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Het onderzoek van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de  Amsterdamse 
 Hogeschool voor de Kunsten richt zich op ontwikkelingen in de binnen- en 
 buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in relatie tot de docentenopleidingen in de 
kunstvakken. Die ontwikkelingen zijn het gevolg van veranderingen in (de omgang met) 
de kunsten, in de maatschappij en in onderwijsvisies. De veranderingen in onderwijs-
visies vertonen een golfbeweging tussen leerlinggericht en vakgericht. De eerste visie 
stelt dat het beste leren in levensechte leeromgevingen plaatsvindt en op initiatief van 
de geïnteresseerde en belanghebbende leerling. Daartegenover staat de visie waarin 
vakgebieden centraal staan en het streven naar de meest efficiënte vorm van overdracht 
van speciaal voor dat doel vormgegeven en geselecteerde kennis. 

Als men de vakinhoud centraal stelt, om welke inhoud gaat het dan? Dat keuze-
probleem verschilt natuurlijk per vakgebied. Voor het beeldend onderwijs is zo’n keuze 
 problematisch, omdat er sprake is van een ontgrenzing van het oorspronkelijke vak-
gebied. Ten eerste zijn de grenzen tussen de traditionele vakken tekenen, handenarbeid 
en textiele werkvormen grotendeels verdwenen. Onderwijs in de nieuwe media, deels 
versmolten met media-educatie of zoals sommigen zeggen mediawijsheid, is een bij-
komende taak van de docenten beeldende kunst en vormgeving geworden. Er is sprake 
van een toenemende interdisciplinariteit zowel binnen de beeldende kunsten als tussen 
de beeldende kunsten en andere kunstvormen. De toegenomen culturele diversiteit 
heeft verder geleid tot een relativering van de westerse canon. En dan is er nog de vraag 
of het vak zich moet beperken tot beeldende kunst en vormgeving of dat het zich moet 
richten op de hele beeldcultuur, dus op alle beeldvormen.

De vraag naar de inhoud van het beeldende curriculum en de spanning met 
 ontwikkelingen in de kunsten en de beeldcultuur is niet alleen een Nederlandse 
 kwestie. De Brit John Steers (2007) schreef een artikel met de veelzeggende titel 
 ‘The ever-expanding art curriculum – is it teachable or sustainable?’ En de Amerikaan 
Brent Wilson schreef al in 2003 over ‘the impossibility of mapping the content of art edu-
cation’. We kunnen geen kaart met duidelijke grenzen meer tekenen van het vakgebied. 
Wilson schetst drie mogelijke reacties. Ten eerste de ontkenning van de vernieuwingen  
en veranderingen in de beeldende kunst en beeldcultuur. De redenering is dan: 
 populaire beeldcultuur vertegenwoordigt smakeloze kitsch en clichés, de hedendaagse 
beeldende kunst is de weg kwijt, laten we het dus houden bij wat we in het verleden 
hebben gedaan: het met traditionele media en technieken oefenen en toepassen van 
de beeldelementen en het behandelen van westerse kunstgeschiedenis. 

De tweede reactie is om een aantal aspecten van de hedendaagse kunst en de 
 populaire cultuur aan ons curriculum toe te voegen. Dus niet alleen tekenen, 
 schilderen, grafiek en boetseren, maar ook een beetje photoshoppen, een beetje strip-
tekenen of leerlingen samen met de muziekdocent een muziekvideo laten maken. 
Dit noemt Wilson de ‘domesticatie’ van hedendaagse kunst en populaire beeldcultuur 
in het curriculum, het op beperkte schaal toelaten ervan, maar ze tevens ontdoen van 
hun ideologische lading en daarmee van hun potentiële educatieve kwaliteit: 
de exploratie van de hedendaagse maatschappij. 

De derde mogelijkheid is om het bestaande gestructureerde curriculum vaarwel te  zeggen 
en om ‘nomaden’ in de beeldcultuur te worden. Dan ontstaat een vorm van  beeldend 
 onderwijs zonder vaste doelen en eindtermen, maar dat een zoektocht is van docent en 
leerlingen in de eindeloze wereld van beelden. Dus geen canon meer, geen vaste kennis-
basis, maar het gezamenlijk exploreren van enkele van de eindeloze mogelijkheden. 

Wilson wijst de beide eerste mogelijkheden af, maar schrikt terug voor het radicale 
derde alternatief. Men zou kunnen zeggen dat het project Altermoderne kunsteducatie, 
dat in dit rapport centraal staat, een poging is om zo’n radicaal alternatief vorm te 
geven en uit te proberen in de onderwijspraktijk. 
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Altermodernisme is een term die Nicolas Bourriaud in 2009 heeft geïntroduceerd voor 
kunstenaars die niet langer werken vanuit de eigen culturele identiteit, maar vanuit een 
globale context. Zijn kunsttheorie inspireerde Robert Klatser (2010) van de Academie 
voor Beeldende Vorming tot het formuleren van een altermoderne kunsteducatieve 
visie en de onderzoekers Marike Hoekstra en Talita Groenendijk hebben deze verder 
geoperationaliseerd. Ze noemen als drie belangrijke uitgangspunten van altermoderne 
kunsteducatie dat het intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd is. Op basis 
van deze uitgangspunten hebben zes docenten beeldende kunst en vormgeving in 
het voortgezet onderwijs lesprojecten ontworpen en uitgevoerd. De theoretische 
onder bouwing van altermoderne kunsteducatie, de beschrijving en evaluatie van de 
zes  praktijkvoorbeelden en een reflectie hierop van Robert Klatser vormen de hoofd-
bestanddelen van dit rapport.

Het project Altermoderne kunsteducatie past in de pogingen van de Academie voor 
Beeldende Vorming om vorm te geven aan onderwijsvernieuwingen in de beeldende 
vakken. Twee andere voorbeelden zijn het project Kunst werkt, over een alternatieve 
vorm van kunstbeschouwen geïnspireerd door Terry Barrett (2010), en het project Media 
Cultuur: kunst als mediacoach. Uitgangspunt daarbij is actuele ‘mediawijze kunst’, 
kunst waarin de nieuwe media zowel het medium als het onderwerp van kritische 
beschouwing zijn (onder andere Groenendijk, Huizenga & Toorenaar, 2009).

Het project Altermoderne kunsteducatie past ook goed in het onderzoeksprogramma 
van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie. Inhoudelijk omdat het duidelijke 
raakvlaken heeft met twee hoofdthema’s van het lectoraat: culturele diversiteit en 
authentieke kunsteducatie (die aansluit bij de kunstbeleving van de leerlingen en bij 
actuele ontwikkelingen in de kunsten). Maar ook de aard van het onderzoek, namelijk 
ontwerponderzoek, past in de doelen van het lectoraat. Het gaat om het op basis van 
theoretische uitgangspunten ontwerpen van onderwijs en dat in de praktijk uit voeren, 
evalueren en bijstellen. Met andere woorden: het gaat om het onderwerpen van 
 onderwijskundige idealen aan de harde werkelijkheid van de school. Dat is tegelijker-
tijd inspirerend en ontnuchterend. 

