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'In a sense, all that teachers can do is to make noises in the environment' (Eisner, 2002) 
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voorwoord 
 

'Welke visie heb ik als docent op het onderwijs in het algemeen en in het bijzonder op 

de rol en de inhoud van het beeldonderwijs?' 

 

Edgar Morin schreef in het inspirerende essay Seven complex lessons in education 

for the future (1999) waarin hij zijn visie op zeven facetten van essentiële kennis 

beschrijft die in het onderwijs, zonder uitzondering, geïmplementeerd moeten 

worden. Langs de lat van zijn begrip 'complexiteit' betoogt hij deze zeven principes 

voor een duurzame ontwikkeling voor de heroriëntatie van het onderwijs in alle 

samenlevingen en culturen, naar de maatstaven van de mogelijkheden en regels 

van die culturen.
1
 Zijn visie werd mij aangereikt tijdens de opleiding en vormt 

sindsdien een uitgangspunt bij mijn onderzoeks- en afstudeerwerk. Het heeft mij 

geïnspireerd om een vakvisie te formuleren waarin het prachtige complexe systeem 

van onze wereld de basis vormt. Om dit te onderbouwen baseer ik het gedachtegoed 

en de pedagogiek van mijn visie, naast Morin,  op John Dewey, Hannah Arendt en 

Elliot Eisner en gebruik ik Gert Biesta, Micha de Winter, Bas Haring, Gerard van 

Stralen & René Gude voor actuele inzichten en nieuwe ontwikkelingen.  

 

De vakdidactiek en het product van mijn visie zijn gericht op het leren door kunst. 

Dit zijn de creatieve processen van het laten ontstaan van kunst in een complexe, 

authentieke context. Ik richt mij dus niet op de gehele breedte van het 

beeldonderwijs, maar focus op het waarachtig maken van kunst. Het product voor 

dit kunstonderwijs baseer ik op Nicolas Bourriaud's theorie van het altermoderne 

en de altermoderne kunsteducatie.  De Reggio Emilia aanpak en het model van 

hybride kunsteducatie, zoals omschreven door Marie-Thérèse van de Kamp, bepalen 

de vakdidactiek. Het product heb ik ontworpen met de bovenbouw, havo en vwo, in 

gedachten. 

 

De kunstvakken zoals ze nu gegeven worden in de bovenbouw zijn strak 

georganiseerd en sluiten precies aan bij het leren over kunst, de andere beeldende 

vakken en het leerplan gericht op de examens. Dat lijkt prima te werken, maar als 

kunstenaar droom ik van een kunstvak wat radicaler is. Een kunstvak wat vrijer en 

wereldser is en wat niet gevangen wordt gehouden binnen de muren van de school. 

Een kunstvak dat zich uitstrekt over begrenzing en grenzen, dat geëngageerd is en 

wil reizen. Hoe zou een dergelijk kunstvak er uit zien? In welke hoedanigheid 

verschijnt dan de docent? Hoe kan de essentie van kunstenaarschap zich verhouden 

tot onderwijs en toch zijn vleugels houden? Want 'per definitie is kunst vrij'. Toch?  

 

Dit zijn de uitgangspunten voor de visie die ik hierna verder uiteen zal zetten. Op 

basis van mijn wereldbeeld en mensbeeld zal ik  de centrale vraag beantwoorden: 

welke visie heb ik op onderwijs in het algemeen en in het bijzonder op het door mij  

verkozen kunstonderwijs?  

 

Ik begin waar alles begint, bij het prachtig complex, pluriform en 

multidimensionaal systeem dat onze wereld is. Morin's homeland: earth is mijn 

thuisland: aarde. 

1 De publicatie van 

Morin's essay vind 

plaats in het kader van 

UNESCO's 

transdisciplinaire 

project 'Educating for a 

Sustainable Future'. 

Met dit initiatief plaatst 

UNESCO het onderwijs 

in het hart van onze 

samenleving. Zij 

beschouwen educatie 

(in al zijn vormen) als 

de basis van waar een 

wereldwijde, 

fundamentele 

verandering van start 

kan gaan voor de 

toekomst, waarbij 

duurzaamheid de kern 

vormt. 
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thuisland: aarde 
 

'In 1957 werd een door mensenhanden gemaakt voorwerp het heelal in geslingerd, 

waar het enige weken om de aarde cirkelde krachtens dezelfde zwaartekrachtwetten 

die de hemellichamen—zon, maan en sterren—besturen en in beweging houden. 

