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Inleiding
Op de academie kreeg ik bij didactiek les in
één vorm van kunsteducatie, de authentieke
kunsteducatie. Deze vorm wordt het beste
geacht en we moeten deze dan ook toepassen
bij het maken van onze lessen. De authentieke
kunsteducatie wil dat kunsteducatie beter
aansluit bij de leefwereld van leerlingen en wil
kunst die alleen binnen de school functioneert
voorkomen. Ze moet ook persoonlijk en
maatschappelijk relevant zijn. De professionele
kunstenaar komt de klas in en de actuele kunst
is heel belangrijk. In het algemeen zijn dit geen
slechte punten. Maar wat me altijd is opgevallen
is dat dit de enige vorm van kunsteducatie
is waar ik veel over hoorde. Er is nooit echt
een andere vorm van kunsteducatie aan bod
gekomen. Bij kunstgeschiedenis hoorden we nog
wel eens iets over de vroegere kunstdidactiek,
omdat dit vaak gelinkt is aan de kunst van
die tijd. Ik wil daarom onderzoeken of ik de
authentieke kunsteducatie zelf de beste vorm van
educatie vind.
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Daarnaast is de persoonlijke ontwikkeling is iets
wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden. Toen
ik van de middelbare school afkwam, had ik
nog niet het idee dat ik iets over mezelf wist en
het had fijn en makkelijker geweest als ik daar
eerder achter was gekomen. Ik ben nogal een
gesloten type en had in mijn jeugd twee dingen
waarin ik mezelf kon uiten, muziek en beeldende
kunst. Ik zat op vioolles, zong en had tekenen als
examenvak. Tekenen was iets wat ik altijd al deed,
maar tijdens deze lessen werd ik uitgedaagd om
verhalen te vertellen. Om aan de hand van een
thema een compleet eigen werk te maken. Ik heb
nooit met zoveel plezier aan een vak gewerkt
en ik voelde me altijd heel erg op mijn gemak in
deze lessen. Het kunstonder wijs was voor mij de
per fecte plek om mezelf persoonlijk te ontwikkelen.
Ik kon daar werk maken dat met mij te maken had,
zonder dat ik dat letterlijk hoefde te benoemen.
Een andere manier om mezelf te uiten zonder
dat ik dat met woorden uit hoefde te leggen.
In de gesprekken die ik in de afgelopen jaren
voerde met mijn medestudenten merkte ik dat die
persoonlijke ontwikkeling door meer mensen werd
gemist.

Wat ik heel belangrijk vind in het onder wijs
is dat de leerlingen leren wie ze zijn en het
optimale uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast
ga ik kijken naar de verschillende vormen
van kunsteducatie die er in het verleden
zijn geweest en kijk ik naar de authentieke
kunsteducatie. Mijn vraag is daarom:
Welke vormen van kunstonder wijs zorgen
er voor dat jongeren in de 21e eeuw, in de
middelbare school leeftijd, zich het best
op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen
en in hoeverre draagt de authentieke
kunsteducatie hieraan bij?

8
Hoe ontwikkelt een jongere zich op persoonlijk vlak?
o Wat is de definitie van persoonlijkheid?
o Wat gebeurt er allemaal in de jongere op
lichamelijk en geestelijk gebied?
o Wie zijn de jongeren van de 21e eeuw?
o Hoe help je mee aan de ontwikkeling van
jongeren?
Welke vormen van kunstonder wijs zijn er geweest?
o Welke vormen van kunstonder wijs nemen de
leerling als uitganspunt?
o Wat houdt de authentieke kunsteducatie
precies in? En wat doet deze methode voor
de leerling?

De ontwikkeling
van een jongere op
persoonlijk vlak

9

Hoofdstuk 1

Voor ik ga kijken naar verschillende
soorten van kunsteducatie, wil ik eerst
kijken naar de jongeren. We maken het
onder wijs voor hen, dus moet dat ook goed
op hen aansluiten. Mijn doel als docent is
om leerlingen zichzelf te laten verbazen,
zichzelf te leren kennen, te leren uiten en
zo het optimale uit zichzelf te leren halen.
Hoe verloopt de persoonlijke ontwikkeling
van een jongere en hoe kan ik, als docent,
een bijdrage leveren aan dit proces?
Als docent ben ik iemand die onder wijs wil
maken dat passend is voor elke leerling. Elke
les wordt aangepast aan mijn bevindingen
van de les er voor. Mijn begeleiding is ook
voor elke leerling anders. Om dit onder wijs zo
goed mogelijk aan te laten sluiten, praat ik
ook veel met mijn leerlingen.
Het afgelopen jaar heb ik een periode als
invalkracht lesgegeven op het mbo. Mijn
studenten waren tussen de 18 en 25 jaar.
Ik gaf hen heel veel vrijheid en wilde ook
dat ze vooral zelf de verantwoordelijkheid
namen voor hun opdracht. Ze vonden dit
erg moeilijk en vonden ook dat het mijn taak
als docent was om er voor te zorgen dat ze
aan het werk waren en alles inleverden. Dat
was ik niet met hen eens. Ik vertelde hen dat
ik dacht dat het mijn taak was om er voor
te zorgen dat de informatie helder was, de
spullen aanwezig waren en dat ze bij mij
terecht konden met vragen. Ik stuurde hen
mailtjes met hoe en waar ze de opdrachten
in moesten leveren, daarnaast vertelde ik het
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in de les. Toch miste ik op de inleverdatum nog veel
opdrachten. Ik was erg verbaasd, omdat dit naar
mijn beleving grote gevolgen kan hebben voor het
halen van je diploma. Het bleek dat docenten erg
flexibel waren en de studenten veel uitstel gaven.
Dit begreep ik niet, omdat ik als ik iets niet inlever
het pas een jaar daarop opnieuw mag proberen. Ik
ben altijd voor het bevorderen van zelfstandigheid
geweest. Ik vond het heel belangrijk dat leerlingen
leren zelf dingen te regelen in plaats dat iemand
dat voor hen doet. Dit was zo tot ik me goed ging
verdiepen in de ontwikkeling van jongeren.

11

1

1.1

De definitie van
persoonlijkheid

Wanneer je je persoonlijk ontwikkelt,
werk je aan je persoonlijkheid.
Onder persoonlijkheid versta ik de
manier van gedragen die iemand
een langere tijd laat zien en
waarmee hij of zij zich onderscheid
van een ander. Deze manier van
gedragen is vrij consistent. 1 Gedrag
komt altijd voor uit wie je bent, je
persoonlijkheid komt tot uiting in
je gedrag. Dit betekent natuurlijk
niet dat je altijd handelt naar je
persoonlijkheid, situaties kunnen
verschillen, daarom kijk je ook naar
het grotere geheel.
Wanneer iemand zich persoonlijk
ontwikkelt leert hij dus wie hij is. Hij
leert welke keuzes bij hem passen,
wat hij mooi vindt en lelijk en wat
voor hem belangrijk is.

1 Wijsman, E. (2008).
Psychologie en sociologie. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv
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1.2

Jongeren in de
middelbare school leeftijd

Jongeren in de middelbare school
leeftijd (± 11-17 jaar) maken
van alles mee. Ze raken in de
puberteit en moeten zich opnieuw
leren verhouden tot wie ze zelf
zijn. Vanuit de neuropsychologie
kunnen we de ontwikkelingen die
jongeren doormaken opdelen in
drie verschillende ontwikkelingen.
Deze manier van opdelen heb ik
meerdere keren terug zien komen
uit boeken van verschillende
tijden. De lichamelijke ontwikkeling,
de cognitieve ontwikkeling en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Deze ontwikkelingen vinden niet
tegelijkertijd plaats en het verschilt
ook per persoon wanneer welke
ontwikkeling begint. 2 Om de jongere
goed te kunnen begrijpen, wil ik kort
naar deze ontwikkelingen kijken.