Folkert Haanstra 
Lector Kunst- en cultuureducatie
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InleidingInleiding
Dit onderzoek gaat over de vraag hoe kunsteducatie van de 21e eeuw eruit zou moeten 
zien. Vernieuwing in het kunstonderwijs is om drie redenen noodzakelijk. Ten eerste sluit 
kunsteducatie vaak niet of onvoldoende aan bij actuele ontwikkelingen in de beeldende 
kunst. Ten tweede mist kunsteducatie vaak aansluiting met de leefwereld van leerlingen. 
Leerlingen maken zogeheten ‘schoolkunst’ die ver af staat van wat ze spontaan bijvoor-
beeld thuis maken (Haanstra 2008). Tot slot sluit kunsteducatie niet aan bij hedendaagse 
maatschappelijke thema’s als globalisering en culturele vermenging (hybriditeit). 
Wat moeten leerlingen leren om zich in de hedendaagse complexe en gemondialiseerde 
wereld te bewegen? De toegenomen interactie tussen mensen en de uitwisseling van 
ideeën via moderne media heeft de wereld enorm veranderd en heeft consequenties 
voor de kunst en het (kunst)onderwijs. Klatser (2010) beschreef de mogelijkheden van 
zogeheten altermodern kunstonderwijs: kunstonderwijs dat recht doet aan de leef-
wereld van leerlingen, aansluit bij actuele ontwikkelingen in de (kunst)wereld en tevens 
intercultureel genoemd kan worden. Klatser werd hierbij geïnspireerd door de ideeën 
van Nicolas Bourriaud over ‘het altermoderne’. Deze Franse kunstcriticus stelde in 2009 
de Tate Triennial samen onder de titel Altermodern. In zijn essay The Radicant (2009) 
werkt Bourriaud de term ‘altermodern’ verder uit. Hij schrijft dat het tijdperk van glo-
balisering leidt tot een nieuw bewustzijn, dat hij altermodern noemt. Dit altermoderne 
bewustzijn manifesteert zich onder meer bij kunstenaars en leidt tot vernieuwing in 
de kunst. Klatser ziet mogelijkheden om de theorie van Bourriaud te vertalen naar een 
nieuwe richting in het kunstonderwijs. 
Om de ideeën van Bourriaud en Klatser verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken 
in het onderwijs hebben we dit ontwikkelonderzoek opgezet, waarin verschillende 
docenten uitgangspunten voor altermodern kunstonderwijs vertalen naar concrete 
lessen beeldende vorming.

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk maken we de theorieën van Bourriaud, Klatser en anderen 
 inzichtelijk en formuleren we een zo concreet mogelijk uitgangspunt voor docenten 
bij het ontwerpen van altermoderne lessen.
In het tweede hoofdstuk lichten we de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen toe 
en gaan we in op de gebruikte onderzoeksmethodiek, de opzet van het project en de 
analyse van de verschillende data. 
In de daarop volgende zes casushoofdstukken beschrijven en analyseren we de projec-
ten die zijn ontworpen en uitgevoerd door docenten beeldende kunst en vormgeving.1 
De hoofdstukken zijn alfabetisch op naam van de school ingedeeld. Iedere casusbe-
schrijving bevat een kort overzicht met algemene gegevens en een inleiding waarin de 
uitgangspunten en het verloop van de lessen is beschreven aan de hand van de voor-
interviews, lesontwerpen en reflectieportfolio’s. Door een analyse van na-interviews is 
per project gezocht naar antwoorden op deelvragen van de onderzoeksvraag. Dat wordt 
beschreven in de evaluatie door de docent. Daarnaast beschrijven we hoe de projecten 
door de leerlingen zijn ervaren en wat zij ervan hebben geleerd, aan de hand van door de 
leerlingen ingevulde ‘learner reports’. Tenzij uitdrukkelijk is verzocht namen van leerlin-
gen te vermelden bevat onze rapportage fictieve namen of anonieme aanduidingen van 
leerlingen. We sluiten ieder casushoofdstuk af met een korte samenvatting en conclusie. 
De conclusies over het gehele project zijn te vinden in het discussiehoofdstuk.

Dankwoord

Bij deze onderzoeksrapportage waren vele mensen betrokken. We willen hen graag 
bedanken voor hun bijdrage. 
De meest essentiële bijdrage kwam van Robert Klatser, docent aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in Amsterdam en inspirator van dit hele project. 
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Folkert Haanstra en het lectoraat Kunst en cultuureducatie van de Amsterdamse 
 Hogeschool voor de Kunsten creëerden de mogelijkheden voor de uitvoering van 
het project en onderzoek. De assistenten van het lectoraat Sanne Kersten en Mareke 
McAlpine- Geraedts hebben het proces op vele momenten ondersteund. Het Amster-
dams Fonds voor de Kunsten stelde financiële middelen beschikbaar voor de uitvoe-
ring van het project. 
Binnen de Academie voor Beeldende Vorming waren Robert Smit, Corine van Arragon 
en Wytske de Man bereid om het project binnen de opleiding een plaats te geven en ad-
ministratief op te zetten. Tevens zorgde de Academie voor Beeldende Vorming voor de 
ruimtes voor de trainingen, experts voor de klankbordgroep en voor heerlijke maaltijden. 
De docenten die deelnamen aan dit onderzoek zijn van essentieel belang geweest: 
Ingeborg Abrahamse, Rosanne Bakker, Daan Heldring, Saskia van Heugten, Oskar 
Maarleveld, Erik van Vugt en Hanke Wiegand. Zonder hen was er geen project en geen 
onderzoek. De docenten hebben een eerste poging gedaan altermoderne kunstedu catie 
vorm te geven. Er waren nog geen voorbeelden, maar ze waren bereid om een experi-
ment aan te gaan en risico’s te nemen om zo nieuwe ideeën te ontwikkelen en andere 
docenten te inspireren. Ze hebben veel extra uren ingezet om het project tot een succes 
te maken. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de 
schoolleidingen van het Fons Vitae Lyceum, het Berlage Lyceum, het Spinoza Lyceum 
en het Hervormd Lyceum West in Amsterdam, het Adriaan Roland Holst College in 
 Hilversum en het Zernike College in Groningen.
Stagiaires Stefanie Verhoef, Inge Genuchten, Tim Kaarsemaker, Martina Halsema en 
Elise Menick hebben de docenten geassisteerd en geholpen bij het verzamelen van 
onderzoeksmateriaal.
Christine Breeveld, Judith Zwaan en Diane Carp, alumni van de Masteropleiding 
Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, hebben in de ontwik-
kelfase van het empirisch onderzoeksproject twee pilotprojecten uitgevoerd, waardoor 
wij de kaders van het ontwerponderzoek hebben kunnen uitwerken. 
Om het onderzoek inhoudelijk te ondersteunen heeft een klankbordgroep ons als 
onderzoekers regelmatig van feedback voorzien. Naast Folkert Haanstra en Robert 
Klatser namen aan deze groep deel: Claire Goedman, Marijke Heine en Emiel Heijnen 
(docenten van de Academie voor Beeldende Vorming), Vera Meewis (medewerker 
Cultuurnetwerk) en Regien Donders (Hogeschool Windesheim). In de beginfase was 
Anne Toorenaar nog enige tijd als onderzoeker bij het project betrokken. Ook de leden 
van de kenniskring van het lectoraat Kunst en cultuureducatie van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten hebben in verschillende fases van het onderzoeksproces 
met ons meegedacht. 

Talita Groenendijk en Marike Hoekstra

1  Voor de volledigheid moet worden vermeld dat het hier docenten beeldende vorming,  
tekenen en kunst beeldend betreft.
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Hoe moet altermodern kunstonderwijs eruit zien? Om deze vraag te beantwoorden 
beginnen we met een korte uiteenzetting van wat Nicolas Bourriaud onder het altermo-
derne verstaat. We gaan onder meer in op theorieën over globalisering en de relatie van 
altermodern tot modern en postmodern. In de tweede paragraaf beschrijven we de con-
text van actuele vernieuwingen in het kunstonderwijs. In de derde paragraaf vertalen 
we Bourriauds theorie naar het onderwijs aan de hand van literatuur over altermodern 
kunstonderwijs. Daarbij komen we in de vierde paragraaf tot didactische uitgangspun-
ten voor altermoderne kunsteducatie die docenten handvatten kunnen bieden voor het 
ontwikkelen van altermodern kunstonderwijs. We vertalen deze uitgangspunten naar de 
lespraktijk en kijken welke dilemma’s hiermee gepaard gaan.