Weliswaar was deze door de mens geconstrueerde satelliet geen maan of ster,  geen 

hemellichaam dat zijn baan kon beschrijven over een tijdruimte die zich voor ons, aan 

de aardse tijd gebonden stervelingen, uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar 

toch was hij in staat gedurende korte tijd in het hemelruim te verblijven; hij bevond en 

bewoog zich in de nabijheid van de hemellichamen, alsof hij op proef tot hun verheven 

gezelschap was toegelaten. Deze prestatie, door geen andere geëvenaard, en zelfs nog 

van grotere betekenis dan de splitsing van het atoom, zou met onverdeelde vreugde 

zijn begroet als ze niet gepaard was gegaan met verontrustende militaire en politieke 

omstandigheden. Maar deze vreugde had merkwaardigerwijs niets triomfantelijks; niet 

trots of ontzag om het schijnbaar oppermachtig en onbegrensde menselijk kunnen 

vervulde de harten van die mensen, die, van de aarde opkijkend naar het firmament, 

daar nu een ding van hun eigen maaksel konden aanschouwen. De reactie die 

onmiddellijk na het bekend worden van de gebeurtenis spontaan tot uitdrukking kwam 

was opluchting, omdat nu de eerste stap was gezet op de weg 'naar de bevrijding van 

de mens uit zijn aardse gevangenis'. En in deze zonderlinge uitspraak, wel verre van te 

kunnen worden weggewuifd als een lapsus van een of andere Amerikaanse 

krantenman, lag onbewust de echo van de hoogst merkwaardige epitaaf die meer dan 

twintig jaar voordien op de grafzuil van een van Ruslands grote wetenschappers was 

gebeiteld: 'De mensheid zal niet voor eeuwig gekluisterd blijven aan de aarde' (Arendt, 

2009, pp. 9). 

 

 

Met deze anekdote wijst Hannah Arendt in The human condition (1958) op het feit 

dat mensen over het algemeen weinig moeite hebben met zich aan te passen aan 

wetenschappelijke ontdekkingen of technologische ontwikkelingen. Want meestal 

liepen zij al vooruit in hun dromen en fantasieën, en gaf de wetenschap er slechts 

een nu tastbare vorm aan. Echter, het zien van de aarde als een gevangenis is een 

banale, maar niet te onderschatten uitspraak. Geen mens wil echt  vertrekken van 

de aarde en in het heelal gaan wonen, maar in de verloochening van de aarde―ons 

thuisland: aarde (Morin, 1999)—schuilt een fatale gedachte. Dit is een voortschrijdend 

inzicht waar we tot op de dag van vandaag strijd over leveren. De aarde zelf kan 

hier geen schuld aan hebben, zij is een gift uit het niets waar wij zonder inspanning 

en kunstmiddelen vrij kunnen bewegen en ademen. Het is het door mensenhanden 

geschapen kunstmatig milieu op aarde dat pijn doet en ons afscheid van het leven 

zelf. Wetenschap zoekt op deze manier niet alleen onbaatzuchtig naar antwoorden 

op ons bestaan, maar is ook bezig met het 'kunstmatig' maken van het leven. Onze 

groeiende wetenschappelijke kennis en technologische vooruitgang is in dat opzicht 

niet goed of slecht, maar complex.
2
 Die complexiteit, veroorzaakt door causaliteit, 

maakt het extra van belang wat we met wetenschap en technologie doen, ook al 

kunnen we de meeste gevolgen niet overzien of voorspellen.  

 

2 Wet van Kranzberg 

aangepast omdat ik niet 

geloof dat er zoiets als 

'neutraal' bestaat. Alles 

is complex of bestaat 

uit complexe systemen, 

zelfs de poging van een 

mens tot het innemen 

van geen standpunt (zg. 

'neutraal'): het besluit 

om dat te doen kan 

alleen maar het gevolg 

zijn van een complexe 

afweging.    
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De complexiteit van het leven op aarde en onze 'gemaakte' systemen is iets dat we 

vanuit onze ooghoeken bekijken, en niet recht in het gezicht. Dit blijkt uit het feit 

dat het klassieke, modernistisch wetenschapsdenken (Verlichtingsdenken) 

grotendeels nog steeds de norm is. Deze manier van wetenschap heeft ons 

aangeleerd om complexe problemen disciplinair op te delen en te reduceren tot een 

eenvoudig en overzichtelijk ('te verdragen') geheel (Ockham's Razor). Opdelen van 

complexe systemen en problemen leidt wetenschappelijk gezien niet alleen tot 

pertinente kennis en conclusies, maar ook tot gestandaardiseerde (overheids) 

procedures, die gedachteloosheid of onnadenkendheid tot gevolg kunnen hebben. 

Zelfs onze recente geschiedenis wijst uit dat de grootste 'banaliteit van het kwaad' 

hierin zijn oorsprong vond: door de totale bureaucratisering van het Derde Rijk 

werd het gewone, normale mensen mogelijk gemaakt om 'onmenselijke' taken uit 

voeren (Arendt, 1963). Deze bevinding is echter blijven steken in de epische omvang 

van het menselijk leed dat werd aangericht. Slechts weinigen zullen in staat zijn 

geweest om een dergelijke objectieve beschouwing onder woorden te brengen, zoals 

Hannah Arendt dat deed na bijwonen van het Eichmann proces in 1961.  

