeken we 

naar actuele vormen en manieren voor 

kunstonderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de 

leefwereld van kinderen, dat verbinding maakt met 

inspirerende kunstpraktijken en met actuele thema’s 

en werkvormen. Een manier van lesgeven die gericht 

is op brede talentontwikkeling en persoonsvorming 

van kinderen. Het ontwerpmodel voor authentieke 

kunsteducatie van Emiel Heijnen blijkt daar bij 

uitstek geschikt voor. In dit hoofdstuk bespreken we 

zijn visie en zijn onderzoek.

D
O

O
R LU

D
IE G

O
O

TJES-KLAM
ER I

3.1 EVEN VOORSTELLEN
Emiel Heijnen volgde een opleiding tot docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving aan de Hogeschool Katholieke Leergangen en aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van 2011-2015 promoveerde  
hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Remixing 
The Art Curriculum: How Contemporary Visual Practices Inspire Authen-
tic Art Education. In dit ontwerponderzoek onderzocht hij kenmerken 
van hedendaagse informele en professionele artistieke praktijken. Hij 
vertaalde die naar een ontwerpmodel. Kunstdocenten kunnen hier-
mee lessen en curricula ontwikkelen die in lijn zijn met de theoreti-
sche uitgangspunten van de zogeheten authentieke kunsteducatie. 
Tegenwoordig is Heijnen samen met Melissa Bremmer lector  
Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Hij geeft les aan de masteropleiding Kunsteducatie en de Breitner 
Academie van deze hogeschool.
Zelf ken ik Emiel Heijnen van de master Kunsteducatie in Am-
sterdam. Hij is zo vriendelijk geweest om ons op Hogeschool Viaa 
persoonlijk kennis te laten maken met zijn ontwerpmodel. Hij heeft 
ons stevig laten oefenen om complexe opdrachten te formuleren en 
hij heeft ons geïnspireerd om dit model verder uit te werken voor het 
basisonderwijs. Dat doen we binnen het project Kunst in leren.
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3.2 HOLLANDSE SCHOOLKUNST
Het onderzoek van Heijnen bouwt voort op bestaand 
onderzoek over authentieke kunsteducatie van 
zijn leermeester Folkert Haanstra. Hij is Heijnens 
voorganger als lector Kunsteducatie. Haanstra is een 
van de grondleggers van de theorie over authentieke 
kunsteducatie. In 2001 hield hij een oratie over de 
‘Hollandse schoolkunst’, een begrip dat hij leent van 
Arthur Efland. Deze Amerikaanse professor in de 
kunsteducatie beschrijft het begrip in zijn artikel 
The School Art Style: A Functional Analysis (1976). 
Efland vraagt zich af waarom het onderwijs in de 
westerse landen een geheel eigen stijl van kunst 
heeft voortgebracht. Deze ‘schoolkunst’ is vaak niet 
meer dan het namaken van voorbeeldwerkjes. 
Je zou verwachten dat een school de leerlingen on-
derwijst in kunst die relevant is in de wereld búíten 
de school, maar schoolkunst staat los van de ontwik-
kelingen in de professionele kunst. Bovendien staat 
deze kunstvorm los van wat kinderen zélf spontaan 
aan beeldende activiteiten ondernemen: het tekenen 
van figuren en scènes uit computerspelletjes, strips, 
films et cetera. Institutionele kunstvormen zoals 
kerkelijke kunst, staatskunst of kunst ten behoeve 
van het moderne museum hebben verschillende 
functies. Maar schoolkunst is kunst die alleen func-
tioneel is binnen het instituut school.
Volgens Efland is de belangrijkste functie van deze 
schoolkunst: het verhullen dat de school in wezen 
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een autoritair en disciplinerend instituut is. In een 
school gaat het erom leerlingen maatschappelijk 
nuttig geachte kennis en vaardigheden bij te bren-
gen. In het basisonderwijs is dat dan vooral rekenen 
en taal. De schoolkunst, opgehangen aan de gang-
muren of voor de ramen van de klas, geeft de school 
voor de buitenstaanders toch een ‘humaan’ gezicht. 
Kijk eens, zegt deze kunst: we doen hier ook leuke, 
creatieve dingen. En voor de leerlingen gebruikt de 
school deze kunst als een welkome onderbreking, als 
therapie, om de psychologische kosten van de insti-
tutionele druk te minimaliseren – zo meent Efland.

3.3 KUNST ALS TUSSENDOORTJE
Als je het wat minder dramatisch wilt bekijken, zou 
je kunnen zeggen dat de kunsten in onze maatschap-
pij vooral een vrijetijdsaangelegenheid zijn – en die 
plaats nemen ze dus ook in het onderwijs in. Het 
maken van schoolkunst mag niet te tijdrovend zijn. 
Leerlingen maken schoolkunst daarom met makke-
lijk toepasbare middelen (viltstift, plakkaatverf) die 
goed en snel zijn op te ruimen. 
Het gaat in deze kunst eerder om een motorische 
dan om een intellectuele activiteit. Het moet er 
het liefst wel een beetje spontaan uitzien, maar de 
persoonlijke ervaring van het kind ontbreekt. De 
beelden doen vaak dienst bij vieringen, feesten, de 
wisseling van seizoenen en dergelijke. Schoolkunst 
is volgens Efland ‘supposed to be easy and fun’. 
Kunstbeschouwelijke of kunsthistorische onderwer-
pen zijn bij deze invulling van beeldend onderwijs 
dan ook nauwelijks aan de orde. Leerkrachten hoe-
ven niet veel van beeldende kunst of tekenonderwijs 
te weten om het te kunnen onderwijzen zonder in de 
problemen te komen. 

Op het moment dat Efland dit schrijft (in de jaren 
zeventig), is de schoolkunststijl al decennialang aan 
weinig veranderingen onderhevig, terwijl de profes-
sionele kunst fundamenteel verandert. Haanstra laat 
zien dat Eflands schoolkunst ook terug te vinden is 
bij veel Nederlandse scholen.

3.4 EEN ANDERE KIJK OP KUNSTEDUCATIE
In reactie op deze beperkende vorm van kunstonder-
wijs heeft Folkert Haanstra een nieuwe visie op 

kunsteducatie ontwikkeld. Vanuit zijn eigen theo-
rieën komt Haanstra met vier heldere ontwerp-
principes voor authentieke kunsteducatie:

•  Leren is gericht op de leefwereld van de leer-
ling. Het is van belang dat het leren aansluit op de 
voorkennis (eerdere ervaringen) van de leerling en 
dat er rekening wordt gehouden met diens eigen 
inbreng, belangstelling en voorkeuren.

•  Leren is relevant voor situaties buiten de school. 
Dat wil zeggen dat leertaken afgeleid zijn van de 
activiteiten van professionals buiten de school-
muren, zoals kunstenaars, vormgevers, dansers, 
theatermakers en musici.

•  Leren vindt plaats in leeromgevingen waarin 
sprake is van complexe en complete taaksitua-
ties. Zulke situaties doen een beroep op het ver-
antwoordelijkheidsgevoel van leerlingen en geven 
ruimte aan eigen initiatief, onderzoek, creativiteit, 
reflectie en exploratie. Complete en complexe 
taaksituaties kenmerken zich door divergente op-
drachten (waarbij je ‘out of the box’ moet denken), 
globale richtlijnen en criteria.

•  Communicatie en samenwerking spelen een be-
langrijke rol bij het leren. Groepstaken, onderling 
overleg, presentaties en evaluaties zijn terugkeren-
de elementen in het onderwijs.

‘De kracht van authentieke kunsteducatie is dat die 
poogt de relatie met de spontane leerling en zijn alle-
daagse kunstbeoefening en kunstbeleving te handha-
ven, maar tevens een toegang wil verschaffen tot het 
domein van de experts en de vakdisciplines’ (Haan-
stra, 2001). Deze vorm van educatie daagt docenten 
uit om realistische leeromgevingen te ontwerpen 
waarin deze twee domeinen met elkaar verbonden 
zijn. 
Folkert Haanstra benadrukt dat kunst een intrinsie-
ke sociaal-culturele waarde heeft. Daarom neemt de 
relevantie van kunsteducatie ook toe als we aan-
sluiten bij zowel de interesse en leerbehoefte van de 
leerlingen als bij de hedendaagse ontwikkelingen in 
de professionele kunsten. 
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3.6 NAAR EEN PRAKTISCHE VERTALING
Met deze vier ontwerpprincipes heeft Folkert Haan-
stra een stevige basis gelegd voor een nieuwe vorm 
van kunsteducatie. Maar hoe vertaal je de theorie nu 
naar de praktijk? Over die vraag buigt Emiel Heijnen 
zich in het promotieonderzoek dat ik aan het begin 
van dit hoofdstuk noemde. Kort samengevat stelt 
Heijnen zichzelf in zijn onderzoek het volgende doel 
en de volgende hoofdvraag:

•  Het doel is om de uitgangspunten van authentieke 
kunsteducatie te actualiseren en een ontwerp- 
model te ontwikkelen, zodat docenten theoretische 
richtlijnen krijgen voor het ontwerpen en uitvoeren 
van authentiek (beeldend) kunstonderwijs.

•  De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat zijn de 
belangrijkste ontwerpprincipes voor authentieke 
kunsteducatie, en wat zijn de implicaties voor de 
kunsteducatieve praktijk en theorie?

Heijnen kiest in zijn onderzoek voor een ontwerpge-
richte onderzoeksbenadering. Dat betekent dat je als 
wetenschapper tegelijk onderzoekt en ontwerpt – en 
dat je dit samen doet met verschillende praktijk-
beoefenaars. Op die manier worden theorie, ontwerp 
en uitvoering in de praktijk telkens weer geëvalueerd 
en aangescherpt, in een cyclus van uitproberen, 
verder ontwikkelen, opnieuw uitproberen, dooront-
wikkelen enzovoort.
Om de theorie van de authentieke kunsteducatie te 
actualiseren, onderzoekt Heijnen de interesses en 
kunstzinnige werkpraktijken onder jongeren, zoals 
graffitimakers, gamers, cosplayers, mangatekenaars 
en hackers. Op dezelfde manier onderzoekt hij de 
praktijken van hedendaagse kunstenaars zoals Aram 
Bartholl, Jeanne van Heeswijk en Jose Antonio Vega 
Macotela. Samen met een team van docenten test hij 
nieuwe ontwerpen in de onderwijspraktijk. Daarbij 
kijkt hij zowel naar het ontwerpproces als naar de 
uitvoering van nieuwe lessen. Via Learner Reports 
(zie paragraaf 6.2) worden de leerervaringen van de 
leerlingen in beeld gebracht.
In het onderzoek gebruikt Heijnen nadrukkelijk 
voorbeelden van hedendaagse kunstprofessionals 
die veelal vanuit sociaal betrokken thema’s werken. 

3.7 HET MODEL VAN EMIEL HEIJNEN
Het centrale instrument in Heijnens onderzoek is 
een ontwerpmodel dat hij zelf gemaakt heeft (zie 
illustratie). Het bestaat uit drie cirkels die in het 
midden overlappen. Het model geeft je een handvat 
om nieuwe vormen van authentieke kunsteducatie te 
ontwerpen.

•  Cirkel één staat voor de verbinding van kunston-
derwijs met de leefwereld van het kind: het aan-
sluiten bij de cultuur van het kind. Daarbij draait 
het om uitingen uit de populaire cultuur en om wat 
een kind buiten school met cultuur doet, in zijn 
‘vrije tijd’.

•  Cirkel twee staat voor de verbinding met de 
kunstprofessionals. Kunst en de professionele 
kunstpraktijk worden ingezet als informatie- en 
inspiratiebron voor leertaken. Niet alleen de pro-
ducten van de kunstprofessionals, maar ook hun 

3.5 TWEE VORMEN VAN LEREN
Authentieke kunsteducatie is gebaseerd op een 
sociaal-constructivistisch leerconcept. Daarin 
zijn constructivistisch en gesitueerd (sociaal) 
leren gecombineerd:

•  Constructivistisch leren richt zich op het 
aanboren van een intrinsieke motivatie bij 
de leerling om te leren. Een leerling kan al 
doende kennis verwerven door nieuwe infor-
matie/ervaringen toe te voegen aan kennis en 
ervaringen die hij al heeft. Dit is een continu 
proces waarin de leerling de werkelijkheid 
actief onderzoekt. (Roelofs & Terwel, 1999)

•  Gesitueerd leren houdt in dat leren een 
sociale activiteit is – een activiteit die bepaald 
wordt door zowel de context waarin het leren 
plaatsvindt als de manier waarop groepen 
mensen kennis/ervaringen delen. (Lave & 
Wenger, 1991)
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werkwijze en de achterliggende thematiek van hun 
werken komen daarbij in beeld.

•  Cirkel drie verbindt de leefwereld van de leerling 
en de wereld van professionele kunst met maat-
schappelijke thema’s. Deze cirkel representeert de 
brede sociaal-culturele contexten waar populaire 
cultuur en kunst naar verwijzen, op reageren of uit 
ontstaan.

De drie cirkels overlappen elkaar. Het ‘hart’ is de 
plek waarin de zogeheten complexe taak of complexe 

opdracht wordt geformuleerd: een concrete opdracht 
voor de leerlingen die raakt aan de drie cirkels en 
die de leerlingen aan het werk zet. Deze complexe 
taak wordt zo geformuleerd dat er een ‘uitdaging’ of 
‘prikkel’ in zit. Zodat leerlingen worden uitgedaagd 
om op onderzoek uit te gaan en ‘iets’ te gaan verbeel-
den en uit te drukken rond het thema. Dat doen ze 
met gebruikmaking van de inspiratie vanuit de kun-
stenaarspraktijk. Veel van deze complexe opdrachten 
beginnen met: ‘Maak ervaarbaar dat ...’ ‘Laat zien en 
horen dat …’

De Viaa-studenten Rik en Rosanne maakten deze muurschildering tijdens de renovatie van Hogeschool Viaa. De schilde-
ring is geïnspireerd op het werk van Leonardo da Vinci, vertaald naar een hedendaagse context. De studenten willen ermee 
aangeven hoe ze zich verbonden voelen met Jezus Christus. In het werk is de mix van de drie cirkels zichtbaar: studenten 
hadden de droom om dit werk in het gebouw te kunnen maken (cirkel 1, de leefwereld van de student), het is geïnspireerd op 
een kunstwerk (cirkel 2) en het heeft een duidelijk sociaal-cultureel thema (cirkel 3).
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LEERLINGEN WORDEN 
UITGEDAAGD OM 
ZELF OP ONDERZOEK 
UIT TE GAAN EN IETS 
TE VERBEELDEN

3.8 DE ONTWERPPRINCIPES
In het kader van Heijnens onderzoek heeft een groep 
docenten een aantal vernieuwende lessenseries 
gemaakt op basis van dit ontwerpmodel. Deze lessen 
zijn uitgevoerd op vijftien verschillende scholen, van 
vmbo tot hbo. Maar hoe pak je zoiets aan? Heijnen 
heeft drie ontwerpprincipes opgesteld die een kader 
bieden voor het ontwerpproces. Daarmee wordt 
duidelijk hoe je het model kunt vertalen naar de 
praktijk. De drie principes zijn:

A.  Leertaken zijn gericht op de cultuur van de  
leerling, afgeleid van de praktijken van kunst- 
professionals en gesitueerd in een sociaal- 
culturele context.

B.  Kennis wordt geconstrueerd in complexe  
taaksituaties.

C.  De klas functioneert als een leergemeenschap 
waarin verschillende expertises worden gedeeld.

Bij elk van de drie principes geeft hij aanvullende 
richtlijnen:

A. Leertaken
A1. Door het toevoegen van het sociaal-culturele 
domein is het werken met thema’s voor de hand 
liggend. Hiermee verandert het karakter van het 
curriculum, dat traditioneel vooral gebaseerd is op 
het aanleren van materialen en technieken. Deze 
thema’s zijn niet willekeurig, maar liggen besloten in 
cultuuruitingen en kunstwerken. Het opnemen van 
deze thema’s biedt leerlingen mogelijkheden om, 
vanuit de kunst, verbinding te leggen met de wereld 
om hen heen - dichtbij en veraf.

A2. Gebruik contextrijke bronnen in plaats van een 
vaste canon of vaste stromingen of basistechnieken. 
Omdat de beoogde leerresultaten voor de kunstvak-
ken niet vastliggen, kun je een dynamisch curricu-
lum ontwerpen. Daarbij kunnen kunstwerken en 
andere rijke bronnen ingezet worden als stimuli 
voor educatieve ontwerpprocessen. Een kunstwerk 
belichaamt ideeën, processen, meningen, gevoelens 
enzovoort. Die kunnen de ontwerper helpen om de 
centrale opdracht scherp te krijgen en te verbinden 
met doelen en beoogde resultaten. Het kunstwerk is 
bron en inspirator/stimulus.
A3. Kritische en artistieke interactie/interventie 
maakt leerlingen betrokken en verplaatst de rol 
van de leerling van beschouwer naar deelnemer en 
actieve en expressieve maker. Laat ze hun ideeën 
zichtbaar maken in de publieke ruimte: dan moe-
ten ze zich verantwoorden ten opzichte van nieuwe 
beschouwers. Dit sluit ook aan bij Biesta: kritiek en 
verzet/weerstand hoort bij het risico van onderwijs. 
Leerlingen openen zich en verleggen hun grenzen, 
zoals dat ook in de kunstwereld gebeurt. De dia-
loog en de speelsheid creëren de veiligheid om de 
grenzen te verkennen. Kunst maakt de wereld niet 
alleen mooier, maar daagt ook uit en schuurt. Kijk 
als voorbeeld naar het werk van kunstenaar Banksy 
(op www.banksy.co.uk, bijvoorbeeld ‘Dismaland’).

B. Complexe taaksituaties
Authentieke taken zijn compleet. Ze werken niet 
volgens een vast stappenplan of met kleine deel-
taken. De globale richtlijnen en criteria volgen uit 
het leerproces. Je leert van de kunstenaarspraktijk: 
zowel van de fascinatie van een kunstenaar voor zijn 
‘eigen’ thema’s als van het maakproces en het pro-
duct. Dat leren doe je niet om kunstenaar te worden, 
maar om als jonge maker betekenisvolle processen 
en producten te maken.
B1. Open de ogen voor onbekende kunstvormen 
en culturen: dat sluit aan bij het antropologische 
principe om het onbekende met verwondering te 
aanschouwen en het bekende kritisch te bevragen. 
B2. In de nieuwe media worden beeld, geluid en taal 
allemaal gemixt. Dit remixen gebruiken hedendaag-
se kunstenaars en nu ook de leerlingen. Interdis-
ciplinariteit komt in beeld. Deze experimenten en 
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deze creativiteit van het werkproces vragen wellicht 
om een andere werkstructuur dan de gebruikelijke 
lesstructuur.
B3. Ambachtelijke vaardigheden verhogen de kwali-
teit van het werk, maar alleen als ze op een bete-
kenisvolle manier worden aangeboden. Dat vraagt 
verbinding van de leerling met het thema. Zoals 
Kerry Freedman (2003) het voorstelt: geef eerst veel 
aandacht aan kunst als een manier om ideeën en 
gedachten vorm te geven (via verbeelding), en geef 
daarna geleidelijk meer ondersteuning in technie-
ken.

C. Leergemeenschap
Zowel de leerling als de docent neemt verschillende 
rollen op zich: ontwerper, coach, expert, lerende. 
Daarbij zet de docent ook eigen specifieke kunst-
praktijken of vrijetijdservaringen met betrekking tot 
kunstbeleving in.
C1. Interactie met echte kunstenaars en kunstwer-
ken verrijkt het onderwijs.

C2. Imitatie als eerste stap is leerzaam om later 
meer innovatief en persoonlijk te werken.
C3. Het leerrendement wordt verhoogd door kriti-
sche reflectie en het benoemen van leerinzichten, 
zowel persoonlijk als van de groep. Een dialoog over 
het gevolgde proces, reflectie op het ontstane werk 
en evaluatie van het ontwerp zijn noodzakelijk voor 
het leerproces van de leerling en het ontwerpproces 
van de docent.

Met deze aspecten of richtlijnen bij het model, ge-
formuleerd door Heijnen, heb je duidelijke aanwij-
zingen in handen om kunstlessen, lessenseries over 
kunst en cultuur, en kunstprojecten te ontwerpen. 
Ze geven ook richtlijnen voor de didactische aanpak 
van kunstonderwijs. 

3.9 EVALUATIE VAN HET ONTWERPMODEL
Voor de evaluatie van het werken met dit ontwerp-
model heeft Heijnen de volgende vragen geformu-
leerd en gebruikt. Je kunt ze ook zelf inzetten bij het 
evalueren van projecten met dit model.

Voor de ontwerpfase:
•  Hoe hebben de kunstdocenten deze ontwerp- 

principes van authentieke kunsteducatie omgezet 
in lessenseries?

• Hoe hebben ze dat ontwerpproces ervaren?

Voor de evaluatie van de gegeven lessen:
•  Wat is de invloed van de authentieke beeldende 

lessenseries op de schoolpraktijk?
•  Wat zijn de leereffecten ervan volgens de docenten 

en de leerlingen?

DE DIA LOOG EN DE 
SPEELSHEID CREËREN 

DE VEILIGHEID OM 
DE GRENZEN TE 

VERKENNEN
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De lessenseries, de gemaakte werkstukken en de 
eindpresentaties vormen ondersteunend materiaal 
bij het evaluatieonderzoek van Heijnen. Daarnaast 
heeft hij ook de volgende bronnen gebruikt:
•  Observaties van de docenten tijdens de ontwerp- 

lessen: die geven informatie over de leereffecten 
van de ontworpen en gegeven lessen.