1.1 
Bourriaud en het altermoderne
Nicolas Bourriaud (1965) is een Franse kunstcriticus en curator. Hij werd vooral bekend 
met zijn boeken Relational Aesthetics (1998) en Postproduction (2001). Bourriaud be-
toogt dat de beeldende kunst sinds de jaren negentig van de vorige eeuw niet meer de 
onafhankelijke en particuliere symbolische ruimte centraal stelt, maar interactie en so-
ciale context. Betekenis wordt in ‘relational art’ collectief uitgewerkt: de betrokkenheid 
van het publiek is essentieel voor de kunst. Bourriaud was medeoprichter van het Palais 
de Tokyo in Parijs. Hier benadrukt het interieur de kritiek op het museum als instelling: 
de ruimte is rauw, onaf en industrieel. Kunst die in de Palais de Tokyo werd tentoonge-
steld, weerspiegelt ideeën van Bourriaud over de rol en betrokkenheid van het publiek.
In 2009 werd Bourriaud gevraagd om de Tate Triennial tentoonstelling samen te stel-
len. De titel van die tentoonstelling was Altermodern. Hij legt dit begrip uit in zijn boek 
 The Radicant (2009). Zijn theorie over het altermoderne kan gezien worden als een 
vervolg op wat Bourriaud in de eerder genoemde boeken beschrijft. Deze theorie over 
het altermoderne is niet gemakkelijk om te lezen, mede omdat Bourriaud veel metaforen 
gebruikt. Hierna vatten we zijn concepten zo samen dat ze toegankelijk en bruikbaar 
zijn voor het onderzoek naar altermoderne kunsteducatie.

Globaliseringsprocessen

Bourriaud ziet het altermoderne als een nieuwe moderniteit, passend bij een tijdperk 
van globalisering. Hoewel globalisering geen nieuw verschijnsel is, is de hoge mate 
ervan kenmerkend voor deze tijd. Er is sprake van een zeer grote verbondenheid en 
dynamiek tussen economieën, gemeenschappen en culturen via mondiale netwerken. 
Globalisering zou kunnen leiden tot homogenisering en standaardisering, tot een domi-
nante uniforme cultuur ten koste van regionale diversiteit. Het altermoderne bewustzijn 
biedt echter volgens Bourriaud een alternatief voor deze standaardisering. Dit bewust-
zijn is gericht op een mondiale dialoog waarin diversiteit en culturele vermenging 
(hybriditeit) het uitgangspunt zijn.
Cultuur werd lange tijd beschouwd als statisch en gekoppeld aan etniciteit. Dit blijkt 
in de huidige dynamische geglobaliseerde wereld onmogelijk houdbaar. Er zijn geen 
culturen meer die volledig op zichzelf staan; culturen zijn continue met elkaar in contact, 
mengen en veranderen. Ook is cultuur niet zonder meer gekoppeld aan afkomst. Migran-
ten, bijvoorbeeld, nemen hun cultuur niet in een afgesloten koffertje mee uit hun land van 
herkomst om deze in het nieuwe thuisland onveranderd uit te pakken en te behouden.  

Hoofdstuk 1 
Theoretisch kader
Hoofdstuk 1 
Theoretisch kader
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Ze ontwikkelen een cultuur waarin zij in meer of mindere mate culturele invloeden uit het 
thuisland mengen met invloeden vanuit hun nieuwe woonplaats en de mondiale samen-
leving. Cultuur is veranderlijk en wordt telkens opnieuw geconstrueerd. Bourriauds 
kritiek op de multiculturele opvatting over de samenleving is dat deze culturen als vast-
staand en onveranderlijk beschouwt en daarmee verschillen tussen groepen benadrukt. 
In het altermoderne bewustzijn is ruimte voor een dynamische opvatting van cultuur en 
deze erkent dat mensen cultuur zelf vormgeven in een voortdurend proces. 
In de kunst heeft dit ertoe geleid dat kunstenaars niet langer teruggrijpen op onveran-
derlijke culturele wortels, maar uitgaan van een dynamische mondiale cultuur die wij 
allen delen en (mede)vormgeven en waarin menging en verandering centraal staan. 
 In de Tate Triennial tentoonstelling heeft Bourriaud dergelijke hedendaagse kunstenaars 
bij elkaar gebracht. 

Modern, postmodern en altermodern

De beeldende kunst van de negentiende en twintigste eeuw kenmerkt zich door een 
steeds snellere opeenvolging van moderne periodes en stijlen, zoals het impressionisme, 
expressionisme, kubisme, futurisme en minimalisme. Volgens Bourriaud (2009) wordt 
het ‘project van het modernisme’ gekarakteriseerd door drie dingen: universalisme, een 
westerse vooringenomenheid en formalisme (nadruk op de vorm). Iedere modernisti-
sche kunststroming was erop gericht de kunst te vernieuwen en een nieuwe, universele 
waarheid te prediken. De vernieuwing beperkte zich voornamelijk tot het veranderen 
van de opvatting over het uiterlijk en de vorm van het kunstwerk.
De westerse oorsprong van beeldende kunst, van de Grieken, via de Romeinen, de mid-
deleeuwen, de renaissance en de romantiek naar de moderne tijd werd niet ter discussie 
gesteld, noch de beoordelingscriteria voor kunst. Deze criteria waren gebaseerd
op westerse ideeën over bijvoorbeeld kleur en compositie. 
Postmodernisme betekent letterlijk ‘na het modernisme’ en bracht een fundamenteel 
andere visie op kunst (Hardy 1999). In tegenstelling tot het modernisme gaat het 
postmodernisme niet uit van een lineair en universeel ontwikkelingsmodel, maar van 
een meervoudig perspectief. Individuele verhalen en symbolen krijgen een belangrijke 
positie en worden geplaatst in de context van multiculturaliteit en culturele verschillen. 
De geaccepteerde westerse canon wordt ter discussie gesteld door een proces van de-
constructie, dat vooronderstellingen blootlegt en bevraagt. Vanuit alternatieve gezichts-
punten wordt de universele waarheid van het modernisme ontmanteld met middelen als 
nabootsing, verwijzing en parodie. De betekenis van kunst wordt bevraagd door dialoog 
en het aanmoedigen van meervoudige interpretaties. Daar komt niet altijd een antwoord 
uit voort; het draait volgens de postmoderne traditie om het bevragen zelf. Kortom, de 
stuwende kracht van het postmodernisme is kritiek: kritiek op de idealen, vormen en 
verworvenheden van het modernisme door deconstructie. Het postmodernisme stelt 
daar pluralisme en meervoudige interpretatie voor in de plaats. 
Volgens Bourriaud is het postmodernisme tot een einde gekomen. Hij levert op drie pun-
ten kritiek op het postmodernisme. Ten eerste bekritiseert hij het multiculturalisme dat 
volgens hem onderdeel is van de postmoderne traditie en waarbinnen verschillen tus-
sen culturen worden benadrukt. Er werd gekeken hoe andere culturen van de westerse 
verschilden en cultuur werd gelijk gesteld aan afkomst. Dit noemt Bourriaud totalitair, 
omdat het een westerse hegemonie impliceert, waarbij de westerse ideeën als univer-
seel uitgangspunt gelden. Maar we moeten volgens Bourriaud juist kijken naar wat we 
gemeenschappelijk hebben. Multiculturalisme legt tevens de nadruk op geworteldheid 
in oorspronkelijke culturen. Dit is volgens Bourriaud niet meer actueel. We leven in 
een mondiale samenleving waarin we wel culturele wortels hebben, maar ook continu 
opnieuw wortel schieten op nieuwe plaatsen. We zouden daarom niet bezig moeten zijn 
met herkomst. We reizen en we zijn onderweg:

Cultural determinisms leave a powerful stamp on us. We experience them by turns 
as a nature we are unable to shed, a set of programs we must realize if we wish to 
become full-fledged members of a community, and values and signs that give worth 
to our singularity. But must we forget where we come from just because we aspire 
to travel? Radicant thought is not a defense of voluntary amnesia but of relativism, 

unsubscription and departure. Its true adversaries are neither traditions nor local cul-
tures, but confinement within ready-made cultural schemata -when habits become 
forms-and enrootedness, as soon as it becomes a rhetoric of identity. It is not a matter 
of rejecting one’s heritage but rather learning to squander it, of plotting the line along 
which one will then carry this baggage in order to scatter and invest its contents 
(Bourriaud 2009, p.56).