 

Bureaucratisering en standaardisering zijn vooralsnog de norm waar nog steeds 

nieuwe vormen van worden ontwikkeld. Iedereen begrijpt dat ze tot op zekere 

hoogte handig zijn omdat ze een consequente werkwijze garanderen. Maar wat 

gebeurt er als je, als mens, geen afstand meer kunt nemen van de taken die je 

verricht en de opdrachten die je uitvoert? Hoe weet je dan dat de menselijkheid niet 

in het geding komt door één schijnbaar niet noemenswaardige actie? 

Onvermijdelijk wordt de menselijkheid of een deel daarvan op het spel gezet. 

Technologie (ict) maakt werk abstracter en afstandelijker en daardoor is het 

moeilijker te overzien waaraan je precies een bijdrage levert en wat uiteindelijk het 

doel is van bepaalde werkzaamheden (Haring, 2014, pp. 4).  

 

Afstand nemen en het complexe geheel overzien maakt ons dus menselijk. In de 

Seven complex lessons in education for the future (1999) betoogt Edgar Morin 

ondermeer het hiervoor genoemde als lessen voor het onderwijs. Het 

multidimensionale, complexe systeem dat de wereldbevolking op onze aarde vormt 

zou ons eigen moeten zijn, als een tweede natuur. We zijn tenslotte allen bewoners 

van deze aarde en onze overeenkomst, dat wat ons onlosmakelijk verbindt, is onze 

menselijkheid. Helaas heeft de vooruitgang van de afgelopen eeuwen ons verder 

dan ooit van dat doel en dat gevoel afgebracht. Maar ook hiervoor geldt: het streven 

naar ontwikkeling was niet goed of slecht, het was complex. Voor de meeste 

mensen is het moeilijk, ondraaglijk zelfs, om de complexiteit van een planeet 

zonder globaal systeem, zonder georganiseerd centrum, te overzien. Om 

tegelijkertijd gelijkheid en diversiteit te overwegen. Dit zou betekenen dat we over 

een ethisch besef op postconventioneel niveau moeten beschikken waardoor we 

moreel autonoom, legaal en universeel kunnen oordelen (Kohlberg). Echter, dat is 

gewoon mogelijk! Het antwoord ligt in het onderwijs. Ethiek is niet te leren in 

een aantal morele lessen maar moet een wezenlijk onderdeel worden van een ieders 

ego, door opvoeding, onderwijs en humane bewustwording dat we allen van 

dezelfde soort zijn: mensen (Morin, 1999, pp. 3).  
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onderwijs: ethiek en democratie 
 

Een van die, voor het onderwijs belangrijke, complexe systemen vormt de basis van 

onze samenleving: democratie. Dit is een vorm van een samenleving met respect 

voor diversiteit, autonomie en vrijheid. Democratisch onderwijs, of 'het in 

opvoeding en onderwijs ontstijgen van oorspronkelijk egocentrisme door het 

creëren van dialoog met de ander en het andere' (Biesta, 2014, pp. 18), richt zich op het 

kind voorbereiden op de wereld waarin het straks wordt vrijgelaten. De taak van 

het onderwijs is om die wereld voorzichtig aan het kind te presenteren en het kind 

ervan te laten houden (Arendt, 1961). Het onderwijs moet daarom de samenleving 

voorstellen in al haar (onverbloemde) facetten en het kind een uitrusting geven die 

sufficiënt is. Voor onze (Westerse) 'nieuwelingen' is het dus nodig dat zij onderwijs 

krijgen in het leren begrijpen en internaliseren van democratisch burgerschap, 

humaniteit en vrijheid. Waarbij vragen gesteld worden als 'wat betekent het om te 

leven in een democratische samenleving waarin je recht hebt op een eigen 

identiteit, maar waarin je ook anderen dan datzelfde recht moet gunnen? En, hoe 

geef je gestalte aan vrijheid in je leven? etc. (De Winter, 2011, pp. 6) Het onderwijs zou 

daarin falen als het zich zou beperken tot het cognitieve aspect van de 

ontwikkeling. Ze moet zich richten op alle facetten van het leven: moreel, sociaal, 

fysiek en artistiek (John Dewey door Van Stralen & Gude, 2012). Zou dan niet al het 

onderwijs democratisch moeten zijn? Volgens Dewey zou het praktisch zijn als 

scholen kleine democratische laboratoria waren. Maar er zou sprake zijn van een 

beperkte democratie: de leraar wordt namelijk niet verkozen door de leerlingen en 

van collectieve zelfdiscipline kan nog geen sprake zijn bij kinderen en adolescenten 

die nog baat hebben bij 'gedwongen' discipline, het conservatieve gedeelte van de 

opvoeding. Wel moet er sprake zijn van autonomie en de mogelijkheid de regels te 

bevragen door een verkozen klassenvertegenwoordiger. Daarnaast moet er ruimte 

zijn voor debat en discussie, bewustwording van vrijheid in gebondenheid en 

respect voor diversiteit. Als onderwijzer behoeft het speciale aandacht om 'zorg te 

dragen voor mogelijkheden om politiek te existeren (te bestaan). Oftewel, een 

betrokkenheid bij het proberen thuis te zijn in de wereld en het verdragen van 

vreemden' (Biesta, 2014, pp. 175). Daarmee is elkaar begrijpen de belangrijkste les in 

democratisch onderwijs (Morin, 1999, pp. 61) omdat de mogelijkheid van het menselijk 

bestaan in een gedeelde wereld hier op het spel staat (Biesta, 2014, pp.175).  