•  Interviews met leerlingen over hun leerervaringen 
en hun leerproces.

•  Interviews met leerkrachten over de toepassing 
van het ontwerpmodel in de lessen, de uitvoering 
van de lessenseries, de didactische aanpak, de 
leerervaringen van de leerlingen en hun leerpro-
ces.

3.10 REFLECTIE EN AANBEVELINGEN
Op basis van de theorie, de lessenseries en de

evaluatie van het totale project komt Heijnen tot 
slot met een reflectie en aanbevelingen. Belangrijke 
punten daarin zijn:
•  Authentieke kunsteducatie huist in een thema-

tisch, opiniërend en reflectief curriculum waarin 
beeldende productie gepaard gaat met persoonlijke 
en theoretische reflectie in breed sociaal-cultu-
reel verband. Het versterkt de intrinsieke waarde 
van kunstonderwijs omdat het beter aansluit op 
zowel de hedendaagse kunstpraktijk als de visuele 
beeldcultuur van de alledaagse werkelijkheid van 
de leerling.

•  Voor docenten geldt dat ze voldoende didactische 
kwaliteiten moeten bezitten en zich moeten verdie-
pen in de actuele ontwikkelingen op het gebied van 
de kunsten en de werkprocessen van kunstenaars.

•  Kunstwerken en beelden roepen betekenisvolle 
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leerarrangementen op in plaats van dat ze illustre-
ren.

•  Ontwerpen is een creatief proces en werkt het 
beste in een groep.

•  Lessenseries kunnen geïmplementeerd worden in 
verschillende onderwijsomgevingen.

Hij sluit zijn onderzoek af met de opmerking:
‘De resultaten van mijn onderzoek benadrukken dat 
authentieke kunsteducatie gedijt in een klimaat waar-
in kunstdocenten en leerlingen de risico’s die voort-
vloeien uit een kritische interactie met de echte wereld 
tot op zekere hoogte omarmen.’

3.11 HEIJNEN EN KUNST IN LEREN
In het project Kunst in Leren hebben we dank-
baar gebruikgemaakt van het ontwerpmodel 
voor authentieke kunsteducatie. Heijnen heeft 
zijn model vooral uitgetest in het voortgezet 
onderwijs, maar we hebben gemerkt dat het 
ook heel veel toevoegt in het basisonderwijs. 
Op de pabo en op de scholen waarmee we 
gewerkt hebben, blijkt het ontwerpmodel een 
rijke variatie aan complexe opdrachten op te 
leveren. Het prikkelt studenten om op zoek te 
gaan naar actuele ontwikkelingen in de kunst 
en om zich te verdiepen in de werkprocessen 
van kunstenaars. Het motiveert ze om lessen 
te ontwerpen waarin leerling, cultuur en kunst 
de ruimte krijgen. Met de evaluatievragen van 
Heijnen kunnen ze deze lessen evalueren, zodat 
ze verder kunnen groeien. We zijn dan ook veel 
dank verschuldigd aan Emiel Heijnen voor dit 
waardevolle model.

Op de pabo en de 
basisschool levert 

het ontwerpmodel 
van Heijnen een rijke 

variatie aan complexe 
opdrachten op
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4.1 Kunst in Leren op de basisschool

EXPERIMENTEREN MET 
HET ONTWERPMODEL

<  Een basisschoolleerling gebruikte restafval 
om dit gezicht te maken. Het doet denken aan 
het werk van de Zwitserse kunstenaar Jean 
Tinguely (1925-1991). Hij maakte bewegende 
kunstwerken van afvalmateriaal. In zijn kunst 
sluit hij goed aan bij thema’s zoals tijd, vergan-
kelijkheid, beweging, mens en machine. Er is 
veel boeiend beeld van zijn werk te vinden.
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In de pilots gingen kunstvakdocenten van Hogeschool Viaa samen 
met pabostudenten, leerkrachten en cultuuraanbieders aan de slag 
om lessen te ontwerpen en uit te voeren met het ontwerpmodel. Dat 
gebeurde op verschillende manieren en in verschillende samenstel-
lingen. Op één school werd bijvoorbeeld gewerkt met ‘werkplaat-
sen’, waar in één ochtend een les uitgedacht, uitgevoerd en geëvalu-
eerd werd. Op een andere school hadden studenten en leerkrachten 
meer tijd om bijvoorbeeld workshops voor te bereiden of een project 
op te zetten. 

De hoofdstukken zijn zo gerangschikt dat het meest uitgewerkte 
project aan het einde besproken wordt. In de loop van de hoofdstuk-
ken zie je dat de werkervaring met het ontwerpmodel groeit en dat 
we steeds een stap verder gaan. Op de laatste school, Het Speel-
werk, betrekken we ook cultuuraanbieders actief bij het maken van 
de lessen.

Je leest de volgende ervaringen:
> Hoofdstuk 4.2, Kindcentrum Het Kompas in Vollenhove.
> Hoofdstuk 4.3, GBS De Sprankel in Zwolle.
>  Hoofdstuk 4.4, SBO Het Speelwerk in Zwolle (team).
> Hoofdstuk 4.5, SBO Het Speelwerk in Zwolle (cultuuraanbieder).

oe werkt het als je het ontwerpmodel van 

Emiel Heijnen gebruikt voor authentieke 

kunsteducatie op de basisschool? Wat 

vraagt dit van leerkrachten en cultuuraanbieders? 

Wat vraagt het van leerlingen? En wat levert het 

op? Hogeschool Viaa deed een aantal pilots op 

basisscholen in de regio Zwolle. In de komende 

hoofdstukken schetsen we de ervaringen van drie 

scholen.

H



IN PILOTS GINGEN 
WE AAN DE 

SLAG MET HET 
ONTWERPEN VAN 

KUNSTPROJECTEN
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verdient 

in het ba-
sisonder-

Tijdens een project rond het thema Nederland-
India, een mix van twee culturen mochten 
leerlingen van Het Kompas zelf materialen 
meenemen die hen deden denken aan de 
Indiase cultuur en symboliek. Een van de 
leerlingen nam deze draak mee.
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‘Kunst 37

‘Kunst 37

verdient 
een cen-
trale-
re plek 

in het ba-
sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-sisonder-

4.2 De ervaringen van Kindcentrum Het Kompas

‘KUNST VERDIENT EEN 
CENTRALERE PLEK IN HET 

BASISONDERWIJS’
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4.2.1 BETEKENISVOLLE CULTUUR
Bij het binnenrijden van Vollenhove proef je de 
geschiedenis. Het oude havenstadje aan de rand van 
de vroegere Zuiderzee is verbonden met een rijk 
verleden. Als bijstad van de Hanze profi teerde het 
van de handelsroute over de Zuiderzee. Ook van-
daag de dag heeft het stadje nog een eigen cultuur en 
is het een samenleving op zich, op de grens van het 
‘oude’ en het ‘nieuwe’ land. 
Als je met Bettie van Noorloos in gesprek gaat over 
kunst- en cultuureducatie, gaat het allereerst over 
die cultuur dichtbij. “Juist die cultuur is betekenisvol 
en tastbaar voor kinderen. Daarin komt het totale 

kind mee: kinderen groeien erin op en het vormt 
ze. En vandaaruit kun je breder kijken naar ándere 
culturen en naar kunst.”

4.2.2 CULTUUREDUCATIE ALS SPEERPUNT
Toen Bettie bij Het Kompas kwam werken, was cul-
tuureducatie een van haar speerpunten. De cultuur-
coördinator van de school stak de handen al stevig 
uit de mouwen om het kunst- en cultuurvak meer 
vorm te geven, maar een echt kunstprofi el stond er 
nog niet. Bettie pakte de uitdaging samen met het 
leerteam cultuureducatie op. 
In eerste instantie gingen ze aan het werk met het 
leerplankader ‘Cultuur in de spiegel’, een denk- en 
werkmodel voor cultuureducatie. “Maar ik vond het 
niet gemakkelijk om met dit model te werken. Bij 
‘Cultuur in de spiegel’ ga je aan de hand van een be-
staand kunstwerk of een eigen creatie met kinderen 
in gesprek. Het draait vooral om het leergesprek en 
dat vraagt best veel van kinderen.”
In die tijd raakte Bettie betrokken bij het project 
Kunst in Leren, dat door Hogeschool Viaa is ge-
initieerd. Zo leerde ze het model voor authentieke 
kunsteducatie van Emiel Heijnen kennen. “Dat 
leek me een gemakkelijker model. Ik begreep het 

indcentrum Het Kompas in Vollenhove wil het kunst- en 

cultuuronderwijs graag naar een hoger plan tillen. Een goed 

denk- en werkmodel is daarbij een must. Doordat directeur 

Bettie van Noorloos deelnam aan het project Kunst in Leren, leerde ze 

het model voor authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen kennen. 

Het Kompas testte het uit tijdens een kunstproject.

D
O

O
R
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BETTIE VAN NOORLOOS werkte van augus-
tus 2015 tot oktober 2018 als directeur van Het 
Kompas: een peuterspeelzaal, kinderopvang, bso 
en basisschool ineen. De school telt circa 200 
leerlingen, de peuterspeelzaal ca. 60 kinderen. 
Het kindcentrum is onderdeel van school-
vereniging Accrete voor christelijk onderwijs en 
opvang.

K
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beter en zag ook voor me hoe je hier activiteiten mee 
kon ontwikkelen. En omdat we al meedraaiden in 
de werkgroep van Kunst in Leren, konden we met 
een docent van Hogeschool Viaa en met studenten 
samenwerken aan het uitproberen van dit model op 
school.”

4.2.3 GESCHIKT MODEL
Wat Bettie aanspreekt in het model voor authentieke 
kunsteducatie, is de mix van de drie thema’s in het 
model: 1) de leefwereld van het kind, 2) de sociaal- 
culturele context en 3) de professionele kunstprak-
tijk. “Emiel Heijnen benoemt heel expliciet dat het 
leren gericht moet zijn op de leefwereld van de 
leerling, dus op jóú en jij in de groep. En ook op wat 
er in je directe omgeving speelt. Dat sluit helemaal 
aan bij onze visie als school. Maar hij kijkt – net 
zoals wij dat op school doen – ook breder: in welke 
sociaal-culturele context groei je op? Van welke 
(geloofs)gemeenschap en maatschappij maak jij deel 
uit, wat voor waarde heeft dat voor jou en welke 
waarde heb jij daarin? En tot slot betrekt hij daar de 
component van de professionele kunst bij. Daarmee 
raak je ook aan andere, meer creatieve kwaliteiten 
van kinderen.”
De kracht van het model zit volgens Bettie in het 
punt waar die thema’s elkaar raken. In het model is 
dat weergegeven met cirkels die elkaar overlappen: 
de ‘remix’. Het idee is dat je activiteiten bedenkt op 
dat snijvlak. “Heijnen spreekt dan over het ontwer-
pen van een ‘complexe taaksituatie’. En het wordt 
inderdaad best complex als je activiteiten gaat 
bedenken waar die mix in zit. Toch merken we dat 
je met dit model heel concrete opdrachten kunt be-
denken. En we ervaren dat het iets met de klas doet. 
Als je zo’n ‘complexe taaksituatie’ gaat uitvoeren, 
wordt de groep een echte leergemeenschap. Het is 
sociaal vormend omdat kinderen hierbij in groepjes 
aan de slag gaan. Maar ze gaan ook creatief aan het 
werk én ze leren reflecteren, omdat we het leerge-
sprek aangaan over kunst en cultuur: wat zie je in dit 
kunstwerk en wat doet het met jou?”

4.2.4 THEMAMIDDAG ROND SAMPARK
Op Het Kompas lag er al een mooi thema klaar om 
Heijnens model te toetsen. De school zou in april 

2018 starten met een educatief project rond het goe-
de doel Sampark. De stichting Sampark beheert vier 
basisscholen in India. Het Kompas wil graag toe-
werken naar echt contact tussen de kinderen op die 
scholen en de kinderen hier. Een klein kunstproject 
met Heijnens model zou een mooie eerste opstap 
zijn. Ingrediënten genoeg: “Met de verbinding tus-
sen Nederland en India raak je aan de cultuur hier 
én daar, dichtbij en ver weg, aan maatschappelijke 
thema’s zoals internationalisering en burgerschap, 
maar ook aan kunst. En je kunt kinderen er heel 
creatief mee aan het werk zetten.”

‘Met het model van 
Heijnen creëer je een leer-

gemeenschap: kinderen 
oefenen in de omgang met 

elkaar, gaan creatief aan de 
slag en leren reflecteren’
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4.2.5 VIER WORKSHOPRONDES
Als werkvorm voor de themamiddag kozen de stu-
denten voor workshops. In vier rondes konden de 
tachtig kinderen uit de onderbouw kennismaken 
met verschillende thema’s:

•  Dans. In een dansworkshop liet een student de 
leerlingen een filmpje zien over Indiase dans-
vormen. Daarna mochten ze zelf in beweging 
komen. De student gaf alleen het ritme aan, de 
leerlingen mochten zelf vormgeven aan hun 
dans. Het viel op dat de kinderen de vormen die 
ze gezien hadden, vanzelf overnemen.

•  Beeldende vorming. De kinderen mochten ook 
aan het knutselen: in een workshop konden ze 
met allerlei verschillende materialen een olifant 
maken. De student vertelde eerst welke rol de 
olifant heeft in de Indiase cultuur en ze liet 
voorbeelden zien van versierde olifanten en van 
schilderijen uit India. Daarna kregen de kinderen 
de opdracht om hun eigen creatie te maken.

•  Cultuur. In een algemene workshop leerden de 
kinderen meer over de Indiase cultuur en over 
Sampark. Via een prentenboek bracht de student 
verschillen en overeenkomsten tussen beide cul-
turen in beeld: wat is typisch Nederlands en wat 
typisch Indiaas? En een diashow gaf een inkijkje 
in de bouw van en het onderwijs op de scholen 
van Sampark.

•  Kleding. De kinderen mochten zich ook verkle-
den in Indiase kleding en daarna op de foto voor 
een Indiase vlag: een kunstzinnige fotoworkshop 
met een vleugje theater. Tijdens deze workshop 

konden ze Nederlandse en Indiase hapjes eten 
die door de ouders waren gemaakt.

In een workshop beeldende vorming mochten kin-
deren zelf een olifant versieren. Geïnspireerd door 
de versierde olifanten in India maakten ze hun 
eigen mix van Indiase en Nederlandse cultuur.

Drie pabostudenten van Hogeschool Viaa kregen de 
opdracht om een project van een middag voor te be-
reiden voor de onderbouwgroepen. Die themamid-
dag zou de inleiding vormen voor een startweek over 
Sampark. In een werksessie met Bettie en kunst-

vakdocent Ludie Gootjes (Hogeschool Viaa) kwamen 
de drie studenten tot een concreet thema: Neder-
land-India, een mix van twee culturen. Vandaaruit 
maakten ze – in overleg met Ludie en Bettie – een 
programma voor de middag. 
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4.2.6 INTEGRAAL PROJECT
Hoe kijkt Het Kompas terug op dit project? Leverde 
het op waar Bettie en haar team op gehoopt hadden? 
“Kinderen, studenten en teamleden waren heel 
enthousiast over de themamiddag. We merkten dat 
dit de basis heeft gelegd voor het verder oppakken 
van het thema Sampark. In de week erna gingen de 
klassen met allerlei opdrachten rond Sampark aan 
het werk. De leerkrachten zagen toen dat de jonge 
kinderen – ook de kleuters – al een heel duidelijke 
beleving bij het thema hadden.”
Dat is mede het resultaat van de integrale opzet 
van het model, denkt ze. “Doordat je vanuit de drie 
themacirkels werkt, wordt het verhaal veel beteke-
nisvoller. Bovendien konden we met de kunstcom-
ponent heel goed aansluiten bij de leefwereld van het 
jonge kind, dat juist graag beweegt, tekent, creatief 
bezig is, zich verkleedt. We hebben alleen geen 
kunstprofessional in huis gehad. Daarmee had je 
nog een extra dimensie kunnen toevoegen.”

4.2.7 KUNST IN DE KLAS
Met dat laatste punt raakt Bettie aan een van de 
leerpunten van dit traject: “Deze manier van werken 
helpt je vooral om te beseffen dat kunst een grotere 
plek verdient in het onderwijs. Omdat je die drie 
cirkels wilt invullen, word je gedwongen om ook de 
professionele kunst erbij te pakken. Daar kunnen we 
van leren. In de onderbouw doen we best veel aan de 
vorming van kinderen, en we betrekken de cultuur 
en de maatschappelijke context daarbij. Maar de 
kunstdiscipline bleef tot nu toe vaak buiten beeld.”
Wat haar betreft zou het kunstvak een grotere plek 
mogen krijgen in het onderwijs: “Kunst laat je 
andere hersenhelft werken – de helft die op school 
meestal in no time wordt uitgeschakeld omdat we 
zo focussen op de cognitie. Terwijl heel veel talenten 
van kinderen én volwassenen op het creatieve vlak 
liggen. Kunst brengt een andere manier van denken 
de klas binnen: kunstenaars kijken anders naar 
zaken, ze praten anders en ze ontwerpen en werken 
ook anders dan wij in het onderwijs gewend zijn. Dat 
is een waardevolle aanvulling.”

4.2.8 VERVOLG
Het leerteam cultuureducatie gebruikt de kennis van 

dit project om verder te bouwen aan het cultuurpro-
fiel. Leerkrachten op Het Kompas proberen voortaan 
bij elk themaproject een kunst- of cultuurdiscipli-
ne te betrekken. Daarnaast maakt de school actief 
gebruik van het Cultuurmenu van de gemeente 
Steenwijkerland. Uit dit programma kunnen klassen 
allerlei culturele activiteiten kiezen, zoals voorstel-
lingen, culturele uitstapjes of workshops. De school 
onderzoekt ook of ze lid kan worden van de vereni-
ging CultuurProfielScholen, die kennis en ervarin-
gen over cultuureducatie deelt.
Bij al die activiteiten houden de teamleden het model 
van Heijnen in het achterhoofd. In de praktijk maakt 
dit dat ze al snel breder gaan werken, ziet Bettie. 
Een mooi voorbeeld is het project dat Het Kompas in 
augustus 2018 uitvoerde. De school loopt – traditie-
getrouw – mee in het bloemencorso in Vollenhove, 
maar dit keer pakte ze het veel groter aan. Er zijn 
bijvoorbeeld lessen gegeven over de geschiedenis van 
het corso en kinderen leerden meer over het ont-
werp van de wagens, over het maken van een veilige 
route en over de groei van de bloemen. “Daarnaast 
hebben we in onze bijdrage aan het corso de aanslui-
ting gezocht met Sampark. Elke klas bedacht zelf een 
subthema bij het hoofdthema Nederland-India, een 
mix van twee culturen. De ouders hebben daarna de 
hele uitvoering voor hun rekening genomen: van  
figuratie en kleding van de kinderen tot de aan-
kleding van het geheel. Dat leverde een fantastisch 
resultaat op waarmee we een eerste prijs wonnen.”

KUNST BRENGT 
EEN NIEUWE 
MANIER VAN 
DENKEN EN 

WERKEN DE KLAS 
BINNEN

‘

’
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4.3 De ervaringen van GBS De Sprankel

‘WE HEBBEN DE CREATIEVE 
KANT KEIHARD NODIG IN 

ONZE MAATSCHAPPIJ’
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4.3.1 OP ZOEK NAAR CREATIVITEIT
Eerlijk gezegd was Chris de Man er klaar mee: de 
traditionele methodes voor kunst- en cultuuredu-
catie. Een beetje gechargeerd: je pakt een bekende 
kunstenaar zoals Vincent van Gogh, je vertelt wat 
over zijn achtergrond en zijn manier van werken, 
en je laat de kinderen een werkje maken in zijn stijl. 
“Die vorm vond ik heel beperkend. Niet alleen om-
dat sommige kinderen nu eenmaal niks met schil-

deren hebben en dit dus heel lastig vinden. Maar 
ook omdat kunst op deze manier ver van kinderen 
af blijft staan. Hun creativiteit wordt niet echt aan-
geboord. En daarmee doe je kinderen tekort. Terwijl 
ik denk dat we de creatieve kant juist keihard nodig 
hebben in de maatschappij van nu.”
Het is herkenbaar voor Wilke van der Molen. Als 
vakdocent drama aan de Educatieve Academie 
ziet ze dat het kunstvakonderwijs vaak nog be-
hoorlijk traditioneel wordt vormgegeven. Het is 
vooral gericht op ambachten en technieken. En 
daarmee raakt het amper aan de leefwereld van de 
basisschoolleerlingen – en ook niet aan die van de 
pabostudenten. Wilke wil daar graag verandering in 
brengen: “Creativiteit komt pas echt tot leven als je 
de brug slaat tussen kunst en de populaire cultuur. 
Dan wordt het betekenisvol en kunnen mensen zich 
ermee verbinden.”

4.3.2 VORMING VAN KINDEREN
Chris en Wilke vonden elkaar dan ook in het project 
Kunst in Leren. Allebei zijn ze enthousiast over het 
model voor authentieke kunsteducatie van Emiel 
Heijnen. Wilke leerde het model kennen tijdens 
een master Kunsteducatie, waar ze een gastcollege 

asisschool De Sprankel in Zwolle ging in speciale 

‘werkplaatsen’ aan de slag met het model voor authentieke 

kunsteducatie. Na een stoomcursus over het model mochten 

teamleden meteen voor de klas om een kunstles te geven. Dat deden 

ze via co-teaching met studenten van Hogeschool Viaa. Een leerzaam 

proces voor team, studenten, pabodocenten én basisschoolleerlingen. 

