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[Uit de actualiteit] 
Volkskrant vrijdag 25 oktober 2013, pagina 28 
Jan Zoet, directeur van de Amsterdamse Theaterschool in  “Mijn Idee voor Nederland”: er komt geen toerist naar 
Nederland omdat er hotels zijn, maar voor de som der delen die onze cultuur is: het cultureel erfgoed van vandaag 
en vooral dat van morgen.  Kunst en cultuur staan – bewust en onbewust – voor wie wij zijn. In al onze diversiteit en 
vanuit verschillende motieven. We leven in een kunstencultuur, een samenleving die is doordrongen van  
schoonheid als criterium hoe we ons kleden, hoe onze huizen, onze auto’s en spullen  eruit zien en wat we in onze 
vrije tijd doen. Er is een nieuwe cultuurbeleving ontstaan. Het cultuurbeleid lijkt af en hoeft zich ogenschijnlijk alleen 
nog om het erfgoed te bekommeren. We leven echter in een onvoorspelbaar tijdperk, volgens sommigen zelfs in 
een ‘verandering van tijdperken’. Er is geen vertrouwenwekkende ideologie of breed gedragen toekomstvisie. Toch 
is er een wereldwijde beweging aan het ontstaan die erkent dat er een werkelijke transitie  nodig is om de grote 
vragen van de wereld aan te kunnen pakken. De noodzaak van verbondenheid, delen, de kracht van netwerken en 
open source, de menselijke maat, het lokale, de gemeenschap en daarmee een werkelijk andere inrichting van de 
wereld, waarvoor een nieuwe mentaliteit en cultuur voorwaarden vormen.  Die vereisen nieuwe ethische waarden 
en normen. Criteria om in kunst te investeren moeten gaan over relevantie en zeggingskracht en niet zozeer over 
toegankelijkheid en publieksbereik. We moeten kwaliteit van leven vinden in inspiratie, verbinding, schoonheid, 
verbeelding en a sence of belonging die samenvalt met een nieuw verantwoordelijk burgerschap. Juist al deze 
competenties en waarden staan voor wat kunst vertegenwoordigt. Kunstonderwijs helpt kinderen om hun 
vermogen tot scheppen te ontwikkelen, de durf om creatief te zijn, te communiceren en het onbekende op te 
zoeken. Het durven en kunnen vertellen van nieuwe richtinggevende verhalen, het openen van ogen, oren, en 
harten voor het nemen van risico’s en het durven aangaan van veranderingen die tot transitie leiden is een 
gezamenlijke opgave die nieuwe generaties ondernemers, wetenschappers én kunstenaars nu al in gang zetten. In 
wetenschap,  bedrijfsleven, onderwijs en cultuur is dit besef veel verder doorgedrongen dan in het publieke debat 
en de politiek.  Investeren in kunst  en cultuur is een voorwaarde voor de noodzakelijke innovatie en transitie van 
onze samenleving.  Investeren omdat kunst in vrijheid en scherpte moet kunnen gedijen.  Kunstenaars en kunst- en 
cultuuronderwijs moeten deze verantwoordelijkheid nemen.  
 
Liefde voor je vak delen, met een frisse blik ernaar blijven kijken 
Het is niet zondermeer zonneklaar om te zeggen welke visie op onderwijs ik aanhang. Door leeftijd en ook door 
diverse studies zijn visies zich gaan mengen. Hierdoor heb ik ook vele rolmodellen ontmoet, zicht gekregen op 
verschillende manieren van leren, ervaring opgedaan met meerdere manieren van didactiek van ‘leren leren’.  
Openstaan voor anderen en bereid zijn in anderen te investeren, is een verbindende lijn. 

 
CV rondom onderwijs 
In oorsprong ontleen ik mijn PPO aan een traditioneel leerstofgerichte, wetenschapsgerichte  gradueel opbouwende 
educatie, door in hoofdzaak zelfstandig werken en zelfstandig leren,  gericht op het bedoeld leren eigen maken van 
door de docent aangereikte leerstof, bewaking en toetsing.   
•Mijn lagere en middelbare school (ongedeeld gymnasium) kenmerken zich als meer universeel, 
wetenschapsgericht en daarbij kindvriendelijk.  •Mijn hoger onderwijs (Toegepaste Huishoudwetenschappen) is 
beroepsgericht en enigszins maatschappijkritisch. De didactische werkvormen zijn dan naast traditioneel klassikaal 

onderwijs ook veel werken in multidisciplinaire, thematische projecten, waarin beoordelingen 
ook vanuit het groepsproces en op basis van het maatschappelijk rendement daarvan onderdeel 
zijn van de wijze van beoordelen. Een meer multidisciplinaire thematische benadering heeft 
voor mij meerwaarde, al is dat zeker  voor veel situaties niet het meest effectief en vooral  ook 
niet het meest efficiënt. •Mijn Post-HBO-opleidingen Marketing en ook Post-HBO Communicatie 

kennen een hoge doelrationaliteit, echter doordat er lang niet altijd kan worden uitgegaan van een objectivistisch 
kennisbegrip en een objectief aantoonbare werkelijkheid is de kennis niet nomologisch, maar toch ook in grote mate 
interpretatief met gebruikmaking van heuristische1 en systematische methodieken (zijn geen tegenpolen!). •Nieuwe 
technieken maken dat de objectieve aantoonbaarheid toeneemt. Als student ben je regisseur en initiator van je 
eigen leerproces, waaraan de docenten faciliterend en helpend zijn. De opleiding zorgt ervoor dat de variabelen die 
nodig zijn voor volwaardig leren verankerd zijn in het leersysteem [zie ook bijlage 1, blz. 6]. •De opleiding Beeldende 