2 Jolles, J. (2016).
Het tienerbrein. Over
de adolescent tussen
biologie en omgeving.
(3e druk) Amsterdam:
Amsterdam University
Press B.V. (Blz. 24-25)

1.2.1		
De lichamelijke ontwikkeling
Vanaf ongeveer je tiende levensjaar
begint de puberteit. De hypofyse, een
klier onder de hersenen, krijgt dan
het signaal om geslachtshormonen
aan te maken. Door deze
hormonen beginnen de lichamelijke
veranderingen. De geslachtsrijping
vindt plaats en de pubers krijgen
een groeispurt. Tijdens de groeispurt
groeien ze zo snel dat de hersenen
het soms niet bij kunnen houden.
Het evenwicht binnen het lichaam
verschuift, waardoor pubers soms
wat onhandig over kunnen komen.
Rond je zestiende ben je lichamelijk
volgroeid. 3

1.2.2
De cognitieve ontwikkeling
Ons brein heeft een grote invloed
op hoe we ons gedragen. De
hersenen bestaan uit allerlei delen,
waar van de hersenschors oftewel
de cortex het grootst is. Die beslaat
wel driekwart van het opper vlak. De
cortex bestaat uit vier verschillende
kwabben. Drie zorgen voor het
ver werken van informatie die via de

3 Nelis, H., & Sark van,
Y. (2015).
Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt
jongeren van 10 tot
25 jaar? (15e druk)
Utrecht/Antwerpen:
Kosmos Uitgevers
(Hoofdstuk 1.2)
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zintuigen binnenkomt. De vierde, de
frontaalkwab, helpt ons met allerlei
complexe vaardigheden. Hierbij
hoort bijvoorbeeld impulscontrole,
plannen, problemen oplossen en
het overzien van consequenties.
In het voorste gedeelte van de
frontaalkwab ligt de prefrontale
cortex. Die kiest welk gedrag je in
welke situatie moet gebruiken. Omdat
de vaardigheden complex zijn, duurt
het langer voordat dit deel van de
hersenen volgroeid is, gemiddeld tot
je vijfentwintigste. 4

4 Jolles, J. (2016).
Het tienerbrein. Over
de adolescent tussen
biologie en omgeving.
(3e druk) Amsterdam:
Amsterdam University
Press B.V. (Blz. 29)
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Naast het impuls controlerende oftewel remmende systeem
in de frontaalkwab zijn er ook specifieke emotiegebieden
in je hersenen, de insula, die juist stimulerend werken. Deze
twee systemen werken in de puberteit nog niet goed samen,
waardoor de jongere bijvoorbeeld de consequentie van
zijn handeling niet in kan zien. Ze handelen uit impulsen
en zijn daardoor vaak wat onvoorspelbaar. Ze zijn
vaak minder gevoelig voor straf, maar extra gevoelig
voor beloning. Het brein van een jongere reageert extra
heftig op positieve of negatieve dingen op het sociale
vlak. Daarom speelt de vriendengroep ook een grote
rol. Een jongere wil graag geaccepteerd worden door
leeftijdsgenoten. Deze reactie van het brein zorgt er ook
voor dat jongeren op deze leeftijd vaak meer risico nemen
als vrienden of leeftijdsgenoten meekijken. 5

Hoewel de balans tussen de emotie
en het verstand nog wel eens kwijt
is tijdens de pubertijd, is dat niet
perse slecht. Een jongere gaat
hierdoor op zoek naar nieuwe
dingen. Bijvoorbeeld naar de rol
van zichzelf binnen een groep. Zoals
neurobioloog Dick Swaab zegt: ‘De
puber moet het veilige eigen nest uit
en in een nieuwe omgeving zijn eigen
onafhankelijke leven beginnen. Als hij
zorgvuldig alle risico’s af zou wegen,
zou dat nooit gebeuren.’

5 Jolles, J. (2016).
Het tienerbrein. Over
de adolescent tussen
biologie en omgeving.
(3e druk) Amsterdam:
Amsterdam University
Press B.V. (Blz. 39-40)
6 Nelis, H., & Sark van,
Y. (2015). Puberbrein
binnenstebuiten. Wat
beweegt jongeren van
10 tot 25 jaar? (15e
druk) Utrecht/Antwer-

We hebben vastgesteld dat
jongeren een bepaalde cognitieve
ontwikkeling doormaken. Hieruit
kunnen we bepaalde punten
halen die van invloed zijn op de
manier waarop onder wijs het best
aangeboden kan worden.
Doordat de frontaalkwab nog
niet volgroeid is, moeten we de
jongeren helpen bij het uitvoeren van
complexe taken zoals plannen en het
oplossen van problemen. Daarnaast
zijn jongeren gevoelig voor beloning.
Een positieve benadering is daarom
beter dan een negatieve.

pen: Kosmos Uitgevers
(Hoofdstuk 1.3)
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1.2.3
De sociaal emotionele
ontwikkeling
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De sociaal-emotionele ontwikkeling is op te
delen in drie fases. Deze fases zijn gemaakt
op basis van de gemiddelde leeftijd waarop
een stukje van deze ontwikkeling plaatsvindt.
Dit betekent dat jongeren ook eerder of
later in een fase terecht kunnen komen. Deze
indeling ben ik vaker tegengekomen en lijkt
algemeen aanvaard te zijn. Fase 1 is van
10-14 jaar, fase 2 is van 14-16 jaar en fase
3 van 16-22 jaar. Omdat mijn onderzoek
gaat over de ontwikkeling van leerlingen op
de middelbare school zal ik alleen naar fase
1 en 2 kijken.

Fase 1: 10-14 jaar

7 Nelis, H., & Sark van,
Y. (2015).

In deze fase vinden de pubers
de mening van hun ouders minder
belangrijk dan in de eerste tien jaar
van hun leven. Zoals we eerder al
zagen ligt de focus dan meer bij de
vriendengroep en wordt hun mening
veel belangrijker. Buiten de groep
vallen is het allerergste wat een puber
kan overkomen, daarom doet hij mee
met de laatste hypes. De groepsdruk
is hierbij ook heel hoog. De keuzes die
een puber maakt, zijn vaak gericht op
de korte termijn, de consequenties kan
hij nog niet geheel overzien. 7 8

Puberbrein binnenstebuiten. Wat beweegt
jongeren van 10 tot 25
jaar?
(15e druk) Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers (Hoofdstuk 1.4)
8 Jolles, J. (2016).
Het tienerbrein. Over
de adolescent tussen
biologie en omgeving.
(3e druk) Amsterdam:
Amsterdam University
Press B.V. (Hoofdstuk
9)

Fase 2:14-16 jaar

9 Nelis, H., & Sark van,
Y. (2015). Puberbrein
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Tijdens deze fase is de puber
meer bezig met de vraag wie
hij zelf is. Om bij de groep te
horen, moet je nu juist opvallen.
Daarom wordt er tijdens deze
fase veel geëxperimenteerd met
het uiterlijk. Ook wordt er veel
risico genomen en wordt er van
alles uitgeprobeerd. Hoewel
er beter na wordt gedacht
over de keuzes, overzien ze
de consequenties op de lange
termijn nog niet helemaal.
Relativeren vinden pubers ook
erg moeilijk, emoties zijn nog erg
kwetsbaar en de emoties wisselen
elkaar vaak ook snel af. 9 10
Vanuit de sociaal-emotionele
ontwikkeling blijkt ook dat
jongeren erg gericht zijn op
hun vriendengroep. Je kan
hier gebruik van maken door
competitieve leertaken in te
zetten. Daarnaast vinden
jongeren relativeren nog erg
lastig en gaan hun emoties alle
kanten op. Als docent moet jij
een veilig leerklimaat creëren,
waarbinnen je hen daarmee kan
helpen.

binnenstebuiten. Wat
beweegt jongeren van
10 tot 25 jaar?
(15e druk)Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers (Hoofdstuk 1.4)
10 Jolles, J. (2016).
Het tienerbrein. Over
de adolescent tussen
biologie en omgeving.
(3e druk) Amsterdam:
Amsterdam University
Press B.V. (Hoofdstuk
9)

1.3

Individuele
verschillen in
de ontwikkelingen.
Hoewel alle ontwikkelingen
uit de vorige paragraaf
bij elke jongere zullen
plaatsvinden, vinden ze
niet tegelijkertijd plaats en
verlopen ze per persoon
anders. Er zijn verschillende
factoren die er voor zorgen
dat een jongere zich positief
ontwikkelt, beschermende
factoren, maar ook factoren
waardoor de kans groter
wordt dat hij zich negatief
ontwikkelt, risicofactoren.

1.3.1
Beschermende
factoren
Het gezin en de familie zijn
van groot belang. Wanneer
je opgroeit in een stabiel
gezin en je ouders hoger
opgeleid zijn, werkt dit in
je voordeel. Daarnaast
is het belangrijk dat er
voldoende leermateriaal
aanwezig is en dat er
buitenschoolse activiteiten
worden ondernomen.

Nieuwsgierigheid moet
bevorderd worden en er
moet de mogelijkheid zijn
om de eigen interesses
te ontwikkelen. Daarnaast
is het belangrijk dat er
iemand is die de jongere als
voorbeeld kan nemen, die
inspireert en sturing geeft. 11

1.3.2
Risicofactoren
De risicofactoren kunnen
al tijdens de geboorte
ontstaan door verschillende
medische problemen. Ziekten
en gezondheidsproblemen
blijven tijdens het hele
leven zorgen voor een
risicofactor. Psychologische
problemen, stress, slaaptekort
en concentratieproblemen
kunnen ook voor een
negatieve ontwikkeling
zorgen. Daarnaast zijn het
niet kennen van de taal,
armoede, slechte relatie met
ouders en een slechte school
grote factoren waardoor
een jongere zich niet kan
ontwikkelen tot zijn maximale
mogelijkheden. 12

De jongeren die op hun zestiende al goed
zelfstandig hun weg kunnen vinden in de wereld,
zijn vaak opgegroeid in een omgeving vol
beschermende factoren. Jongeren die hier pas
later klaar voor zijn, moesten waarschijnlijk meer
moeilijke dingen over winnen. Dat betekent niet dat
deze leerlingen niet dezelfde potentie hebben,
ze hebben alleen meer tijd nodig en meer kansen
om net zover te komen. De plek waarin je opgroeit
en welke kansen je aangereikt krijgt en of je veel
ziek bent of niet hebben dus veel invloed op de
ontwikkeling die een jongere doormaakt. Arm zijn
is niet alleen een nadeel voor het betalen van
bijvoorbeeld de huur, maar is ook nadelig voor de
ontwikkeling die je doormaakt.