Ten tweede is Bourriaud kritisch over deconstructie, het blootleggen van (machts)-
relaties, als doel op zich. Hij ziet de uniformiteit van de globalisering, zoals de 
 ‘McDonaldscultuur’, als een bedreiging en vindt dat relativisme en deconstructie van 
het postmodernisme geen oplossing bieden om deze uniformiteit tegen te gaan. Het 
leidt immers tot niets, het breekt alleen maar af (de-constructie). Volgens Bourriaud 
biedt het altermoderne wel een alternatief voor een dominante homogene cultuur, 
 omdat het constructief is en uitgaat van mondiale discussie en onderhandeling waarin 
alle culturen gelijkwaardige deelnemers zijn. 
Het derde verwijt van Bourriaud aan het postmodernisme is relativisme. In de uiterste 
vorm gaat het postmodernisme ervan uit dat we ieder kunstwerk vanuit de eigen context 
en historie moeten beoordelen. En aangezien geen enkel kunstwerk vanuit exact de-
zelfde context en historie komt, maakt dit oordelen over kunst moeilijk of zelfs onmogelijk. 
Waar er volgens het modernisme één koloniale waarheid was waaraan kwaliteit werd 
afgemeten is er in het postmoderne geen vergelijking mogelijk tussen kunstwerken 
uit verschillende contexten. Het altermoderne biedt nu de mogelijkheid tot een kwali-
teitsoordeel door mondiale discussie en onderhandeling op basis van continu vertalen. 
Uiteindelijk delen we heel veel met elkaar, alleen komen we uit verschillende contexten 
en hebben we daarom vertaling nodig om tot elkaar te komen. Vertaling is dan ook een 
belangrijk concept in Bourriauds theorie. We gaan volgens hem een tijdperk in van conti-
nue vertaling, maar in principe is het mogelijk om in dialoog tot elkaar te komen.
Centraal in The Radicant is een vergelijking uit de botanica. Bourriaud benoemt drie 
verschillende wortelstelsels als metaforen voor verschillende visies op (ontwikkelingen 
in de) kunst. De radical is een structuur met een centrale kern en geworteld op één plek, 
zoals een boom, en symboliseert de universalistische idealen van het modernisme. 
Een rhizoom is een netwerkachtige structuur zonder kern, een metafoor die Bourriaud 
ontleent aan filosoof Gilles Deleuze. Het is een wortel zonder begin en eind die zich in alle 
richtingen ontwikkelt. Hij symboliseert de democratisering en meervoudigheid van het 
postmodernisme. De radicant is een plant, zoals klimop of aardbei, die niet via één enkele 
wortel met de aarde verbonden is, maar nieuwe wortels ontwikkelt terwijl zij groeit.   De 
radicant is steeds in beweging en verandert constant door het vormen van nieuwe wor-
tels op nieuwe plaatsen. Hoewel er geen centrale leiding is, zijn alle wortels wel met elkaar 
in verbinding. Altermoderne kunst is ‘radicant art’ en wortelt steeds opnieuw op nieuwe 
plekken. Elk kunstwerk is een wortel, een vertaling op een specifieke plaats. De alter-
moderne identiteit is thuis in verschillende culturen, tijden en plaatsen. In tabel 1 vatten 
we Bourriauds ideeën over modernisme, postmodernisme en het altermoderne samen. 
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Tabel 1: Modernisme, postmodernisme en ‘the altermodern’ volgens Bourriaud (2009)

Modernisme Postmodernisme Altermodern

Radical Rhizome Radicant

Universalisme Meervoudigheid Meervoudig en bewegend 
(Geworteld in verschillende 
omgevingen, nieuwe wortels 
vormend) 

Westers georiënteerd Multiculturalisme Intercultureel/hybride

Constructief Gericht op deconstructie Constructief

Formele criteria voor beoordelen 
van kunst (kleur, compositie ed.) 

Relativisme in de uiterste vorm 
maakt beoordeling onmogelijk

Beoordeling door vertaling

Reizen en onderweg zijn

Reizen is een kernidee in de theorie van Bourriaud. Hij vat dit zowel letterlijk als figuur-
lijk op. Ons hedendaagse leven is een continue reis door toegenomen communicatie, 
migratie en transportmogelijkheden. In de mondiale samenleving is er voortdurend 
interactie: culturen, economieën en kunst beïnvloeden elkaar en mengen continu. 
 De immigrant, de toerist, de vluchteling en de stedelijke nomade zijn daarom volgens 
Bourriaud de dominante figuren in de hedendaagse samenleving (2009, p.51). 
Ook de kunstenaar is een reiziger. Bourriaud noemt de kunstenaar een ‘homo viator’, 
een reizende mens. Kunstenaars reizen door culturele landschappen vol tekens en 
creëren daarbij nieuwe paden tussen verschillende vormen van expressie en commu-
nicatie. Ze exploreren de verbanden tussen teksten en beelden. Belangrijk daarbij is de 
ervaring van het onderweg zijn. Niet de afkomst of de bestemming staat centraal, maar 
het onderweg zijn. In de tentoonstelling voor Tate Triennial heeft Bourriaud werken van 
kunstenaars laten zien, voor wie het maken van de reis het feitelijke kunstwerk is. 

Op de website van Tate Britain gebruikt Bourriaud (2010) de metafoor van een archipel 
voor de positie van kunst en kunstenaar. Op de centrale afbeelding zijn acht eilanden te 
zien, die verschillende inhoudelijke thema’s vertegenwoordigen. De kunstenaar wordt 
op, rond en tussen die eilanden, een ‘nomade’, onderzoekend en vrij om zich in de glo-
bale context te bewegen. De namen die Bourriaud aan de acht eilanden heeft gegeven 
zijn reizen, energie, grenzen, archief, docu-fictie, heterochronia, migranten en viatorisa-
tion (zie Afbeelding 1). 

Afbeelding 1: Archipelago gebaseerd op de website van Tate Britain

Reizen  Kunstwerken nemen de vorm van een reis aan (letterlijk en/of metafo-
risch): een kunstwerk is een bepaald verloop, niet een object gefixeerd 
in tijd en ruimte, waardoor het continu de werkelijkheid vertaalt en 
niet representeert.

Energie  Duurzaam energiegebruik is een actueel thema, dat in de kunst ook 
in figuurlijke zin een rol speelt: in plaats van in één explosieve kracht 
worden kunstwerken continu geproduceerd; er is geen eindpunt.

Grenzen  Het kunstwerk overschrijdt nationale en artistieke grenzen. 

Archief  Kunstenaars exploreren eigen archieven en die van instituties.  
De geschiedenis is een nieuw terra incognita.

Docu-fictie  Kunstenaars mixen persoonlijk, historisch en journalistiek onderzoek; 
fictie en non-fictie lopen daarbij door elkaar.

Heterochronia  Kunstenaars onderzoeken wat hedendaags is door elementen 
uit verschillende tijden te mixen.

Migranten  Kunstenaars stellen kritische vragen over gemythologiseerde ideeën 
over oorsprong en culturele identiteit.

Viatorisation  Kunstenaars veranderen, verplaatsen of vertalen tekens, 
wat leidt tot kunstwerken met een bewegende en dynamische vorm.
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Hieronder geven we twee voorbeelden van kunstenaars van wie Bourriaud werk opnam in 
de Tate Triennial van 2009, Tacita Dean en Pascal Marthine Tayou.

Tacita Dean

Tacita Dean speelt in haar werk met de grenzen tussen feit en fictie, tussen documentaire 
en kunstwerk. Ze maakt tekeningen en foto’s, maar is meest bekend om haar 16 mm films. 
In The Russian Ending werkt Dean met het gegeven dat in de Deense filmindustrie in de 
eerste helft van de twintigste eeuw films in twee versies werden gemaakt, een versie met 
een happy ending voor de Amerikaanse markt en een versie met een tragisch einde voor de 
Russische markt. Op briefkaarten die Dean op rommelmarkten door heel Europa kocht, heeft 
ze aanwijzingen toegevoegd, als een soort storyboard, om met de originele kaarten een ver-
haal met een Russisch einde te vertellen. Door verschillende historische gegevens samen te 
brengen heeft ze als kunstenaar een eigen logica aan geschiedenis gegeven: heterochronia.