                                                           
1
 Heuristiek: cognitieve strategieën of ‘vuistregels’ die worden gebruikt om complexe mentale opdrachten ‘even snel te  

vervullen’.  In tegenstelling tot algoritmen weet je met heuristieken niet zeker of je bij de juiste oplossing uitkomt.  
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Vorming is eveneens een mix van beroepsgericht, leerlinggericht met een onderliggend vormingsgericht concept. 
Deelnemen aan en reflecteren op cultuur zijn belangrijk. De opleiding kent een deels graduele opbouw naar theorie 
en naar zelfverantwoordelijk leren. Waarbij docenten (begeleid gestuurd) en leerlingen (interesse-gestuurd, 
zelfgestuurd) zowel in de voorbereiding, in de verwerking als ook voor de regulerende functies verschillende 
wisselende posities innemen. •Mijn nevenopleidingen (onder meer tot Lasser) zijn zuiver beroepsgericht, puur 
handelingsbekwaam en kennen een gesloten curriculum. 
 
Dynamisch geheel 
De aanpakken van diezelfde opleidingen hebben zich door de jaren heen ontwikkeld, afhankelijk van ontwikkelingen 
binnen het vakgebied, politieke stellingnamen en vooral ook tijdgeest. Gaandeweg een tendens naar zelfstandig 
samenwerken en vooral ook zelfverantwoordelijk leren. Ik ben in die zin zeker geen tabula rasa.  Hierdoor is mijn 
aanpak een eclectische geworden. Naarmate ik mezelf verder ontwikkel, verbreed en groei beweeg ik me meer naar 
vorming dan scholing. Zonder een directe waardering hieraan te willen hangen: kip en ei! Dat ik zelf mijn onderwijs 
in verschillende gebieden zoek en doe, wijst er natuurlijk al op dat ik geloof dat iemand meer mens wordt door zich 
op vele gebieden te ontwikkelen. 1 + 1 = 3. En ook daadwerkelijk geloof dat het vermogen tot leren en veranderen 
tot op zeer hoge leeftijd iemand is gegeven. Mijn ervaring is dat leren niet een vast verloop kent, noch dat leren 

vanzelf gaat en ook transfer2 gaat niet vanzelf over van 
de ene naar de andere context (was dat maar zo! (: ) en 
ook geen vast eindpunt kent: niet binnen-schools en ook 
niet buitenschools. Daarbij geloof ik wél dat de plaats 
van waar je wieg heeft gestaan daarin  ongelooflijk 
bevorderend dan wel achterstellend is3. Deze kleurt in 
hoge mate in hoe iemand zich verhoudt tot zijn cultuur, 
zijn moraliteit, het ervaren belang van utiliteit, zelfs zijn 
handelingshorizon en toekomstperspectief. Ja, zelfs zijn 

leervermogen in de zin van de mogelijkheden die min of meer ingebouwd zijn via je 
genetisch materiaal en ouderlijke opvoeding. Deze bepalen daarmee ook in belangrijke 
mate hoe iemand zichzelf ziet en de ingeschatte eigen effectiviteit. De ontwikkelings- en 
veranderingsgezindheid. Dat geldt voor de leerling en evengoed voor de docent. Ik denk 
dat het goed is dat verschillen in opleiding, macht en inkomen  worden meegenomen in de kansen en 
mogelijkheden die iedereen in het onderwijs en het leven krijgt. Het is voor mij bijvoorbeeld eigenlijk onacceptabel 
dat een zogenoemde lage SES  maakt dat iemand nog altijd gemiddeld tien jaar eerder sterft. Onderwijs is erg van 
invloed op de kansen die iemand in het leven krijgt en neemt. Dat vraagt van het onderwijs misschien nog meer of 
anders gerichte aandacht  voor het type leerling, ouders en school.  
 
Scoop op de wereld mede cultureel bepaald 
Vorming en scholing dragen beide bij aan het verbreden van je horizon en het beter leren kennen van jezelf. Wel 
ben ik me meer en meer van bewust dat (mijn) scholing en vooral ook (mijn) vorming er een is op Westerse leest. 
Dat in die zin sprake is van een reflectief bewustzijn van de grondslagen van (mijn) handelen vanuit een Westerse 
cultureel geconstrueerde werkelijkheid. Inherent voor mij is dat naast kennis zeer zeker ook waarden en 
normenoverdracht thuishoren in onderwijs. 
 
De opleiding Beeldende Vorming – misschien is Verbeeldende Vorming een betere benaming - draagt expliciet bij 
aan enculturatie van het in de Nederlandse maatschappij vigerend gedachtengoed. Dit is het overdragen van 
cultuurkenmerken van een samenleving of sociale omgeving naar een individu. Een vorm van socialiseren binnen de 
cultuur waarin je bent geboren. Microkosmos van de buitenwereld als leerstof. Verbonden hiermee zijn mijn inziens  
de perceptie van de leeromgeving (inclusief individuele voorkeuren, gewoonten en individuele uitgangspositie), 
mogelijkheden tot zelfregulatie (werkzame gedragsregulatie-mechanismen), besef van denkmechanismen onder 
invloed van cultuur- en historische theorieën, gevoel voor sociaal-communicatieve oorsprong. Onder welke conditie 
is welke vorm van leren efficiënt en effectief?  Dat maakt voor mij ook de vraag actueel of en in hoeverre het gaat 
om cultuurreproductie en cultuurvernieuwing?  