21

Om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren
te bevorderen, moeten we proberen om zoveel
mogelijk beschermende factoren te bieden.
Een aantal van deze factoren liggen in het
gezin waarin je opgroeit. Als docent moet je
de mogelijkheid geven om de eigen interesse
te ontwikkelen en nieuwsgierigheid bevorderen.
Daarnaast kun je inspireren en sturing bieden.

11 Jolles, J. (2016) Het tiener-
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Jolles, J. (2016) Het tienerbrein.
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1.4

De jongeren van de 21e eeuw

De jongeren van nu, in het begin van de
21e eeuw, zijn de millennials, geboren
tussen 1981-2000. Volgens Jolles zijn
millennials bezig met communicatie, dit doen
ze met hun smartphone en allerlei sociale
media. Wat hen bezighoudt is hetzelfde
als waar alle jongeren zich mee bezig
hebben gehouden de afgelopen jaren. Ze
spelen, experimenteren, praten over elkaar,
vergelijken zichzelf met anderen et cetera.
Dit is niet anders dan de jongeren van
vroeger. Veel mensen van de generaties voor
de millennials denken dat de hersenen van
de millennials zijn veranderd door het vele
computergebruik. Aan de ene kant klopt dit,
maar aan de andere kant ook niet. Uit de
hersenpsychologie blijkt dat de hersenen een
plastisch geheel zijn wat zich altijd aanpast
aan de omgeving. De hersenen functioneren
net iets anders, aangepast aan de baan
die je hebt en de werkzaamheden die je
uitvoert. Hoewel de hersenen dus andere
informatie moeten ver werken dan vroeger,
blijft de manier van ver werken hetzelfde. 13
We leven nu in een beeldcultuur, dat is de
informatie die de hersenen moeten ver werken.
Hoe ze deze informatie ver werken is precies
hetzelfde als honderden jaren geleden.

22
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Wanneer ik zoek naar informatie over
de invloed van de beeldcultuur vind ik
vooral informatie die niet onderbouwd is.
Veel mensen denken dat de beeldcultuur
van invloed is op hoe wij informatie
ver werken, maar dit is niet wetenschappelijk
onderbouwd. Daarnaast vind ik heel veel
verschillende informatie over invloed op onze
concentratie en een kortere spanningsboog.
Ik heb er voor gekozen om deze niet
uitgebreid te behandelen. De ontwikkeling
van de jongere heb ik vooral vanuit de
neuropsychologie benaderd. Daarom heb
ik me bij het zoeken naar verschillen in
generaties gefocust op de kant van de
neuropsychologie. Het belangrijkste hierbij is
dat de manier van ontwikkeling in essentie
niet is veranderd.

13 Jolles, J. (2016).Het tienerbrein. Over de adolescent tussen
biologie en omgeving.(3e druk)
Amsterdam: Amsterdam University Press B.V. (Hoofdstuk 3, blz.
46-47)

1.5

Theoretisch raamwerk
voor het beoordelen van een
educatievorm

Vanuit de bovenstaande theorieën over de
ontwikkeling van jongeren is een aantal criteria
te halen om de ontwikkeling te bevorderen. Een
aantal daar van gaat over de docent (of de ouder/
begeleider) en er is een aantal criteria dat gaat over
de educatievorm.
Als docent is het goed om een meer coachende rol
aan te nemen. Daarbinnen probeer je de leerling te
inspireren en sturing te bieden. Je zorgt voor een
veilig leerklimaat, waarin de leerling zichzelf dur ft
te zijn. Daarnaast help je met het plannen en leer
je de leerling met zelfstandigheid om te gaan. Het
werkt goed om de leerling te belonen in plaats van
te straffen. Als laatste kun je inspelen op de waarde
die de jongere hecht aan zijn vriendengroep door
competitieve leeropdrachten te gebruiken.
De methode die je als docent gebruikt moet in ieder
geval de mogelijkheid bieden om de eigen interesse
te leren kennen en aansluiten op de leefwereld.
Daarnaast moet het de nieuwsgierigheid van de
leerling bevorderen.
Volgens de ‘ information gap theor y ’ komt
nieuwsgierigheid op wanneer de aandacht gericht
wordt op een kloof in iemands kennis. Dit zou een
gevoel van ongemak moeten geven, waardoor je
gemotiveerd bent om het ontbrekende stuk informatie
te krijgen. De grootte van de kloof wordt bepaald
door wat je al weet en door wat je wil weten.

24

Wanneer je al veel over een
onder werp weet, overlapt het laatste
stukje teveel met wat je al weet. Als
je er nog niets over weet of er niet
in geïnteresseerd ben, is de kloof te
groot en zal je er niet aan beginnen.
Belangrijk is dus dat je iets over een
onder werp weet en geïnteresseerd
bent om er meer over te weten te
komen. Nieuwsgierigheid, of ook wel
de ‘ intrinsieke motivatie om te leren’
komt dus voort uit een onder werp
waar je in min of meerdere mate
geïnteresseerd bent en waar je iets
over weet. 14
Wanneer je aan wil sluiten op de
interesse van een leerling, sluit je dus
ook aan op de voorkennis van een
leerling. Door met leerlingen te praten
merk je wat hen bezig houdt en wat
ze al weten. Wanneer je thema’s ruim
houdt, kunnen de leerlingen daar zelf
hun eigen interessegebied in vinden.
Omdat de rol van de docent niet
altijd vast staat bij een vorm van
kunsteducatie zal ik me meer richten
op de twee punten van de methode.
Ik zal de vormen van kunsteducatie
hieraan spiegelen om te kijken welke
vorm het meest voldoet.

14 Peeters, M. (2015)
Hoe worden leerlingen
nieuwsgierig?
JSW, 8 april 2015, blz.
32-35

Nu we hebben gekeken naar
wat de jongere doormaakt in
zijn ontwikkeling en waar hij
daarom behoefte aan heeft in het
onder wijs, gaan we kijken naar
het kunstonder wijs. Welke vormen
van kunsteducatie zijn er geweest
die gericht zijn op persoonlijke
ontwikkeling van jongeren en
wat is de rol van de authentieke
kunsteducatie hierbij?

26

ver s c hil l e n d e
vo r m en v a n
k unsto n d e r w i j s
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Hoofdstuk 2

Toen het kunstonder wijs rond 1875 opkwam in
Nederland had dit vooral een maatschappelijke functie.
Het tekenonder wijs had in andere landen al veel
veranderingen ondergaan, maar in Nederland was dit
geen prioriteit in het onder wijs. Tot de verschillende
wereldtentoonstellingen opkwamen en het duidelijk werd
dat de Nederlandse kunst niet dezelfde kwaliteit had
als die van de andere landen.15 Daarna volgden de
vormen van kunstonder wijs elkaar snel op. Niet al deze
vormen van educatie zijn even relevant geweest voor
de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Daarnaast
is het niet haalbaar om 150 jaar aan kunsteducatie
te bespreken. Daarom licht ik er alleen de vormen van
educatie uit die de leerling en zijn ontwikkeling in
de visie van de methode als uitgangspunt noemen. Ik
probeer daarin zo volledig mogelijk te zijn. Er zullen
hier waarschijnlijk vormen bij zitten die in de uitvoering
niet bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van
jongeren. Ik wil daarnaast diepgaander ingaan op
de authentieke kunsteducatie, de vorm die wij op de
academie aangeleerd krijgen.