 

De verantwoordelijkheid die onderwijs in het geheel heeft is dus ontegenzeggelijk 

belangrijk voor een duurzame toekomst. Welke vorm van onderwijs past bij mijn 

visie op de wereld en onderwijs, waarbij complexiteit, pluraliteit, democratische 

pedagogiek en menselijkheid tegelijkertijd een rol spelen? Dat onderwijs zou 

rekening moeten houden met de context van een geglobaliseerde wereld, culturele 

vermenging (hybriditeit) en de nieuwe economie van de 21ste eeuw. Dat is 

onderwijs waarin om passende vaardigheden wordt gevraagd en om het 

functioneren is diverse soorten groepen, zowel lokaal als globaal.  

 Als basis voor dat onderwijs dienen de Seven complex lessons in education for 

the future (1999)
 
van Edgar Morin, voor elke vorm van onderwijs, op iedere school, 

nog vòòr differentiatie door religie, levensovertuiging en specifieke 

onderwijsfilosofie en -methodes. Dit geldt voor alle samenlevingen en culturen,  
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Liefde voor de 'nieuweling' 
 

Waarom is het zo belangrijk dat we van onze kinderen houden, zoals Hannah Arendt (1961) 

voorstelt? Omdat we tijdens onze schooltijd en opleiding bepalen of we genoeg van de 

wereld houden om onze verantwoordelijkheid voor haar te nemen. Om haar te behoeden 

voor vernietiging waar we, enerzijds, door wetenschap en technologie en anderzijds door 

groeiende veronachtzaming van de democratie, zo goed toe in staat zijn. De democratische 

rechtsstaat kan alleen maar functioneren wanneer er voldoende bereidheid en vermogen 

bestaat om deze samenlevingsvorm te ondersteunen en reproduceren (De Winter, 2011, 

pp. 94). De begeleiding en introductie van 'het nieuwe' in de 'oude' wereld ligt bij ons, de 

opvoeders.  Alleen vernieuwing (nataliteit) houdt de wereld op gang. Daarom moeten de 

'ouderen' van de maatschappij (de volwassenen) zich beseffen dat het onderwijs, dat zij de 

nieuwe generaties te bieden heeft, duidelijk moet maken of wij van onze kinderen houden. 

Houden wij genoeg van ze om ze niet aan hun lot over te laten? Houden wij genoeg van ze 

om ze zelf een houding te laten vinden in de wereld die wij voor hen gemaakt hebben? 

Houden wij genoeg van ze om verantwoordelijkheid te nemen voor onze 'oude' wereld en 

die met liefde aan hen aanbieden zodat zij bereid zijn tot duurzaam vernieuwen op een 

manier die wij niet hadden kunnen voorspellen en soms ook niet direct begrijpen?  
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uiteraard naar de maatstaven van de mogelijkheden en regels van die culturen 

(Morin, 1999, pp. 1). De drie-eenheid die genoemd wordt in 'les' zeven: Ethics for the 

human genre― 'Leraren moeten leerlingen bewust maken van de democratie en 

ethiek tussen individu, samenleving en mensheid'―, is het meest fundamentele 

uitgangspunt voor het vormen van dit onderwijs. Hier kun je als docent op 

metaniveau altijd naar terug refereren bij het ontwikkelen van lessen (didactiek) en 

geven van onderwijs (pedagogiek). In het begrip samenleving komt de 

democratische visie terug en in het begrip mensheid vinden we onze pluraliteit en 

het behoren tot de wereld. Samen met individu, een autonomie (subject, 

nieuweling) in ontwikkeling, vormt deze drie-eenheid een compleet en complex 

geheel.  Daarbij ga ik  in dit onderwijs ook uit van de complexiteit van de mens zelf, 

deze is fysiek, biologisch, psychologisch, cultureel, sociaal en historisch. Morin legt 

deze universele menselijke conditie lang de lat van het complexiteitsdenken, 

waarbij het geheel der delen de norm moet zijn:  

 

'Education for the future must make a concerted effort to regroup this scattered 

knowledge—from the natural sciences, to situate the human condition in the world; 

from the social sciences, to shed light on human multidimensionality and complexity—

and integrate into this scientific knowledge the priceless contribution of the humanities, 

not only philosophy, but also literature, poetry, the arts...' (Morin, 1999, pp. 21). 