                                                           
2
 http://www.youtube.com/watch?v=eME83oWFGZc&list=PL2SOU6wwxB0tZFpj59fXV6Uf-ng1oJvLk  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eME83oWFGZc&list=PL2SOU6wwxB0tZFpj59fXV6Uf-ng1oJvLk
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Waargenomen en toegekende identiteit 
Ik ben me er nog een beeld van aan het vormen, al vraag ik me af of juist een wantrouwen ten aanzien van 
bijvoorbeeld de alledaagse cultuur vertrekpunt kan zijn / moet zijn voor cultuureducatie. Vorming in die zin van een 
beoogde blijvende identificatie met een culturele matrix klinkt ook ergens als een dogma… Want wiens kennis, 
tegen de achtergrond van welke moraliteit, geven vorm aan welke cultureel geconstrueerde werkelijkheid? Ik ben 
dan ook van mening dat ook in het vormingsonderwijs in haar meest doorgevoerde vorm de leerling wel degelijk iets 
wordt geleerd  en het echt niet zo is dat hij zichzelf ‘iets / alles’ leert samen met de docenten. Het leren vindt plaats 
binnen een omringende context, binnen een bepaalde representatie.  Naarmate ik langer participeer binnen de 
opleiding Beeldende Vorming word ik me hier meer van bewust en ervaar ik een groeiend spanningsveld: 
enculturatie versus acculturatie. In feite raakt ook zoiets als ‘de Zwarte Piet discussie’ hieraan. Het aanleren van 
brede, kritische denk- en menings- en besluitvormingsvaardigheden4 neemt daarmee voor mij alleen toe in belang.  
In die zin ga ik uit van de autonomie die in ieder mens is besloten, ieder mens is tot op zekere hoogte regisseur, 
createur is van zijn eigen bestaan. Zingeving is daarbinnen belangrijk: je creëert waarde en 
geeft betekenis aan je leven. Ieder mens maakt ook zijn eigen generalisaties, hoewel die onder 
invloed van de maatschappelijke context waarin tradities en concepten elkaar beïnvloeden wel 
‘familiegelijkenissen en verschillen’ kennen.  
 
“Afzetten mag, ook tegen docentengezag”  
 
Ontwikkelen van de autonomie van de persoon, daarin ligt voor mij de kern van onderwijs, 
omdat deze iemand uitrust om met een veranderende wereld en met elkaar om te gaan. In het 
hier en nu en naar de toekomst toe in een nochtans onbekende. Essentieel voor iedereen.  Zoals Jan Zoet hierboven 
in het Volkskrantartikel  aangeeft: ‘omgaan met een wereld in transitie’. Daarbij mag je best hoge verwachtingen 
hebben. De kracht van mensen (leerlingen!), van hun kwaliteiten, hun inspiratie (de laag van betrokkenheid). 
Daarop voortbouwen.  

- Goed dat leerlingen kritisch leren zijn op het gebruik en toepassing van bestaande wetenschappelijke kennis 
.  

- Goed dat leerlingen oog leren hebben voor eigen vertellingen en koppelingen en  die van anderen. 

Meerdere gezichtspunten, overwegingen, structuren van denken en handelen en zich open en 

onbevooroordeeld leren opstellen.  

- Goed dat studenten leren maatschappelijke gevolgen van tevoren  mee in kaart te brengen. 

- Goed dat leerlingen al redenerend en reflecterend problemen leren opsporen (en niet alleen op 

verschillende manieren verschillende oplossingen leren bedenken voor problemen). Je kunt niet van tevoren 

overall weten welke kennis moet worden ontwikkeld en voor welke realisering van doelen welke kennis 

noodzakelijk is. 

- Goed wanneer leerlingen gevoeligheid aankweken voor innovatie en een open mind hebben voor 

verandering.  

Leerpsychologische, didactische onderbouwing en onderwijsvisie 
Ik neig naar de meer een drietal benaderingen vanuit de situatie en context: de meta-cognitivistische benadering, de 
constructivistische benadering  (verwerking van informatie is leidend, waarbij informatie meteen wordt 
geïnterpreteerd en direct geïntegreerd met kennis die de leerling al bezit; feitelijk draait het om de manier waarop 
de leerling leert en wat deze daarmee wil bereiken en kan doen) én ook  de systeemtheoretische benadering (want 
individu en omgeving beïnvloeden elkaar niet alleen, maar veranderen elkaar ook). Niet dogmatisch, vanuit een 
eclectisch model: dat wat werkzaam is op een bepaald moment in een bepaalde setting en vraagstelling. In die zin 
hangen vakvisie, didactiek van het leren, rol en (taak)initiatief van docent en leerling ook samen. [zie ook bijlage 2, 
blz. 5 -11]. 
 

                                                           
4
 http://www.youtube.com/watch?v=DvOt2dRJ9Kg&list=PL2SOU6wwxB0tZFpj59fXV6Uf-ng1oJvLk&index=2 [over kritisch denken] 

http://www.youtube.com/watch?v=AnQVT_p6pxg&list=PL2SOU6wwxB0tZFpj59fXV6Uf-ng1oJvLk [concentratie, ‘echt’ zien=relaties leggen  vraagt tijd]   

http://www.youtube.com/watch?v=DvOt2dRJ9Kg&list=PL2SOU6wwxB0tZFpj59fXV6Uf-ng1oJvLk&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=AnQVT_p6pxg&list=PL2SOU6wwxB0tZFpj59fXV6Uf-ng1oJvLk
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Basishouding docentschap  

 De docent is respectvol naar de leerlingen én naar collegae. Vanuit die veiligheid ontdekken leerlingen dat ze 
beeldende competenties hebben. Dat het er niet om gaat of zij daarin uitblinken. Dat het er wél omgaat dat zij 
proberen hun mogelijkheden daarin te verkennen. Ook al heeft iemand van zichzelf het idee  er niet voor in de 
wieg  gelegd te zijn. Wie wel?  Ook in het beeldend onderwijs gaat het om nurture en nature.  