Pascale Marthine Tayou

Pascale Marthine Tayou is een kunstenaar die zowel in Kameroen als in België werkt. 
Hij combineert in zijn werk veelal afgedankte materialen, zowel geïmporteerde als oorspron-
kelijke. Zijn werk roept ongemakkelijke vragen op over culturele en nationale identiteit en 
provoceert existentiële beschouwingen over onderwerpen zoals aids of de kakofonie van 
het stadsleven. Afrika is altijd aanwezig in zijn werk. In Nederland is hij bekend door zijn 
beeldhouwwerk in de Bijlmer, waarin hij zichzelf zes keer levensgroot als Manneke Pis heeft 
afgebeeld in de kleuren van de vlaggen van Nederland, België en Kameroen. Tayou is een 
nomadisch kunstenaar wiens werk gaat over grenzen en identiteiten en de veranderlijkheid 
van ruimte

Kanttekeningen bij Bourriaud
 
De ideeën van Bourriaud roepen ook kritiek op. Kunstcriticus Hans den Hartog Jager (2009) 
zegt bijvoorbeeld dat het altermoderne weer een nieuwe stroming is, een isme dat het niet 
wil zijn. Anderen beweren dat het zoveel verschillende dingen zonder verbanden bij elkaar 
raapt, dat we ons kunnen afvragen of het altermoderne niet een leeg begrip is. 
We kunnen ons afvragen of de kritiek van Bourriaud over het postmodernisme en multicul-
turalisme helemaal terecht is. Hij heeft veel kritiek op het relativisme van het postmoder-
nisme, omdat het in uiterste vorm beoordeling van kunst onmogelijk zou maken.  Toch is er 
wel degelijk veel geoordeeld over postmoderne kunst. De relativiteit van het oordeel heeft 
het oordeel niet overbodig gemaakt, maar plaatsgemaakt voor subjectiviteit en debat. 
De  hedendaagse varianten van multiculturalisme zijn bovendien ook niet per definitie deter-
ministisch en geheel bepaald door afkomst. 
Ten slotte is zijn taal erg metaforisch, waardoor begrippen als ‘vertalen’ vaag blijven. 
 Bovendien vat hij verschillende begrippen, zoals ‘reis’ en ‘energie’, zowel letterlijk als figuur-
lijk op. En wat is nu precies heterochronia? Ondanks deze kanttekeningen geloven we toch 
dat de theorie over het altermoderne iets kan betekenen voor het kunstonderwijs. 

Conclusie

Het altermoderne moet worden opgevat als een nieuw mondiaal bewustzijn. Altermoderne 
kunstenaars breken met zowel de modernistische als de postmodernistische houding 
jegens culturen. Modernistische stromingen worden gekenmerkt door westerse hegemonie, 
waarbij de westerse canon het uitgangspunt is. Postmodernisme wordt gekenmerkt door 
een historie van ‘shoppen en samplen’ van culturen, waarbij verschillen met het westen 
benadrukt worden. Het altermoderne gaat uit van een mondiale cultuur waarin wij allen 
participeren, bewegen, veranderen en mixen. Het kunstwerk neemt daarbij vaak ook een 
dynamische vorm aan en geeft daarmee uitdrukking aan beweging in tijd, plaats en ruimte. 
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1.2 
De context voor altermodern 
kunstonderwijs
In het algemeen kunnen we zeggen dat ontwikkelingen in de kunst terug te vinden zijn 
in veranderde opvattingen over kunsteducatie. In deze paragraaf beschrijven we opvat-
tingen over kunstonderwijs die aansluiten op de actualiteit en gezien kunnen worden 
als invulling van de postmoderne gedachte of als vervolg daarop. Deze opvattingen 
beschrijven niet zozeer de kunsteducatieve praktijk, maar vooral de idealen. Omdat al-
termodern kunstonderwijs hier nauw bij aansluit, lichten we vier opvattingen nader toe: 
authentieke kunsteducatie, multiculturele/interculturele kunsteducatie, Visual Culture 
Arts Education en kunsteducatie met flexibele curricula.

Authentiek kunstonderwijs

Arthur Efland opende in 1976 het debat door te stellen dat binnen school een geheel 
 eigen stijl van kunst is ontstaan, die los staat van de kunst buiten de schoolmuren. 
 De kern van de kritiek die Efland uit in zijn artikel ‘School Art Style’ is dat kunst op 
school niet wordt gewaardeerd om wat de kinderen ervan leren, maar voornamelijk 
als ontspannende bezigheid, die als belangrijkste doel heeft om de schoolstructuur als 
een hiërarchische organisatie te bevestigen. Kunst op school heeft een oppervlakkige 
therapeutische functie en beperkt zich tot het aanleren van (motorische) vaardigheden 
en het aantrekkelijke resultaat. Het moet eruit zien alsof het spontaan gemaakt is en het 
moet intellectueel niet te veel van de kinderen vragen. Het moet er kortom goed uitzien 
zonder al te conceptueel of te technisch te zijn. 
Het Nederlandse kunstonderwijs in het primair onderwijs vertoont veel trekken van 
schoolkunst zoals door Efland beschreven. Haanstra, Van Strien & Wagenaar (2006) 
beschrijven dat het kunstonderwijs in het Nederlandse voortgezet onderwijs niet zo vrij-
blijvend is als Efland beschrijft, maar dat het tevens weinig relatie heeft met jongeren, 
hun leefwereld of actuele kunst. Haanstra (2008) wijst ook op de afstand tussen de kunst 
die kinderen op school maken en de spontane werkstukken van leerlingen,
de ‘thuiskunst’. Kunst op school heeft geen raakvlakken met de leerling en mist boven-
dien aansluiting bij ontwikkelingen in de kunst. Anderson en Milbrandt (1998) pleiten 
daarom voor het afschaffen van de School Art Style door de invoering van Authentic 
Instruction in Art. 
In Nederland werkte Haanstra (2001; 2011) ideeën voor authentieke kunsteducatie uit 
en formuleerde hiervoor vier kenmerken, gebaseerd op authentiek leren (Roelofs en 
Houtveen 1999). Authentieke kunsteducatie sluit aan bij de leefwereld van de leerling 
(1) en bij de professionele, echte kunstwereld (2). Er is een productieve leeromgeving 
met complexe en complete taken (3) die ruimte bieden voor eigen initiatief en die meer 
vaardigheden vereisen; de docent knipt taken niet in stappen op. Ten slotte is er samen-
werking tussen leerlingen door onderling overleg en discussie, uitvoeren van groepsta-
ken en eventuele onderlinge beoordeling (4). Uiteindelijk zou authentieke kunsteducatie 
ertoe moeten leiden dat kunst op school beter aansluit op de wereld van de leerling en 
de professionele kunstwereld.

Kunsteducatie en diversiteit

Multicultureel onderwijs in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw moest tot 
emancipatie leiden door racisme uit te bannen en te zorgen voor gelijke kansen in het 
onderwijs. In de jaren tachtig en negentig was dit terug te zien in het kunstonderwijs; er 
kwam aandacht voor kunst uit andere culturen in de kunstcurricula. Leerlingen leerden 
bijvoorbeeld een Indiase dans opvoeren (Mason, 2004). Niet-westerse traditionele kunst-
vormen in het kunstonderwijs leidden echter in veel gevallen tot stereotypering en het 
benadrukken van verschillen tussen culturen in plaats van overeenkomsten (Mason, 2004). 
Volgens Desai (2005) wordt kunst in de hedendaagse kunstlessen vaak beschouwd als 
gelokaliseerd in één oorspronkelijke cultuur. Dit is echter niet langer het geval. 