 

 

Onze menselijkheid hangt voor een groot deel af van de mate van ons vermogen tot 

het tonen van compassie. Voor mijn visie  is  Morin's inzicht belangrijk dat we 'door 

kunst' leren wat compassie is. In het echte leven zijn we geneigd niet verder te 

kijken dan de acties of gedragingen van een ander mens: zijn die slecht, dan 

noemen wij hem slecht en kijken niet meer naar zijn volledige conditie en context. 

We reduceren hem tot dat ene deel. In de kunst beleven we een slechte persoon in 

zijn volledigheid en zijn we door die vertraging van tijd en concentratie op die 

persoon ineens bereidt ook zijn goedheid te zien en te overwegen. De 

bewustwording van deze volledigheid (complexiteit), het leren zien ervan, is van 

levensbelang om elkaar te begrijpen. Om dat te bereiken hebben we onder andere 

de poëtische mens in onszelf nodig en die moet gevoed worden. In kunstonderwijs 

kunnen we leren om de tijd te vertragen en te genieten van de ervaring waar we 

naar op zoek zijn: datgene wat we willen leren, wat ons menselijk maakt, ook al 

weten we van tevoren niet precies wat dat is. Het aanleren van deze manier van 

ervaren en denken hoort thuis in alle lagen van het onderwijs, in elke discipline. 

Het is raadzaam om die belangrijke kern van kunstonderwijs, die het denken op een 

bepaalde wijze definieert, te integreren in het gehele curriculum. Zoals wordt 

aanbevolen in de praktijkgerichte filosofie van art-based learning.
3 

 

 

'Kunst is een geconcentreerde dosis van goede dingen in de wereld. Het herinnert ons 

aan wat liefde is, wat creativiteit is, goedheid, vrijheid. Kunstwerken kunnen ons leven 

beter maken, deels omdat we emoties herkennen, en deels omdat we opnieuw in 

aanraking komen met emoties die we verloren waren. We moeten zo vaak sterk zijn dat 

we steeds slechter worden in zacht en aardig zijn. Kunst nodigt ons uit weer aardig te 

zijn'  Filosoof Alain de Botton over de noodzaak van kunst (Van Zeil, 2013). 

 

3 Art based learing 

zoals beschreven door 

Elliot Eisner in The Arts 

and the Creation of 

Mind (2002) en 

recenter, als toepassing 

in de praktijk, door 

Jeroen Lutters in zijn 

proefschrift In de 

schaduw van het 

kunstwerk: art-based 

learing in de praktijk 

(2012). Het gaat hierbij 

om de ontwikkeling van 

complexe en subtiele 

aspecten van de 

hersenen die een wijze 

van denken tot stand 

brengen die waardevol 

is in het dagelijks leven. 
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kunstonderwijs 
 

Kunstonderwijs dat aansluit bij mijn visie op de wereld en onderwijs―waarbij 

complexiteit, pluraliteit, democratische pedagogiek en menselijkheid tegelijkertijd 

een rol spelen―is een synthese tussen: 1) de altermoderne theorie van Nicolas 

Bourriaud en de altermoderne kunsteducatie; 2) de Reggio Emilia werkwijze en 3) 

het model hybride kunsteducatie, zoals beschreven door Marie-Thérèse van de 

Kamp.  

 

Het kunstvak in de bovenbouw is,  idealiter, ter voorbereiding op 

vervolgopleidingen, is een relevant algemeen vormend vak in het profiel Cultuur en 

Maatschappij en als examenvak in het vrije deel. Het kunstvak heeft zijn eigen 

veelomvattende context die moet bestaan uit actuele en historische mondiale 

ontwikkelingen van alle professionele kunstdisciplines. Hierbinnen vindt een 

tweedeling plaats wanneer we de praktijk en de theorie van de kunsten 

onderscheiden. Beide hebben een eigen functie maar zijn onlosmakelijk ook 

complementair: leerlingen moeten een goed inzicht krijgen in de werkelijke en 

complexe concepten van kunst en daarvoor is verdieping, verbreding en kennis 

nodig.  

 In de visie die ik hier neerleg, wil ik, zonder de grote context uit het oog te 

verliezen, inzoomen op het leren door kunst: de praktijk van de kunsten. Een 

praktijk die gerelateerd zou moeten zijn aan de actuele 'echte' kunst waar het 

vervagen van grenzen tussen disciplines door het vermengen van mode, 

technologie, digitale beelden, schilderkunst, grafisch ontwerp, architectuur, 

performance, film, choreografie en videoclips tot nieuwe hybride vormen van kunst 

leidt (vrij naar Van de Kamp, 2009). Door dit hybride concept van kunst te gebruiken 

voor het kunstvak zelf, kunnen we deze vorm van onderwijs spiegelen aan de 

actuele hybride kunst.
4
 Bekijken we het vervagen van grenzen door kunstenaars 

vanuit een globale context dan kunnen we interculturaliteit toevoegen als 

uitgangspunt. Hiermee komen we op het gebied van het altermoderne, waar in de 

globale context een letterlijke en figuurlijke 'reis' plaatsvindt die bepalend is voor 

de grensoverschrijdende verbindingen tussen plaats en tijd. Deze werkwijze is 

procesgericht: 