 Als docent voel ik me geprikkeld om een weg te vinden in een aanpak die past bij de persoonskenmerken en 
behoeften van de leerling, om een brug te slaan tussen aanleg en ervaring. In die zin is mensgerichtheid een 
kritische factor. Naar mijn idee binnen àlle scholing en vorming. In het vakgebied beeldende vorming zijn 
didactische en pedagogische vaardigheden naar mijn idee misschien wel prioritair boven vakspecifieke kennis 
omdat houding en waarden op non-cognitief gebied onwijs veel invloed hebben. 

 Voor het opdoen van een positieve ervaring is het van belang op meerdere punten te wegen. 

 Het ‘leren leren’ is iets waar je je hele leven plezier van hebt. Het stelt je in staat om een vraagstuk zelfstandig 
aan te vliegen en eigenstandig oplossingen te bedenken. Een milieu van dialoog in de klas draagt bij aan de 
mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. De student leert zijn eigen aanpak te verwoorden én te verdedigen 
en wordt daarmee weerbaar, mondig, assertief. Empowerment vind ik daarbij belangrijk: het versterken van het 
geloof in eigen kunnen. Dat doe ik door studenten te betrekken in elkaars aanpak en door de inbreng van 
medestudenten te benutten om een zo breed mogelijke scoop bij de student te bewerkstelligen. Dit draagt ook 
bij aan meer gelijkwaardige verhoudingen in de relatie docent – student en binnen de groep als geheel. 

 Het beeldend vak doet op andere hersengebieden een beroep dan andere vakgebieden. Het vakgebied draagt 
bij aan je groei als mens, dat is althans mijn overtuiging. Het beeldend vak heeft het in zich om iemand zich 
uniek te laten voelen door uiting te geven aan de eigen uniciteit van de student.  Het beeldend vak komt aan 
iemand zijn ‘zijn’. Het geeft je extra mogelijkheden om met gevoelens om te gaan en ruimere mogelijkheden in 
het zoeken naar oplossingen. In die zin vergroot het je onafhankelijk en zelfstandig functioneren, verdiept het je 
gevoelsleven en inlevingsvermogen, vergroot het je draagkracht en slagvaardigheid. Persoonlijk weet ik uit 
ervaring dat je hieraan een gevoel van trots kunt ontlenen dat positief bijdraagt aan je zelfwaardering. Ik vind 
het dan ook geen ‘randvak’. 

 

 
Bronnen:  
 - Gloudemans, H.A., (2013). Critical Thinking and self-efficacy. Useful concepts in nursing practise and   education. Proefschrift 

TU  
- Hoobroeckxs, F., Haak, E. (2002). Onderwijskundig ontwerpen. Het ontwerp als basis voor leermiddelenontwikkeling. Bohn 

Stafleu van Loghum, Houten.  
- Leenders, Y., Naafs, F., Oord van den, I. (2007). Effectieve instructie. Leren lesgeven met het activerende directe 

instructiemodel. CPS. Onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort. Sectie Onderwijs en Educatie, KUN.  
- Marzano. R., Miedema, W.(2011) Leren in 5 dimensies. Moderne didactiek voor het voortgezet onderwiojs.  Van Grocum, 

Assen.  
- Plasman, J.W.M., Capita Selecta, Ped. Psych. Ond.kunde. P.P.O.  
- Verheul, I., (2002). Alles over opdrachten. Boekenreeks Leermiddelenontwikkeling. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.  
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Bijlage 1: Mindmap onderwijskundige, didactische , psychologische elementen [mvo] 
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I Casus Second Skin 

[Uit de school geklapt] 
Niveau 3 van het SUMMA College Zorg en Welzijn krijgt van mij een lescyclus aangeboden van vier 

bijeenkomsten waarin zij aan de gang gaan met het maken van een masker. Iedere leerling creëert 
haar eigen unieke masker naar eigen ontwerp en uitvoering uit chamotteklei met gebruikmaking van 
de plakjes of roltechniek in een 3D uitvoering, waarbij het masker een totaal masker betreft (dus niet 
enkel een soort van Zorro of Venetiaans oogmaskertje). De maskers worden beoordeeld op 
uitwerking naar structuur, textuur, aan – en opbouw, als ook op aansprekendheid en afwerking. 
Leerlingen beoordelen elkaars werk en dat maakt 30% van het individuele cijfer uit en onderbouwen 
hun waardering, waarbij ieder 10 punten kan verdelen over de drie categorieën. Dit op een speelse 
manier: votes toekennen. Ook de docent beoordeelt hierop het werk wat 70% van het cijfer 
toevoegt.   

Leerlingen leren de basistechnieken en basisprocessen van het werken met klei, ervaren de plastische 

eigenschappen van dit materiaal, plannen en bereiden hun werkzaamheden voor, zijn kritisch op hun 

werkproces en geven smoel aan hun eigen artistieke keuzen. Doelen leeractiviteiten specifiek: 

ontwerpen: bewust creëren = bewust kiezen! Verband aangeven tussen het idee dat je hanteert en 

de vormgeving van je beeldend object én ook met jouw werkproces; ontwikkelen (wendbaar gebruik 

van het materiaal); beschrijven en reflecteren: wat wil je uitdrukken met jouw object? 

In het lokaal is voor eenieder een set werkmaterialen en leerlingen kunnen naar eigen believen materialen 

meenemen voor het aanbrengen van textuur en afwerking. Iedereen ontvangt een bronnenboek, 

een kijkwijzer en een persoonlijke werkwijzer met stappenopbouw keramisch werken. Een ieder 

maakt verslag van de eigen aanpak in de dummy.  

“Je weet misschien wel wat je wilt, maar nooit hoe het wordt” 

Onderwijsvisie:  Beroepsgerichte scholing. Praktijkgericht onderwijs. Geprogrammeerde instructie 
(behavioristisch). 