15 Jong, M. de (1991). Tekenen
een leervak? De school anno, 3,
Geraadpleegd van http://www.
remery.nl/sm-remery/dsa/Artikelen/artjrg06_10/art90302.html
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2.1

Vormen van kunstonderwijs die
gericht waren op de persoonlijke
ontwikkeling van jongeren

2.1.1
De Reform-beweging

29

Na vele jaren de natuur natekenen en er voor
zorgen dat de maatschappij vooruit ging door
middel van kunst, kwam begin 1900 een omkeer. In
het Expressionisme wat toen ontstond werden alle
‘academische regels’ uit de Renaissance overboord
gegooid. In deze tijd kwam er belangstelling voor
de kunst van de Aboriginals uit Afrika en werd men
opnieuw enthousiast over de middeleeuwse kunst.
Naast het Expressionisme in de kunst, kwam er een
Reform-beweging op in het onder wijs. Deze was er
al iets eerder in Engeland en Duitsland, maar kwam
toen ook in ons land. Bij de Reform-beweging is
de vorming van de individualiteit heel belangrijk.
Door middel van wetenschappelijk onderzoek kwam
er ook meer aandacht voor de ontwikkeling van
kinderen. Wilhelm Preyer bracht al in 1882 een
boek uit over de psychologie van het kind. Na hem
hebben veel mensen kindertekeningen bestudeerd,
waar verschillende obser vaties uitkwamen. Sommige
van hen onderscheiden periodes en koppelen dat
aan een leeftijd, anderen koppelen het aan de
kunstgeschiedenis. Het doel van de Reform-beweging
is vooral dat de leerlingen weer meer teruggaan
naar de natuur, dat ze hun individualiteit vormen en
dat ze gevoel krijgen voor ritme en ornamenten. In
1905 kreeg een officiële staatscommissie de opdracht
om te onderzoeken hoe het tekenonder wijs er voor

stond. Uiteindelijk kwamen zij tot
een negatief oordeel, dit omdat het
onder wijs niet methodisch genoeg
was. De docenten waren daarnaast
ook niet goed opgeleid in de
psychologie van het kind. 16

16 Gerritse, A. (1976).
Beknopte geschiedenis
van de beeldende vorming. (1e druk) De Bilt:
Cantecleer bv.
17 Gerritse, A. (1976).

Voor de Reform-beweging werden
geometrische draadfiguren en
wandplaten over natuur nagetekend
(Afbeelding 2). De Reform-beweging
wil meer aansluiten bij de interesse
van het kind en laat het daarom
voor werpen uit het dagelijks leven
natekenen, waar van de basis
geometrische vormen zijn (Afbeelding
3). Daarnaast worden allerlei
versieringen getekend en leren
de leerlingen tekenen met licht en
schaduw en werken met kleur. 17

Beknopte geschiedenis
van de beeldende vorming. (1e druk) De Bilt:
Cantecleer bv.
Afbeelding 2:
Opdracht van voor de
Reformbeweging.
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Afbeelding 3:

Opdracht van tijdens de
Reformbeweging.

2

3
31

De tekeningen die worden gemaakt zijn
niet erg kinderlijk, oog voor de individuele
ontwikkeling van het kind is er nog niet
genoeg. Wel vind ik het mooi dat deze
beweging vanuit nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschap een nieuwe vorm van onder wijs
probeert te bewerkstelligen.
Het doel, de individualiteit van de leerlingen
bevorderen, past mooi binnen mijn kader. De
uitwerkingen van deze theorie, het natekenen
van voor werpen en natuur en het maken van
versieringen, past hier niet bij. Met deze
opdrachten wordt de eigen interesse en de
nieuwsgierigheid niet bevorderd. Hoewel men
dacht dat dit aansloot bij de wereld van het
kind, werd er niet gekeken naar wat het kind
daadwerkelijk interessant vond.

2.1.2
Richard Rothe

18 Gerritse, A. (1976).

Wat de kinderen op school moesten
tekenen, was niet hetzelfde als wat
ze uit zichzelf tekenden. Richard
Rothe is met deze conclusie aan de
slag gegaan en heeft hier voor een
nieuwe methode geschreven. Hierbij
zegt hij dat we niet uit moeten gaan
van de directe waarneming, maar
van de voorstelling van het kind.
Hierbij is een tekening niet meer
alleen een weergave van de natuur,
maar vertelt deze ook iets over de
verbeelding van de maker. 18

ming. (1e druk) De Bilt:

Beknopte geschiedenis
van de beeldende vorCantecleer bv.
19 Boots, A., Fey,
I.,Grijzenhout, F.,Koevoets, B.,Meilink, A.,Rheeden, H. van, Slot,
A.,Willink, J. (1980)
Geen dag zonder lijn.
Honderd jaar tekenonderwijs in Nederland
1880-1980, Bussum:
Unieboek b.v.

Het natekenen van de natuur, wat
in zijn tijd als goed tekenonder wijs
werd gezien, liet hij achter zich.
Door verschillende nieuwe onderzoeken naar de
kindertekening werd duidelijk dat de inbreng
van de leerling niet goed zichtbaar was. Rothe
zocht naar een manier waarin het kind zich wel
zelf kon uitdrukken, dit noemde hij scheppend
tekenen. Tekenen als expressie van het innerlijke.
Doordat de leerling vrij beeldend aan de slag
mag, gaat de leerling veel beter naar de dingen
om zich heen kijken, dan wanneer hij die precies
na moet tekenen stelt Rothe. Zo ontstaan er allerlei
eigenaardige voorstellingen als wonderbloemen en
sprookjesbomen. 19

32

Een opdracht van Rothe laat zien
dat leerlingen met stukjes gekleurd
papier een figuur moesten maken
(Afbeelding 4). De bedoeling was om
het besef van vlak te ontwikkelen.

33

Rothe probeert met zijn methode
veel meer bij het kind te blijven.
Hij is meer bezig met het gevoel
dat de maker heeft. De methode
zelf lijkt de eigen interesse meer
te bevorderen, doordat Rothe
de vrijheid geeft om een eigen
onder werp te kiezen. Daarnaast
mag de leerling zelf weten hoe hij
het verbeeld. De opdracht sluit
echter niet aan op wat de methode
belooft. De opdracht vraagt dat elke
leerling ongeveer hetzelfde doet. Dit
bevordert geen nieuwsgierigheid. Jan
Klaassen, die het uitgangspunt was
van de opdracht hierboven, is een
belangrijke figuur voor kinderen. Dat
past weer wel bij de eigen interesse
van het kind.

Afbeelding 4: Opdracht waarbij
de figuur van Jan Klaassen uit
stukjes gekleurd papier wordt
opgebouwd.

2.1.3
Bauhaus

20 Gerritse, A. (1976).

Na de Eerste Wereldoorlog komt de
Bauhaus op, in Duitsland. Hoewel men de
kunsten in dienst van de maatschappij wil
stellen, willen ze vanuit de basis beginnen
om de kunsten opnieuw op te bouwen.
Dit doen ze door onderzoek te doen
ten aanzien van materiaal, kleur, vorm,
constructie, beweging, ritme en structuur.
Het onder wijs op de Bauhausacademie is
opgedeeld in twee delen. Eerst is er een
half jaar basisjaar. Hierin maak je kennis
met allerlei verschillende materialen. Dit
is met alle opleidingen samen. Daarna
heb je drie jaar om je in een van de vijf
studies te verdiepen (Afbeelding 5). Al
de informatie die wordt geleerd, wordt
gebruikt om het gebouw te verbeteren.
De gedachte was dat een goed gebouw
bijdraagt aan een betere nieuwe wereld.
Naast de verschillende beeldende
oefeningen, was er ook aandacht
voor ontspannings-, ademhalings- en
concentratieoefeningen en was het
praktisch er varen van het materiaal
belangrijk. 20

ming. (1e druk) De Bilt:

Beknopte geschiedenis
van de beeldende vorCantecleer bv.

In verband met het onder wijs kunnen
we het niet echt hebben over dé
Bauhaus-ideeën. Daar voor is er
in het Bauhaus veel meer aan de
orde geweest dan dat er in het
beeldende onder wijs is gebeurd.
Vanuit de Gestaltungslehre, ofwel
de vormgevingsleer, wordt er in het
beeldende onder wijs veel aandacht
gegeven aan kleurenleer, vormleer,
materiaalstudies, textuurstudies en
ritmische vormoefeningen. De docent
bepaalt welke regels er zijn en
daarbinnen kan de leerling naar
eigen inzicht variëren. De eigen
mogelijkheden zijn hierdoor beperkt. 21
Het feit dat leerlingen zelf bezig
moeten met de materialen om het te
er varen vind ik hier heel mooi aan. Het
experiment van de leerling, het eigen
onderzoek, staat vanuit de methode
voorop. Toch blijkt dat de docent hier
veel regels stelt, waardoor de leerling
weinig eigen onderzoek kan doen. De
nieuwsgierigheid en het zoeken naar
de eigen interesse worden hierin niet
bevorderd. Er is ook te weinig ruimte
om als leerling te experimenteren met
materialen en daarin je eigen keuzes
te maken.

21 Gerritse, A. (1973).
Geschiedenis van de
beeldende vorming.
(1e druk) De Bilt: Cantecleer (Blz. 129-131)

Afbeelding 5: Het
onderwijsprogramma
van het Bauhaus. Van
de buitenste rij, het
basisjaar, werk je naar
binnen toe.
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5
2.1.4
H9
Na verschillende ontwikkelingen in Duitsland en Engeland
zijn er in Nederland negen mensen geweest die naar de
kunsteducatie hebben gekeken. Negen Haagse tekenleraren
richtten H9 op, een werkgemeenschap voor tekenen en
kunstgeschiedenis. Zij namen de theorie van Rothe als
uitgangspunt. De leerling moet serieus geworden nomen en
zijn expressie staat centraal. Ook zij gaan onderzoek doen
naar de kindertekening, maar kijken daarnaar in het licht
van de dieptepsychologie. Een psychologie die gebaseerd
is op obser vaties van het menselijk gedrag en niet op
onderzoeken in laboratoria. 22 Bij H9 staat vrij tekenen en
fantasie voorop. Sprookjes worden gezien als een goed
thema. Kinderen zouden hierin hun onderbewuste ideeën
kunnen uiten.