Pabodocent Wilke van der Molen (Viaa) en basisschooldocent Chris de 

Man (De Sprankel) delen hun ervaringen.
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CHRIS DE MAN werkt nu tien jaar in het basis-
onderwijs als leerkracht aan de gereformeerde 
basisschool De Sprankel, onderdeel van Florion. 
Hij heeft veel ervaring met co-teaching: samen 
met een andere leerkracht geeft hij les aan een 
groep 6 met 42 kinderen.

WILKE VAN DER MOLEN is docent drama aan 
de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. 
Ze is betrokken bij het project Kunst in Leren. 
Wilke werkt ook als clusteropleider binnen het 
samenwerkingsverband Scope.

B
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van Heijnen volgde. Uiteindelijk werd het model 
de drager voor het project Kunst in Leren. “Heijnen 
verbindt populaire cultuur, maatschappij en kunst 
met elkaar. Als je op die manier met kunsteduca-
tie aan het werk gaat, draait het opeens om wat 
leerlingen nú bezighoudt. Het model dwingt je om 
te kijken wat zich in de actualiteit voordoet, wat de 
trend is, wat jou raakt. Dat neem je mee in je lessen 
en projecten.”
Door de focus op het hier en nu boor je automatisch 
veel meer motivatie aan bij kinderen, maar ook bij 
studenten en docenten, is haar ervaring. Er komen 
vragen op zoals: wat vind ik ergens van, wat is mijn 
plek in deze wereld? Ook Chris ziet dat je met dit 
model andere aspecten van leerlingen naar boven 
haalt: “Kinderen die bij rekenen en taal tegen hun 
grenzen aanlopen, maken in zo’n kunstproject 
opeens de meest vette dingen. Als je met dit model 
werkt, ontdek je dat bepaalde kwaliteiten van kin-
deren in het onderwijs helemaal geen aandacht krij-
gen. Best pijnlijk! Ik wil die creativiteit, verbeelding 
en vorming van kinderen veel meer stimuleren.”

4.3.3 DE WERKPLAATS
In het kader van het project Kunst in Leren zijn er in 
de schooljaren 2016-2018 drie projecten gedaan op 
De Sprankel. Deze projecten werden opgezet in de 
vorm van leerwerkplaatsen. In zo’n leerwerkplaats 
konden studenten, kunstvakdocenten van Hoge-
school Viaa en leerkrachten van De Sprankel het 
model van Heijnen samen aan de praktijk toetsen. 
Wilke: “Elke leerwerkplaats duurde één ochtend. 
De werkplaats startte met een minicollege over het 

‘KINDEREN DIE BIJ 
REKENEN TEGEN HUN 
GRENZEN AANLOPEN, 
MAKEN IN ZO’N 
KUNSTPROJECT OPEENS 
DE MEEST VETTE DINGEN’
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model van Emiel Heijnen. Daarna gaf Chris een  
minicollege over co-teaching. En daarna koppelden 
we telkens twee studenten aan een groepsleerkracht. 
Zij formuleerden samen een opdracht rond het 
thema dat we bedacht hadden en daarna maakten 
ze samen een les. Die mochten ze meteen – op de 
ochtend zelf nog – in praktijk brengen. We sloten af 
met een korte evaluatie.”

4.3.4 CO-TEACHING
Chris en Wilke kozen er bewust voor om in deze 
werkplaatsen te werken met co-teaching. Chris staat 
samen met een andere leerkracht voor een groep van 
42 kinderen en weet dus hoe het werkt om met meer 
mensen les te geven. Zijn ervaring is dat die manier 
van lesgeven helpt om uit je koker te komen, jezelf 
aan te scherpen en nieuwe dingen uit te proberen. 

“Ik vind dat studenten ook volop moeten meedraaien 
in de les. We kunnen van elkaar leren: ik sta graag 
open voor de nieuwe kennis die zij inbrengen. Bij dit 
project zag je meteen hoe waardevol co-teaching kan 
zijn. De studenten wisten heel veel van kunsteduca-
tie omdat zij het keuzeprofiel Kunstzinnige Oriënta-
tie (zie hoofdstuk 5.1) aan Hogeschool Viaa volgden. 
Zij waren in feite de professionals.”
Tegelijk bleek het werken met co-teaching een hele 
klus. Wilke: “Na de start in de werkplaats was het de 
bedoeling dat studenten en docenten sámen voor de 
klas gingen. Maar ik zat op een gegeven moment in 

een klas waar de docent in feite de les stond te ge-
ven, terwijl de student buiten de kring zat. Ik heb die 
student toen gestimuleerd om zijn plek te pakken: 
‘Jij bent hier de expert!’ Co-teaching kan studenten 
helpen om assertiever te worden en veel bewuster te 
gaan nadenken over hun visie op het beroep. Want 
als je samen lesgeeft, ben je continu in gesprek over 
wat je doet, waarom je het doet en welke keuzes je 
maakt.”

‘Bij dit project was 
co-teaching heel 
waardevol. Studenten 
konden hun kennis 
van kunsteducatie 
inbrengen’

4.3.5 VIER VOORBEELDEN
Hoe zagen de projecten op De Sprankel eruit? 
In de werkplaatsen werden lessen gemaakt 
rond verschillende thema’s, voor verschillen-
de groepen. Daarbij probeerden studenten en 
docenten nauw aan te sluiten bij het niveau en 
de kennis van de groep. De basis van elke les 
was de zogenoemde ‘complexe taak’, waarover 
je al las in paragraaf 3.8. Dat is een opdracht die 
(in het ideale geval) aansluit bij de drie cirkels 
uit het model van Heijnen: 1) de leefwereld van 
kinderen, 2) de professionele kunst en 3) de 
sociaal-culturele context. Door aan de slag te 
gaan met zo’n opdracht, gaan de kinderen bezig 
op het punt waar de drie cirkels elkaar raken. 
Zo creëer je een leergemeenschap. Een aantal 
voorbeelden van De Sprankel:

• LANDART. Tijdens het schooljaar 2016-2017 
stond op De Sprankel het thema Sri Lanka in de 
schijnwerpers. De school spaarde voor dieren 
voor een boerderij in dat land. Logisch dus om 
hier iets mee te doen: dat sluit nauw aan bij de 
leefwereld van het kind. Leerkracht en studen-
ten kozen ervoor om Sri Lanka te verbinden 
met het thema landschapskunst: landart. De 
kinderen van groep 7 kregen eerst les over de 
patronen in de Sri Lankaanse tempelkunst: 
wat valt je daaraan op, wat zijn de kenmerken? 
Daarna kregen ze uitleg over landart. En ver-
volgens mochten ze zelf naar buiten om landart 
te maken. Chris: “Het was verbazingwekkend 
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Als je kinderen de ruimte geeft om hun eigen 
kunstwerken te bedenken, levert dat vaak 
verbazingwekkende resultaten op. Deze leer-
lingen maakten hun eigen landart.
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om te zien wat daar uitkwam. Kinderen gingen 
helemaal los en maakten de prachtigste dingen.”

• FAKE NEWS. Een ander aansprekend thema 
was ‘fake news’. In de periode van deze kunst-
lessen speelde net de kwestie rond minister 
Halbe Zijlstra, die had gelogen dat hij bij een 
bijeenkomst met Poetin was geweest. Groep 6 
kreeg de complexe opdracht: Breng fake news 
de wereld in. “Het was prachtig om te zien hoe 
kinderen dat helemaal op hun eigen manier 
oppakten”, zegt Wilke. “Eén groepje had bij-
voorbeeld een nieuwsbericht gemaakt over een 
dolfijn die op de IJssel was gezien, compleet 
met een filmpje van een ooggetuige. En een 
paar meiden hadden nepdiagrammen gemaakt 
over de invloed van huiswerk op de stress en de 
nachtrust van kinderen. Het leverde heel mooie 
gesprekken op over wat nep en geloofwaardig is. 
Hoe ontdek je wat fake news is? Waarom zou-
den mensen eigenlijk fake news maken?”

• FIJNE PLEK. Ook de kleuters deden mee. 
In groep 0/1 mochten zij nadenken over de 
opdracht: Hoe kunnen we van het ziekenhuis een 
fijnere plek maken? Bij de voorbereiding door 
teamleden en studenten kwamen al snel beken-
de beelden langs, zoals CliniClowns, cadeautjes 

en ballonnen. Wat opviel, was dat de kleuters 
– misschien nog wel meer dan volwassenen – 
juist ook buiten die standaardbeelden konden 
denken. Wilke: “Je moet kleuters niet onder-
schatten. We lieten ze samen nadenken over de 
vraag waar zij zélf een fijn gevoel van kregen. Ze 
kwamen met ideeën zoals een regenboog, of de 
zee. Vervolgens hebben we ze voorbeelden van 
kunst laten zien. En uiteindelijk hebben ze een 
prachtige kleurige regenboog van stof gemaakt.”

• VERLICHTINGSKUNSTWERK. Niet minder 
opvallend was het project om een verlichtings-
kunstwerk te maken. Eerst maakten de leerlin-
gen kennis met het werk van de hedendaagse 
kunstenaar Daan Roosegaarde, die allerlei 
kunstwerken met licht maakt, zoals Icoon Af-
sluitdijk. “Roosegaarde is heel maatschappelijk 
bezig: hij verbindt kunst met thema’s zoals in-
novatie, techniek en duurzaamheid”, zegt Wilke. 
“Na de inleiding mochten de kinderen zelf een 
lichtkunstwerk maken. Het was geweldig om te 
zien hoe ze dat elk op hun eigen manier deden. 
Lang niet iedereen kreeg alles af, maar daar gaat 
het ook niet om. Juist van zo’n proces kun je 
leren: wat heb je gedaan, hoe pakte het uit, wat 
kun je een volgende keer anders doen?”

4.3.6 LEREN EN ERVAREN
Door het uitvoeren van de verschillende projecten 
kon De Sprankel het model van Heijnen uitge-
breid uitproberen. Hoe kijken Chris en Wilke erop 
terug? Voor Chris waren de projecten een dankbaar 
instrument om kunsteducatie op de basisschool 
écht anders vorm te geven. “Kunsteducatie mag veel 
meer gericht zijn op het creatieve proces – en met 
deze werkvorm kan dat goed. Kinderen raken echt 
gefocust op het willen ontwikkelen, het delen van 
ervaringen, het nadenken over een thema.”
Voor Wilke was het project een ideale manier om te 
pionieren met het model van Heijnen: hoe vertaal je 

dit naar het basisonderwijs? “Ik ontdekte bijvoor-
beeld dat één ochtend veel te weinig is om zo’n com-
plexe opdracht uit te werken. Je moet dit eigenlijk 
een structurele plek geven in het onderwijs. Als je 
zo’n project groter neerzet, zou je er bijvoorbeeld ook 
cultuuraanbieders bij kunnen betrekken. Dat hebben 
we nu nog niet gedaan, terwijl dat wel het idee van 
Heijnen is.”

4.3.7 DOORONTWIKKELEN
Wat Chris betreft krijgt deze nieuwe manier van 
denken en werken met kunst een bredere plek op 
zijn school. “Al besef ik dat dit best wat vraagt van le-
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raren. Je moet de noodzaak ervan willen inzien en op 
zoek willen naar verbetering. Toch kun je je best snel 
een andere manier van werken eigen maken. Als ik 
nú een kunstenaar tegenkom of iets opvallends in 
de krant lees, denk ik al snel: kan ik daar iets mee? 
En ik ben onderwijzer genoeg om daar een concrete 
opdracht bij te verzinnen.”
Wilke heeft dezelfde ervaring: “Ook bij mij sijpelt 
deze manier van kijken nu al door in de lessen die ik 
aan de pabo geef. Ik focus veel meer op de actu-
aliteit en de leefwereld van studenten. Een tijdje 
geleden heb ik bijvoorbeeld een dramales gedaan 
over het thema ‘imago’: welke foto’s deel je wel of 
niet op social media? Dat werd het uitgangspunt 
voor een sprookjesscène. Ik kijk ook veel kritischer 
naar ons curriculum. Werken we in de eerste twee 
leerjaren toch nog niet te veel vanuit werkvormen 
en technieken? Kunst is er juist om nieuwe werel-
den te ontsluiten. Het rijke van dit model is dat je 
kinderen confronteert met die andere werelden. Dat 
vertaalt zich in heel mooie processen. Geef kinderen 
de ruimte en je staat er verbaasd van waar ze mee 
komen.”

In het project over lichtkunst kregen de leerlingen eerst 
meer te horen over het werk van kunstenaar Daan Roose-
gaarde. Daarna mochten ze aan de slag met een eigen 
verlichtingskunstwerk.

‘HET RIJKE VAN DIT 
MODEL VIND IK 

DAT JE KINDEREN 
CONFRONTEERT MET 
ANDERE WERELDEN’
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HOEVEEL RUIMTE 
MAKEN WE VOOR DE 

VERBEELDINGSKRACHT?Kinderen van SBO Het Speel-
werk mochten de basislijnen uit 
dit schilderij van Ludie Gootjes 
overtrekken. Die gebruikten ze om 
hun eigen schilderij te maken. De 
resultaten zie je op pagina 53.
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4.4 De ervaringen van SBO Het Speelwerk

HOEVEEL RUIMTE 
MAKEN WE VOOR DE 

VERBEELDINGSKRACHT?
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innen het project Kunst in Leren is SBO Het Speelwerk 

in Zwolle het verst gekomen met het uitvoeren van de 

‘remix’ die Emiel Heijnen voor ogen staat. De school liet 

niet alleen studenten en pabodocenten meedenken en meewerken 

aan kunstprojecten, maar haalde ook cultuuraanbieders de klas in. 

Directeur Arco van Diggele vertelt hoe de lessen opgezet werden, wat 

het resultaat was en welke ontwikkelkansen hij ziet voor kunsteducatie 

met het model van Heijnen.

D
O

O
R ARC

O
 VAN

 D
IG

G
ELE B

4.4.1 TALENTENMIDDAGEN
Op Het Speelwerk organiseren we sinds een paar jaar talentenmiddagen. 
Leerlingen kunnen kiezen uit een aanbod van een stuk of acht workshops 
vanuit diverse kunstdisciplines. Hiervoor worden kunstvakdocenten 
aangetrokken, aangevuld met eigen leerkrachten en ouders. Daarbij 
kiezen we wat betreft de kunstvakdocenten uit het beschikbare aanbod 
van cultuurbemiddelaar Stadkamer in Zwolle: de vakdocent biedt een 
bepaalde les of activiteit aan die we als het ware inkopen. De leerlingen 
leren tijdens deze lessen allerlei technieken en vaardigheden. 
Het doel van de talentenmiddagen is dat de leerlingen eens dingen doen 
die niet zo snel door de eigen leerkracht aangeboden worden. Dan kun 
je denken aan graffi  ti spuiten, naaien, judo, toneel, dans, animatie, fi lm, 
djembé, wol, vilten enzovoort. We zijn goed bezig, vonden we zelf! 
Totdat …

4.4.2 MET ANDERE OGEN
Totdat we via de werkgroep Kunst in Leren in aanraking kwamen met ‘Re-
mix’, het model voor authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen. Daar-
door zijn we met andere ogen gaan kijken naar onze talentenmiddagen! 
Hoeveel ruimte is er eigenlijk voor de eigen creativiteit van leerlingen, 
hoeveel ruimte voor hun eigen verbeeldingskracht? Is wat ze doen wel be-
tekenisvol voor hen? In hoeverre stimuleren we de leerlingen om het eens 
ánders te doen? Brengen we ze wel op andere ideeën? In het model van 
Emiel Heijnen gaat het juist daarom: verbeeldingskracht, betekenisvol 
zijn en gebruikmaken van uitingsvormen van anderen (kunstenaars).

ARCO VAN DIGGELE is directeur 
van SBO Het Speelwerk, een 
gereformeerde basisschool voor 
speciaal onderwijs, onderdeel 
van Florion. De school telt 
circa 70 leerlingen. Arco is ook 
coördinator Kunst- en Cultuur-
onderwijs voor de scholen van 
Florion.
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IN HOEVERRE 
STIMULEREN 
WE 
LEERLINGEN 
OM HET EENS 
ÁNDERS 
TE DOEN? 
BRENGEN 
WE ZE WEL 
OP ANDERE 
IDEEËN?
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4.4.3 HET REMIXEN VAN REMIX
We wilden graag proberen om met dit model te gaan 
werken. Dat betekende wel dat we een vertaalslag 
moesten maken, want Emiel Heijnen heeft zijn 
model vooral getest onder leerlingen in het voort-
gezet onderwijs en studenten in het hoger onder-
wijs. Werkt dit model ook op een basisschool voor 
speciaal onderwijs? Kan dit wel met kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar? Samen met Ludie Gootjes-Klamer 
(kunstdocent van Hogeschool Viaa) en Karin 
Visscher (van Stadkamer in Zwolle) zijn we het 
gewoon gaan uitproberen: leren door ervaring.
We gingen eerst op zoek naar een actueel maat-
schappelijk probleem dat tot de verbeelding van de 
leerlingen spreekt (en dus betekenisvol is). Dat werd 
de opvang van vluchtelingen. We bedachten een 

complexe opdracht die de leerlingen uitdaagt om 
naar een oplossing te zoeken, een ‘angel’ (en die dus 
hun verbeeldingskracht aanspreekt). We kwamen op 
de opdracht: Hoe wil jij een vluchteling welkom heten 
in Nederland?

Vervolgens gingen we op zoek naar kunstwerken die 
de leerlingen konden inspireren en naar cultuur-
aanbieders en/of kunstvakdocenten die dit project 
wilden uitvoeren. We vroegen hun om iets te doen 
wat ze niet gewend waren. Ze werden niet uitge-
nodigd om hun éígen les te geven, maar om het 
creatieve proces van de leerlingen te ondersteunen 
en te stimuleren. Een andere manier van denken en 
van lesgeven. 

4.4.4 REMIX IN DE PRAKTIJK (1): 
VLUCHTELINGEN
We zetten de leerlingen zelf aan het werk met de 
opdracht: Hoe wil jij een vluchteling welkom heten in 
Nederland? Zij mochten bedenken hoe ze dat ‘wel-
kom’ vorm wilden geven: via muziek, een dans, een 
toneelstukje, beeldend? Het mocht ook een combi-
natie van alles zijn! De vakdocent kon niet met een 
zelfbedachte les komen! Hoe flexibel kun je zijn? 
In de groepen werd het onderwerp ‘de vluchteling’ 
van tevoren uitgebreid besproken, zodat de leer-
lingen achtergrondinformatie hadden. Zo kwamen 
ze erachter wat er allemaal bij komt kijken als je je 
plek in een vreemd land moet vinden. Er kwamen 
ook vluchtelingen op school om hun eigen verhaal te 
vertellen. 
De leerlingen mochten in hun eentje of in groepjes 
bedenken hoe zij zo’n vluchteling welkom wilden 
heten. En ze wisten: binnenkort komen er vluchte-
lingen(kinderen) op school die we echt welkom gaan 
heten op de manier die we zelf bedacht hebben! Dat 
zorgde voor een grote betrokkenheid.

Het werden middagen om nooit meer te vergeten. 
De leerlingen waren enorm betrokken en kwamen 

met allerlei ideeën. Maar zijn die ook uit te voeren? 
Er bleken grenzen te zijn en dus moesten leerlingen 
hun idee soms wijzigen. Beginnen, uitproberen, 
bijstellen, nieuwe ideeën opdoen, aanpassen. Dat is 
wat anders dan een gewone opdracht met tekenen of 
handvaardigheid. Geen dans aanleren, maar er sa-
men één bedenken! Dan komen er allerlei vragen op: 
wat wil ik dan uitbeelden, wat willen we overbren-
gen, wat is onze boodschap, en wat vind ik eigenlijk 
van vluchtelingen en hun opvang? Deze manier van 
werken is zó vormend!
We evalueerden. Voor de ingehuurde vakdocenten 
was het flink schakelen en moeilijk om de begin- 
situatie in te schatten: wat weten de leerlingen al 
over het onderwerp, wat kunnen ze al, hoe werkt het 
model van Emiel Heijnen precies? De beschikbare 
tijd van anderhalf uur bleek een beperking voor het 
creatieve proces dat je op gang brengt. De leerlingen 
zelf waren enthousiast: dit is leuk, dit willen we wel 
vaker doen! De leerkrachten waren onder de indruk 
van hun eigen leerlingen: wat ze aankonden, hoe ze 
samenwerkten, wat het resultaat was. Ze zagen wat 
de verbeelding van de gevoelens over het vluchtelin-
genprobleem met de leerlingen deed.
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De kinderen bedachten allerlei creatieve manieren om te zorgen dat 
vluchtelingen zich welkom zouden voelen in Nederland.
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4.4.5 KUNSTVAKDOCENT ÁNDERS
Om kunstvakdocenten beter voor te bereiden op een 
dergelijk project, organiseerden we een cursusmorgen 
voor hen, samen met Stadkamer en Hogeschool Viaa. 
Zo konden ze kennismaken met het Remix-model van 
Emiel Heijnen. We vroegen aansluitend wie er met dit 
model zouden willen experimenteren op Het Speel-
werk. Een student van ArtEZ zou zich buigen over een 
aantrekkelijk evaluatieformulier voor de leerlingen. 
Samen met de geïnteresseerde kunstvakdocenten en 
een pabostudent bereidden we een volgende Remix- 
middag voor. Het actuele onderwerp werd: ‘Weggooi-
en of niet …?’ over hergebruik van materialen. We 
brainstormden samen met de leerkrachten over het 
onderwerp en verzamelden filmpjes en afbeeldingen 
van kunstwerken. De cultuuraanbieders werden veel 
meer betrokken bij de voorbereiding, zodat ze beter 

wisten wat er van hen verwacht werd. De complexe 
opdracht luidde: Overtuig een ander dat we dagelijkse 
dingen kunnen hergebruiken.