Didactisch:  Accent op zelfstandig werken. Sterk aandacht voor instructievariabelen en 
motorische vaardigheden. Vakspecifieke vaardigheden wat betreft keramisch werken 
centraal. Klassikale instructie: wat gaan we doen, uitleg mindmap als routeboekje. 
Opdracht zo concreet en tastbaar mogelijk. Zorgen voor structuur in de lesstof en 
opdelen van de handelingen in deelstappen. Als docent ben ik in eerste instantie 
instructor en vervolgens begeleider. Checken naar duidelijkheid van taakeisen. 
Leerling uitnodigen om het geheel samen te vatten om te controleren of de opdracht 
volledig is begrepen en overgekomen en er geen misverstanden ontstaan. Ook tijdens 
het traject: wat hebben we gedaan, wat gaan we nu doen, wat staat er op stapel voor 
volgende keer. Bewaken van voortgang en eventueel herstelbeslissingen laten nemen 
(reguleren).  Korte demonstraties met aandachtspunten. Voorbeelden uitgewerkt, 
concretiseren. Leeractiviteiten visueel zichtbaar maken. Reflectie stimuleren op 
aanpak, zodat leerling alert kan zijn op leermomenten in de eigen (stage-)situatie. Hoe 
bereid je je werk voor en hoe kan een reader / een instructie je hierin ondersteunen? 
Ingaan op individuele begeleidingsvragen gedurende de les, geleide inoefening als 
kern-leeractiviteit.   

Pedagogisch:   Nadrukkelijk aandacht besteden aan opbouw structuur lesstof, niveau afstembaar en 
aanpasbaar. Signalering of iedereen nog meedoet en meegaat en het tempo kan 
volgen. Uitstelgedrag in de gaten houden, want bij keramisch werken stelt het 
materiaal zijn eigen tijdspad. Ruimte bieden voor niveauverschillen in het vinden van 

Bijlage 2: voorbeelden eclectisch model / afweging scholing – vorming  / afhankelijk van doelgroepen en leeropgave 
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een antwoord op de beeldende vraagstelling. Belonen wanneer de leerling zich inzet 
om er meer werk van te maken. Betekenis geven aan de opdracht (affectief 
voorbereiden van het leren: functie van maskers door de eeuwen heen, interesse 
wekken), individuele aandacht en feedback, aandacht voor de motivatie en positieve 
benadering door actief te luisteren, aandacht te spreiden en suggesties te doen, 
ruimte eigen creatieve inbreng breed te laten en interactie tussen leerlingen te 
stimuleren: ga ook bij elkaar te rade. Andere leerlingen deelgenoot maken in de 
creatieve handeling door deze te delen en anderen uit te nodigen met ideeën te 
komen. Andere leerlingen bevragen bij het interpreteren van de instructies, rekening 
houdend met het werkproces van de ander (hulpvraag uitstellen, vangnetconstructie 
leren hanteren).  

 
“Kan ik niet, bestaat niet” 
 

Prettige leeromgeving, groeipotentie 
Belangrijk vind ik dat iedere leerling zich geaccepteerd weet. Kindvriendelijke 
benadering, wat zeker niet gelijk staat aan leerlinggericht (andersom wel). In ‘mijn’ les 
het gevoel heeft welkom te zijn en ervaart dat zijn / haar aanwezigheid bijdraagt aan 
een fijne groep. Net zoals het voor de leerling van belang is om zich te richten op de 
interesses, behoeften en capaciteiten van anderen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder 
mens het in zich heeft zijn capaciteiten te ontwikkelen en zich breder te ontwikkelen. 
Daarbij is van groot belang niet alleen wàt je leert, maar ook hoe je leert en binnen 
welke condities je leert.  
 
Vrijheid van handelen ontstaat wanneer  er opties openstaan 
Gaandeweg ervaart een student  dat deze steeds meer kan en kent; het is mijn 
uitdaging om hen dat te laten ervaren, zodat ze trots zijn op wat er uit hun handen 
komt.  Dat zij blij verrast zijn dat zij erin slagen een beeld in gedachten tastbaar te 
maken op eigen wijze voor een ander. Gaandeweg leert iemand  zichzelf daarin steeds 
meer toe te staan en los te komen van de geijkte ideeën over wat ‘mooi’ is of ‘kunst’. 
De student leert ook  hierin verder te kijken dan zijn neus lang is. Zijn oordeelsvorming 
op te schorten en te nuanceren. Ik kan als docent de leerling helpen belemmerende 
en stimulerende factoren te verkennen en te herkennen. De student leert zich steeds 
vrijer daarin op te stellen, zodat die zich teweer kan stellen tegen ideeën van derden 
daarover. Om hierin te kunnen groeien is het  basaal dat een student kennis heeft van 
materialen en technieken. Dit activeert  diverse begaafdheidsgebieden. Het geheel is 
meer dan de som der delen. Vanuit een groeiende kennis over technieken en 
materialen is het gaandeweg steeds beter mogelijk om gedachten / gevoelens binnen 
een bepaalde opdracht of thematiek te uiten of een vorm van leren te kiezen met 
meer eigen verantwoordelijkheid. Dat vraagt om oefening en het opdoen van 
ervaring.  
 
Kaders bieden houvast 
Duidelijkheid over de opdrachtstelling én de elementen waarop oordeelvorming 
plaatsvindt over het eindproduct is elementair, zodat de leerling weet binnen welke 
kaders hij of zij het experiment aan kan gaan. Voor het opdoen van een positieve 
ervaring is het van belang op meerdere punten te wegen. Een combinatie van 
techniek, vormgeving, oorspronkelijkheid, presentatievorm en afwerking.   