Kunst ontstaat in een mondiale context van hybride (vermengde) en veranderende 
 culturen, waarin persoonlijke, nationale en globale cultuur door elkaar heen lopen.  Dit zou 
erkend moeten worden in hedendaags kunstonderwijs. Leerlingen zouden volgens Desai 
moeten onderzoeken hoe hun eigen gemeenschap verbonden is met de mondiale  cultuur. 
Hedendaagse kunstenaars die zich met globalisering bezighouden, zouden moeten 
worden behandeld in de les of multiculturele kunstlessen zouden moeten focussen op 
migrantengemeenschappen in plaats van afzonderlijke statische culturen.
Mason (2008) beschrijft hoe leerlingen via hedendaagse kunst kunnen leren over de 
constructie van meervoudige mondiale identiteiten in moderne urbane samenlevingen. 
Kunstonderwijs en burgerschapsonderwijs kunnen volgens haar op die manier gemak-
kelijk samengaan. Ze beschrijft hoe een nadruk op etniciteit en cultuur problematisch 
is in het modernistische kunst- en burgerschapsonderwijs, vanwege het dominante 
 westerse perspectief en de neiging tot stereotypering van niet-westerse culturen. 
 Hedendaagse kunst biedt volgens Mason een uitgelezen kans om dit onderwijs te 
vernieuwen, omdat deze kunst gaat over het vormen van hybride en veranderende 
 identiteiten in een mondiale wereld en tevens gelegenheid biedt voor meervoudige 
interpretaties. Hedendaagse kunstenaars zijn met hun verhalen modellen voor 
 hedendaagse interpretaties van cultuur en identiteit.
Ook Stuhr, Ballengee-Morris en Daniel (2008) benadrukken het belang van het per-
soonlijke verhaal of narratief. Hierdoor ontstaan minder snel generalisaties en is ruimte 
voor eigen inbreng in het vormgeven van identiteit. Daarom moet het multiculturele 
kunstonderwijs aansluiten bij verhalen van leerlingen, de belangen, ervaringen en 
gemeenschappen zoals beleefd door de leerlingen. Dit biedt mogelijkheden om op een 
eigentijdse wijze met diversiteit om te gaan.
Manifold, Willis, De & Richards (2011) benoemen een aantal interessante uitgangs-
punten voor een cultuursensitief curriculum. Een dergelijk curriculum heeft tot doel 
(eenzijdige) perspectieven van leerlingen te veranderen, dus multiperspectiviteit te 
ontwikkelen. Ze noemen onder meer uitgaan van overeenkomsten zoals universele 
ervaringen van bijvoorbeeld liefde, geluk en verdriet (1). Dit overstijgt cultuur, tijd 
en plaats. Tevens moet erkend worden hoe iedereen verschillend met vergelijkbare 
er varingen omgaat. Leerlingen moeten op een veilige manier, zonder te oordelen in 
aanraking komen met het onbekende. Dit leidt tot nieuwsgierigheid en verbeelding (2), 
inspelen op gevoelens van empathie en compassie (3) en samenwerking en interactie 
(4). Zo ontstaan veranderde perspectieven, onder meer doordat leerlingen compromis-
sen moeten sluiten. Leerlingen moeten zich bewust worden welke competenties in een 
bepaalde cultuur gewaardeerd worden (5). Ze kunnen bijvoorbeeld kunstwerken gaan 
onder zoeken die ze vooral niet waarderen. Zo kunnen ze er achterkomen waarom dat zo 
is en in hoeverre dit cultureel bepaald is.
Kortom, een nadruk op multiperspectiviteit en het individuele verhaal zijn eigentijdse 
invullingen van intercultureel kunstonderwijs. 

Visual Culture Art Education

Technologie en media hebben misschien een veel grotere invloed op de constructie van 
hedendaagse identiteiten bij jongeren dan etnische afkomst. Technologieën zoals inter-
net stellen mensen in staat om wereldwijd te communiceren en ideeën uit te wisselen. 
Massamediaproducten zoals games, popmuziek en films gaan de wereld over en berei-
ken mensen in veel verschillende landen. Jongeren maken intensief gebruik van deze 
massamediaproducten en beïnvloeden tevens de ontwikkeling hiervan. Jongeren over 
de hele wereld delen gemeenschappelijke ervaringen in de visuele cultuur. De stroming 
in de kunsteducatie die hiervan uitgaat heet Visual Culture Art Education. 
Terwijl modernistische kunsteducatie vooral aandacht besteedt aan hoge kunst, rekent 
Visual Culture Art Education ook massamediaproducten en populaire cultuur tot het 
curriculum van het beeldende onderwijs. We leven in een beeldcultuur en door de 
nieuwe technologische mogelijkheden worden beelden steeds gemakkelijker verspreid. 
Het is belangrijk dat leerlingen leren met deze beeldcultuur om te gaan (Duncum 2002). 
Het is onderwijs in kritisch burgerschap met het doel leerlingen te wapenen tegen 
het kapitalisme dat constant tracht nieuwe markten aan te boren. 
Visual Culture Art Education (VCAE) lijkt erg op media-educatie (Duncum, 2009a). 
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In media-educatie leren leerlingen kritisch analyseren (deconstructievaardigheden) en 
op die manier machtsrelaties blootleggen. In het kunstonderwijs leren leerlingen deze 
dingen indirect; de kritische houding van het postmodernisme en het feit dat veel post-
moderne kunst de massamediacultuur analyseert en bekritiseert, maken dat het kunst-
onderwijs leerlingen op een eigen manier mediabewustzijn kan bijbrengen. Doordat 
leerlingen zelf mediaproducten maken en kritiek op massamediaproducten vormgeven 
via hun creatieve producten, wordt verwacht dat zij mediawijzer worden (Duncum, 
2009a; Burn 2009, Garoian & Gaudelius, 2004).
Manifold (2011), Duncum (2002; 2009b) en Burn (2009) noemen het plezier dat leerlingen 
beleven in het vormgeven van (kritiek op) mediaproducten. De wereld van massamedia 
en populaire cultuur ligt dicht bij leerlingen. Manifold (2011) beschrijft dat vooral het 
narratieve aspect in bijvoorbeeld Manga-strips leerlingen aanspreekt. Maar ook het 
werken op de computer spreekt hen aan (Heijnen 2007). Gezien het feit dat de computer 
tegenwoordig een heel gebruikelijk medium is voor kunstenaars en tevens een grote rol 
speelt in de massamediaproductie en verspreiding daarvan, is het voor de hand liggend 
dat leerlingen deze media ook gaan gebruiken voor hun eigen producties (Duncum 
2009b). Omdat docenten vaak geen experts zijn in nieuwe media, zouden docenten de 
leerlingen ruimte moeten bieden voor hun eigen vaardigheden en interesses. Docenten 
worden dan begeleiders die coachen door een dialoog met de leerling aan te gaan.

Autonomie en flexibele curricula 

‘Has any art teacher ever experienced the national or state standards for art education 
or the prevailing list of elements and principles of design and then declared: ‘I feel so 
motivated to make some art!’. I don’t believe so.’ (Gude, 2007, p 6).
Zowel Olivia Gude (2007) als Swift en Steers (1999) vinden dat de huidige kunsteduca-
tiecurricula te beperkt en te eenzijdig formalistisch zijn. Zij bepleiten een vrijer kunst-
curriculum, waarin docenten en leerlingen meer autonomie hebben om hun interesses 
naar voren te brengen en er meer ruimte is voor verrassing, spel, experiment, risico, 
kritiek en een veelheid aan ervaringen. Dit betekent dat één vaststaand curriculum te 
beperkt is. Gude (2007) beschreef daarom ‘principles of possibility’: een open checklist 
in plaats van een curriculum. 
Ook Wilson (2003) bepleit een meer open curriculumstructuur. Volgens Wilson is het on-
mogelijk geworden om de inhoud van het kunstcurriculum vast te leggen, vooral als ook 
visuele cultuur daartoe moet gaat behoren. Het omvat simpelweg te veel. Wilson pleit 
ervoor om die aspecten van visuele cultuur te behandelen die deel uitmaken van het 
dagelijks leven van de leerlingen. Leerlingen worden dan ‘co-selectors’ van de inhoud 
van de kunsteducatie en bepalen mede de inhoud van hun curriculum. Leerlingen leren 
dan niet alleen in de klas, maar overal. 

Conclusie

Aansluiting bij de wereld van de leerling, aansluiting bij de actuele kunst, aandacht 
voor individuele verhalen, inclusie van visuele cultuur en autonomie voor leerling en 
docent zijn samengevat uitgangspunten voor vernieuwing in het kunstonderwijs van 
de eenentwintigste eeuw. In de volgende paragraaf zullen we ingaan op altermodern 
kunstonderwijs. Daaruit valt op te maken hoezeer altermodern kunstonderwijs een 
overlap heeft met de hiervoor beschreven ideeën en hier misschien vooral een synthese 
van is. Tevens komen in altermoderne kunsteducatie inhoudelijke vernieuwingen en 
didactische uitgangspunten bij elkaar.