Er is veel kritiek geweest vanuit
traditionele kringen. Men was niet
overtuigd van de waarde van het
onderzoek naar kindertekeningen
en de aanmoediging van fantasie.
Meneer Veth schrijft in 1937
in de Telegraaf: ‘ Welnu, ik ben
niet overtuigd, dat de zozeer
aangemoedigde fantasie en zoo
weinig zakelijk gecontroleerde
waarneming, die blijkt uit de groote
massa der kindertekeningen, welk
ik heb te zien gekregen, voor het
verdere leven van eenig nut is.’ 23
Deze negen tekenleraren hebben
met weinig mensen veel bereikt. Ik
vind het mooi dat ze benadrukken
dat de leerling serieus genomen
moet worden en echt zíjn expressie
centraal staat. Ze proberen aan
te sluiten op de interesse van de
kinderen door sprookjes als thema
te nemen. Ze onderzoeken ook wat
kinderen interessant vinden door
kindertekeningen te analyseren.
Sprookjes zijn een onder werp wat
voor veel kinderen goed aansluit.
Nieuwsgierigheid lijkt minder
bevorderd te worden. De leerling
moet vooral werken naar de eigen
beleving.

22 Gerritse, A. (1976).
Beknopte geschiedenis
van de beeldende vorming. (1e druk) De Bilt:
Cantecleer bv.
23 Gerritse, A. (1973).
Geschiedenis van de
beeldende vorming.
(1e druk) De Bilt: Cantecleer (Blz. 95-97)
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6
Afbeelding 6:
Een werk van een 12-jarig
jongetje, gemaakt tijdens een
tekenles van een H9-docent.

2.1.5
Reggio Emilia

24 Meeuwig, M., Sche-

Al 6 dagen na de Tweede
Wereldoorlog ontstond vlakbij het
dorp Reggio Emilia, Italië, een eerste
kindercentrum. Het kindercentrum was
een initiatief van de bewoners zelf.
Ze wilden het verleden achter zich
laten en een nieuwe betere wereld
beginnen. Hun overtuiging was dat
een betere wereld begint bij betere
mensen en een betere opvoeding.
In korte tijd ontstonden er meerdere
scholen voor het jonge kind tot 7
jaar. De inhoud werd in samenspraak
met verschillende partijen ontwikkeld.
Malaguzzi, een docent was nauw bij
de scholen betrokken. Ze hadden
geen pedagogische methode die
ze volgden en moesten net als de
kinderen nog veel leren. Hieruit
ontstond het idee dat je alleen
van de kinderen kan leren over
dingen die over hen gaan of voor
hen bestemd zijn. Al snel stond het
kind centraal in het denken. Vanuit
de neurologie, de pedagogiek, de
psychologie en de biologie werd er
onderzoek gedaan om het onder wijs
zo goed mogelijk te maken. Er is
geen vastomlijnde methode, omdat
ze vinden dat je nieuwsgierig moet
blijven kijken naar het kind en zijn
ontwikkeling.

Reggio. Een introductie

pers W., & Van der Werf,
T. (2007). Sporen van
in de sporen-pedagogiek. Amsterdam: B.V.
Uitgeverij SWP Amsterdam (Hoofdstuk 2)
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Ze hebben nooit willen bewijzen
wat ze deden, maar zagen dat de
kinderen goed ontwikkelden. 24

41

Ter wijl ik deze manier van educatie
onderzocht, proefde ik een enorme
drijfveer om goed onder wijs te
maken vanuit de leerling. Om een
nieuwe wereld vorm te geven was
onder wijs nodig. Hoewel er geen
vastomlijnde methode is, blijven ze
zich ontwikkelen door middel van
allerlei wetenschappelijke bronnen. Ik
vind het een groot voordeel dat ze
bleven zoeken naar manieren om hun
onder wijs te verbeteren. Daarnaast
gebruiken ze daar voor verschillende
wetenschappelijke partijen. Een
nadeel is dat er doordat er geen
goed beschreven methode is. Ik weet
daarom niet hoe het kunstonder wijs
er binnen deze methode uitziet en
wat de rol van de docent is.

2.1.6
Vrije expressie
Nadat de Tweede Wereldoorlog afgelopen was, stond
de wereld voor een enorme wederopbouw. In de jaren
na de oorlog werkt Herbert Read aan een manifest
voor de nodige pedagogische veranderingen die
hij denkt dat moeten plaatsvinden. De oorlog had
duidelijk het slechte van de mens laten zien en Read
denkt dat het onder wijs daar voor verantwoordelijk
is geweest. Het onder wijs legde wel aandacht
op het verstandelijke en morele, maar besteedde
geen aandacht aan het gevoel. Hierdoor worden
mensen geen eenheid van verstand en gevoel. De
individualiteit van een persoon wordt niet gevormd,
waardoor mensen ontvankelijk zijn voor dictatuur,
stelt Read. De opvoeding moet er voor zorgen dat het
individu zich kan ontwikkelen en dat daarnaast het
saamhorigheidsgevoel wordt bevorderd. Deze manier
van opvoeden kan alleen door expressie zegt hij. De
expressie die hij bedoelt is het uiten van gevoelens
die in het onderbewuste plaatsvinden. De leerling
moest hierom genoeg materialen aangereikt krijgen,
zodat het kind tot zijn expressie kon komen. De docent
had hier geen rol in. 25
25 Gerritse, A. (1976).
Beknopte geschiedenis
van de beeldende vorming. (1e druk) De Bilt:
Cantecleer bv.
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Ik denk dat de doelen die Read stelt, bereikt
kunnen worden door middel van kunst. Ik leer(de)
mezelf echt beter kennen door het maken van
kunst en het waardering hebben voor kunst zorgt
vaak voor een samenhorigheidsgevoel.
Bij de vrije expressie probeert men de eigen
interesse en nieuwsgierigheid te bevorderen.
Door thema’s vrij te laten en veel materialen aan
te reiken, wordt de leerling gedwongen om te
experimenteren. Bij deze vorm van kunsteducatie
heeft de docent geen rol. Dat betekent dat hij
niet kan inspireren, geen sturing kan bieden, niet
kan helpen plannen, niet kan belonen en alle
andere punten die belangrijk bleken te zijn om de
persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Afbeelding 7:
Voorbeeld van vrije
expressie.

7

2.1.7
Geleide expressie
In 1956 brengen van Gelder en van Praag een boek
uit: Beeldende Expressie. Zij hebben gezien dat de
methode van de vrije expressie, niet onder wijsbaar
is. Zij willen bewust leiding geven aan de expressie
van het kind. Het verschil met Read is dat zij expressie
zien als een deel van de tekening. Die ontstaat door
de manier waarop het kind zijn wereld en het tekenen
beleeft. Dit heeft dus niet te maken met de expressie
van het onderbewuste. De docent heeft de taak om
de leerling te laten experimenten met de verschillende
beeldelementen en te helpen bij het kiezen daar van.
Hij geeft instructies over het gebruik van materiaal en
begeleidt waar nodig.
Een jaar later komt er een nieuw boek van hen
uit. In dit boek vertellen ze over de doelen van
handvaardigheid. Hierin stellen ze dat het doel van
handvaardigheid het gebruiken van de creatieve en
technische talenten is. Door verschillende materialen
en gereedschappen te hanteren, kun je deze talenten
verder ontwikkelen. Handvaardigheid is gericht op de
vorming van het kind en niet op het maken van een
werkstuk. 26
De opdrachten moeten bestaan uit het leren van
verschillende vormelementen, zoals vormgeving, functie,
voorstelling, materiaal en dergelijke. Daarnaast moet
de leerling iets leren over het gebruik van materiaal.
De vormelementen en het materiaalgebruik moet de
leerling op een eigen manier gebruiken. 27

44

Deze vorm van onder wijs is wat mij betreft een verbetering
ten opzichte van de vrije expressie. De rol van de docent
is er hier om de leerling sturing te bieden en om hen
te inspireren. Daarnaast leert de docent hen iets over
verschillende materialen en grijpt in wanneer dat nodig is.
De leerling leert veel over vorm en materiaalgebruik, dit kan
nieuwsgierigheid tegengaan, maar ook bevorderen. Het kan
nieuwsgierigheid tegengaan doordat de leerling al weet
wat er allemaal mogelijk is. Het kan nieuwsgierigheid ook
bevorderen omdat de leerling de opties kent en daarbinnen
beter dur ft te experimenteren. De eigen interesse wordt
bevorderd door thema’s vrij te laten en de eigen expressie
voorop te zetten. De materialen die gekozen kunnen worden,
zijn meer gevarieerd, omdat het nu niet alleen meer om
tekenen gaat, maar ook om handvaardigheid.
Na de geleide expressie gaat de aandacht in het onder wijs
meer liggen bij het kennen van de wereld, technische
vaardigheden en de ‘ ideale maatschappij ’ (Neomar xisme).
Pas in 2000 ontstaat er een nieuwe methode die het
heeft over de expressie van het kind, de authentieke
kunsteducatie. Deze vorm van educatie zal ik in hoofdstuk
2.2 verder uitdiepen.