 
Als docent gun ik studenten de beleving van experimenteren en het ontdekken van 
eigen voorkeuren. Dit maakt dat ik me als docent terughoudend op wil stellen in het 
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interveniëren in het beeldend werk van de leerling. Door het stellen van (leer)vragen, 
het suggereren van alternatieven, het helpen bij het leren kijken maakt de student 
eigen keuzen welke niet ’de mijne’ hoeven te zijn.  
 
Loslaten van geijkte paden 
In aanvang heb ik als docent veelal een sturende en instruerende rol en vaak ook een 
klassikale rol. Dat maakt dat alle studenten vanuit een zelfde vertrekpunt van start 
gaan met een opdracht. Dit is overigens slechts deels het geval, want nieuwe kennis 
berust op een synthese van oude kennis en nieuwe indrukken. Ook al zal de start 
voor eenieder een zelfde vorm van aanbieden kennen, vanuit een ieders 
referentiekader treedt ook al bij de start differentiatie op. Bij het uitwerken van het 
experiment en het eigen onderzoek ben ik vooral ondersteunend.  
 
Meer wegen leiden naar Rome 
Ook al weet een student op voorhand hoe iets er naar zijn of haar idee eruit gaat zien 
(daar is naar mijn idee niets mis mee, het conceptuele proces is voor mij niet ‘heilig’), 
in de praktijk doen zich gaandeweg het proces áltijd veranderingen voor die vragen om 
keuzen. Of omdat iemand technisch nog niet zodanig is onderlegd dat hij of zij over 
een adequaat handelingsrepertoire  beschikt, ideeën rijpen, invloed van de omgeving 
optreedt (wat en hoe doen anderen dingen), ….   

 
Niet vrijblijvend 

Juist het zo concreet mogelijk proberen te begeleiden, zonder in te grijpen in het 

beeldend werk of alles op zijn beloop te laten, zie ik als de kracht van een docent. 

Geen sinecure.  Dat vraagt om lef en nieuwsgierigheid bij student en  docent en veel 

reflecteren zonder dat dat als zodanig er dik bovenop ligt. Het beeldend vak heeft het 

in zich om iemand zich uniek te laten voelen door uiting te geven aan de eigen uniciteit 

van de student.  Het beeldend vak komt aan iemand zijn ‘zijn’.  Een cadeau van de 

student aan de docent als dat lukt.  

 
 
Metacognitieve kennis, houding en vaardigheden 
Het Summa-college voorziet in een vraag naar geschoolde activiteitenbegeleiders. 
Creativiteitsontwikkeling, beeldende vorming is daarbinnen een belangrijk domein. De voorbereiding 
op de latere beroepsuitoefening staat hierbinnen centraal. 5 
Ook al is bij de opdracht taakbewustzijn misschien  voldoende om tot het productresultaat te komen, 

gezien de setting van de beroepsopleiding is juist ook ruim aandacht voor de metacognitieve kennis, 

houding en vaardigheden van belang. Bijvoorbeeld nadenken over de vraag: hoe kom ik / kan iemand 

komen tot een beeldende uitwerking?  Hoe ben ik tot dit masker gekomen: wat wil ik dat het 

uitdrukt, welke emotie, via welke ingrepen? Aandacht ook voor het geven van feedback aan elkaar: 

hoe geef je opbouwende feedback? Reflecteren op het resultaat en dit koppelen aan het werkproces.  

Hoe is je zelfbeoordeling opgebouwd? Hoe kun je deze opdracht vertalen naar jouw cliëntengroep 

waarmee je werkt. Wat is het nut van deze opdracht, welke varianten kun je zelf bedenken? 

Toepassingsgerichtheid van het onderwijs is belangrijk. (Leerlingen ervaren de beeldende lessen 

                                                           
5 Het SUMMa kent competentiegericht onderwijs, de opdracht in engere zin is niet direct een competentiegerichte 

opdracht. Integratie van kennis, vaardigheden, en attitudes is geen uitgangspunt. En het is ook niet zo dat de leerling in een 
simulatie de opdracht inoefent met cliënten bijvoorbeeld.  
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ergens als ‘kunst maken’.  Ze zien hun docent ook als ‘praktiserend kunstenaar’. En kunst maken is 

niet iets dat zij met hun cliënten kunnen doen…. Het terugvertalen naar simpele opdrachtvormen als 

afgeleide van hetgeen waarmee ze in de opleiding bezig zijn, is een lastige voor menig student.  

Daarom verdient het ook aanbeveling om naast een uitgewerkt  ‘hoge eisen object  ‘ juist ook kleine 

objecten te maken of op papier te zetten die hun eigen cliënten ook kunnen maken. Hetgeen dus 

niet betekent dat hun eigen opdrachten zich hiertoe beperken. Wel dat zij stilstaan bij een 

oplopende moeilijkheidsgraad en daarmee dus stilstaan bij de competenties van hun cliënten. Van 

belang daarin een goede balans te vinden. Toepassingscondities en mogelijkheden in kaart brengen. 

Transfer naar de praktijk. (Als docent kun je dit ook faciliteren: in de dummy opschrijven naar welke 

vormen voor de praktijk je een opdracht kunt vertalen. En daar elkaar in voeren. Zodat de leerlingen 

met elkaar een kleine ideeënbank daarvoor samenstellen). Waar zitten de kritieke punten in het 

werkproces en hoe geef je daar aandacht aan? Dit betekent aandacht voor taakanalyses  om 

doelstellingen en leeractiviteiten te bepalen voor je cliënten. Hoe kun je je cliënt helpen in het 

richten van zijn aandacht? De leerling verwoordt zijn stappen  systematisch.  