‘Overtuig een ander’, want hoe zorgen we er sámen 
voor dat er minder afval komt, dat er meer gedaan 
wordt aan hergebruik van materialen? Je kunt bij 
jezelf beginnen. Maar veel heeft te maken met wat an-
deren doen of besluiten. Bijvoorbeeld met regelgeving, 
waarin de politiek een groot aandeel heeft – denk 
maar aan de discussie over het statiegeld op plastic 
flessen. Hoe bereiken we de politiek? We besloten te 
vragen of we naar de raadzaal van het stadhuis van 
Zwolle mochten komen. Dan konden we politici laten 
zien wat we bedacht of gemaakt hadden! We maakten 
er projectweken van voor (en door) de hele school.

4.4.6 REMIX IN DE PRAKTIJK (2): RECYCLING
Bij de tweede Remix-middag konden de leerlingen 
kiezen uit verschillende thema’s rond recycling: 
•  ‘Hip voor nop’: kleding een tweede kans geven door 

iets nieuws van iets ouds te maken.
•  Een kunstwerk maken van zelf gevonden afval van 

de straat.
•  Speelgoed waar je niet meer mee speelt een nieuwe 

functie geven. 
•  Een bestaand schilderij voor een deel herschilde-

ren.
• Een promotiefilmpje over hergebruik maken.
• Oud papier hergebruiken.

Tijdens de les zorgden de kunstvakdocenten voor 
inspiratie door diverse (eigen) kunstwerken aan de 
leerlingen te laten zien en die met hen te bespreken. 
De leerlingen experimenteerden en de vakdocenten 
bleven maar vragen stellen om hen uit te dagen en 
op nieuwe ideeën te brengen. Zo kwamen ze tot een 
eindresultaat. Op een aantrekkelijk, bij het onder-
werp passend evaluatieformulier konden de leerlin-
gen aangeven wat ze geleerd hadden.
Dit keer was de ervaring dat de vakdocenten beter 
voorbereid waren dan de leerlingen! Niet zozeer op 

de inhoud, maar wel op de manier van werken. Ze 
besteedden nu veel meer tijd en aandacht aan het 
proces dan aan het (eind)product. Voor de leerlingen 
was dat even wennen. 

Verder bleek anderhalf uur opnieuw te kort voor 
het hele proces. Naast het kijken naar kunst en het 
opdoen van ideeën heb je tijd nodig om dingen uit te 
proberen en te herzien, maar ook om ideeën bij de 
leerlingen te laten rijpen! Voor een aantal leerlingen 
was de opdracht ook te vrij: je moest het helemaal 
zelf bedenken, je had geen voorbeeld dat je min of 
meer kon namaken. 
Maar wat een grote betrokkenheid op het onderwerp 
en wat een creatieve uitingen! Wat gaan de meeste 
leerlingen dan ‘los’ en wat komen ze op bijzonde-
re ideeën! Wat zijn ze lekker bezig! Ze passen als 
vanzelf nieuwe technieken toe en maken kennis met 
materialen en technieken die ze nog nooit gebruikt 
hebben, maar nu nodig hebben om te kunnen doen 
wat ze in hun hoofd hebben.
En het bezoek aan het stadhuis? Dat hebben we 
afgezegd. In het enthousiasme waren de meeste aan-
bieders toch min of meer vergeten dat in de opdracht 
‘overtuig een ánder’ stond.
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VOOR EEN AANTAL LEERLINGEN WAS 
DE OPDRACHT TE VRIJ: JE MOEST 

ALLES ZÉLF BEDENKEN, JE HAD GEEN 
VOORBEELD DAT JE KON NAMAKEN

Bij de themamiddag over recycling viel op hoe betrokken de leerlingen waren op dit thema. Ze pasten ook allerlei nieuwe 
technieken toe en kwamen met heel creatieve ideeën. 
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4.4.7 OPBRENGSTEN
Wat deze projecten ons gebracht hebben? Een heel an-
dere kijk op het geven van creavakken. Is het nodig dat 
de leerlingen alle technieken leren beheersen? Wat is de 
waarde van de les als de leerlingen een ‘voorbeeldwerkje’ 
namaken? Vaak zijn ze dan niet tevreden omdat het hun 
niet lukt het zo mooi te maken als het voorbeeld … Wat 
is creativiteit eigenlijk? Wat doet betrokkenheid op het 
onderwerp met de leerlingen, ook in de creavakken? Hoe 
vaak zeggen we niet dat de leerling niet mag ‘afkijken’ bij 
een andere leerling, terwijl het ‘op andere ideeën komen’ 
juist zo waardevol blijkt te zijn! 
En: hierdoor leren kinderen te kijken naar kunst, zich 
te verdiepen in wat de kunstenaar wil zeggen met het 
kunstwerk en hoe hij of zij daar vorm aan geeft! We stap-
pen af van de leerlijnen voor beeldende kunst, drama en 
muziek. Wat een vrij gevoel geeft dat!

4.4.8 ONTWIKKELKANSEN
We zien veel mogelijkheden om onze kunst- en 
cultuureducatie verder te ontwikkelen, op basis van de 
ervaringen met dit werkmodel:

•  We willen de leerlingen meer tijd gaan geven voor het 
creatieve proces door ze vaker aan een ‘project’ te laten 
werken. Een kunstvakdocent kan af en toe aanwezig 

zijn om te stimuleren, vragen te beantwoorden en – ter 
inspiratie – andere kunstuitingen te laten zien.

•  We willen de leerlingen meer laten letten op het proces 
dan op het product, door daar zelf meer aandacht aan te 
besteden.

•  We willen gaan werken met een aantal vaste kunstvak-
docenten, zodat zij onze manier van werken en onze 
leerlingen beter leren kennen.

•  Bij de nabespreking van de uitingen laten we de leerlin-
gen zélf vertellen wat ze zien in andermans uitingen en 
in hoeverre het resultaat past bij de opdracht.

•  We gaan geen evaluatieformulieren meer laten invullen. 
De verwerking en de uiting van de leerlingen is al een 
evaluatie op zich. 

•  We willen als leerkrachten zelf de Remix-manier onder 
de knie krijgen zodat we het zelf kunnen toepassen in 
onze lessen.

Want: remixen wíllen we!

> Jacomijn Schellevis is een van de kunstenaars die een 
workshop gaf op Het Speelwerk. Op www.radiantleraren-
opleidingen.nl vind je een pdf met haar workshop (onder 
‘Persoonlijk Meesterschap’).
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Een vrolijk, kleurrijk schil-
derij: een van de manieren 
waarop de leerlingen van Het 
Speelwerk de vluchtelingen 
een warm welkom gaven.
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‘ER VALT NOG VEEL MEER 
UIT DIT MODEL TE HALEN’
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4.5 De ervaringen van een cultuuraanbieder

‘ER VALT NOG VEEL MEER 
UIT DIT MODEL TE HALEN’
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4.5.1 MEER RUIMTE VOOR KUNST
Kinderen nieuwsgierig maken naar kunst. Hen prikkelen om 
ernaar te kijken, erover na te denken, te praten en – liefst – om het 
uiteindelijk ook zelf te gaan creëren. Dat is de passie van Jolan van 
de Waeter. Ze werkt in Zwolle als intermediair tussen kunstaanbie-
ders en het basisonderwijs. Dat doet ze bijvoorbeeld door het maken 
van lesprogramma’s bij theatervoorstellingen. Zodat leerkrachten 
hun klas kunnen voorbereiden op een theaterstuk, om daarna sa-
men naar het theater te gaan en dat later in de klas te bespreken.

n het model voor authentieke kunsteducatie 

krijgt de professionele kunst een centrale plek. 

Het is de bedoeling dat leerkrachten bij het 

ontwerpen van lessen voorbeelden en technieken 

uit de kunst gebruiken. Maar liever nog: dat ze 

met de klas kunst gaan kijken of échte kunstenaars 

de klas binnenhalen. Dat laatste gebeurde bij het 

project op SBO Het Speelwerk in Zwolle, dat in 

het vorige hoofdstuk besproken werd. Jolan van de 

Waeter werkte als een van de cultuuraanbieders 

mee aan dit project.
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JOLAN VAN DE WAETER ontwikkelt 
cultuureducatieve projecten voor  
basisscholen, traint leerkrachten in 
het integreren van (podium)kunst in 
hun lessen en brengt kunstaan- 
bieders in contact met het onderwijs.

I
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Pag. 60 en hierboven: bij een van haar 
lesprogramma’s neemt Jolan de kinderen mee 
naar het theater, waar ze eigen poppen maken 
voor een voorstelling. 

Jolan is sinds de start betrokken bij het project Kunst in 
Leren. Ze gebruikt het model van Emiel Heijnen al jaren 
bij het ontwikkelen van haar lesmateriaal. “We noemen 
steeds de naam van Emiel Heijnen, maar zijn visie is 
natuurlijk gebaseerd op het werk van Folkert Haan-
stra, voormalig lector Kunst- en Cultuureducatie aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Haanstra 
pleitte al langer voor een bredere plek voor kunst in het 
onderwijs. Maar hij realiseerde zich ook dat het heel veel 
tijd kost om kinderen écht mee te nemen in het bekijken, 
bespreken en creëren van kunst. Het is de verdienste van 
Heijnen dat hij een werkmodel heeft gemaakt waarmee 
het toch lukt om hanteerbare projecten te ontwikkelen.”

4.5.2 BREDER DAN ALLEEN KUNST
Omdat ze al jarenlang bezig is met cultuureducatie, kan 
Jolan het werkmodel van Heijnen goed vergelijken met 
andere methodes van kunstonderwijs. “Het sterke aan dit 
model vind ik dat Heijnen vanuit de kúnst start, maar ook 
breder kijkt. Hij laat de leefwereld van het kind, de sociaal- 
culturele context en de kunst aan elkaar raken. Maar 
tegelijk mogen ze zichzelf blijven. Om dat concreet te ma-
ken: een leerling mag vanuit zijn eigen beleving naar een 
schilderij kijken, dat ervaren en er zelf iets van vinden. En 
andersom wordt de kunst in dit model niet teruggebracht 
tot een werkje tijdens een les. Als je projecten gaat uitvoe-
ren met dit model, mag het schuren en prikkelen.”
Volgens Jolan haal je het meeste uit het model als kunst 
de hoofdrol mag spelen. Idealiter werken leerkrachten en 
cultuuraanbieders (kunstenaars) dan ook sámen aan een 
kunstproject – van het ontwerp van de lessen tot en met 
de uitvoering. Van de scholen die meededen aan Kunst in 
Leren, heeft SBO Het Speelwerk hier de meest concrete 
invulling aan gegeven. Teamleden en cultuuraanbieders 
werkten hier samen aan projecten, onder begeleiding van 
vakdocenten en studenten van Hogeschool Viaa.

‘HET WERKEN MET 
KUNST MAG SCHUREN 
EN PRIKKELEN’
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4.5.3 KUNST OP HET SPEELWERK
Het is interessant om te zien hoe beide partijen – 
leerkracht en kunstaanbieder – terugkijken op het 
experiment op Het Speelwerk. In het vorige hoofd-
stuk kon je lezen dat directeur Arco van Diggele blij 
verrast was door de opbrengst van het project. Ook 
Jolan zag mooie dingen gebeuren. Tegelijk ervoer ze 
dat er nog veel te winnen valt. Ze werkte mee aan 
beide projecten:

• Vluchtelingen. Het eerste project op Het Speel-
werk draaide om de complexe opdracht: Hoe wil jij 
een vluchteling welkom heten in Nederland? Jolan was 
uitgenodigd om hier een theatrale les over te geven: 
kinderen konden dan uitspelen hoe ze een vluch-
teling zouden verwelkomen. Bij dit eerste project 
hadden de leerkrachten en de cultuuraanbieders de 
les nog niet gezamenlijk voorbereid. “Ter inleiding 
had ik zelf uitingen van kunstenaars gezocht rond het 
thema ‘vluchten’ en nieuwsitems over bijvoorbeeld 
Syrische vluchtelingen. Die zou ik gebruiken om de 
leerlingen te helpen bij het maken van een theatraal 
verhaal. Eenmaal op school bleek dat de klas zelf ook 
een voorbereiding had gehad. Daardoor kostte het 
best even tijd om de aansluiting te vinden.”
In de aanloop naar het bedenken van het toneelspel 
liet Jolan de kinderen eerst oefenen met jabbertalk: 
een spelvorm waarbij kinderen in fantasietaal met el-
kaar praten. “Vluchtelingen spreken een andere taal, 
dus je verstaat elkaar niet. Dat kun je uitproberen 
met jabbertalk, waarbij je zelf maar moet proberen te 
bedenken wat de ander bedoelt. Het was een mooie 
ervaring voor de kinderen en ze moesten er ook vre-
selijk om lachen.” 
Het gemis aan een gezamenlijke voorbereiding 
maakte het wel lastig om het thema daarna ook echt 
in drama te verbeelden. “Op school was er op een 
andere manier over het thema gesproken dan ik had 
voorbereid. Het duurde dus even voordat we op één 
lijn zaten. Daardoor hadden we niet genoeg tijd en 
ruimte over om het spel echt uit te gaan spelen. 
Dat was jammer voor de kinderen. En een goede 
leerervaring voor ons.”
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• Recycling. In het tweede project pakten school en 
cultuuraanbieders het dan ook anders aan. Dit keer 
bereidden ze het kunstproject wél samen voor. Zo wisten 
team en kunstenaars beter wat ze van elkaar konden ver-
wachten. “We gingen aan de slag met de vraag: Overtuig 
een ander dat we dagelijkse dingen kunnen hergebrui-
ken. Mijn taak was om met de kinderen een pr-film te 
maken waarin een personage – gemaakt van afval – zou 
vertellen over hergebruik. Dat was een kunst op zich! 
Ik moest de kinderen laten ervaren hoe ze dit konden 
uitspelen, maar ze moesten ook leren hoe ze dit konden 
filmen. Een intensief traject, maar het leverde heel leuke 
filmpjes op.”
Door de gezamenlijke voorbereiding verliep de uitvoe-
ring ditmaal een stuk soepeler. Jolan ziet ook waar het 
nog beter kan: “Nadat we het project samen hadden 
uitgedacht, was er geen contact meer tussen mij en 
het team – totdat ik voor de klas stond. Als we dat wel 
hadden gehad, hadden we de les nog preciezer kunnen 
afstemmen. Dan hadden we bijvoorbeeld meer de ver-
dieping kunnen zoeken over wat recycling is en waarom 
het zo belangrijk is.”

‘KUNSTENAARS EN LEERKRACHTEN 
ZIJN HEEL VERSCHILLEND. 

HET KOST TIJD OM ELKAAR 
TE LEREN VERSTAAN’
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4.5.4 GOED VERTREKPUNT
Terugkijkend op deze projecten ziet Jolan hoeveel er 
nog te ontwikkelen valt in het gebruik van Heijnens 
model in het onderwijs. De projecten op Het Speel-
werk zijn wat haar betreft een mooie aanzet voor 
een betere manier van kunsteducatie, een startpunt 
om op door te bouwen. Wat is het belangrijkste 
punt om nu op te pakken? “Ik heb ervaren dat het 
veel tijd kost om elkaar te leren verstaan. We zijn 
écht verschillend en we pakken dingen anders aan. 
Kunstenaars zijn van nature heel onderzoekend 
en nieuwsgierig en ze nemen de tijd om te experi-
menteren. Ik ben er bijvoorbeeld aan gewend dat 
iets soms mislukt en dat een experiment meer tijd 
kan kosten. Leerkrachten zijn veel taakgerichter: ze 
hebben een duidelijk doel voor ogen en een plan dat 
in het lesschema moet passen. Ze willen natuurlijk 
ook graag een mooi eindresultaat zien. Het is dus 
belangrijk om tijd te nemen en verwachtingen goed 
af te stemmen.”

4.5.5 VERDIEPING ZOEKEN
Als dit een begin is, hoe ziet Jolan het vervolg dan 
voor zich? Ze hoopt vooral dat scholen en cultuur-

aanbieders ruimte in hun rooster maken om verder 
te werken met dit model. “De complexe opdrachten 
uit het model van Heijnen formuleer je niet in een 
uurtje. Daar moet je echt even op kunnen broe-
den. En laten we daarna ook tijd maken om zo’n 
kunstproject verder uit te werken. Niet alleen in de 
voorbereiding, maar ook in de uitvoering. Ik doe 
bijvoorbeeld kunstprojecten in de middenbouw. Dan 
zijn we soms zomaar zes weken bezig. Dát geeft je de 
kans om dingen te ontdekken, om een thema thea-
traal uit te werken, en om te reflecteren op kunst. Er 
valt zóveel uit te halen.”
Onderwijsinstellingen en cultuuraanbieders willen 
heel graag, ervaart Jolan, maar de praktijk kan 
weerbarstig zijn. “De kans bestaat dat de kunst 
uiteindelijk toch aan de zijlijn blijft staan. Dat zou 
jammer zijn. Ik hoop juist dat kunst in het onderwijs 
de ruimte krijgt en een essentieel onderdeel mag zijn 
van de ‘remix’ van Emiel Heijnen. Dat leerkrachten 
verder durven gaan dan het laten zien van Pinte-
rest-plaatjes. Gunnen we het de leerlingen dat ze de 
kunst en de kunstenaar echt kunnen ervaren? Want 
daar gaat het uiteindelijk om.”

‘IK HOOP DAT LEERKRACHTEN NIET 
TEVREDEN ZIJN MET PINTEREST-

PLAATJES. GUNNEN WE HET ONZE 
LEERLINGEN DAT ZE KUNST ECHT 

MOGEN ERVAREN?’
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Ook kunstenares Jacomijn Schellevis 
gaf een workshop op Het Speelwerk. 
Ze werkt veel met kinderen. Dit 
kunstwerk, ‘City of Heaven’, maakte 
ze zelf na een bezoek aan Mexico.
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DE OPSTAP NAAR 
AUTHENTIEKE KUNSTEDUCATIE
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5.1 Het keuzeprofi el op de pabo

DE OPSTAP NAAR 
AUTHENTIEKE KUNSTEDUCATIE

<  Leerlingen op Kindcentrum Het Kompas 
maakten dit kunstwerk tijdens een project van 
een Viaa-student. Het doet denken aan het 
werk van Damien Hirst, die in 2017 expo-
seerde met ‘Treasures from the Wreck of the 
Unbelievable’. Op deze tentoonstelling liet hij 
zogenaamde ‘historische’ kunstwerken zien 
die hij van de zeebodem zou hebben gevist. In 
werkelijkheid maakte hij ze zelf.
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5.1.1 KIEZEN VOOR KUNST
Parallel aan de ontwikkeling van het project Kunst in Leren is in 
januari 2017 het keuzeprofiel Kunstzinnige Oriëntatie op de pabo 
van Hogeschool Viaa van start gegaan. Studenten kunnen in hun 
derde jaar kiezen voor dit profiel. Het hoofddoel van het profiel is 
het ontwerpen en uitvoeren van een kunstproject op de basisschool 
waar ze hun leerwerkplek hebben.
Voor het ontwerpen van dit project maken de studenten gebruik van 
het model voor authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen. Dat 
betekent dat ze in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase 1) aanslui-
ting zoeken bij de culturele wereld van de leerling, dat ze 2) de leer-
taken afleiden van de praktijk van de kunstprofessional en dat ze 3) 
het leren in een brede sociaal-culturele context laten plaatsvinden.
We geven met drie docenten les in dit profiel: een voor muziek, 
een voor drama en een voor beeldende vorming. Een half jaar lang 
werken we samen met deze studenten. Tijdens deze profielperiode 
begeleiden we de studenten ook in hun persoonlijk meesterschap.

5.1.2 HET BEGIN: EEN QUICK START
We beginnen de profielperiode met een bezoek aan een culturele in-
stelling. In 2017 was dat Museum De Fundatie in Zwolle. Eerst krij-
gen de studenten een welkom en korte informatie over het museum 
en de tentoonstellingen. Dan mogen ze aan het werk: opdracht 1 

n het keuzeprofiel Kunstzinnige Oriëntatie aan 

de pabo van Hogeschool Viaa gaan studenten 

en docenten actief aan het werk met het model 

voor authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen. 

Ze maken kennis met de theorie achter het model, 

maar oefenen vanaf het begin ook met de praktijk. 

Zo werken ze toe naar de ontwikkeling van een 

eigen kunstproject. In dit hoofdstuk: de opzet van 

het keuzeprofiel.
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is om zich te oriënteren op waar ze zijn en wat er 
te zien en te beleven is in dit museum. In groepen 
van twee of drie personen gaan ze op verkenning 
uit. Ze nemen meteen opdracht 2 mee: maak foto’s 
van kunstwerken die indruk op je maken, waar je 
nieuwsgierig van wordt of die raken aan een thema 
dat je persoonlijk herkent. In deze ronde doen ook de 
docenten mee, zodat ze voorbeelden kunnen geven 
van hun eigen ervaringen.
Daarna komen we bij elkaar en volgt een stukje theo-
rie. Een van de docenten legt uit hoe we in het profiel 
gaan oefenen met het ontwerpen van complexe op-
drachten voor kunstprojecten in het basisonderwijs, 
op basis van het ontwerpmodel voor authentieke 
kunsteducatie.