1.3 
Didactische uitgangspunten voor 
altermoderne kunsteducatie
Altermoderne kunsteducatie gaat over kunsteducatie van de eenentwintigste eeuw, die 
niet langer een westerse canon volgt, maar aansluit bij actuele ontwikkelingen in de (alter-
moderne) kunst. Ze zoekt verbinding met de wereld van de leerling en wordt gestimuleerd 
door dialoog tussen leerling(en) en docent over werk in wording. In deze paragraaf zullen 
we een aantal auteurs bespreken die een aanzet hebben gegeven om theorieën over alter-
moderne kunst te vertalen naar didactische uitgangspunten  voor kunsteducatie.
Klatser (2010, p. 86) benoemt de kern van altermoderne kunsteducatie als volgt: 
1)  een andere benadering van de leerling: vanuit wederzijds vertrouwen
2)  geen dominantie van westerse criteria
3)  nadruk op contextualiteit en verbondenheid
4)  stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid
5)  het recht dat ieder zijn eigen verhaal kan vormgeven

Klatser benadrukt dat vooral het didactisch handelen onderscheidend is voor alter-
modern kunstonderwijs. De docent moet een open houding hebben en de leerlingen 
begeleiden vanuit dialoog: 

‘Van de docent wordt een open houding verwacht bij de begeleiding en een flexibele 
benadering van de leerling, zijn problematiek, ideeën en leefwereld. De stijl van 
lesgeven bevordert de creatieve houding en intrinsieke motivatie van de leerling en 
beïnvloedt inhoud en betekenis van het werk dat hij wil maken. De leerling heeft de 
keus uit actief les nemen of passief les krijgen. De docent kan kiezen uit lesgeven of 
de leerling begeleiden vanuit dialoog, uitgaande van de eigen inbreng van de leerling. 
De didactische band is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De docent respecteert 
de integriteit van de leerling en heeft vertrouwen in zijn leervragen. De leerling ac-
cepteert de docent als begeleider en als degene die in staat is hem te leren vorm te 
geven aan zijn ideeën. Die didactische ruimte is niet statisch en varieert naarmate 
de relatie tussen de docent en leerling groeit en verdiept. Naargelang de artistieke of 
didactische context dat vereist, kan de docent kiezen voor een empatisch en flexibele 
opstelling of een richting gevende of een adviserende. De leerling kan kiezen om te 
volgen, in debat te gaan of zijn eigen weg te gaan. Deze gelijkwaardige benadering 
moet centraal staan.’ (Klatser 2010, p: 83). 

Klatser gaat ervan uit dat kunsteducatie die rekening houdt met hybride en dynamische 
identiteiten van leerlingen, niet docentgestuurd kan zijn. De opdrachten zijn liefst door 
de leerling zelf geformuleerd. Anders biedt de docent zorgvuldig gekozen, complexe en 
gedifferentieerde opdrachten aan: 

‘De docent geeft marges aan, schept voorwaarden, probeert het werk van de leerling 
te verdiepen en van een adequate context te voorzien en het boven het louter persoon-
lijke te verheffen. Er wordt geen materiaalgebruik, proces of vorm voorgeschreven’ 
(Klatser 2010, p. 83). 

Dit betekent dat de docent de dialoog aan moet gaan met leerlingen. De docent reageert 
op hun werk in wording vanuit zijn eigen expertise en interesse en gebruikt persoonlijke 
en individuele kwaliteiten om leerlingen aan te spreken. Elke docent moet hiervoor een 
eigen manier vinden en het vertrouwen van de leerlingen winnen. Uiteindelijk zou er 
een continue dialoog moeten ontstaan tussen docent en leerling over werk in wording.
Volgens Klatser draait het bij altermoderne kunsteducatie om:

‘Het articuleren van de confrontatie van de leerling met de veelheid aan verhalen van 
de multiculturele wereld en het bedenken van gedeelde verhalen zonder een voorop-
gezet einddoel.’ (Klatser 2010, p.77). 
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In de altermoderne kunsteducatie is een grote rol weggelegd voor het kleine narratief: 
de persoonlijke verhalen. Hierin zoeken leerlingen naar wat ze met elkaar gemeen heb-
ben, in plaats van dat ze verschillen benadrukken. Daarmee onderscheidt altermoderne 
kunsteducatie zich nadrukkelijk van sommige vormen van multicultureel onderwijs. 
Belangrijk is ook het zoekproces waarin de leerling zonder vooropgezet doel of vastge-
steld eindproduct kritisch experimenteert. De mogelijkheid moet worden opengelaten 
dat de leerling in de les zelfs geen tastbaar eindproduct gemaakt, maar dat het proces 
zelf of de geschapen omgeving het eindproduct vormt. De uiterste consequentie van die 
nadruk op het proces is dat het eindproduct niet gezien moet worden als het eind van 
het proces, maar als een fase in het proces. Het proces kan op elk willekeurig  moment 
stilgelegd worden, zodat een product ontstaat. Tussentijdse reflectiemomenten, 
 resulterend in nieuwe opdrachten, zijn dan ook van essentieel belang.
Ten slotte moeten zowel vorm als inhoud van het kunstwerk een plaats krijgen in de les. 
Leerlingen leren niet klassikaal eenzelfde techniek aan, maar maken producten met 
formele kwaliteiten door ‘en passant’ technieken te leren. 

Op basis van Bourriauds theorie ontwierp Donders (2010) een curriculum voor kunst-
educatie dat zij ‘interculturele kunsteducatie’ noemt. Ze vertaalde zijn negen thema’s in 
thematische eenheden die samen een nieuw curriculum vormen voor kunsteducatie in 
het voortgezet onderwijs. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook lessen in semiotiek.
Donders beschrijft een aantal handvatten voor altermodern kunstonderwijs: 

1.)  De reis als overkoepelend thema van intercultureel kunstonderwijs. 
  Donders (2010, 2011) verdiept het idee van ‘onderweg zijn’ en vertaalt dit naar een 

sterke nadruk op procesmatig werken. Leerlingen werken bewust zonder duidelijke 
doelen of vastgesteld eindproduct en hun proces is onvoorspelbaar: ze werken zoals 
kunstenaars: ‘De vaardigheden die leerlingen zullen ontwikkelen in de altermoderne 
reis, leiden tot een zoekende houding waarin ze blijven experimenteren en zich niet 
permanent vastleggen. Binnen deze reis is het vormgeven van het tijdpad belangrijker 
dan de bestemming. Hierbij wordt het kunstwerk geherdefinieerd van het herkenbare 
eindproduct naar een kunstwerk zonder een definitieve status en een ongedefini-
eerde bestemming.’ (Donders 2011, p.8). 

2.)  Idealiter vindt altermoderne kunsteducatie plaats buiten het gewone klaslokaal 
  Hier kan de verbinding tussen de eigen wereld van de leerlingen en de echte kunst-

wereld tot stand worden gebracht. Leerlingen zouden deze plek, die ook virtueel kan 
zijn, zelf moeten vormgeven. 

3.)  Gebruik maken van een archief
  Leerlingen maken gebruik van een persoonlijk (digitaal) archief waaruit ze voortdu-

rend kunnen putten en dat ze kunnen herinterpreteren bij het vormgeven van hun 
werkstukken. Een dergelijk archief kan alle mogelijke vormen aannemen en allerlei 
materiaal bevatten, ook bestaande archieven van bijvoorbeeld musea.

4.)  Samenwerken 
  Door samenwerken kunnen verbindingen ontstaan tussen processen van leerlingen. 

Een relatief open, overkoepelende opdracht kan zowel ruimte geven aan samenwer-
king als aan autonoom werken.

5.)  Leerlingen werken met digitale media of film 
  Digitale media passen goed in de altermoderne gedachte, omdat ze gemakkelijk tel-

kens weer bewerkt kunnen worden. Bourriaud ziet het liefst dat verschillende media 
tegelijk gebruikt worden. 