Casus II Zwarte Piet  

[Uit de actualiteit] 
Volkskrant, donderdag 24 oktober 2013,  
De discussie gaat al lang niet meer over de houdbaarheid van Zwarte Piet, maar over de onderhuidse 

spanningen die een multiculturele samenleving met zich meebrengt. Niemand weet waarom Jan 

Schenkman rond 1850 Zwarte Piet introduceert in een kinderboek. Niemand weet precies wie Piet is.  

Piet is niet echt, omdat Sint niet echt is. We accepteren al vijf eeuwen dat Sint fictie is. Uiterst 

modern, want niet egalitair, maakt hij geen onderscheid naar ras, geloof, afkomst, inkomen of sekse. 

Daarvoor moet wel het hele land collectief aan de leugen. Een paar weken liegen in  dienst van een 

(pedagogisch) kinderfeest. Een pact met de stilzwijgende afspraak dat Sint en later Piet (niet)  

bestaan. Met de afspraak dat Nederlandse ouders zelf Sint en Zwarte Piet zijn. En kent een kind die 

afspraak dan zit het vanaf dat moment in het complot. Kom je aan Sint of Piet, dan kom je aan 

henzelf en daarmee aan hun integriteit als opvoeder. Daarom vinden vele de discussie over de 

oorsprong van Sint en Piet ook niet zo bijster interessant: ze zijn het toch zelf, zoals hun ouders, 

grootouders en overgrootouders. Een koloniale oprisping? Een katholieke bisschop in een hervormd 

land? Een Moor? Een Saraceen die ooit de kusten in het Middellandse Zeegebied onveilig maakt ? 

Mauritius, de patroonheilige van de keizers van het Heilige Romeinse Rijk? De Freisinger Moor in het 

pauselijk wapen van de in Beieren geboren Paus Benedictus uit 2005? Herdenking in jaarlijkse 

optochten van de strijd tussen christenstrijders en Moorse strijders? Alle onderdeel van de 

geschiedenis van Zwarte Piet. Een verbinding met de geschiedenis van slavernij is er niet, dat is 

eerder een kwestie van projectie, een aanname op basis van gebrek aan historische kennis. (Marleen 

de Vries, historisch letterkundige). 

Eindhovens Dagblad 24 oktober 2013  
De Duitse filosoof Jurgen Habermas ontvangt 6 november 2013 de Erasmusprijs voor zijn verdiensten 

voor Europa. Hij zegt: ‘In tijden van grote veranderingen en economische crisissituaties hebben 

mensen neiging hun toevlucht te nemen tot zogenaamd natuurlijke vormen van identiteit. Kinderen 

worden niet met een nationaal bewustzijn geboren. Het is een met bestuurlijke middelen bevorderd 

product. Natiestaten zijn creaties uit de 19e eeuw, historische onderbouwingen van nationale 

gevoelens zijn vaak  ‘fictief’. Dat is in veel gevallen aantoonbaar. Het gevoel te behoren tot een 
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afzonderlijke culturele traditie, het idee van ‘etnische identiteit’, kan subjectief zozeer waar zijn dat 

het verandert in een objectief sociaal (politiek) feit, ongeacht de leugentjes die ter versiering worden 

gebezigd.  

Eindhovens Dagblad 26 oktober 2013. 
“In onze moderne geïndividualiseerde maatschappij trekken burgers zich steeds minder aan van 

autoriteiten. We zoeken onze eigen waarheid bij elkaar, wetenschappers hebben ook maar een 

mening. Er ontstaat een soort van internetlogica, waarbij je allerlei verbanden en belangen ziet, maar 

moeilijk  van een afstand kunt inschatten hoe zwaar die wegen”, aldus cultureel socioloog Stef 

Aupers.  

De woordvoerders van de VN het zwijgen opleggen betekent gegarandeerd heibel! Dat mensen per 
definitie geen verandering willen is naar mijn idee ook niet waar; ook niet als ze het in de kern raakt, 
in hun traditie en cultuur. De hakken gaan meestal pas echt in het zand, wanneer iemand het gevoel 
heeft dat het wordt opgelegd, wanneer iemand zich niet serieus genomen voelt. Elkaar te lijf gaan 
lost niets op. Voor verandering is een gevoel voor urgentie van belang. “Ik voel de urgentie niet, wat 
is het echte probleem? Wat zit erachter?”  
 

Onderwijsvisie:Een mooie aanleiding voor probleemgestuurd 6 vormingsonderwijs vanuit een 
verklarings- dilemma- en feitenprobleem wat in projectvorm kan worden 
uitgewerkt: hoe komt het dat dit ineens zo’n issue is? Hoe sta je er zelf tegenover? 
Tot welke vragen kom je? Welke bouwstenen voor meningsvorming kun je in een 
kritische discussie naar boven lokken binnen een respectvolle dialoog? Welke 
verschijnselen en gebeurtenissen zijn er in termen van een onderliggend proces, 
mechanismen of principe? Hoe ziet een variant eruit die voor- en tegenstanders 
verbindt? Sociaal-constructivistische visie op leren, creëren van een omgeving 
waarin de kans dat leerlingen zelf waardevolle en adequate kennis(systemen) 
opbouwen, gewaarborgd is en zelfsturing een belangrijke factor is.   