De eerste oefening is het ontwerpen van een com-
plexe opdracht naar aanleiding van de gekozen 
werken uit het museum. We gaan dat in groepjes 
doen. Daarbij verkennen de studenten eerst welke 
kunstwerken ze hebben verzameld in hun groep. Van 
daaruit onderzoeken ze welk kunstwerk of welke 
kunstenaar het meest geschikt is om een complexe 
opdracht bij te maken. Welke thema’s komen aan de 
orde bij de kunstwerken die ze hebben gekozen? En 
welke thema’s sluiten aan bij de leefwereld van de 
studenten of van de kinderen? De docenten begelei-
den de studenten in dit proces. 
De studenten werken op grote vellen papier en pre-
senteren de complexe opdrachten aan elkaar. De er-
varing leert dat sommige studenten al verder gaan. 
Ze bedenken hoe ze deze opdracht kunnen inleiden 
op hun basisschool. Ze zien nieuwe mogelijkheden. 
Wat verder opvalt, is dat de studenten heel interdis-
ciplinair ontwerpen. Ze komen met verrassende en 
creatieve ideeën.

5.1.3 HET VERVOLG: OEFENEN OP DE PABO
Na deze ‘snelle’ start gaan we op school verder met 
oefenen. We ontwerpen lessen in de verschillende 
vakdisciplines: beeldende vorming, muziek, drama 
en dans. Drie voorbeelden:

• Beeldende vorming
Voor de les beeldende vorming nemen de studenten 
foto’s mee van de kunstwerken die ze in het muse-

um hebben gezien. We bekijken en bespreken enkele 
kunstwerken en oefenen hoe je deze kunstwerken 
kunt verbinden met persoonlijke en/of actuele 
thema’s. Daarna krijgen studenten zelf een com-
plexe opdracht: verbeeld in een 2D- of 3D-werkstuk 
een persoonlijk thema waarbij het kunstwerk dat je 
gekozen hebt, een inspiratiebron is. Ze mogen dus 
meteen zelf in actie komen.
De studenten zijn met beeldende vorming gewend 
om in een creatief proces te werken en hun mate-
riaal zelf te kiezen. Tegen het einde van de les pre-
senteren ze hun werkstukken en vertellen ze welk 
persoonlijk thema ze hebben gekozen. Voor iedereen 
is dit is een heel boeiende ronde. Het levert heel 
persoonlijke thema’s op. 
Het feit dat de tijd beperkt is, blijft bij deze bespre-
king elke keer weer lastig. De thema’s die ter sprake 
komen, zijn heel persoonlijk en soms ontwapenend 
en aangrijpend – dan is tijdsdruk heel vervelend. De 
studenten maken deze werkstukken in hun eigen tijd 
en in de volgende les af.

• Muziek
In deze lessen leren de studenten vooral om te 
ontwerpen. Ze bedenken extra partijen bij een lied 
of maken er een begeleiding en bewegingen bij. De 
studenten worden uitgedaagd om zelf met digitale 
muzikale middelen muziek te componeren. Bijvoor-
beeld met samples, klanksynthese en sequencers.

• Drama
We beginnen de les vanuit het werk van Neo Rauch: 
wat heb je gezien en aan welke persoonlijke the-
ma’s raakt dit? Vervolgens bekijken we een foto 

DE THEMA’S DIE TIJDENS DE 
LESSEN NAAR BOVEN KOMEN, 

ZIJN SOMS HEEL PERSOONLIJK 
EN ONTWAPENEND
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van Dina Goldstein: ‘Fallen Princesses’ (zie www.
dinagoldstein.com). Dina Goldstein portretteert in 
deze serie bekende Disney-prinsessen in alledaagse 
en vaak ongelukkige situaties. De studenten werken 
vervolgens aan een scène met de opdracht: ‘Kies een 
foto van jezelf die je niet op social media zou delen 
(te kwetsbaar of te gênant). Wissel deze foto’s uit in 
een groepje van vier studenten. Kies er een uit die je 
kunt gebruiken als uitgangspunt voor een sprookjes-
scène met als titel: voor-/achterkant.’
Daarna bespreken we het ontwerpmodel en bekijken 
we YouTube-fi lms over ‘De truien van Loes’ en ‘New 

De voorkant van een borduurwerk ziet er mooi en 
afgewerkt uit, maar de achterkant is vaak ruw en 
rafelig. In een opdracht rond het thema ‘voor-/achter-
kant’ worden studenten uitgedaagd om met die beide 
kanten van de werkelijkheid aan de slag te gaan.
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Life Choir’. Met als ‘prikkel’: organiseer een parade! 
Tot slot krijgen de studenten de volgende opdracht: 
‘Kies een voorbeeld uit het professionele theater 
dat je als uitgangspunt gebruikt voor een complexe 
opdracht.’ We verzamelen deze voorbeelden in een 
database op onze digitale werkomgeving.

5.1.4 IN ACTIE: OEFENEN OP DE 
BASISSCHOOL
Nu kan het oefenen van de studenten in het basis-
onderwijs beginnen. We hebben dat proces als volgt 
beschreven:

Het leerproces
Als leerkracht ontwerp en geef je cultuuronder-
wijs. Daarbij maak je gebruik van de culturele 
omgeving van de school. Je ontwerpt kunstlessen 
vanuit een thema dat daarbij past. De resultaten 
van de leerlingen leg je vast. De producten in de 
vakken dans, drama, muziek, tekenen en hand-
vaardigheid worden door de leerlingen gepre-
senteerd en tentoongesteld. Met deze producten 
en presentaties van leerlingen kan de leerkracht 
aantonen dat de ontworpen lessen aansluiten op 
de leerlijnen van de diverse vakken. Daarbij wordt 
het ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie 
van Emiel Heijnen gebruikt, zodat de lessen en de 
opdrachten aansluiten op de culturele leefwereld 
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van de leerlingen, geïnspireerd zijn op de professi-
onele kunstpraktijken en maatschappelijk relevant 
zijn.

Als leerkracht geef je lessen in de kunstvakken 
waarbij je de leerlingen laat kijken en luisteren 
naar kunst: zowel muziek en drama als dans en 
beeldende kunst. Hieronder vallen ook theater, fo-
tografie, film en nieuwe mediakunst. Op basis van 
die ervaringen ontwerp je lessen/projecten/activi-
teiten waarbij de leerlingen in een creatief proces 
persoonlijke werkstukken en presentaties maken: 
geïnspireerd op die kunst- en cultuurervaringen. 
De leerlingen krijgen de ruimte om te experimen-
teren en te onderzoeken. 
De leerkracht begeleidt dit proces en ontwerpt 
criteria voor het evalueren van en het reflecteren 
op het werk van de leerlingen. Vanuit een heldere 
visie op cultuuronderwijs kan de leerkracht vanuit 
een voorbeeld van een ‘good practice’ ook een 
advies aan de school geven voor een vernieuwend 
onderwijsarrangement. Zo kan deze ontwikkeling 
in de kunstvakken voortgezet worden.

Studenten kunnen op onderdelen hiervan alvast 
oefenen in hun eigen basisschool. Ze kunnen bij-
voorbeeld een vakles voor beeldende kunst, muziek 
of drama geven op basis van het ontwerpmodel. 
Daarnaast bieden we studenten aan om te oefenen 
in ‘werkplaatsen’. Kleine groepen studenten gaan 
dan samen met ons als docenten naar een basis-
school. Daar staat een aantal leerkrachten klaar om 
samen met ons in één morgen te oefenen met het 
ontwerpmodel. In een snelle brainstorm ontwerpen 
we samen een kunstproject. Dit wordt meteen uit-
gevoerd door studenten en leerkrachten. We sluiten 
vaak aan bij een thema waar al aan gewerkt wordt 
op de basisschool. Voorbeelden hiervan vind je bij 
de beschrijvingen van de projecten op De Sprankel 
(paragraaf 4.3.5).

5.1.5 INTERVENTIE
We dagen de studenten in het keuzeprofiel ook uit 
om ‘iets’ van hun eigen vaardigheid in de kunstvak-
ken te laten zien. 

WE DAGEN DE 
STUDENTEN UIT OM 
IETS VAN HUN EIGEN 
VAARDIGHEID IN DE 
KUNSTVAKKEN TE 
LATEN ZIEN
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Hoe vraag je op een positieve manier aandacht 
voor een maatschappelijk probleem? Studenten 
maakten een ‘klaagmuur’ waarop iedereen een 
vrolijk gekleurde ‘klacht’ kon achterlaten.

De opdracht daarvoor luidt:

•  Met je leergroep werk je in deze weken aan een interdis-
ciplinaire performance. De complexe opdracht hiervoor 
hebben we als volgt geformuleerd: Doe een interventie 
in de sociale ruimte van de hogeschool waarmee je op een 
positieve manier aandacht vraagt voor een maatschappe-
lijk probleem.

•  Leg deze performance of interventie vast op film en 
voeg dit toe aan je digitale cultuurdossier. Maak in de 
reflectie een verbinding met het ontwerpmodel.

Deze opdracht levert bijzondere kunstwerken op. Zo 
onderzocht een groep studenten de mogelijkheid om van 
een muur in het schoolgebouw een soort ‘klaagmuur’ te 
maken voor de studenten. Omdat ons gebouw door de re-
novatie soms net een bouwput was, vonden ze een muur 
waarop ze grote papieren vellen mochten ophangen 
met de opdracht: ‘Niet zeuren maar kleuren.’ Studenten 
mochten een middag lang verfballonnetjes naar de muur 
gooien en teksten op de muur schrijven.
Andere studenten maakten een ‘spiegelmuur’ met als 
titel: ‘Je talent is waardevol.’ Studenten werden uitgeno-
digd om hier hun favoriete songtekst op te schrijven of 
op deze plek een liedje te spelen op gitaar of piano (die 
klaarstonden).
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5.1.7 DE MEESTERPROEF
Het profiel sluit af met de Meesterproef. In deze 
Meesterproef doen studenten verslag van hun 
kunstproject. We dagen ze uit om dit op een creatie-
ve manier te doen. Ze krijgen een kwartier om hun 
presentatie te geven. De andere studenten zijn hier 
zoveel mogelijk bij aanwezig. Na hun presentatie 
volgt een vragenronde en daarna de beoordeling.

In de presentatie en het bijbehorende vraaggesprek 
wordt de student beoordeeld op de hieronder
genoemde punten. De puntentelling is ook gegeven.

1.  De presentatie is gegeven met ondersteuning van 
meerdere media. (ja/nee)

2.  De student heeft gezorgd dat minimaal twee  
medestudenten bij de presentatie zijn. (ja/nee)

3.  De student benoemt zijn proces van cultuurdrager 
tot cultuuroverdrager. (0/10)

4.  De student kan actuele thema’s in samenleving, 
cultuur, levensbeschouwing en onderwijs op een 
kritische wijze benaderen, (cultuur)historisch 
duiden en verbinden met christelijke waarden 
en normen. Hij kan op basis hiervan leerlingen 
inleiden in de hedendaagse cultuur (persoonlijk 
meesterschap). (0/10)

5.  De student kent de globale cultuurhistorie en kan 
kenmerken van de cultuurperioden noemen, even-
als de meest bekende kunstenaars en kunstwer-
ken. De student laat in zijn onderwijsarrangement 
zien dat hij het bovenstaande criterium beheerst. 
(0/10)

6.  De student kan visies op het onderwijs in de 
kunstvakken en het cultuuronderwijs koppelen 
aan visies op het leren van leerlingen (zoals leren 
in een rijke leeromgeving, sociaal constructivis-
me, de leerstijlen van Kolb, meervoudige intelli-
genties) en de visie van de school. (0/10)

7.  De student laat zien dat hij in afstemming met de 
jaarplanning een onderwijsprogramma (the-
matisch onderwijs) kan ontwerpen waarin één 
of meer vakken uit het leergebied kunstzinnige 
oriëntatie en vakken uit andere leergebieden in 
samenhang aan de orde komen. (0/15)

8.  De student laat zien dat hij bekend is met culturele 
instellingen rond de scholen (musea, theaterpo-
dia, centra voor kunst en cultuur, buitenschoolse 
opvang) met een relevant buitenschools kunst- en 
cultuuraanbod. Hij kan dit aanbod inpassen in, of 
afstemmen op, het onderwijsprogramma van de 
school. (0/15)

9.  De student laat zien dat hij activiteiten in de 
kunstvakken zodanig op maat kan maken dat 
leerlingen met bepaalde leerproblemen dan wel 
talenten en/of leerstijlen de aan hen aangeboden 
leeractiviteiten op een adequate en een bij hen 
passende manier of niveau kunnen uitvoeren. 
(0/5)

10.  De student toont inzicht in de principes van 
leerstofordening in relatie tot de leerlijnen voor 
de kunstvakken. (0/10)

5.1.6 FORMATIEVE TOETSEN
De interventie is een van de formatieve leertoet-
sen die opgenomen zijn in het leertraject van 
de studenten. In totaal zijn er vijf van dergelijke 
toetsen:

1. Interventie. Performance/presentatie van de 
eigen vaardigheid in de kunstvakken.
2. Beoordelingen vanuit de school over de di-
dactische vaardigheden in de vier kunstvakken
aan de hand van gegeven/zelfgemaakte beoor-
delingsformulieren.
3. Beoordeling door de docenten van het 
ontwerp van het onderwijsarrangement dat een 
student in de stage gaat uitvoeren (inclusief de 
complexe opdracht).
4. Kennistoets over de cultuurhistorie, de vra-
gen en antwoorden worden door de studenten 
zelf gemaakt en bij elkaar bevraagd.
5. Beoordelingen van de stageschool over het 
ontwerp en de uitvoering van het onderwijs- 
arrangement dat de student heeft uitgevoerd en 
nabesproken.

Daarnaast is het belangrijk dat de studenten 
elkaar in leergroepen om feedback vragen.
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5.1.8 VOORBEELDEN VAN PROJECTEN
Om een indruk te geven van de opbrengsten van het 
keuzeprofiel volgt hier een aantal voorbeelden van 
kunstprojecten van studenten, met de complexe vra-
gen en de daarbij gevonden kunstenaars.

Complexe opdracht: Bedenk een creatieve manier om 
iemand te laten zien wie je bent.
Gebruikte kunstenaars/kunstprojecten:
•  Cindy Sherman fotografeert zichzelf op honderd 

verschillende manieren.
•  Marina Abramovic zat tijdens haar project The Artist 

Is Present drie maanden lang in een museum tegen-
over willekeurige bezoekers.

•  Philip Akkerman schildert elke dag een zelfportret in 
een nieuwe stijl: in 30 jaar wel 6000.

Complexe opdracht: Laat een ander merken dat hij/zij 
van waarde is.
Gebruikte kunstenaars/kunstprojecten:
•  De truien van Loes was een feestelijke flashmob 

waarin de meer dan 500 truien centraal staan die 
Loes heeft gebreid.

•  Jimmy Nelson fotografeert inheemse stammen. Niet 
zomaar: hij laat ze hun mooiste outfit aantrekken en 
zo poseren. Meestal trekken ze dan een Europees 
T-shirt aan. 

Complexe opdracht: Maak zichtbaar, hoorbaar, waar-
neembaar de rijkdom van de Romeinse cultuur.
Gebruikte kunstenaars/kunstprojecten:
•  Damien Hirst maakte ‘fake news’ met een tentoon-

stelling vol Romeinse kunstwerken die nep zijn.

Complexe opdracht: Maak zichtbaar hoe je ideale huis 
eruit zou zien.
Gebruikte kunstenaars/kunstprojecten:
•  Rem Koolhaas en Piet Blom ontwierpen bijzondere 

gebouwen.
•  Jan Wils en Theo van Doesburg ontwierpen Huis de 

Lange, zie Arttube.nl/videos/huis-de-lange-wonen-
in-een-kunstwerk

• Straatkunstenaar Blu beschildert woningen.

Complexe opdracht: Geef als ‘groepachter’ je ideale 
school voor voortgezet onderwijs vorm.
De droomschool moet onder andere een schoollied 
krijgen dat de leerlingen in groepjes maken.
Gebruikte kunstenaars/kunstprojecten:
•  Banksy en Dali maakten kunstwerken die je leren 

om buiten de gebaande paden te kijken en te den-
ken. 

Complexe opdracht: Laat de ander merken dat hij/zij 
belangrijk voor jou is.
Gebruikte kunstenaars/kunstprojecten:
•  Bij het afscheid van Eberhard van der Laan lieten 

mensen zien hoe belangrijk de burgemeester voor 
hen was.

•  Taarten van Abel is een tv-programma waarin kin-
deren iemand bedanken door een taart voor hem of 
haar te maken.

•  Voice of Holland-winnaar Jim van der Zee zong een 
loflied op het schilderij ‘Sterrennacht’ van Van Gogh.
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‘JE BOORT EEN DIEPERE 
LAAG AAN BIJ KINDEREN’
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‘JE BOORT EEN DIEPERE 
LAAG AAN BIJ KINDEREN’

5.2 Een pabostudent over het keuzeprofi el
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5.2.1 AANDACHT VOOR KUNST

In de vier jaar dat je aan de pabo hebt gestudeerd, 
heb je goed kunnen zien hoe verschillende scholen 
omgaan met kunst- en cultuuronderwijs. Wat is je 
opgevallen?
“De aanpak verschilt natuurlijk per basisschool – 
ik kan alleen spreken voor de scholen waar ik ben 
geweest. Ik merk dat kunst en cultuur vaak gezien 
wordt als een extraatje: iets wat je leuk tussen-
door kunt doen, als ontspanning voor de kinderen. 
Volgens mij zijn er nog weinig scholen die echt iets 
doen met de kerndoelen rond kunst en cultuur. Mijn 
ervaring is ook dat er wel aandacht is voor de beel-
dende kant van kunst, maar minder voor bijvoor-
beeld drama en muziek.”

Tijdens je studie aan de pabo heb je voor het keuze-
profi el Kunstzinnige Oriëntatie gekozen. Waarom 
vind je dit thema belangrijk?
“Ik denk dat het meerwaarde heeft als je kinde-
ren in aanraking brengt met kunst. Kinderen die 
minder goed zijn in de basisvakken, kunnen soms 
juist uitblinken in creatieve vakken. Het is heel 
goed voor hun zelfvertrouwen als je daar aandacht 

aan besteedt. Maar ook voor andere kinderen is 
kunstonderwijs goed. Voor hun ontwikkeling is het 
belangrijk dat je ook de creatieve en refl ectieve kant 
aanspreekt.”

5.2.2 EEN BREDE BLIK

In het keuzeprofi el werkte je – als een van de eerste 
pabostudenten – met het model voor authentieke 
kunsteducatie. Wat vind je van dit model?
“In eerste instantie vond ik het best een ingewik-
keld model. Maar als je er in de praktijk mee gaat 
werken, gaat het meer leven. Het mooie eraan is dat 
je niet alleen bezig bent met kunst, maar ook de link 
legt met de leefwereld van kinderen en de maat-
schappelijke context. Daardoor boor je een diepere 
laag aan bij kinderen. Tijdens een les over beeldende 
kunst besprak ik bijvoorbeeld een schilderij van 
iemand met een grote neus. De kinderen mochten 
daarna zelf een model knutselen, maar we bespra-
ken ook wat ze van dit schilderij vonden. Toen ging 
het al snel over de vraag hoe we in de maatschappij 
tegen uiterlijk en schoonheid aankijken. Je kijkt dus 
breder dan alleen naar kunst.”

erken met kinderen en overdragen van kennis: dat is 

wat Lisanne de Jong graag doet. Een keus voor de pabo 

lag dan ook voor de hand. In 2018 studeerde ze af aan 

Hogeschool Viaa. Ze volgde het keuzeprofi el Kunstzinnige Oriëntatie 

en maakte een onderwijsarrangement op basis van het model van 

Emiel Heijnen. Dat voerde ze vervolgens samen met anderen uit op 

CBS De Driester in Kamperzeedijk. Waarom koos ze voor dit profi el en 

hoe kijkt ze aan tegen kunsteducatie?
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Je hebt dit model gebruikt voor een kunstproject op 
CBS De Driester. Hoe zag dat project eruit? 
“Tijdens mijn stage stond er een themaweek over 
kunst gepland. Dat gaf me de ruimte om een onder-
wijsleerarrangement te maken voor een kunstproject 
in groep 7/8. Daarvoor heb ik de kennis gebruikt 
die ik in het keuzeprofiel heb opgedaan. Samen met 
mijn begeleiders hebben we vier kunstenaars uitge-
zocht aan wie we in de themaweek aandacht wilden 
besteden: Andy Warhol, Piet Mondriaan, Keith 
Haring en Karel Appel.
Bij elk van die kunstenaars zochten we een groepje 
kinderen dat voor ons gevoel goed bij de stijl van de 
kunstenaar paste. Keith Haring werkt bijvoorbeeld 
veel met basiskleuren en -vormen, dat sloot goed 
aan bij kinderen die het best lastig vinden om zelf 
iets te creëren. Karel Appel vraagt juist meer eigen 
creativiteit, ook al lijkt zijn stijl misschien eenvoudig. 
Zo kon iedereen op zijn eigen niveau werken.
We lieten de kinderen verschillende dingen doen. Ze 
mochten zelf een kunstwerk maken in de stijl van de 
kunstenaar, maar ze maakten ook een muurkrant. 
Zo kwamen ze ook meer te weten over de achter-
grond van de kunstenaar. Ik had een werkboekje 
gemaakt zodat ze wisten waar het kunstwerk en de 
muurkrant in ieder geval aan moesten voldoen. Ver-
der was er veel ruimte voor hun eigen creativiteit.”