26 Gerritse, A. (1976). Beknopte
geschiedenis van de beeldende
vorming. (1e druk) De Bilt: Cantecleer bv.
27 Gerritse, A. (1973).
Geschiedenis van de beeldende
vorming. (1e druk) De Bilt: Cantecleer (Blz. 146-147)

2.1.8
Cultuur in de spiegel
Cultuur in de spiegel is een
leerplankundige handreiking voor
cultuuronder wijs die in 2010 is
ontstaan. Het is gestart uit de
behoefte aan duidelijkheid over
de inhoud en het belang van
cultuuronder wijs. Men wil het culturele
bewustzijn van kinderen bevorderen
en zien cultuureducatie ook als een
goede plek om te reflecteren op
cultuur en op jezelf. Het is een kader
waarmee een doorlopende leerlijn
ontwikkeld kan worden. Hoewel het
kader toepasbaar is op alle vakken,
zegt Cultuur in de spiegel dat het
vooral gaat om de cultuur vakken.
Cultuur noemen ze: het menselijk
doen en denken. Wanneer je het
culturele bewustzijn bevordert, ben
je bezig met het vermogen om op
cultuur te reflecteren. De leerling
is hierbij het uitgangspunt. In het
cultuuronder wijs moet de leerling
volgens Cultuur in de Spiegel
leren obser veren, verbeelden,
conceptualiseren en analyseren.
Je maakt dan werk over iets wat je
gezien, gevoeld, geproefd, geroken
of gehoord hebt en vertelt daarover.

28 Cultuur in de Spiegel (2014).
Cultuur in de Spiegel
in de praktijk. Een
leerplankader voor
cultuuronderwijs.
Geraadpleegd van
www.slo.nl/downloads/2014/cultuur-inde-spiegel.pdf/ (Hoofdstuk 1 en 2)
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Daarnaast zet je verschillende
meningen of voorbeelden naast
elkaar in een vergelijking. 28
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Dit kader neemt de leerling als
uitgangspunt. In cultuuronder wijs
reflecteert hij op de wereld om hem
heen. Ik denk dat dit kader de eigen
interesse bevordert, doordat je bij
deze methode kijkt naar jouw rol in
de samenleving. Wie ben ik en wat
vind ik belangrijk. Wel mis ik het stuk
van het kunstvak hierin. Hoewel er wel
werk gemaakt wordt, lijkt dit geen
belangrijk onderdeel te zijn. Het
cultuuronder wijs is hier inzetbaar in
elk vak, waardoor het kunstvak naar
mijn idee verdwijnt.

2.2

De authentieke
kunsteducatie

De authentieke kunsteducatie is
de vorm van educatie die ik de
afgelopen vier jaar op de academie
aangeleerd heb gekregen. Hoewel ik
precies weet hoe ik deze vorm van
onder wijs moet geven, heb ik nooit
geweten hoe deze is ontstaan. Wel
hebben we de oratie van Folkert
Haanstra over zijn theorie gelezen,
maar die ging om het bewijs van de
theorie. Het werd hierin niet perse
duidelijk waarom bepaalde keuzes
werden gemaakt.
Zelf heb ik deze theorie pas goed
weten te waarderen tijdens mijn
stage van dit jaar. Ik gaf les als de
enige vakleerkracht kunst op een
basisschool aan de DaVinci-afdeling.
Hier maakte ik mijn eigen lesmateriaal
en ontwikkelde een nieuwe methode.
Deze afdeling is speciaal voor
hoogbegaafde leerlingen.
Ze waren gewend om allemaal
hetzelfde knutselwerkje te maken.

48

49

Dat veranderde tijdens mijn lessen. Vanuit
de authentieke kunsteducatie gaf ik hen de
vrijheid om vooral eigen keuzes te maken. Ik
gaf de klassen bijvoorbeeld de opdracht
om het mooiste uit de natuur te verbeelden.
Hier hadden ze gemiddeld zeven weken
voor. Ik probeerde hen in het begin van
het project vooral te inspireren door werk
van verschillende professionele kunstenaars
die met verschillende soorten materialen
werken te laten zien. Deze kunstenaars
hebben met een soortgelijk thema gewerkt.
Leerlingen waren direct geïnspireerd en
kwamen met allerlei ideeën. Niet elk idee
was even haalbaar, maar wel was elk idee
uniek. Elk kind dacht na over wat hij het
mooiste of interessantste vond aan de
natuur. Zo werd er met papier een konijn
gemaakt, met stof voor de vacht. Een grote
grot, waar je daadwerkelijk in kon zitten, een
werkende vulkaan van klei en tekeningen
van fantasiewerelden. De leerlingen vonden
het fantastisch om met verschillende soorten
materialen te werken en dit zelf te kunnen
kiezen. Sommige leerlingen bleven eerst
experimenteren met verschillende materialen
voordat ze begonnen aan hun werk.

Van deze manier van werken hebben de leerlingen
veel geleerd. Op deze DaVinci afdeling worden
veel vaker eigen projecten gedraaid. Hierin mogen
de leerlingen eigen thema’s kiezen en daarmee en
daarover gaan werken. De juf vertelde mij dat de
leerlingen, na de start van het afgelopen project,
nog nooit zo snel een thema hadden gekozen en aan
de slag waren gegaan. Ze waren heel enthousiast
en wisten veel beter wat ze zelf interessant vonden.
Binnen hun thema denken ze minder in clichés en gaan
ze meer uit van hun eigen manier van denken.
Voor hen is deze manier van educatie per fect. De
mate van vrijheid die ze hebben om het thema eigen
te maken werkt voor hen heel goed. Ze zijn gewend
om zelfstandig aan opdrachten te werken, maar
leerden hierin meer procesmatig te werken en om hun
gevoel om te zetten naar beeld. Door hen een vrij
breed thema te geven, moeten de leerlingen binnen
het thema op zoek naar wat zij interessant vinden.
Verder liggen alle keuzes bij hen, hierdoor bevorder ik
het experiment. Ze gaan op zoek naar de materialen
die ze willen gebruiken en proberen veel uit. Hiermee
wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld.

50

Afbeelding 8:

Op afbeelding 8 en 9 zie je hoe
verschillend het werk is dat de
leerlingen hebben gemaakt binnen
hetzelfde thema. Daarnaast zie je dat
binnen het atelier waarin ze werken,
iedereen met een ander materiaal aan
het werk is en iedereen door elkaar
heen loopt. Aan het einde van een
project stelden we het gemaakte werk
tentoon (Afbeelding 9).

Groep 5-6 aan het werk
in het atelier.
Afbeelding 9:
De expositie van
groep 5-6 van het
werk dat ze maakten
naar aanleiding van
het thema: Het mooiste
uit de natuur.

8

9

2.2.1
Het Nieuwe Leren
In 1995 ontstaat de term: het Nieuwe leren. Aanhangers
van ‘ het Nieuwe Leren’ willen de motivatie en het plezier
in leren bij leerlingen bevorderen. Dit zou volgens hen
ontstaan door leerlingen meer zelfstandig te laten leren.
Zo worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. Door
daarnaast meer aan te sluiten op de leefwereld van de
leerlingen zou het plezier moeten stijgen en de prestaties
moeten verbeteren. Daarnaast moeten de opdrachten
zo levensecht mogelijk zijn, met opdrachten vanuit het
werkveld of die lijken op het werkveld. Het onder wijs gaat
nu niet alleen meer om kennisver wer ving, maar ook om
het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden.
Leerlingen moeten zelfredzaam zijn, moeten verantwoorde
keuzes kunnen maken en moeten leren om hun tijd goed
in te delen. Al deze doelen zijn dingen die jongeren niet
goed kunnen en waarbij ze hulp nodig hebben om ze goed
aan te leren. Daarnaast stellen ze dat deze generatie
jongeren specifieke interesses en behoeften hebben. Door
de elektronische apparaten en de vele informatie vanuit de
maatschappij zouden ze gemakkelijk met meerdere dingen
bezig kunnen zijn. 29 Hoewel de leerlingen wel met veel
dingen bezig zijn, zien we vanuit de neuropsychologie dat
dit vaak opper vlakkig is en dat ze niet perse beter zijn
geworden in het uitvoeren van meerdere taken. 30
Om bij deze nieuwe manier van leren goed het individuele
proces te beoordelen, ontstaan er opdrachten zoals
portfolio’s. Hierin moeten de leerlingen de gemaakte keuzes
verantwoorden en reflecteren op hun eigen proces. Het
nieuwe leren zegt dat ze de leerling centraal stelt in plaats
van zijn leerproces. Toch is dit niet helemaal waar. Hoewel
de leerling zijn eigen proces bij moet houden, gaat het

hen er wel om dat ze tot betere
leerprestaties komen.