 

Didactisch:  Zelfstandig samenwerken in combinatie met zelfverantwoordelijk leren. Iedereen 
beschikt over voorkennis en gezien het aantal reacties op facebook7 zijn ook erg veel 
mensen intrinsiek gemotiveerd met deze materie bezig. Het issue is gedurende een 
relatief korte termijn toppic en leent zich ook goed om in een korte tijdsspanne te 
verkennen. Het is een ‘beperkt probleem’ (niet teveel onderwerpen). ‘Het naaste 
kennisniveau’-aspect: leerlingen komen in aanmerking met de net iets grotere 
complexiteit die in de maatschappelijke discussie besloten ligt. Er zit een orde van 
cognitieve incongruentie in.  Dit element van tegenspraak werkt prikkelend. Als 
leraar treed je op als tutor om waar nodig het denkproces op gang te houden, 
eventueel bij te springen in de organisatie en via online en offline communicatie 

                                                           
6
 In probleemgericht  onderwijs heeft het woord probleem vaak een bredere betekenis en in projectonderwijs 

gaat het altijd om een ontwerpproces. De opdracht kan elementen van beide in zich hebben. Een vorm van 
casusonderwijs omdat het aan een oorspronkelijke context is ontleend met een min of meer open 
vraagstelling, waarbij leerlingen het issue analyseren om te achterhalen wat het probleem nu eigenlijk is. In die 
zin ook weer niet ‘echt’ casusonderwijs’, omdat de oplossing in principe niet bekend is, ook (nog) niet bij jou als 
docent. In die zin kun je ook niet de rol van ‘expert’ op je nemen, wat onverlet laat dat je vanuit verschillende 
invalshoeken (vak)input kunt aanreiken. De onderliggende gedachte bij PGO en casus-gerelateerd  onderwijs is 
de aanname dat probleemoplossende vaardigheden zich vooral ontwikkelen door oefening.  

7 https://www.facebook.com/pietitie. Geraadpleegd 27 oktober 2013. Stand: 2.172.178 personen vinden dit leuk · 

1.767.353 praten hierover 

https://www.facebook.com/pietitie
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binnen de groep divergent denken8 te stimuleren. Helpen om een fenomeen wat ze 
allen denken te kennen, te verkennen en aan te scherpen (bewustzijn van selectie, 
vervorming, aannames …) om tot (her)nieuw inzicht te komen. Kennis opdoen in 
dienst van het probleem wat om een oplossing vraagt. Toetsen is lastig. Het is niet 
van belang dat leerlingen op het eind  van het traject op ‘hetzelfde niveau’ zitten. Te 
denken aan een advies of aan het zichtbaar maken van hoe een verandering uitpakt.9 
Bijvoorbeeld samenstellen van een veranderboekje10 voor kinderen, ouders en 
Sinterklaas of een filmpje, waarin je mensen meeneemt en inspireert. Of een 
journaalpresentatie. Of het bedenken van variantfestiviteiten vanuit het 
gedachtengoed van tegenstanders. Wellicht ontstaat daaruit voor de toekomst een 
nieuw feest, dat voor- en tegenstanders bindt. Wanneer verschillende groepen van 
zes tot acht mensen aan de gang gaan, ontstaat er een staalkaart van mogelijkheden.  

 

Psychologisch:  Wanneer leerlingen bezig zijn met dit issue raakt het hun eigen identiteit. Er is geen  
‘fout’ en ‘goed’ antwoord.  Eenieder kan zich in dialoog en samenwerking met elkaar 
oriënteren op het ervaren van ruimte voor de eigen keuzes en zich inzetten voor een 
oplossing, waarbij eenieder trouw kan blijven aan wie ze ten diepste voelen te zijn. 
Als leraar kun je verbondenheid in verscheidenheid laten ervaren door focus te 
richten  op het communicatie-proces in de groep. Een contact dat enerzijds open, 
eerlijk, nieuwsgierig en betrokken is op elkaar (veilig en ondersteunend), maar ook 
uitdagend en provocerend. Begeleiding komt in de interactie met de (vragende) 
leerling tot zijn recht, niet op gezag van eigen (vak)kennis11. Gidsen in het 
onderzoeken van kennis, houdingen en gedrag. Leren in een interactief proces; door 
samen te werken aan dezelfde doelen ervaren studenten nieuwe perspectieven die 
door anderen worden ingebracht. In onderlinge samenwerking ontstaat de 
confrontatie tussen conflicterende informatie en opvattingen (constructieve 
frictie). Dit daagt studenten uit tot co-constructie van kennis en doet een appel op 
hun ambitieniveau om het best mogelijke resultaat te bereiken. Het inbrengen van 
een licht competitie-element: schoolbreed in verkiezing brengen van het meest 
haalbare, oorspronkelijke en draagvlak genererende voorstel en dit bijvoorbeeld 
aanbieden aan de gemeente.   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

                                                           
8
 Divergent denken: het vermogen om verschillende responsen voor een probleem te bedenken. Convergerend 

denken: toespitsend denken.   
9
 http://www.ed.nl/economie/pakpapier-met-gekleurde-pieten-op-nieuwe-beurs-in-eindhoven-video-1.4067910 

10
 Eindhovens Dagblad: 30 oktober 2013: ‘volgend jaar verschijnt het eerste kinderboek waarin het personage 

van Zwarte Piet is aangepast aan het moderne klimaat’. De hulpjes van Sinterklaas hebben daarin verschillende 
kleuren, meldt uitgeverij Leopold. Het boek wordt geschreven door Robert Vuijstje. 
11 De relatieve prestatie van een leerling op een bepaald moment is niet meer zo belangrijk, veel meer het verstaan van de 

ontwikkelopgave van de leerling en de uitdaging die nodig is om de autonomie verder te stimuleren. Het doel daarbij is het 
ontwikkelen van zelfbewustzijn, zelfinzicht, in contact zijn met je eigen kern in de ontmoeting en interactie met de 
omgeving waarin je als leerling opgroeit. En omgeving die uitdagend is en eisen stelt. Hoe weet je wat je wilt? Waar gaat 
het naar toe? Wat zijn de nieuwe ijkpunten? Het leren zit in het proces, niet in het product. En dat is een intiem en 
spannend contact op de grens van de comfortzone en de zone van naaste ontwikkeling. Leren is lef hebben om uit de eigen 
comfortzone te stappen. En dat geldt zowel voor de leerling als voor jezelf als leraar.  
 

 

 