Hoe vonden de kinderen het om aan dit project te 
werken?
“Heel leuk, maar ook spannend. Het werkboekje 
gaf natuurlijk aanwijzingen, maar ze moesten toch 
vooral zelf aan de slag met materialen en ideeën. Ze 
mochten hun eigen creatie maken en ze wisten van 
tevoren niet wat het resultaat zou zijn. We lieten ze 
eerst een schetsje van hun idee maken. Dan vroegen 
veel kinderen: ‘Is dit goed?’ Ik zei dan: ‘Dit is je eigen 
kunstwerk, alles is goed.’ Je merkte dat ze daardoor 
losser werden en echt hun eigen dingen gingen ma-
ken. Het hielp ook dat we de kinderen in een groepje 
van hun niveau hadden gezet, zodat het niet te 
moeilijk was. Uiteindelijk heb ik geen enkele leerling 
gehoord die negatief was over zijn kunstwerk.”

‘AAN DE HAND 
VAN EEN 

SCHILDERIJ 
BESPRAKEN 

WE HOE ER 
IN ONZE 

MAATSCHAPPIJ 
TEGEN HET 

UITERLIJK 
AANGEKEKEN 

WORDT’
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5.2.3 DE DRIE CIRKELS

Binnen het model van Emiel Heijnen werk je met 
drie thematische cirkels van waaruit je een ‘com-
plexe opdracht’ formuleert. Heb je dat voor dit 
project ook gedaan?
“We hebben niet een heel concrete ‘complexe op-
dracht’ bedacht, maar de drie cirkels wel gebruikt 
als handvat voor het project in de themaweek. Met 
de vier kunstenaars raakten we aan de cirkel van 
professionele kunst, en dat combineerden we met 
de leefwereld van kinderen en de maatschappelijke 
context door te praten over de boodschap van een 
kunstwerk. Hoe kun je bijvoorbeeld een boodschap 
in je eigen kunstwerk leggen? Ik merkte dat de kin-
deren het nog best lastig vonden om te reflecteren 

op kunst. Ik had ook een wat complexere kunstles 
voorbereid waarin meer ruimte was voor reflectie 
en evaluatie, maar dat bleek toch een stap te ver 
voor deze groep. Deze kinderen waren dat nog niet 
gewend. En niet elk kunstwerk leent zich ervoor.”

Heb je het model ook buiten de themaweek gebruikt 
in kunstlessen?
“Ja, bijvoorbeeld tijdens de kunstles die ik eerder 
noemde, over het schilderij van de man met de grote 
neus, waar we spraken over uiterlijk. Door de mix 
van de drie cirkels kom je dan tot mooie resultaten. 
Dat vind ik sterk aan dit model.
Ik heb ook een muziekles gegeven waarin ik kin-
deren de Cup Song aanleerde van Anna Kendrick. 
Ik wilde ze graag laten zien dat je ook met andere 
materialen dan muziekinstrumenten – in dit geval 
bekers – muziek kunt maken. Het raakt dus aan 
kunst, maar zeker ook aan de leefwereld van kinde-
ren: iedereen kende dit liedje.
Tijdens een dramales mochten ze een tableau vivant 
maken waarin ze met hun lichaam spreekwoorden 
moesten uitbeelden. Daarbij ging het over taal en 
betekenis, maar ook over creativiteit. En bij een les 
over dans leerden ze de klompendans, een kunst-
vorm die helemaal past in onze maatschappelijke 
context.
Wat me opviel: aan het eind van het jaar kreeg ik van 
de kinderen een boekje met hun leukste herinne-
ringen en daarin noemden ze bijna allemaal deze 
kunstlessen. Ook al vonden ze het in het begin soms 
spannend, uiteindelijk waren ze er heel enthousiast 
over.”

‘IK MERK DAT KINDEREN DE 
KUNSTLESSEN OP DEZE MANIER VEEL 

LEUKER VINDEN. EN DAN IS HET OOK 
LEUKER OM LES TE GEVEN’
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5.2.4 LEUKERE LESSEN

Wat is het grootste verschil tussen kunstlessen met en zonder 
dit model?
“Met dit model ga je bij de voorbereiding en de uitvoering veel 
dieper. Bij eerdere kunstlessen keek ik vooral wat een leuk 
werkje was en welke beeldaspecten erin verwerkt konden 
worden. Maar met dit model betrek je ook de kunstenaar en de 
context van het kind en zijn omgeving erbij. Daar leren kinde-
ren veel meer van.
Je merkt wel dat deze lessen veel meer voorbereiding vragen. 
Omdat we de eerste studenten waren die dit model gebruikten, 
was het vaak behoorlijk puzzelen om de lessen te maken. Ook 
aan de pabo was er nog weinig ervaring mee. Dat was soms 
lastig.”

Wat ga je met deze input doen nu je zelf voor de klas gaat staan?
“Als ik de kans krijg, wil ik dit model ook toepassen in mijn 
eigen onderwijs. Al zal de beschikbare tijd soms een belem-
mering zijn. Je moet er veel energie in steken en bovendien 
moet het roostertechnisch passen. Bij een grote groep kinderen 
of in een combinatiegroep kan het ook lastig zijn om aan te 
sluiten bij de verschillende niveaus. Maar je ziet gewoon dat de 
kinderen de lessen op deze manier veel leuker vinden. Als zij 
ervan genieten en als het blijft hangen, is het ook veel leuker 
lesgeven.”
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6. Een onderzoek naar de toepassing van het ontwerpmodel

KUNSTEDUCATIE 
ONDER DE LOEP

<  Zelfportret, Rembrandt van Rijn, 
1630, Rijksmuseum Amsterdam
In zijn zelfportretten onderzocht 
Rembrandt (1606-1669) hoe hij 
emoties van mensen kan weergeven 
in zijn etsen en schilderijen. 
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n het voortgezet en hoger onderwijs was al uitgebreid 

geëxperimenteerd met het ontwerpmodel voor authentieke 

kunsteducatie van Emiel Heijnen. Hogeschool Viaa heeft het 

model uitgeprobeerd in het basisonderwijs. In dit hoofdstuk doen we 

verslag van het onderzoek naar deze proef. Uit Learner Reports van 

leerlingen, aanvullend onderzoek door ArtEZ-student Marjon Buning 

en theorievorming blijkt dat het model – met enkele aanpassingen – 

goed toepasbaar is in het basisonderwijs.
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6.1 VRAAGSTELLING
Het project Kunst in Leren is vooral gericht op het 
vinden van vormen voor kunstonderwijs die scholen 
specifiek helpen om de brede talentontwikkeling, 
de culturele ontwikkeling en het burgerschap van 
kinderen te stimuleren. Want dan is kunstonderwijs 
een welbewuste aanvulling op de cognitieve talenten 
en vaardigheden. De vraagstelling van het project 
luidde dan ook: 
Welke bijdrage kan kunst- en cultuureducatie leveren 
aan de persoonsvorming of subjectificatie ter ver-
sterking van de brede talentontwikkeling, culturele 
ontwikkeling en burgerschapsvorming van leerlingen 
in het basisonderwijs?
De achtergrond van deze probleemstelling is dat er 
in het onderwijs altijd veel nadruk ligt op de kwalifi-
catiefunctie. Over het algemeen houdt dat een zekere 
eenzijdigheid in: de focus komt sterk te liggen op de 
cognitieve ontwikkeling. Met dit project willen wij – 
in lijn met de steeds grotere aandacht voor de ‘brede 
kwaliteit van onderwijs’ – aandacht vragen voor de 
net genoemde thema’s.
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de bevindingen 
van leerkrachten en van kinderen die aan de pilots 
van Kunst in Leren deelnamen. Normaal gesproken 
ontstaat kunstonderwijs vaak vanuit een thema, ma-
teriaal of techniek. Maar nu worden de kunstwereld 

en de leerling zélf als uitgangspunt genomen, om zo 
een authentieke leersetting te creëren. De leerling 
gaat vanuit zijn eigen beleving, in samenwerking 
met anderen, reageren op de kunstwereld.

BINNEN DIT 
MODEL WORDEN 

DE KUNSTWERELD 
EN DE LEERLING 

ZÉLF ALS 
UITGANGSPUNT 

GENOMEN
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6.3 REACTIES OP PILOT 1
Thema op de stageschool: Sri Lanka.
Complexe opdracht: Maak de mix van twee culturen 
(Sri Lanka en Nederland) zichtbaar en hoorbaar in 
muziek, landart, dans, rituelen en lichtobjecten.

Reactie van kinderen: De antwoorden van de 
kinderen in de Learner Reports waren verrassend 
divers. Ze hadden geleerd om een heel mooi masker 
te maken en ze hadden veel over een andere cultuur 
geleerd, zoals dansen, drinken, muziek, kleding en 
maskers. Ze hadden ook geleerd dat mensen in Sri 
Lanka anders en leuk dansen. Ze hadden geleerd dat 
iedereen anders is. Dat Sri Lanka een leuke cultuur 
heeft waar iedereen creatief is. Dat dansen met mas-
kers veel spannender is. 
Sommigen hadden geleerd dat ze zelf ook konden 
dansen en dat kunst cool is. Ze hadden ontdekt dat 
dansen in een groep lastig is en dat ze zelf creatief 
zijn. Ze hadden geleerd om goed te knippen en te 
stempelen. En ze merkten dat het moeilijk is om een 
masker te maken, zelf te dansen en om een ander 
niet uit te lachen. Ze hadden zelf kleuren bedacht en 
hun fantasie gebruikt.

Reactie student: Het integraal toepassen van het 
model voor authentieke kunsteducatie bleek een 
uitdaging. Door het gebruiken van veel voorbeelden 
wordt het model inzichtelijker voor de kinderen. Het 
was goed om te zien hoe leuk kinderen het vonden 
en hoe enthousiast ze waren om hun creativiteit te 
uiten. De houding van de kinderen was erg positief. 
Het model bevordert vooral de samenwerking tussen 
kinderen.

6.2 LEARNER REPORTS
We hebben op vier scholen pilots gedaan, met 
hulp van studenten die het keuzeprofiel Kunst-
zinnige Oriëntatie hebben gevolgd (zie hoofd-
stuk 5.1). Aan de kinderen, studenten en leraren 
van deze vier pilotscholen zijn evaluatievragen 
gesteld over het kunstproject, in de vorm van 
een Learner Report. Dit is een beschrijving van 
het leerproces door de leerling zelf. Ook de stu-
dent en de leraar gaven een reactie. We stelden 
de volgende vragen:

•  Vraag 1 ging over wat de kinderen zelf over 
kunst hadden geleerd in het kunstproject. Ze 
mochten zelf zinnen afmaken. Het betrof zin-
nen zoals: ‘Ik heb gezien dat …, ik heb geleerd 
dat …, ik heb geleerd hoe …, ik heb ontdekt … 
en ik vind kunst …’ 

•  Vraag 2 ging over wat de kinderen ontdekt of 
uitgezocht hadden. Ze mochten weer zoveel 
mogelijk zinnen opschrijven. Het ging om 
zinnen zoals: ‘Ik heb zelf uitgezocht dat … en 
ik heb ervaren dat …’

•  Bij vraag 3 konden de leerlingen opschrijven 
wat ze geleerd hadden over zichzelf. Het betrof 
aan te vullen zinnen zoals: ‘Ik heb geleerd 
dat ik goed ben in …, ik heb geleerd dat ik het 
moeilijk vind om …, ik heb ontdekt dat ik heel 
graag … en ik heb ontdekt dat ik het niet zo 
leuk vind dat …’

•  Vraag 4 ging over wat de kinderen bedacht of 
gemaakt hadden. Ze konden zinnen aanvul-
len zoals: ‘Ik heb bedacht dat …, ik heb zelf … 
gemaakt, ik heb zelf uitgeprobeerd hoe …, ik 
heb laten zien dat … en ik heb mijn fantasie 
gebruikt om …’
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Reactie leraar: Mooi om te zien hoe de student 
tijdens de lessen de verbinding legt tussen de cultuur 
van de leerling, het werk van de kunstenaar en een 
actueel thema. De lessen werden gezien als een goed 
voorbeeld van het verbinden van horizontale met 
verticale leerlijnen. Mooi om te zien hoe je kinde-
ren vanuit een betekenisvolle context en passende 
voorbeelden van het werk van de kunstenaar bewust 
maakt van hard/zacht, hoog/laag, snel/langzaam.

6.4 REACTIES OP PILOT 2
Thema op de stageschool: Wie is je held?
Complexe opdracht, naar aanleiding van de Ko-
ningsspelen: Hoe ziet voor jou een held eruit? Welke 
muziek hoort daarbij en voor welke held zou jij een 
reclamefilm willen maken?

Reactie kinderen: De kinderen gaven aan dat ze ge-
leerd hadden dat kunst in veel dingen zit. Dat Enzo 
Knol ook een soort kunst maakt. Ze hadden geleerd 
te schilderen, te vloggen en dat film ook kunst is. Dat 
het lichaam ook iets laat zien, ook als het lichaam 
stilstaat. Anderen hadden geleerd dat je macht goed 
en slecht kunt gebruiken en dat dit ook bij kinderen 
speelt. Ze hadden ontdekt dat je veel zelf kunt doen 
en hoe je reclame kunt maken. 
Het goed kunnen samenwerken was iets dat ze over 
zichzelf hadden geleerd. Ze ontdekten ook hoe je 
naar het publiek kunt kijken en kunt dansen. En dat 
je zelf ook macht hebt. Samen hadden ze bedacht dat 
veel dingen in de reclame nep zijn. En wat ze zouden 
doen als ze zelf koning zouden zijn: een eigen land 
maken met veel dieren.

Reactie student: De student verbaasde zich over het 
enthousiasme van de kinderen. Leren werd ervaren 
als leuk. Sommigen waren verwonderd over hun 
eigen talenten. Het ontwerpmodel werd wel als ab-
stract ervaren. Dat maakte de student wat onzeker. 
Maar de leerlingen waren heel enthousiast over het 
project en hebben hard gewerkt.

Reactie leerkracht: De kinderen wilden veel doen. 
Ze hebben geoefend met het uitdrukken van emoties 
en lichaamshouding. Ze hebben daarnaast ook veel 
nieuwe technieken geoefend en kregen daarvoor 

de ruimte. De sfeer in de groep was ontspannen. 
De kinderen werden zich bewust van hun eigen kwa-
liteiten en valkuilen. Sommige kinderen kwamen 
helemaal in de flow en dit zorgde ervoor dat andere 
kinderen ook enthousiast werden. De leerkracht 
verbaasde zich over de creativiteit van sommige 
kinderen. Ze vond het mooi om te zien hoe kinderen 
samen ook steeds meer dingen bedachten.

6.5 REACTIES OP PILOT 3
Thema op de stageschool: Muziek.
Complexe opdracht: Ontdek en presenteer hoe je zelf 
‘iets’ kunt maken geïnspireerd op onbekende dieren, 
naar aanleiding van Carnaval des Animaux.

Reactie kinderen: Deze kinderen gaven aan dat ze 
hebben geleerd dat kunst meer is dan schilderen of 
iets ‘op papier’, en dat je verschillende dingen met 
kunst kunt doen. Dat je ook veel met natuur kunt 
doen als onderdeel van kunst. Anderen gaven aan 
dat samenwerken belangrijk is voor het uitvoeren 
van de opdrachten. Ze gaven ook aan dat ze gemoti-
veerd waren om ‘onderwezen’ te worden in de kunst. 
Ze vonden het leuk om te doen, omdat ze mooie 
en verschillende dingen met kunst gingen maken. 
Het ging om het maken van foto’s, dansen, iets met 
dieren, en figuren maken.

Reactie student: De student zag het als een grote 
plus dat de kinderen betrokken werden bij maat-
schappelijke onderwerpen. Het viel de student op 
hoe verwonderd de kinderen waren over de mu-
ziekkeuze. De kinderen reageerden daarnaast ook 
heel enthousiast en wilden graag meer weten. Het 
samenwerken werd ook als belangrijk ervaren. 

Reactie van de leraar: De leerlingen reageerden 
positief en enthousiast en er was veel ruimte voor 
creativiteit. Er was een grote betrokkenheid en inzet 
op samenwerken. 

6.6 REACTIES OP PILOT 4
Thema op de stageschool: Protestsong.
Complexe opdracht: Schrijf een protestsong en voer 
die uit met je groep, met muziek, beelden en bewegin-
gen.
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Reactie kinderen: Deze groep heeft ook genoten 
van de lessen. De kinderen vonden het erg leuk om 
zo met kunst in aanraking te komen. Ze hebben zich 
onder meer beziggehouden met het schrijven van 
liedjes. De een vond dat makkelijk (het schrijven en 
componeren), de ander erg moeilijk. 

Reactie student: De maatschappelijke relevantie 
van de songs kwam zeker ter sprake, maar dit had 
nog wel meer gemogen. De kinderen waren erg ge-
motiveerd en enthousiast tijdens het project. 

Er was geen reactie van de leraar.

6.7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De Learner Reports van de vier pilots maken een 
aantal zaken duidelijk:
1.  Kinderen reageren enthousiast en zijn gemo-

tiveerd om via authentieke kunsteducatie hun 
horizon te verbreden.

2.  Kinderen weten een heel aantal aspecten te benoe-
men als opbrengst van deze manier van onderwij-
zen. Dan gaat het vooral om het ontwikkelen van 
de creatieve competentie.

3.  Het model blijkt voor studenten in de praktijk nog 
lastig toe te passen. Het valt ook op dat leerlingen 
meer maatschappelijk betrokken raken door deze 
projecten, maar het is lastig om daar een concreet 
vervolg aan te geven. De maatschappelijke betrok-

kenheid van leerlingen vraagt om meer borging 
binnen de school als geheel.

4.  Studenten vinden het moeilijk om inspirerende 
kunstenaars en kunstwerken uit de praktijk van 
de professionele kunst te vinden.

Op basis van deze conclusies is de aanbeveling: 
Probeer het ontwerpmodel van authentieke 
kunsteducatie zó aan te passen dat studenten in de 
opleiding en leraren in de basisschool het gemakke-
lijker en rijker kunnen toepassen.
In de volgende paragraaf doen we hiervoor een 
voorstel.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebruik van dit 
ontwerpmodel een aantal consequenties heeft voor 
het onderwijs. Dit zijn onder meer:

• De rol van de (aanstaande) leraar verschuift. 
Hij legt het initiatief meer bij kinderen, daagt ze 
uit om vragen te stellen, en honoreert en gebruikt 
hun inbreng. De leraar moet daarvoor eerst terug 
naar zijn eigen bron en motivatie. Hij moet erachter 
komen wat er bij hemzelf en in de school nodig is om 
zo te kunnen werken met kinderen. Hij leert om niet 
altijd het antwoord te weten (of te geven) en om goed 
om te gaan met onzekerheid rond de te verwachten 
resultaten. Hij komt los van het opbrengstgericht 
denken en handelen en speelt veel meer in op wat 
kinderen op dat moment nodig hebben. Dit doet 
een beroep op zijn persoonlijk meesterschap (zie 
hoofdstuk 7).

• Het curriculum op de basisschool en de pabo 
verandert. Er komt meer integratie van vakken rond 
uitdagende thema’s. De school volgt de leervragen en 
de ontwikkeling van de student. De docent monitort 
of de eindtermen gehaald worden. Het verandert ook 
de houding ten opzichte van cultuuronderwijs. Van 
een apart vak wordt het meer een drager en inspira-
tiebron voor het onderwijs.

• De rol van het kind verandert. Hij krijgt meer 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren, leert 
vragen stellen en de inbreng van andere kinderen te 
honoreren. Hij leert omgaan met onzekerheid. 

Studenten 
vinden het lastig 
om inspirerende 
kunstenaars en 
kunstwerken te 

vinden
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6.8 EEN AANGEPAST ONTWERP
Uit het bovenstaande blijkt dat het ontwerpmodel 
voor authentieke kunsteducatie goed bruikbaar is in 
het basisonderwijs. Daarvoor moet het model wel 
afgestemd worden op deze vorm van onderwijs. Op 
basis van dit onderzoek stellen we vier aanpassingen 
voor. We nemen hierbij het originele ontwerpmodel 
van Emiel Heijnen met de drie cirkels (zie paragraaf 
3.7) als uitgangspunt. De aanpassingen zijn verwerkt 
in een ontwerpformat (zie illustratie) met een toe-
lichting (zie paragraaf 6.9).

1.  De ontwerpprincipes en richtlijnen die gelden als 
toelichting op het model (zie paragraaf 3.8) zijn 
uitgebreid met een handzaam ontwerpformat voor 
studenten, dat vooral gericht is op de onderwijs- 
praktijk van het basisonderwijs.

2.  Iedere cirkel uit het model van Heijnen kan een 

startpunt zijn voor het ontwerpen van cultuuron-
derwijs in het basisonderwijs. Maak het ontwer-
pen vooral afh ankelijk van de kennis en kunde van 
de student in opleiding. Volgens de authentieke 
kunsteducatie zijn de twee bovenste cirkels de 
belangrijkste om met elkaar in contact te brengen. 
Voor een authentieke leerervaring is de onder-
ste cirkel toegevoegd om aan te geven uit welke 
context jongeren, maar ook kunstenaars, hun 
inspiratie halen.