29 Kampman, L. (2010).
Authentieke kunsteducatie.
Literatuuronderzoek naar

Na kritiek uit verschillende hoeken
op deze theorie, omdat veel van de
beweringen niet wetenschappelijk
onderbouwd waren, is deze manier
van leren als middel meer een
doel geworden van het onder wijs.
Tegenwoordig gaat het in het
onder wijs minder om het opdoen van
kennis, maar meer om het leren van
algemene vaardigheden, zodat de
leerlingen goed kunnen functioneren
in de maatschappij. Denk hierbij aan
samenwerken, plannen, evalueren
en het stellen van eigen doelen. 31
Deze manier van onder wijs zie ik
op bijna elke school terug waar ik
heb lesgegeven in de afgelopen
vier jaar. Natuurlijk moeten de
leerlingen iets leren over het vak,
maar de algemene vaardigheden
komen ook altijd aan de orde in de
verschillende soorten opdrachten.
Vanuit deze theorie is ook de
authentieke kunsteducatie ontstaan.

de voorwaarden voor authentieke kunsteducatie
(Masterscriptie) Geraadpleegd van http://www.
cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/Authentieke_Kunsteducatie_Kampman.pdf
(Hoofdstuk 2.1)
30 Jolles, J. (2016).
Het tienerbrein. Over de
adolescent tussen biologie
en omgeving.
(3e druk) Amsterdam: Amsterdam University Press
B.V. (Hoofdstuk 3)
31 Kampman, L. (2010).
Authentieke kunsteducatie. Literatuuronderzoek
naar de voorwaarden voor
authentieke kunsteducatie
(Masterscriptie) Geraadpleegd van http://www.
cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/Authentieke_Kunsteducatie_Kampman.pdf
(Hoofdstuk 2.2)

2.2.2
Constructivisme en
authentiek onderwijs
Een onder wijstheorie bestaat uit 2 theorieën.
Als eerste een kennistheorie, een theorie die
gaat over de manier waarop kennis ontstaat.
Als tweede bestaat een onder wijstheorie uit een
leertheorie, een theorie die gaat over de manier
waarop kennis aan elkaar wordt gekoppeld. De
kennistheorie bij de authentieke kunsteducatie is
gebaseerd op het nieuwe leren en de leertheorie
die zij aanhangen is het constructivisme. Het
constructivisme gaat uit van de individuele
betekenisgeving. De leerling construeert kennis
door middel van interactie met de omgeving.
De kennis wordt niet zelfstandig ver wor ven, er is
dus instructie nodig om de kennis te verkrijgen
en dit koppelt de leerling dan aan andere
informatie. De essentie van het constructivisme
is dat leerlingen beter leren als ze leren in
een authentieke omgeving. Dit is een omgeving
die lijkt op de context die de opdracht in
de maatschappij zou hebben. In je beroep
zal je niet altijd alleen werken, maar je zult in
samenwerkingsverbanden van elkaar leren en tot
resultaten komen. De schoolopdrachten moeten
volgens hen dus meer lijken op de opdrachten
uit het werkveld. Uit onderzoek blijkt dat
hierdoor de intrinsieke motivatie van een leerling
wordt aangesproken. Hierdoor leert de leerling
niet alleen voor het diploma, maar ook omdat hij
het leuk vindt om te leren. 32

Authentieke educatie is authentiek
wanneer het onder wijs ten eerste
gericht is op de leefwereld van de
leerling. Ten tweede wordt er geleerd
voor en/of in buitenschoolse situaties
zoals een professional die in de
maatschappij meemaakt. Ten derde
moet de leerling complexe leertaken
krijgen, waarbij ruimte is voor eigen
initiatief, creativiteit en improvisatie.
Ten vierde moet er sprake zijn
van onderlinge communicatie en
samenwerking.

32 Haanstra, F. (2001).
De Hollandse Schoolkunst. Mogelijkheden
en beperkingen van
authentieke kunsteducatie (Oratie) Geraadpleegd van http://
www.lkca.nl/~/media/
kennisbank/publicaties/2015/e150060%20
hollandse%20schoolkunst.pdf (Hoofdstuk 5)
33 Haanstra, F. (2001).

De docent heeft bij het authentieke
onder wijs een coachende rol.
Hij draagt ideeën aan, stelt
kritische vragen, stuurt bij, legt uit,
stimuleert de reflectie en bewaakt
de kwaliteit. Hoewel de leerlingen
verantwoordelijk zijn, blijft de docent
ook verantwoordelijk. De docent moet
er voor zorgen dat de leerlingen de
vaardigheden hebben waarmee ze
hun leerproces kunnen ontwikkelen.
In tegenstelling tot meer
traditionelere vorm van onder wijs,
staat in het authentieke onder wijs
het proces centraal. Hierdoor is ook
de manier van beoordelen anders.
De bedoeling is dat niet alleen het
resultaat of de ver wor ven kennis
wordt beoordeeld, maar ook de weg
ernaartoe en welke vaardigheden de
leerling heeft ontwikkeld. 33

De Hollandse Schoolkunst. Mogelijkheden
en beperkingen van
authentieke kunsteducatie (Oratie) Geraadpleegd van http://
www.lkca.nl/~/media/
kennisbank/publicaties/2015/e150060%20
hollandse%20schoolkunst.pdf (Hoofdstuk 6)

2.2.3
Authentieke
kunsteducatie versus
schoolkunst
Wanneer je onderzoek doet naar
de authentieke kunsteducatie, gaat
het onvermijdelijk ook over de
schoolkunst. Efland schrijft in 1976
al een artikel over de schoolkunst.
Hij beschrijft de schoolkunst als de
vorm van kunsteducatie die al jaren
bestaat, maar alleen functioneel is
binnen het instituut van de school
zelf. Het is de vorm van kunst
die vaak onder leiding van een
basisschooldocent wordt gemaakt.
De docenten geven een opdracht
waarbij ze van tevoren al weten wat
voor eindproduct ze willen. Elk kind
maakt ongeveer hetzelfde product
(Afbeelding 10). Kunst in school
wordt gebruikt om de routine te
doorbreken. Het moet voor plezier
zorgen. Vaak worden verschillende
feestdagen als thema genomen. Bij
de schoolkunst is er dus geen ruimte
voor de vrije expressie. 34

34 Efland, A. (1976).
The school art style: A
functional analysis.
Studies in Art Education (Blz. 37-44)
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Afbeelding 10 en 11 zijn foto’s die
genomen zijn in 2013 toen ik lesgaf
op een school waar het kunstvak
voldoet aan de uitgangspunten
van de schoolkunst. De leerlingen
zitten in een schoolse opstelling en
maken allemaal dezelfde opdracht.
In zowel de opstelling van het lokaal
als de opdracht op afbeelding
10 en 11 zie je veel verschil met
de authentieke kunsteducatie van
afbeelding 8 en 9. Bij de schoolkunst
is weinig inbreng van de leerling.

35 Haanstra, F. (2001).
De Hollandse Schoolkunst. Mogelijkheden
en beperkingen van
authentieke kunsteducatie (Oratie) Geraadpleegd van http://
www.lkca.nl/~/media/
kennisbank/publicaties/2015/e150060%20
hollandse%20schoolkunst.pdf (Hoofdstuk
7.2)

De authentieke kunsteducatie
heeft dezelfde uitgangspunten
als de authentieke educatie, maar dan gericht op
kunst. Het wil gebruik maken van de expressie van
het kind, maar ook toegang geven tot de manier van
werken van de professionals. De kunsten zijn volgens
Haanstra de per fecte plek om actief en betekenisvol te
leren (constructivisme). Je kan hier zelfstandig werken
en keuzes maken, maar je bent ook in discussie met
anderen en bezig met reflectie. Daarnaast kun je ook
goed levensechte er varingen organiseren en zorgen
voor buitenschoolse activiteiten. De aansluiting bij de
leefwereld van de jongeren is heel goed mogelijk, omdat
ze zelf ook bezig zijn met kunst, bijvoorbeeld met muziek,
kleding en films, zegt Haanstra. Het is van belang dat de
leerling voor zichzelf leert, om zichzelf te ontwikkelen en
niet omdat het moet. 35

Afbeelding 10: Foto van het klaslokaal kunst.

Afbeelding 11: Foto van de eindresultaten ecolinetekenen
klas 1.