 

'Kunstenaars reizen door culturele landschappen vol tekens en creëren daarbij nieuwe 

paden tussen verschillende vormen van expressie en communicatie. Ze exploreren de 

verbanden tussen teksten en beelden. Belangrijk daarbij is de ervaring van het 

onderweg zijn. Niet de afkomst of de bestemming staat centraal, maar het onderweg 

zijn.' (Groenendijk et al, 2012) 

 

 

Procesgericht werken (reizen) is kenmerkend voor het altermoderne kunstproces: 

er is niet de verwachting van een definitief eindproduct. Alle opdrachten hebben 

een 'open einde'. Als er al een eindproduct ontstaat dan wordt dat beschouwd als 

een tijdelijke fase in het proces. De vaardigheden die leerlingen zullen ontwikkelen 

tijdens deze reis, leiden tot een zoekende houding waarin ze blijven experimenteren 

en zich niet permanent vastleggen. Het vormgeven van het tijdpad is belangrijker  

4 In de hybride 

kunsteducatie wordt 

een dergelijk vak 

omschreven als een 

hybride vak met daarin 

zowel productieve, 

receptieve en 

reflectieve aspecten als 

multidisciplinariteit en 

interdisciplinariteit, 

waarbij kernconcepten 

uit heden en verleden 

met hun relevante 

contexten aan de orde 

gesteld worden en waar 

innovativiteit en 

creativiteit een 

belangrijke rol spelen 

bij het maken van kunst 

(Van de Kamp, 2009). 
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Altermodern 
 

Het begrip altermodern, zoals omschreven door Bourriaud (2009), moet opgevat worden als 

een nieuwe mondiale cultuur. In het altermodern bewustzijn is de opvatting van cultuur 

dynamisch en wordt deze door mensen zelf vormgegeven in een voortdurend bewegend 

proces. In de kunst heeft dit ertoe geleid dat kunstenaars niet langer teruggrijpen op 

onveranderlijke culturele wortels (de eigen culturele identiteit), maar werken vanuit dit 

proces waarin menging en verandering centraal staan (Groenendijk, Hoekstra & Klatser, 2012). 

Deze, nochtans vrij radicale alternatief voor onderwijs in de kunstvakken, biedt een globale 

context en vrijheid die ongekend is voor een gemiddeld schoolvak. Het grootste risico is 

daarmee ook de grootste kracht van deze theorie, want het biedt een ware vrijheid die 

gelijk is aan de definitie van kunst. Reizen is een belangrijk kernidee in de theorie van 

Bourriaud, dat hij zowel letterlijk als figuurlijk bedoelt en waarbij de kunstenaar een 

'nomade' wordt die zich vrij en onderzoekend in de globale context beweegt. In 

altermodern kunstonderwijs vertaald zich dit naar intercultureel, procesgericht en leerling-

gestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open einde 
 

'We need schools whose tasks are sufficiently open-ended to allow students to place 

their thumbprint upon their work without a sense of redundancy. It's an ambitious aim I 

am after, but one that I think is critical in the long run for the well-being of the planet.' 
(Eisner, 2009). 

 

Door op deze manier te werken leren leerlingen dat focussen op enkel een eindproduct 

vaak geen enkele zekerheid biedt, met name in een creatief proces is het belangrijk om die 

gedachten los te laten. Ze leren daardoor dat creatieve processen opertuun zijn en dat als 

zich een opening voordoet, ze die moeten onderzoeken. Met of zonder resultaat, want 

alles in een (creatief) leerproces is een resultaat. Ze leren dat ze, evenals een kunstenaar, 

één oog op de context (het grote geheel) moeten houden en één oog op onverwachte 

ontwikkelingen die zich voordoen. Daardoor leren ze dat ze een doel kunnen bereiken 

waar ze niet op hadden gerekend. Door dit te ervaren kunnen ze leren dit proces bewust te 

sturen en de onzekerheid te omarmen en ervan te profiteren. 'Flexibel doelbewust' een 

concept van Dewey (Eisner,2002). 
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dan de bestemming. Het zogenaamde spoor dat het werk achterlaat of de 

herinnering daaraan is het bewijs dat de leerlingen deel uitmaken van een reis, een 

proces.  

 

De reis of het proces bestaat dus uit materiaal, onderzoek en experimenten. 

Documentatie van het proces vormt een significant onderdeel van het leerproces, 

het is tenslotte het bewijsmateriaal van hun aanwezigheid op het virtuele en 

werkelijke platform van ontmoeting en reis.  