3.  De drie cirkels zijn verruimd met vragen die hel-
pen om te ontdekken wat er speelt bij de leerlingen 
zelf, in de klas, in de samenleving en in de kunst.

4.  Er is een vraag opgesteld die helpt bij het formu-
leren van een complexe opdracht die hoort bij de 
drie cirkels. Deze aanpassing is helpend voor de 
studenten en leraren. 

Ontwerpformat voor primair onderwijs 
(Marjon Buning, 2018)
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6.9 TOELICHTING OP HET ONTWERPFORMAT 
(VOOR STUDENT EN LERAAR)
Start het ontwerpen van je les met het bekijken van 
de drie vragen in de cirkels. Welke kun je het beste 
beantwoorden? Heb je een beeld van wat er speelt 
bij een leerling? Is er een lokale expositie, concert of 
actueel kunstwerk dat je kunt gebruiken? Of zijn je 
leerlingen bezig met een thema in de samenleving? 
Schrijf op waar je aan denkt. Werk van hieruit naar 
de andere twee vragen toe. 

Toelichting op de cirkels:
• Cirkel A: de cultuur van de leerling 
Wat speelt er bij je leerlingen? Waar zijn ze in hun 
vrije tijd mee bezig? Waar zijn ze druk mee? Wat 
vinden ze leuk? Zie je spontane artistieke uitingen? 
Kijk eens naar je leerlingen. Als leerkracht weet jij 
waarschijnlijk goed wat hen bezighoudt. Ze spelen 
graag een bepaalde situatie na of ze vinden het leuk 
om voorgelezen te worden. Misschien hebben ze 
gesprekken over een bepaalde game of app. Vanuit 
deze interesses kun je in je complexe opdracht aan-
sluiting zoeken bij de leerling. 

• Cirkel B: het werk van (levende) kunstenaars
Waar zijn hedendaagse kunstenaars mee bezig? Is er 
een kunstwerk of een kunstenaar die je is opgeval-
len in de media? Misschien voel je als leerkracht al 
enthousiasme voor een kunstenaar. Vaak werkt het 
goed om die vervolgens aan je leerlingen te intro-
duceren. Als je je geen kenner voelt op het gebied 
van kunst, kan het lastig zijn om een kunstenaar te 
vinden die actueel werk maakt. Een aantal platforms 
die korte artikelen en video’s maken over heden-
daagse kunstenaars, zijn Neuewelle, Mister Motley, 
Arttube en Kunstuur. Het is belangrijk dat je kunst 
kiest die voor jouw leerlingen een bepaalde ‘angel’ 
heeft. Daarnaast kan het interessant zijn om een 
kunstenaar uit te nodigen in de klas. Die kan vervol-
gens eigen werk of inspiratiebronnen laten zien. 

• Cirkel C: een lokale of globale kwestie
Wat speelt er in de klas? Wat speelt er op school of 

in de woonplaats? Wat speelt er in het nieuws? Een 
maatschappelijke kwestie kan voor kunstenaars 
de aanleiding zijn om een werk te maken. Je kunt 
ook een thema kiezen dat speelt in het leven van de 
leerling. De verhuizing van een klasgenoot naar het 
buitenland kan een lokale kwestie zijn die een link 
legt naar verschillen tussen landen/culturen. Ook 
bredere ‘Jeugdjournaal-thema’s’ zoals vluchtelingen, 
armoede en duurzaamheid kunnen een aanleiding 
zijn. Thema’s vanuit de media lenen zich ook goed. 
Een goed voorbeeld voor oudere leerlingen is het 
fenomeen ‘fake news’. Het is belangrijk dat je een 
thema kiest dat begrepen wordt door je leerlingen. 

• Complexe opdracht
De cultuur van de leerling, het werk van kunstenaars 
en een lokale of globale kwestie vormen samen de 
aanleiding voor een complexe opdracht. Hoe kun je 
ze verbinden in een opdracht die start met ‘Maak …’ 
of ‘Laat zien …’? Zorg voor voldoende kaders en vol-
doende ruimte voor eigen inbreng van de leerling. In 
de complexe opdracht moet een duidelijke uitdaging 
zitten.

Toelichting op de fasen:
• Voorbereidingsfase 
Zorg ervoor dat je de informatie over de kunstenaar 
en de lokale of globale kwestie op een prikkelende 
manier overbrengt op de leerling. Laat werk zien, 
lees een verhaal voor, maak het spannend.
Het is belangrijk om voldoende tijd in te plannen 
voor deze lesactiviteiten. Je zult veel aan de leer-
lingen overlaten en daardoor minder goed kunnen 
inschatten hoelang ze bezig zijn met de opdracht. 
Je kunt kiezen om iedere week een bepaalde tijd te 
besteden aan de opdracht of om één lang moment 
te nemen, bijvoorbeeld een middag. Ook als je het 
inpast bij thematisch werken, moet je er voldoende 
tijd voor plannen.
Maak vooral ook gebruik van het aanbod van kunst- 
en cultuuraanbieders in je omgeving. Neem contact 
op met de cultuurcoaches en de organisatie voor 
cultuureducatie in je regio.
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In deze fase bepaal je ook welke materialen je gaat 
gebruiken. Stel je het magazijn open voor je leerlin-
gen? Of kies je een aantal materialen uit? Denk ook 
vooral aan moderne technieken. Natuurlijk kun je 
regels bedenken voor het gebruik van materialen en 
omgangsregels om het in de klas veilig te houden.
 
• Uitvoeringsfase
Probeer aan te voelen of jouw inleiding landt en of 
dit voor de leerlingen voldoende is om aan de slag te 
gaan. Je kunt zo nodig nieuwe materialen uitleg-
gen en regels afspreken. Tijdens de les stimuleer je 
kinderen om aan het werk te gaan en stel je kinderen 
gerust. Ze mogen elkaar helpen, afkijken en ze 
mogen hergebruiken. De ene keer is het je taak 
om op de achtergrond aanwezig te zijn, de andere 
keer om juist ook aan de slag te gaan en de klas als 

leeromgeving te zien. In deze fase varieert je rol als 
leerkracht voortdurend, van begeleider in het proces, 
tijdbewaker en coach, tot leidinggever en inspirator. 

• Evaluatiefase
Probeer aan te voelen wanneer het juiste moment is 
om de les af te ronden. Het ontbreken van een eind-
resultaat is niet erg. Een goed en prikkelend proces 
zonder verslapping is wenselijker. Bied kinderen 
de ruimte om elkaar te vertellen of te laten zien wat 
ze gemaakt hebben. Moedig leerlingen aan om op 
een prikkelende manier te vertellen wat ze geleerd 
hebben over kunst, over zichzelf en over het thema. 
Je kunt dat klassikaal doen of creatieve Learner 
Reports ontwerpen om het geheel te evalueren en de 
leerlingen te laten reflecteren.
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Dans is een van de manieren 
waarop kinderen op de 
basisschool hun creativiteit 
kunnen ontdekken en uiten.
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FUNGEREN ALS 
CULTUURDRAGER
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7. Kunsteducatie en persoonlijk meesterschap

FUNGEREN ALS 
CULTUURDRAGER

<  Deze kinderschildering doet denken 
aan het werk van de schilder Henri 
Matisse (1869-1954). Na een ziekte kon 
hij niet meer schilderen. Hij ging toen 
figuren uitknippen die hij liet op-
plakken door een assistent. Hierdoor 
ontstond een heel nieuwe, persoonlijke 
beeldtaal.



7.1 CULTUURDRAGERSCHAP
‘Kleren maken de man.’ ‘Toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u 
bent.’ ‘Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.’ ‘Wat je zegt, ben je zelf.’ 
Het zijn spreekwoorden en uitdrukkingen die aangeven dat mensen 
op verschillende manieren tonen wie ze zijn. Iedereen heeft een be-
paalde achtergrond die niet te verloochenen is. Ieder mens laat iets 
zien of horen van wat hij denkt of doet – en daarmee komt zijn of 
haar cultuur naar voren. Op die manier is elk mens cultuurdrager. 
Binnen de pabo van Hogeschool Viaa werken studenten aan hun 
persoonlijk meesterschap (zie volgende paragraaf). Eén van de 
aspecten daarvan is het fungeren als cultuurdrager. Van (aanstaan-
de) leerkrachten wordt daarbij verwacht dat ze actuele thema’s in 
de samenleving, de cultuur, de levensbeschouwing en het onderwijs 
op een kritische manier kunnen benaderen. Ze moeten die thema’s 
ook (cultuur)historisch kunnen duiden en verbinden met (chris-
telijke) waarden en normen. Binnen de opleiding werken we aan 
deze doelen. Daarmee worden studenten in staat gesteld om straks 
als leerkrachten kinderen in te leiden in de hedendaagse cultuur, 
in de brede betekenis van het woord. En daarbij mogen ze zelf een 
voorbeeld zijn.

et is een belangrijke taak van 

leerkrachten: leerlingen in contact 

brengen met de hedendaagse 

cultuur. Net als ouders zijn leerkrachten echte 

‘cultuurdragers’ voor kinderen. Als je die rol goed 

wilt vervullen, moet je een heldere visie hebben 

op kunst en cultuur. Bij het ontwikkelen van 

persoonlijk meesterschap besteden pabostudenten 

van Hogeschool Viaa daarom specifiek aandacht 

aan hun cultuurdragerschap. Het ontwerpmodel 

van Emiel Heijnen kan daarbij helpen.
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7.2 PERSOONLIJK MEESTERSCHAP
Persoonlijk meesterschap gaat over het handelen van 
leerkrachten in de praktijk. Aan de basis daarvan 
staan persoonlijke opvattingen over hoe je dat op een 
goede manier doet. Daarover kunnen leerkrachten 
met elkaar of met anderen (zoals collega’s, kinderen 
en ouders) in gesprek gaan. Op die manier ontwik-
kelen ze al onderzoekend en reflecterend hun eigen 
visie. Uiteindelijk willen leerkrachten de kinderen 
op een positieve manier verder brengen in hun ont-
wikkeling. Daarvoor maken ze voortdurend keuzes 
die ze kunnen verantwoorden.

Aan de pabo van Hogeschool Viaa onderscheiden we 
acht aspecten van persoonlijk meesterschap: 
1. Werken vanuit een positieve grondhouding. 
2. Verantwoorden van handelen.
3.  Omgaan met professionele spanningen en  

dilemma’s.
4.  Werken en leren vanuit een onderzoekende  

houding. 
5. Zelfsturend leren. 
6. Ontwikkelen van visie. 
7. Fungeren als cultuurdrager. 
8. Reflecteren.

De studenten werken in alle studiejaren aan deze 
aspecten. Ze laten op verschillende manieren zien 
dat ze hun persoonlijk meesterschap steeds verder 
ontwikkelen. 

>  Op www.radiantlerarenopleidingen.nl vind je ver-
diepend materiaal over de verbinding van kunst 
met de acht aspecten van persoonlijk meester-
schap.

Op basis van het ontwerpmodel van Emiel Heijnen 
kun je als student of leerkracht je eigen cultuur- 
dragerschap verkennen. In dit model komen de 
culturele wereld van de leerling, de praktijk van 
een kunstprofessional en de brede sociaal-culturele 
context naar voren. Deze drie gebieden kan ieder 
ook voor zichzelf in beeld brengen. De opdracht die 
in paragraaf 7.3 volgt, kan daarbij behulpzaam zijn. 

Hierin staat de vraag centraal wie je bent en hoe je in 
de hedendaagse cultuur en samenleving staat.

Naast het aspect fungeren als cultuurdrager komen 
in de opdracht ook de volgende aspecten van per-
soonlijk meesterschap naar voren: werken en leren 
vanuit een onderzoekende houding en reflecteren. Het 
gaat om het verder onderzoeken van je denken, wil-
len, voelen en handelen. Je leert om op een andere 
manier te kijken naar kunst(enaars), je opent nieuwe 
perspectieven. 
Wat in deze opdracht ook aan de orde komt, is het 
kritisch reflecteren: je houdt elkaar figuurlijk de spie-
gel voor en je leert van elkaar door te bespreken wat 
je in die spiegel ziet. Persoonlijke opvattingen komen 
naar voren: opvattingen over jezelf, over kunst en 
over de samenleving waarin je leeft. Daaraan geef 
je artistiek uitdrukking: je maakt bij deze opdracht 
ook je eigen (kunst)werk. Dat laat zien wie jij bent als 
cultuurdrager.

MET HET 
ONTWERPMODEL 

VAN HEIJNEN KUN 
JE ALS STUDENT 
OF LEERKRACHT 

JE EIGEN CULTUUR-
DRAGERSCHAP 

VERKENNEN
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7.4 EEN PERSOONLIJKE REFLECTIE
Ik heb de praktijkopdracht van paragraaf 7.3 ook 
zelf, samen met een collega, uitgevoerd. Als over-
eenkomsten tussen de drie cirkels kwamen bij mij 
de volgende kernwoorden naar voren: realiteit, 
betrokkenheid, positiviteit, contact. Ik heb vervolgens 
een werk gekozen dat ik nog niet zo lang geleden heb 
gemaakt: een schilderij van een molen. Eerst zal ik 
iets vertellen over de situatie waarin ik dat schilderij 
maakte, daarna refl ecteer ik op het werk.

Mijn favoriete kunstvorm is schilderen. Schilders 
uit de Gouden Eeuw hebben me altijd gefascineerd. 
Als kind las en bekeek ik boeken over Rembrandt 
en bewonderde ik zijn schilderijen, tekeningen en 
etsen. Toen ik veertien was tekende ik zijn etsen 
zo nauwkeurig mogelijk na, nadat ik een boek had 
gekocht met alle etsen op ware grootte afgebeeld.
In 2015 kreeg ik een uitnodiging om te komen expo-
seren in het gemeentehuis van Hardenberg (de stad 
waar ik toen woonde en de gemeente waarin ik nu 
nog woon). Speciaal voor die tentoonstelling wilde ik 
een aantal schilderijen maken met herkenbare beel-
den van Hardenberg en omgeving. Op dat moment 
waren er verschillende Nederlandse kunstenaars 
die zich lieten inspireren door de ‘oude meesters’ 
(fotograaf Hendrik Kerstens maakte bijvoorbeeld 
portretfoto’s die gebaseerd waren op schilderijen 
van Vermeer). Zoiets was ik ook van plan. 
Ik kwam op het idee om etsen van Rembrandt te ge-
bruiken als basis voor mijn schilderijen. In hetzelfde 
boek dat ik jaren geleden gebruikte, heb ik in de 
etsen gezocht naar overeenkomsten met landschap-
pen in de buurt van Hardenberg. Ik vond verschil-
lende geschikte etsen. Eén daarvan was Rembrandts 
bekende ets van een molen. Die heb ik als uitgangs-
punt genomen voor een eigen schilderij van de 
bekendste molen van Hardenberg, de Oelemölle. 
Ik heb de compositie van Rembrandts ets overge-
nomen en de Oelemölle in dezelfde stijl getekend. 
Vervolgens heb ik een typisch zeventiende-eeuwse 
lucht toegevoegd. Op die manier kreeg het schilderij 
een mooie ‘oude meester’-uitstraling.

Op het moment dat ik het schilderij maakte, was 
ik nog niet bezig met dit artikel. Als ik nu kijk naar 
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7.3 PRAKTIJKOPDRACHT
Bij de uitwerking van deze opdracht kun je de volgende 
werkwijze toepassen:
•  Vorm een tweetal en zorg ervoor dat je een A4-tje en 

een pen bij de hand hebt.
•  Teken allebei voor jezelf op het A4-tje drie grote cir-

kels met daarin de volgende woorden: 
IK, KUNST, SAMENLEVING

•  Stel elkaar om de beurt de volgende vragen (je kunt 
natuurlijk zelf meer vragen bedenken en doorvragen). 
Schrijf voor de ander de gegeven antwoorden in kern-
woorden in de drie cirkels.

-  Over jezelf (ik): Wie ben je? Wat is typisch voor 
jou? Wat kenmerkt jou als (toekomstig) leer-
kracht? Hoe hoop je dat anderen je zien?

-  Over kunst: Welke kunstvorm spreekt je het meest 
aan? Wanneer is kunst voor jou kunst? Waar 
geniet je van?

-  Over de samenleving: Hoe sta je in de samenle-
ving? Wat valt je op in de samenleving? Waar ga je 
voor? Wat zou je willen veranderen? Wat is je rol 
als leerkracht daarin?

•  Ontdek in gesprek met elkaar wat per persoon de 
overeenkomsten zijn in de drie cirkels.

•  Noteer de overeenkomsten per persoon in maximaal 
vijf kernwoorden.

•  Maak je eigen kunstwerk naar aanleiding van deze 
kernwoorden. Gebruik daarvoor een kunstvorm die je 
aanspreekt (bijvoorbeeld een lied, een schilderij, een 
beeld).

• Presenteer je werk in de groep of in het team.
•  Evalueer met elkaar. Wat heeft de uitvoering van de 

opdracht je opgeleverd?
• Refl ecteer op je fungeren als cultuurdrager.

IK KUNST

SAMEN-
LEVING



de kernwoorden die bij mijn opdracht naar voren zijn 
gekomen (realiteit, betrokkenheid, positiviteit, contact), 
zie ik dat de relatie met mijn schilderij goed te maken 
is. Het schilderij is realistisch in de zin van: het is 
een weergave van de werkelijkheid. De slogan van de 
gemeente Hardenberg is: ‘De kracht van gewoon doen.’ 
Daarin komt de realiteitszin op een bepaalde manier 
ook mooi naar voren. Die slogan past ook heel goed 
bij mij. Door het maken van de schilderijen liet ik als 
inwoner mijn betrokkenheid zien bij de gemeente. Ik 
wilde graag op een positieve manier contact maken 
met de mensen die de tentoonstelling zouden komen 
bezoeken.
Kortom: mijn cultuurdragerschap komt mooi naar 
voren in het werk dat ik maakte.
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De molen, ets van Rembrandt 
van Rijn, 1641, Rijksmuseum 
Amsterdam

De Oelemölle (naar ets van Rembrandt), 
gemengde techniek, Tonnis Bolks

Ik gebruikte 
de etsen van 
Rembrandt als 
basis voor mijn 
schilderijen



DOOR KUNST ONDERWEZEN 
WILLEN WORDEN

Een beeldscherm, een schoolbord, een 
schetsboek: ze kunnen beelden laten 
zien en verhalen vertellen, maar als 
wij ze niet tot leven roepen, blijven het 
nietszeggende dingen.
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8. Een reflectie op de visie van Gert Biesta

DOOR KUNST ONDERWEZEN 
WILLEN WORDEN
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8.1 EEN ONTMOETING MET BIESTA
Aan het begin van dit project ontmoette ik onder-
wijspedagoog en -fi losoof Gert Biesta. Hij kwam al 
eerder in dit boek ter sprake. Biesta (1957) is onder 
meer Professor of Education en Director of 
Research aan de Brunel University London. Hij is 
nauw betrokken bij de opleiding van leraren in het 
(basis)onderwijs. 
Toen ik hem uitnodigde voor een gastles op Hoge-
school Viaa, zei hij meteen ‘ja’. Tijdens die gastles 
was er veel aandacht voor de vraag hoe kunstonder-
wijs een bijdrage levert aan de persoonsvorming 
van de leerling. Deze belangrijke subjectifi catiefunc-
tie van het onderwijs is iets waar Biesta veel over 
spreekt. Het gaat hem er in het onderwijs om dat 
we leerlingen vormen. Dat betekent volgens Biesta 
dat ze iets leren (inhoud), dat ze het met een bepaald 
oogmerk (doel) leren en dat ze het van iemand (rela-
tie) leren.
Kunst kan daarin een belangrijke rol spelen, volgens 
Biesta. Niet voor niets heet een van zijn publicaties 
Door kunst onderwezen willen worden (2017). In 
dit boek zoekt hij naar een antwoord op de vraag 
hoe het tonen van kunstwerken een bijdrage levert 
aan de persoonsvorming. En dat is ook precies het 
hoofdthema van dit werkboek.

8.2 HOOFD, HART EN HANDEN
Ik hou van Biesta’s werk en visie. Zijn manier van 
spreken over hoe je als mens in de wereld wilt zijn 
– betrokken vanuit hoofd, hart en handen – spreekt 
mij enorm aan. Dan voel ik energie stromen. Hij 
past die begrippen ook toe op het onderwijs: onder-
wijzen is werken met hoofd, hart en handen. Zijn 
theorie is gericht op het ontwikkelen van persoon-
lijkheid. Dat is ook mijn diepe verlangen: dat elke 
persoon gezien wordt in zijn ‘eigenheid’.
Biesta wijst ons erop dat we als persoon gevormd 
worden door kunstervaringen. Hij stelt dat onze 
‘eigenheid’ heel belangrijk is in de ontmoetingen 
met kunst. Hij geeft duidelijk aan hoe het werken 
met kunst altijd ‘schuurt’ – en dat dit ook nodig 
is, omdat je pas na het schuren de glans kunt zien. 
Hij toont vanuit de theorie aan hoe belangrijk de 
kunstvakken zijn voor de persoonlijke ontwikkeling 
en groei van kinderen naar volwassenheid.