De authentieke kunsteducatie voldoet aan de door mij
gestelde criteria. Deze vorm bevordert de eigen interesse
en nieuwsgierigheid. Het gaat hier echt om het kind en
individueel werk. Daarnaast is de rol van de docent hier
coachend. Hij biedt sturing en inspireert vanuit de wereld
van de professionals.
De authentieke kunsteducatie is een theorie die goed
vanuit de leerling denkt en de intrinsieke motivatie
probeert aan te spreken. De aanhangers van deze
theorie willen dit vooral om er voor te zorgen dat de
leerlingen beter voorbereid zijn op de maatschappij. Ik
vind vooral de persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk.
Ik heb geprobeerd om deze twee ontwikkelingen los van
elkaar te zien, maar besef dat dit niet helemaal kan. Het
is belangrijk om te weten wie je bent om dan je rol in
de maatschappij in te nemen. De maatschappij en jij als
persoon kan je niet losmaken, je functioneert tenslotte
altijd in die maatschappij.
Een kritische noot bij deze theorie is dat deze niet voor
elke leerling geschikt is. Niet elke leerling kan de mate
van vrijheid aan die bij deze theorie past. Bovendien
werkt een leerling hierbij vaak met het verbeelden van
een gevoel of het verbeelden van een bepaald thema.
Dit vraagt veel creativiteit van een leerling in het proces,
maar ook zelfstandigheid om het proces te volbrengen.
De docent kan de leerling dan helpen door structuur te
bieden en te helpen bij het plannen van het proces.

Conclusie

Conclusie

Welke vormen van kunstonder wijs zorgen er voor
dat jongeren in de 21e eeuw, in de middelbare
school leeftijd, zich het best op persoonlijk vlak
kunnen ontwikkelen en in hoeverre draagt de
authentieke kunsteducatie hieraan bij?

61

De jongeren in de leeftijdsfase van ongeveer
elf tot zeventien jaar maken van alles mee.
Drie belangrijke ontwikkelingen beginnen naast
elkaar te lopen. Ze raken in de puberteit,
ontwikkelen zich cognitief en sociaalemotioneel. Tijdens deze periode zijn ze nog
niet zo goed in complexe opdrachten, zoals
plannen en overzien de consequenties vaak
niet goed. Daarnaast wordt de mening van hun
vriendengroep steeds belangrijker en zullen ze
vooral daardoor grote risico’s nemen.
Om de persoonlijke ontwikkeling van de jongere
zo goed mogelijk te laten verlopen, moet de
docent allereerst een veilig leerklimaat bieden.
Daarnaast moet de docent inspireren, sturing
bieden en helpen bij complexe taken.
De methode die je als docent gebruikt, moet
de mogelijkheid bieden om de eigen interesse
te leren kennen en moet de nieuwsgierigheid
bevorderen. Vanuit de methodes die ik bekeken
heb, lijken er twee te zijn die hier het meest op
aansluiten. Namelijk de geleide expressie en de
authentieke kunsteducatie. De geleide expressie
wil meer sturing bieden bij de expressie van het
kind. De docent heeft de taak om de leerling
te laten experimenteren en om te leren hoe
een leerling omgaat met het materiaal. Ik heb
geen duidelijke opdracht gevonden. Hierdoor
kan ik alleen vanuit de beschrijving van de

methode concluderen dat deze methode
nieuwsgierigheid en de eigen interesse
bevordert, ter wijl dit vanuit de praktijk
anders kan zijn. De leerling krijgt bijvoorbeeld
veel te leren over materialen. Uit de praktijk
weet ik dat dit bij sommige leerlingen
nieuwsgierigheid opwekt. Aan de andere kant
zijn er ook veel leerlingen waarbij dit de
nieuwsgierigheid tegengaat. Ze blijven dan
hangen in de kennis die ze hebben gekregen
over iets en gaan minder makkelijk zelf
experimenteren. Vanuit mijn eigen lespraktijk
ken ik alleen de authentieke kunsteducatie.
Deze bevordert ook de eigen interesse en
nieuwsgierigheid en in mijn lespraktijk is dat
ook gebleken. Ik zou deze methode daarom
ook aanraden.
De methode van waaruit je werkt is achteraf
niet het belangrijkst. Soms is het uitgangspunt
veelbelovend, maar bleek dat de opdrachten
in de praktijk nogal tegenvielen. Het gaat
erom dat je doel, in dit geval het bevorderen
van de persoonlijke ontwikkeling van jongeren
ook behaald wordt in de opdrachten die je
maakt.
Als mens van deze tijd ben ik net als
verschillende onder wijsvernieuwers, wiens
gedachtegoed ik bestudeerd heb, in de val
gelopen van de tijdgeest. Sinds het nieuwe
leren is het aansluiten op de leerling heel
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belangrijk geworden. De leerling moet niet
leren omdat het moet, maar omdat hij zelf
verder wil komen en intrinsiek gemotiveerd is.
Omdat ik met de leerling als uitgangspunt
onderzoek ben gaan doen, ben ik bij de
neuropsychologie dezelfde doelen tegen
gekomen als die van het nieuwe leren. Toen
ik de verschillende methodes toetste aan
mijn doelen, deed ik dat indirect ook aan
de uitganspunten van het nieuwe leren.
Authentieke kunsteducatie komt voort uit het
nieuwe leren en voldoet daarom logischer wijs
aan mijn doelen. Het lijkt wel of wat ik
belangrijk vind in onder wijs, het product
is van deze tijd. Want hoewel bij mij het
bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling
centraal staat en bij het nieuwe leren meer
de leerprestaties, werken we beide met
dezelfde criteria om deze doelen te behalen.

Ter wijl ik deze scriptie aan het schrijven was, ben ik
verder gekomen in het vormen van mijn vakvisie. In de
jaren hier voor gaf ik les. Natuurlijk vond ik bepaalde
dingen daarbij belangrijk en gaf ik van daaruit les, maar
dit was meer onbewust dan bewust. Door middel van dit
onderzoek ben ik veel bewuster bezig geweest met wat ik
belangrijk vind bij kunsteducatie en waarom. Hieruit is mijn
huidige visie op kunsteducatie ontstaan.

Mijn visie op kunsteducatie
Wanneer je onder wijs maakt en geeft, werk je altijd
vanuit een bepaalde visie. Wat ik tof vind aan het
kunstonder wijs is dat het meer te bieden heeft dan alleen
het leren van beeldende technieken. In mijn onder wijs wil
ik elke leerling vooruit laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld
zijn in het leren omzetten van gevoel naar beeld, leren
samenwerken, leren feedback geven en leren verder
te denken dan de clichés. Ik zie kunst als een ‘ tweede
taal ’ waarin je dingen kwijt kan wanneer dat niet lukt met
gesproken of geschreven taal. In mijn lessen is er evenveel
aandacht voor het proces van de leerling als voor het
eindproduct. Het doorzettingsvermogen, probleemoplossend
denken en experiment telt hierdoor ook mee. Ook een
kunstenaar kan zijn werk niet in een keer per fect maken,
daar gaan jaren oefenen aan vooraf. De leerling is in dit
proces vooral zelf verantwoordelijk voor de keuzes die
worden gemaakt, hoewel hij daarin wel wordt begeleid. Ik
werk het liefst in een ‘ levensechte situatie’, in een werkruimte/
atelier waar zelf de materialen gepakt kunnen worden
en met een thema. Om dit thema te behandelen, zoek ik
informatie van verschillende beroemde kunstenaars om het
gesprek op gang te brengen en de leerlingen te inspireren.

Ik ben betrokken bij mijn leerlingen en zorg dat mijn
opdrachten voor elke leerling te gebruiken zijn.
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Veel van de uitgangspunten die ik noem zijn terug te
vinden in de authentieke kunsteducatie. Zoals ik ook
gemerkt heb in de praktijk, denk ik dat deze vorm op
dit moment het beste werkt. Deze vorm van educatie
legt de aandacht bij de leerling en laat hem
zichzelf ontdekken en ontwikkelen. Hoewel de geleide
expressie ook voldoet aan de punten, kies ik voor de
authentieke kunsteducatie. Dit omdat ik besef dat ik
geen praktijker varing heb met de geleide expressie en
ik niet alleen vanuit de theorie kan beslissen of deze
evengoed werkt. De authentieke kunsteducatie heeft
mij dit jaar bewezen dat ik bij de DaVinci kinderen
precies bereikte wat ik met het vak wilde bereiken.
Nieuwsgierigheid, de dur f om te experimenteren en het
leren over jezelf doordat je je gevoel leert omzetten
naar beeld.
Ik besef dat geen enkele onder wijstheorie voor
elke leerling geschikt is. Het blijft zoeken naar wat
het beste bij jou als docent past en bij wat je wil
bereiken en naar wat bij je leerlingen past. Wanneer
de meerderheid profijt heeft van een manier van
lesgeven, kun je als docent altijd helpen op de
plekken waar het bij een paar leerlingen niet lukt.
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