De werkwijze van Reggio Emilia is gericht op deze manier van leren, zij noemen dat 

het 'zichtbaar maken van het leren en de lerenden'. Dit zichtbaar maken is nodig 

voor de actuele context van prestatiegerichtheid en verantwoording als zijnde kunst 

als examenvak. De kerndoelen en de eindtermen worden verbonden aan de praktijk 

van het samenwerkend en onderzoekend leren door dit proces uitvoerig te 

documenteren, er vervolgens op te reflecteren en te beoordelen. Deze werkwijze 

maakt producten en processen van het leren door leerlingen én docenten zichtbaar. 

Proces en producten bestaan uit experimenten, verzamelingen, (theoretisch) 

onderzoek en logboekgegevens van beelden en concepten met 

multimedialetechnieken, waaronder citaten, tekeningen, video’s, reflecties, foto’s, 

performance, (zelf ontworpen) virtuele omgevingen, etc. Tijdens het proces worden 

deze bronnen met elkaar en met anderen (ouders, familie) gedeeld. Dit stimuleert 

wederzijdse inspiratie en levert nieuwe inzichten op. Dit moet leiden tot een actieve 

houding van nieuwsgierigheid, verrassing en verwondering, zodat het proces op 

gang blijft. De bredere context hiervan, voor de beoordeling, is het inzichtelijk 

maken van de intellectuele prestaties en ontwikkelende identiteiten (Krechevsky, 

Mardell, Rivard & Wilson, 2013).   

 

De Reggio Emilia aanpak levert ook de ideale docent voor mijn visie: de 

kunstenaardocent. De atelierista (kunstenaardocent) in de scholen van Reggio 

Emilia speelt een belangrijke rol in het onderwijskundig concept. Doordat hij zich 

door specifieke competenties onderscheid van de kunstvakdocent, is hij meer 

geschikt voor deze vorm van kunstonderwijs. Dit onderscheid maakt dat de 

kunstenaarsdocent in mijn visie een onvoorwaardelijke voorwaarde is want, in 

mijn ogen, is hij degene die de cirkel van mijn visie rond en valide maakt. Alleen al 

door het wezen dat hij is en dat wat hij intrinsiek vertegenwoordigd: kunst en 

vrijheid. 

 

'Inviting students to use their imagination means inviting them to see things other than 

the way they are. [...] this is what scientists and artists do; they perceive what is, but 

imagine what might be, and then use their knowledge, their technical skills, and their 

sensibilities to pursue what they have imagined.' (Eisner, 2002, pp. 199) 
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Het atelier  
 

Om zinvolle verbanden te leggen tussen de ervaringswereld van de leerling en de culturele 

omgeving wordt het kunstvak gegeven in een atelier. De kunstenaardocent neemt het 

voortouw bij de inrichting van het atelier, dat, in de meeste gevallen, een afspiegeling zal 

zijn van het eigen atelier. Een professionele ruimte is een voorwaarde om tot goede 

processen te komen. Daarom moet ook het aanwezige en beschikbare materiaal en 

gereedschap in overleg met de kunstenaardocent worden samengesteld en aangeschaft. 

Hij is, door ervaring, de expert op het gebied van materiaal en gereedschap en laat de 

leerlingen delen in die ervaring en maakt ze bewust van de beeldende mogelijkheden van 

materiaal. De kunstenaardocent is in het atelier aanwezig als expert en als begeleider van 

de creatieve processen die de leerlingen doormaken. Het is de wens dat zij aansluiten bij 

hun eigen beroepspraktijk en hun eigen artistieke talen meebrengen naar de 

onderwijssituatie. Zij inspireren en gebruiken hun eigen creatieve vermogens om op basis 

van goed kijken, interpretatie en reflectie leerlingen nieuwe mogelijkheden aan te dragen. 

Een authentieke omgeving creëert een niet-te-onderschatten mogelijkheid tot creativiteit. 
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kunstenaardocent 
 

Als kunstenaar beschik je over een vrij onbenoembaar 'iets' in de manier waarop je 

werk tot stand laat komen, waardoor je tot iets kunt komen wat onverwacht is. Dat 

'iets' is wat de kunstenaar als docent onderscheidend maakt. Ook is de kunstenaar 

'per definitie' een expert op het gebied van creatieve processen: hij is voortdurend 

bezig met het scheppen van dingen die er niet waren. De keuze voor de 

kunstenaardocent baseer ik op de pedagogiek van Reggio Emilia en het onderzoek 

naar de kunstenaardocent in Nederlandse onderwijs wat sinds 2004 wordt geleid 

door Marike Hoekstra van het lectoraat kunst- en cultuureducatie van de 

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten. 

 

'De kwaliteiten van een kunstenaardocent zijn relevant voor een democratische 

pedagogiek en een constructivistische, democratische visie op onderwijs is nodig om te 

begrijpen hoe belangrijk de professionele beroepspraktijk voor de kunstdocent is' 
(Hoekstra, 2014). 