Eerst laat ik je in vogelvlucht kennismaken met 
Biesta’s onderwijstheorie. Daarna beschrijf ik kort 
het belang van deze theorie voor het project Kunst 
in Leren.

unstonderwijs is heel bepalend voor de vorming van 

kinderen, stelt onderwijspedagoog Gert Biesta. Juist in 

contact met kunst kunnen kinderen zichzelf en de wereld 

leren ontdekken. Zo worden ze gevormd tot autonome mensen. De 

theorie van Biesta sluit naadloos aan op het model van Emiel Heijnen 

en geeft je een stevig fundament voor authentieke kunsteducatie. 

Daarom geven we een korte refl ectie op Biesta’s manier van denken 

en werken.
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8.3 DE ONDERWIJSTHEORIE VAN BIESTA
In zijn boek Het prachtige risico van onderwijs (2015) 
schrijft Gert Biesta dat onderwijs invloed heeft 
op drie domeinen: het domein van kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie. Onder deze begrippen 
verstaat hij het volgende:

•  Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardig-
heden en houdingen die kinderen kwalificeren om 
iets te doen.

•  Socialisatie: kinderen onderdeel maken van onze 
cultuur, tradities en democratie.

•  Subjectificatie: het vormen van kinderen tot auto-
nome en verantwoordelijke personen.

Hij signaleert dat ons onderwijs vandaag de dag heel 
sterk gericht is op kwalificatie (beheersbaarheid, 
toetsen, handelingsplannen enzovoort) en op sociali-
satie. Daardoor krijgt de subjectificatie – de vorming 
van kinderen – te weinig aandacht.

Biesta begrijpt dat het in onderwijs altijd gaat over 
de interactie tussen mensen. En bij interactie is er 
altijd een zeker risico aanwezig. Want mensen zijn 
geen robots: het zijn complexe persoonlijkheden. In-
teractie tussen mensen heeft ook allerlei niveaus, het 
is een activiteit met veel onzekerheden. Mensen gaan 
verschillend om met deze risico’s en onzekerheid. Ze 
lopen ervoor weg, bevriezen of omarmen het juist. 
Dat omarmen geeft energie en maakt nieuwsgierig 
– dan kom je tot actie en tot ínteractie. Dat laatste 
doet Biesta graag, want dat geeft groei. Hij pleit in 
het onderwijs dan ook voor leren met elkaar en van 
iemand. Die visie sluit goed aan bij de uitgangspun-
ten van authentieke kunsteducatie. 
In Het prachtige risico van onderwijs spreekt hij over 
onderwijzen als ‘het richten van de aandacht op 
beelden’. Dan bedoelt hij beelden van kunstenaars, 
want zij tonen ons iets over onze wereld. Kunst-
werken zijn er om ons iets te laten zien en horen 
over ons ‘in de wereld’ zijn. Ook daarin sluit Biesta 
goed aan bij het ontwerpmodel van Emiel Heijnen, 
die thema’s uit de wereld in het kunstonderwijs wil 
inzetten.
Door het tonen van kunstwerken breng je als 
leerkracht een dialoog op gang. Een gesprek, een 

ontmoeting van het kunstwerk met de kinderen. 
Een ontmoeting waarbij het kunstwerk toont wat 
er te zien en te beleven is en waarbij het kind kijkt 
en waarneemt en bevraagt en beleeft. Zo wordt niet 
alleen het hoofd maar ook het hart geraakt. Dat merk 
je al snel als je met kinderen kunst gaat bekijken. 

8.4 HET PROCES VAN TONEN
Biesta ziet onderwijzen als een proces van ‘tonen’. 
Eerst richt je de aandacht: kijk! Daarbij toon je 
kunst. Bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, the-
ater, of een dans die nieuw is voor de kinderen en 
waar iets aan te beleven valt. Deze onderbreking van 
het gewone roept soms weerstand op. Als een kind 
nieuwe dingen ziet of hoort, kan dat aansluiten bij 
zijn verwachtingen óf hem enorm verrassen. Daar 
zit een eerste leermoment.
Deze nieuwe ervaring kost tijd en vraagt aandacht. 
De leerling moet nu een sprong maken en de aan-
dacht moet blijven. Dit proces moet je als leerkracht 
ondersteunen. Dat kun je doen door werkvormen in 
te zetten die de dialoog aan de gang houden. De ont-
moeting van de leerling en het kunstwerk vragen om 
interactie. De leerling en het kunstwerk bevragen 
elkaar als het ware. Zo openen we onszelf en laten 
we ons onderwijzen door kunst.
De vraag: ‘Wat kan ik hiervan leren?’ moet je bij 
kunst ook omdraaien: ‘Wat leert de kunst aan mij? 
Wat probeert kunst mij te onderwijzen?’ De kunst 
roept allerlei vragen op: ‘Hoe kijk ik? Heb ik ruimte 
voor nieuwe dingen, nieuwe gezichtspunten, nieuwe 
expressievormen?’

Door het tonen 
van kunstwerken 

breng je als 
leerkracht een 

dialoog op gang
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8.5 VAN TONEN NAAR CREËREN 
Kunst brengt de leerling ergens waar hij anders 
niet zou zijn. De ontdekking van het getoonde geeft 
energie en ruimte voor experiment en creativiteit. 
Vanuit die nieuwe ruimte van energie en creativiteit 
kun je de stap maken om met kinderen iets te gaan 
doen of te maken. Van nature houden kinderen van 
spelen met materialen, experimenteren, en bewegen 
op muziek. Geïnspireerd door de kunstontmoeting 
geef je hun de mogelijkheid om zichzelf creatief uit 
te drukken in vormende materialen. De ontmoetin-
gen met klei, verf, geluid, klank en een lichaam zijn 
manieren voor kunstenaars en kinderen om vorm te 
geven aan hun gedachten, gevoelens en fantasie. Bij 
het creëren werken hoofd, hart en handen samen. Je 
zet het denken, voelen en willen in voor het vormge-
ven van een werkstuk.
Ook in dit maakproces kun je weer onzekerheid en 
weerstand ontmoeten. Maar daar waar jij weerstand 
ontmoet, zit je dicht bij je persoonlijke verlangen. 
Kunst maakt de ontmoeting met dat verlangen 
zichtbaar/waarneembaar. Daarbij is kunst zowel 
naar binnen gericht (op ons verlangen) als naar 
buiten gericht: in dialoog met de ander en de wereld. 
Het vraagt moed en durf om je zo persoonlijk te 
uiten.

8.6 DE KUNSTENAAR IN BEELD
In zijn boek Door kunst onderwezen willen worden 
werkt Biesta deze theorie nog verder uit aan de hand 
van een voorbeeld. Hij gebruikt hiervoor een kunst-
werk van Joseph Beuys (1926-1986) met als titel: 
‘Hoe men afbeeldingen uitlegt aan een dode haas.’ 
Beuys gaf deze performance op 26 november 1965 in 
Galerie Schmela in Düsseldorf. 
Biesta kiest niet voor niks voor Beuys. Deze kunste- 
naar werkt met verschillende media en verbindt 
zijn kunstwerken met zijn eigen levensverhaal. Zo 
probeert hij een eenheid van zijn kunst en zijn leven 
te maken. Een bekende uitspraak van hem is: ‘Ieder 
mens is een kunstenaar.’ En: ‘Leven = kunst, kunst 
= leven.’
Het doel van Beuys is om de kijker door een schok 
te reactiveren. Beuys wil de onderdrukte creativiteit 
activeren waarover ieder mens beschikt – en de weg 
vrijmaken voor nieuwe ideeën en complexe hande-
lingen. Zijn kunstwerken noemt hij ‘sociale sculptu-
ren’. Vaak is hij zelf onderdeel van zo’n kunstwerk, in 
de vorm van een performance: een kunstvorm waar-
bij muziek, theater en beeldende kunst versmelten 
en de kunstenaar zelf op de voorgrond treedt. Het is 
veelzeggend dat Beuys zijn leraarschap ooit als zijn 
grootste kunstwerk bestempelde. 
Tot zover het korte overzicht van een aantal aspecten 
van de theorie van Biesta. Ik hoop dat het je inspi-
reert om zijn boeken zelf te lezen.

8.7 ART BASED LEARNING
Biesta’s theorie over het tonen van kunstwerken 
sluit goed aan bij andere theorieën en werkvor-
men om kunst te bekijken, zoals je die terugvindt 
in het Basisboek Cultuuronderwijs (2011). Eén 
theorie over het kijken naar kunst wil ik nog uit-
lichten, omdat deze direct aansluit op Biesta: de 
theorie van Art Based Learning. Deze methode 
uit de creatieve wetenschap leert je om langer 
dan de gemiddelde drie minuten naar een kunst-
werk te kijken. De rol van de toeschouwer – 
degene die verbinding maakt met het kunstwerk 

HET VRAAGT 
MOED EN DURF 
OM JEZELF 
PERSOONLIJK 
TE UITEN 
IN JE EIGEN 
KUNSTWERK
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– wordt hier heel serieus genomen. De theorie is 
uitgewerkt in vier stappen, met vier vragen:

1.  De kijker. Als kijker stel je jezelf eerst een be-
tekenisvolle vraag, lós van de kunstwerken die 
je gaat bekijken of beluisteren. Deze vraag kan 
gaan over allerlei dingen die je op dit moment 
persoonlijk bezighouden. Schrijf de vraag op – je 
hebt hem later weer nodig.

2.  Het kunstwerk. Nu neem je de tijd om de 
kunstwerken te bekijken of te beluisteren. Welk 
kunstwerk kiest jou uit? Met behulp van kijk- 
opdrachten of tekenopdrachten kun je het kijken 
intensiveren.

3.  Je verbeelding. Verplaats jezelf in het kunstwerk, 
associeer, fantaseer, peil je emotie, maak aante-
keningen of tekeningen van wat je denkt, voelt, 
ziet, beleeft of zou kúnnen beleven. 

4.  Stap nu weer uit de wereld van je verbeelding. 
Zoek je eerste vraag op. In hoeverre geeft de 
beleving en verbeelding van het werk jou een 
antwoord op je eerste vraag? Vertel daarover 
aan je groep, of neem het mee als persoonlijke 
ervaring.

Jeroen Lutters, lector Kunst- en Cultuureducatie 
aan ArtEZ, heeft uitgebreid onderzoek gedaan 
naar Art Based Learning. Meer daarover lees je in 
zijn boek Sprekende objecten, waarin hij een aantal 
kunstwerken de revue laat passeren. Hij benadert 
het kijken naar kunst als een vorm van denken en 
verbeelden.
Art Based Learning vraagt ons als beschouwers 
om een leven lang te blijven leren, bij voorkeur met 
en van kunst. Dat kan met allerlei kunstvormen: 
de methode is niet alleen bruikbaar bij beeldende 
kunst, maar ook bij bijvoorbeeld film, literatuur, 
dans of muziek. Het mooie van deze methode is 
dat de gevoelens en ervaringen van de ene mens 
gelijkwaardig zijn aan die van de andere – in 
tegenstelling tot kennis en intellect. Het is dan ook 
waardevol om Art Based Learning te (blijven) trai-
nen en in de verbinding met de ander toe te passen. 
In die nieuwe werkelijkheid kunnen we van (en aan) 
elkaar leren dat iedereen de realiteit anders ervaart.

8.8 DE VERBINDING MET KUNST IN LEREN
Terug naar Kunst in Leren. Met de theorie van 
Biesta, en ook die van Art Based Learning, heb 
je een heel goede basis voor kunsteducatie op de 
basisschool. De drie domeinen van Biesta, die we 
aan het begin van dit hoofdstuk bespraken, helpen 
je om de kunstvakken integraal te benaderen:
1. Het verwerven van kennis, vaardigheden en 
houdingen die kinderen kwalificeren om iets te 
doen – de kwalificatie.
2. Kinderen onderdeel maken van onze cultuur, 
tradities en democratie – de socialisatie.
3. Het vormen van kinderen tot autonome en ver-
antwoordelijke personen – de subjectificatie.

In het model van authentieke kunsteducatie van 
Emiel Heijnen zie je dezelfde focus terugkomen. 
Ook hier gaat het om een brede benadering van 
het kunstonderwijs, gericht op de vorming van 
kinderen. Je kunt de drie ontwerpcirkels van Emiel 
Heijnen (zie paragraaf 3.7) goed verbinden met de 
drie domeinen van Biesta:
1. De cirkel van de kunst vraagt veel kennis van en 
vaardigheden rond kunst en kunstenaars. 
2. De cirkel van de maatschappij draait om de 
betrokkenheid op de ander en de wereld, en om 
belangrijke thema’s in onze cultuur.
3. De cirkel van de kinderen en hun leefwereld 
richt zich op groei in persoonlijke vorming en ont-
wikkeling van autonomie.

Op de plek waar de drie cirkels elkaar overlappen, 
komen de complexe opdrachten tot stand die in 
lessen en projecten gebruikt kunnen worden. Zij 
vormen de basis voor de ontwikkeling van leerlin-
gen. En van leerkrachten: met dit ontwerpmodel 
kunnen zij aan hun persoonlijk meesterschap (zie 
hoofdstuk 7) werken.
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9. Nawoord

MINDER VIS - MEER HENGELS!

Een van de conclusies uit mijn promotieonderzoek 
Remixing the Art Curriculum (2015) was dat kunst-
docenten minder vis zouden moeten krijgen en meer 
hengels. Daarmee bedoelde ik dat als je docenten en 
leerkrachten meer inzicht, eigenaarschap en mid-
delen tot innovatie van hun curriculum wilt geven, 
de focus zou moeten verschuiven van het uitvoeren 
naar het zelf maken van kunstonderwijs. 
Vis (lesmateriaal, methodes, voorbeelden) is er 
in overvloed, maar de hengel waarmee docenten 
zelf samenhangende lessen en curricula kunnen 
ontwerpen ligt vaak ongebruikt in de schuur. Het 
belang van de rol van de docent als educatief ont-
werper sluit aan bij een bredere ontwikkeling in het 
onderwijsonderzoek die onderstreept dat collec-
tief curriculumontwerp door docenten zowel hun 
eigen professionaliteit als de onderwijsvernieuwing 
stimuleert: ‘It is [...] generally accepted that curri-
culum change is not likely to succeed when teachers 
are merely viewed as practitioners who are expected 
to implement the plans of others’ (Voogt, Pieters & 
Handelzalts, 2016).

Het doet me dan ook genoegen om te zien dat er nu 
initiatieven ontplooid worden waardoor (toekomsti-
ge) kunstdocenten en leerkrachten meer ervaring 
opdoen met het ontwerpen van hun eigen onderwijs. 
Naast het verschijnen van dit boek is er bijvoorbeeld 
een landelijke groep scholen die een lesson study 
doet rond een zelfontworpen kunstles (Braam & 
Wervers, 2018). Daarnaast is er een nieuwe prijs in 
het leven geroepen die helemaal draait om de best 
ontworpen lessenseries door aankomende kunstvak-
docenten: De kunst van het ontwerpen. 

Dat bij Kunst in Leren de ontwerpprincipes van 
authentieke kunsteducatie als uitgangspunt gekozen 
worden om kunstlessen te ontwerpen voor het pri-
mair onderwijs, beschouw ik als een dubbele winst. 
Niet alleen wordt er werk van gemaakt om weten-
schappelijke inzichten te vertalen naar de educatieve 
praktijk, de theorie landt ook in een sector waar mijn 
proefschrift nog weinig oog voor had: het primair 
onderwijs. Om het ontwerpmodel voor authentieke 
kunsteducatie te testen, koos ik er destijds voor te 
werken met vakdocenten die werkzaam waren in 
het voortgezet en hoger onderwijs. De reden hiervan 
was dat ik verwachtte dat er onder deze groepen 
gebruikers de meeste behoefte was aan zo’n model, 
en dat vakdocenten ook over de expertise beschikken 
om het te kunnen gebruiken. 

Ofschoon die keuzes te verdedigen zijn, doet dat niks 
af aan het gegeven dat juist het kunstcurriculum in 
het primair onderwijs vaak nauwelijks voldoet aan 
de uitgangspunten van authentieke kunsteducatie. 
Eflands schoolkunst (1976), de ‘werkjes’ en ‘stukjes’ 
die vooral een decoratieve functie hebben in school, 
zou je zelfs kunnen zien als de absolute tegenpool 
van authentieke kunsteducatie. Het getuigt daarom 
van visie en moed dat Ludie Gootjes-Klamer en haar 
collega’s het aandurven om de uitgangspunten van 
authentieke kunsteducatie te operationaliseren op 
de plek waar ze het meeste ‘schuren’: midden in de 
pabo en de samenwerkende scholen voor primair 
onderwijs in de regio.

Wat ook interessant is, is dat het model voor authen-
tieke kunsteducatie hier toegepast wordt bij verschil-
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lende kunstdisciplines. In de twee trainingen die ik 
gaf aan de deelnemende docenten en coördinatoren 
in dit project bleek al dat de complexe opdrachten 
die bedacht werden vaak ‘disciplineloos’ waren. De 
deelnemers ontwierpen deze opdrachten op basis 
van associaties en thema’s die hedendaagse kunst-
werken opriepen. Zo’n holistische aanpak leidde niet 
alleen tot meer spannende opdrachten, maar ook 
tot opdrachten die in verschillende kunstdiscipli-
nes (of alle disciplines door elkaar) kunnen worden 
uitgewerkt. 

Wat dat betreft vind ik de opdrachten Breng fake 
news de wereld in en Hoe wil jij een vluchteling wel-
kom heten in Nederland? in dit project zeer illustra-
tief. Beide opdrachten geven leerlingen een thema 
en een uitdaging die ze moeten ‘oplossen’, zonder 
daarbij expliciet materialen of vakdisciplines te noe-
men. Zo’n conceptuele benadering heeft tot voordeel 
dat zowel leerkrachten als leerlingen verschillende 
mogelijkheden hebben voor de uitwerking van de 
opdracht. Een ander effect is dat leerlingen echt uit-
gedaagd worden om na te denken over de artistieke 
beslissingen die ze in de loop van het ontwerp- en 
maakproces nemen. Visievorming en kritisch den-
ken zijn ingebed in de opdrachten. 
Wat Breng fake news de wereld in ook illustreert, is 
wat er in authentiek leren met ‘levensecht’ bedoeld 
wordt. Deze opdracht daagt leerlingen van groep 
6 (!) uit om een complex begrip te bestuderen. De 
uitdaging zit hem erin dat ze fake news niet alleen 

analyseren, maar het zelf construeren en publiceren. 
Juist die vertaalslag naar het maken en delen met 
anderen maakt de opdracht uitdagend en aantrekke-
lijk, omdat leerlingen hun kennis meteen toepassen 
én omdat ze ondervinden wat mogelijke effecten 
zijn.

Ik denk dat deze publicatie een mooi uitgangspunt 
vormt om verder te exploreren hoe authentieke 
kunsteducatie toegepast kan worden in het primair 
onderwijs. Naast inspirerende voorbeelden en 
bespiegelingen laat het boek ook zien hoe complex 
het is om authentieke kunsteducatie in het primair 
onderwijs in te voeren. Docenten en studenten moe-
ten zich verdiepen in verschillende soorten bronnen, 
scholen moeten openstaan voor kunstprojecten die 
veel aandacht en tijd vragen en die resultaten ople-
veren die minder ‘gelikt’ zijn dan ze gewend zijn. 
Wat dat betreft laat dit boek ook zien dat het 
vernieuwen van kunsteducatie een gezamenlijke 
inspanning is waar scholen, directies, docenten, 
opleidingen en culturele instellingen zich geza-
menlijk sterk voor kunnen maken. Dus: pak op die 
hengel, gezamenlijk blijven we vissen naar het ideale 
kunstcurriculum!

Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie en senior  
docent Breitner Academie & master Kunsteducatie 
aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
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Online documentatie
Op de site van Radiant Lerarenopleidingen vind 
je verdiepende informatie bij het project Kunst in 
Leren. Deze informatiebron wordt voortdurend 
bijgewerkt, zodat je hier ook nieuwe inzichten en 
ervaringen rond Kunst in Leren kunt tegenkomen. 
Bijvoorbeeld:

•  Een presentatie van kunstwerken die aansluiten op 
de acht aspecten van persoonlijk meesterschap.

•  Een presentatie van de workshop die kunstenaar 
Jacomijn Schellevis op Het Speelwerk heeft gegeven.

>  Kijk op www.radiantlerarenopleidingen.nl onder 
‘persoonlijk meesterschap’.
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PAK OP DIE HENGEL, 
SAMEN BLIJVEN 
WE VISSEN NAAR 
HET IDEALE 
KUNSTCURRICULUM
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Kunst in 
Leren Au-
thentiek 

kunstonder-
wijs vanuit 
persoonlijk 
meesterschap

9 789075 545876

Hoeveel ruimte krijgen kinderen om hun creativiteit écht te 
uiten? Kan kunst op school ook meer zijn dan het maken van 

voorbeeldwerkjes? Kun je een brug slaan tussen de wereld 
van het kind, de maatschappij en de professionele kunst – 

zodat er sprake is van integrale en authentieke kunsteducatie? 

In het project Kunst in Leren gaan Hogeschool Viaa en de 
Katholieke Pabo Zwolle op zoek naar antwoorden op deze 

vragen. Het ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie 
van Emiel Heijnen is daarbij het uitgangspunt. 

Dit praktijkboek neemt je mee op deze expeditie. Een zoek-
tocht die mooie resultaten oplevert. Met nieuwe vormen van 

kunsteducatie kunnen we kinderen uitdagen om hun verbeel-
dingskracht volop te gebruiken, de wereld te ontdekken en 

zich verder te ontwikkelen.

Kunst in Leren is een uitgave van het Lectoraat Goede 
Onderwijspraktijken van Hogeschool Viaa in Zwolle. 