 

 

De onvermijdelijke vraag in deze visie op de docent is: 'of de kunstenaardocent ook 

pedagogisch en didactisch geschoold moet zijn?' Voor een wetenschappelijk 

onderzocht antwoord op die vraag wacht ik het dissertatieonderzoek van Marieke 

Hoekstra af, dat in 2017 afgerond zal worden. Voorlopig baseer ik mij op een aantal 

kwaliteiten die genoemd worden, waaronder de aanname dat 'een beeldend 

kunstenaar die in staat is om een 'goed probleem' te herkennen binnen het eigen  

domein, dat wil zeggen dat hij de juiste vragen weet te stellen, leerlingen de 

potenties van hun problemen kan tonen. Niet alleen wordt de leerling hierdoor 

bevestigd, maar het wordt de leerling mogelijk gemaakt zich verder te ontwikkelen 

in het cyclische proces van vragen en oplossingen' (Hoekstra, 2010, pp. 49).  En naar de 

ervaringen in Reggio Emilia, als zij stellen dat 'kunstenaars beschikken over de 

artistieke en professionele bagage om zich te bedienen van het vocabulaire van 

artistieke domeinen waarmee zij aansluiten bij de uitingsvormen van kinderen in 

diverse expressieve talen' (Hoekstra, 2010, pp. 16). Kunstenaars spelen zo een 

belangrijke rol in juist het behouden en ontwikkelen van de competenties in 

expressiviteit in de poëtische en visuele talen waarover kinderen beschikken. Talen 

die verloren gaan als er geen aandacht meer aan besteedt wordt.  

 

Omdat we in mijn visie over 'echte' kunst spreken in het kunstonderwijs, ligt een 

andere belangrijke reden voor de keuze van een kunstenaardocent in het feit dat 

deze in principe buiten het schoolsysteem staat. 'Een kunstenaar denkt buiten de 

bestaande orde, is flexibeler en opener en gaat er minder dan de leerkracht of een 

ouder vanuit ‘hoe de dingen horen’. Een kunstenaar werkt niet volgens een van 

buiten af bepaald systeem maar volgens zijn of haar eigen systeem, omdat hij of zij 

toch vaak alleen in het eigen atelier werkt. Hierdoor meent de kunstenaar 

soepelheid te kunnen brengen in remmende systemen en regelgevingen' (Hoekstra, 

2007).  

 Deze kwalitatieve omstandigheid van de kunstenaardocent sluit in pedagogisch 

opzicht aan bij het idee van Eisner dat kunstonderwijs ons leert de tijd te 
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'vertragen'. De productieve werktijd krijgt daardoor een heel andere betekenis, 

juist omdat kunstenaars rust en reflectie tot een belangrijk onderdeel van het 

werkproces kunnen maken. Een kunstenaardocent kan dus de ruimte scheppen om 

het vinden van een oplossing niet te plannen, maar te laten gebeuren. Hierdoor 

vind de o zo belangrijke leerervaring plaats.   

 En deze omstandigheid van de kunstenaardocent bevordert de authenticiteit 

van de verbinding van school met de buitenwereld. Niet alleen door aanwezigheid 

en de fysieke ruimte van het atelier, maar ook in taligheid: het gebruik van 

professioneel jargon brengt de kunstwereld de klas in. 'De kunstenaar in de klas 

vertegenwoordigt niet alleen zijn of haar eigen kunstenaarschap maar brengt ook 

een verbinding aan tussen de leerling en de wereld van de kunsten. De professional 

maakt deel uit van een beroepsgroep, van een discipline, van een stroming, kortom: 

een kunstenaar maakt deel uit van de wereld van de kunsten. De kunstenaar in de 

klas kan kinderen tot gids zijn op het uitgestrekte terrein van de kunst' (Hoekstra, 

2007).  

 

Samengevat is er in mijn visie een creatief professional nodig om leerlingen te 

kunnen sturen op creatieve processen en niet op producten, omdat er geen 

aanname mag zijn van een eindresultaat (altermodern). De kunstenaardocent is een 

authentiek model voor kunstonderwijs omdat hij persoonlijk is toegerust om een 

verbinding te maken tussen het lesgeven en de hedendaagse kunstpraktijk en op 

deze manier kritische denken het klaslokaal binnenbrengt. Hierbij zorgt het, van 

oudsher, leerling-gezel-meestermodel voor 'modelling', waarbij de aanwezigheid 

van een creatief model de frequentie van creatief gedrag verhoogt. En als de talen 

van het atelier gebruikt worden in het vervagen van grenzen tussen disciplines dan 

kan er een verschuiving ontstaan in de gevestigde standpunten (hybriditeit) en 

kunnen leerlingen leren door kunst: de praktijk de kunsten, die per definitie 'vrij' is. 
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