Van de Kamp (2010) beschreef de mogelijkheden van hybride kunsteducatie, kunst-
educatie die modernistische en postmoderne oriëntaties combineert. Ze verwijst daarbij 
naar Bourriaud en koppelt inhoud en didactiek aan ideeën over het creatieve proces. 
De theoretische en didactische uitgangspunten hebben implicaties voor (de didactise-
ring van) het creatieve proces van de leerling. Als we ervan uitgaan dat de leerling veel 
vrijheid heeft en zelf een opdracht formuleert, moet de leerling uitgebreide  vaardigheden 

in ‘problem finding’ bezitten (Getzels & Csikszentmihalyi 1976). De leerling moet leren 
zelf zijn eigen artistieke probleem te ontdekken. Van de Kamp benadrukt dat de docent 
aanvankelijk meer zal moeten begeleiden en dat leerlingen langzaamaan steeds zelfstan-
diger kunnen gaan werken. Belangrijk is volgens Van de Kamp in ieder geval dat 

‘[..] productie niet meer primair door een techniek of medium gestuurd wordt, maar 
door concepten, emoties, ervaringen, of betekenissen analoog aan de werkprocessen 
in de professionele kunst, waaruit de keuze voor het meest geëigende medium voort-
vloeit.’ (Van de Kamp 2010, p. 14). 

Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat de ideeën over wat altermodern kunstonderwijs 
zou moeten zijn uiteen lopen. Waar Klatser de nadruk legt op vrijheid voor leerlingen om 
zelf een thematiek te kiezen, schrijft Donders voor: zij stelt voor om Bourriauds thema’s 
expliciet te benoemen in de les. Klatser gaat ervan uit dat hedendaagse thema’s vanzelf 
naar voren komen zodra je de leerlingen de vrijheid geeft, omdat leerlingen nu eenmaal 
in de globaliserende wereld leven. Het is vooral de mate van vrijheid, structuur en 
explicitering die verschillen in de benaderingen van Klatser, Donders en Van de Kamp. 
Klatser wil leerlingen veel vrijheid geven en ruimte bieden voor dialoog, Donders zou een 
overkoepelende opdracht stellen voor de hele klas, terwijl Van de Kamp ondersteuning 
zou bieden die geleidelijk afneemt. Allen zijn het erover eens dat een klassikale opdracht 
waarin één specifieke techniek of medium centraal staat niet altermodern genoemd kan 
worden. Ook komen leerlinggestuurd werken, procesmatig werken en het persoonlijke 
narratief in alle benaderingen naar voren. In tabel 2 staan de centrale concepten sche-
matisch. Hierna zullen we de tabel verder uitleggen.

1.4 
Altermoderne kunsteducatie in de praktijk

Intercultureel

Nicolas Bourriaud gaat ervan uit dat cultuur niet gelijk is aan afkomst of etniciteit.
Hij vat cultuur op als veranderlijk (zie tabel 2). We koppelen hieraan het begrip ‘inter-
cultureel’ als didactisch uitgangspunt voor het onderwijs. Dit betekent dat er op school 
ruimte moet zijn voor een dynamische opvatting van cultuur, dat wil zeggen cultuur als 
veranderend en niet als aangeboren. Ook identiteit is niet aangeboren, onveranderlijk 
en (louter) bepaald door afkomst, je stelt je identiteit actief samen en je kunt deze je hele 
leven telkens anders vormgeven. Een individu construeert zijn identiteit volgens allerlei 
lijnen zoals gender, beroep, etnische afkomst, maar ook hobby’s, levensverhalen, leeftijd 
en virtuele relaties. 
De vraag die de docent zich in eerste instantie zal moeten stellen is of thematieken die 
te maken hebben met cultuur en interculturaliteit expliciet in de les aan de orde moeten 
komen, bijvoorbeeld via actuele kunst (Mason 2008, zie paragraaf 3.1.) of alleen impliciet 
als de leerling hiermee komt. Het is vooral belangrijk om stereotypering te voorkomen. 
In de praktijk betekent dit uitgaan van individuele verhalen, het kleine narratief.
Dit vermijdt stereotypering en legt bloot hoe een individu zijn culturele identiteit actief 
vormgeeft in de hedendaagse complexe samenleving. Maar hoe krijg je leerlingen zo ver 
dat ze individuele verhalen gaan vertellen? Willen leerlingen deze verhalen wel met hun 
docent delen? Is daar voldoende vertrouwen voor opgebouwd? 
De nadruk moet vooral liggen op wat we allemaal gemeenschappelijk hebben en niet 
op wat culturen verschillend van elkaar maakt. In de hedendaagse globaliserende 
wereld delen we heel veel ervaringen, bijvoorbeeld op internet. We zien dezelfde fillms, 
lezen dezelfde boeken, ook al wonen we heel ver bij elkaar vandaan. Ieder individu 
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kan aan deze gemeenschappelijke ervaringen echter een andere betekenis geven. 
 Multi perspectiviteit zou bevorderd kunnen worden tijdens intercultureel kunst-
onderwijs,  zoals beschreven in paragraaf 3.1. (zie Manifold, Willis, De & Richards 2011). 
Een  mogelijke invulling hiervan zou kunnen zijn dat de docent de leerling iets wat 
deze vreemd vindt als bekend (familiar) laat beschouwen en het bekende als vreemd 
(strange). Dit basale uitgangspunt van de antropologie gaat uit van het principe dat je 
door alles met verwondering te bekijken aannames kunt bevragen.
De kunstgeschiedenis, indien die aan de orde komt in de les, zou niet als een lineaire 
ontwikkeling vanuit westers perspectief behandeld moeten worden. Individuele verha-
len en interesses van leerlingen kunnen leidend zijn voor de selectie van onderwerpen.

Procesgericht

Bourriauds idee van ‘onderweg zijn’ koppelen we aan het didactische uitgangspunt 
‘procesgericht’. De docent zal bij het vormgeven van een procesgericht project zich 
een aantal dingen moeten afvragen: Wat voor proces heb ik precies voor ogen? Wat zijn 
de kenmerken van een goed proces? Wat moeten de leerlingen precies leren over dit 
 proces? En hoe ga ik ze dat leren? 
Dit zijn geen gemakkelijke vragen. Wat wordt precies bedoeld met procesgericht?  In 
methodes en opdrachten van docenten gaat het vaak om stapsgewijs werken (bijvoor-
beeld eerst brainstormen, schetsen, dan materiaalproefjes maken). Soms betekent het 
zelfs dat een vast aantal schetsen verplicht wordt gesteld. In altermoderne kunsteduca-
tie proberen we leerlingen meer ‘zoals kunstenaars’ (Donders 2011) te laten werken. 
Bij procesmatig werken stelt de docent niet vooraf vast ‘wat de leerlingen gaan maken’. 
Liefst beschouwen leerling en docent het product als een tijdelijke fase in een voort-
gaand proces. Dit proces kan na de lessen(serie) buiten school doorlopen. Leerlingen 
werken niet-doelgericht en experimenteren.
In hoeverre is dit mogelijk voor middelbare scholieren? Leerlingen zijn vaak nogal 
productgericht; ze willen dat ene eindproduct maken, bleek tijdens voorgaande pilot-
projecten. Het product is de beloning aan het einde van het proces. Dat kun je niet 
zomaar wegnemen. Hoe krijg je leerlingen zover dat ze altermoderne processen laten 
zien zonder hen dat op te leggen en zonder dat het leerlinggestuurd werken in gevaar 
komt? Hoe stel je een taak op die deze processen ontlokt? En hoe moet je hulp en coa-
ching bieden om deze processen te begeleiden? Gude (2007) pleit voor speltechnieken 
uit surrealisme en dada om processen op gang te brengen. Donders (2010) beschreef dat 
archieven processen kunnen ondersteunen. In elke les zal reflectie moeten plaatsvinden 
om processen aan de gang te houden. 

Leerlinggestuurd

Mondiale discussie en onderhandeling in plaats van één autoritaire (westerse) maat is 
het ideaal van Bourriaud. Dit zou ook weerspiegeld moeten worden in de klas. We kop-
pelen hieraan het didactische uitgangspunt ‘leerlinggestuurd’. Leerlinggestuurd wil 
zeggen dat de leerling een bepaalde autonomie heeft en zelf sturing geeft aan zijn leren. 
De docent dient dan dus verantwoordelijkheden aan de leerling af te staan. De leerling 
bepaalt de eigen leerdoelen, geeft het eigen leren vorm en reflecteert en evalueert of deze 
doelen behaald zijn. Het voordeel hiervan is dat de leerling meer betrokken is omdat hij 
zelf keuzes kan maken. De leerlingen ervaren meer ‘ownership’ over het eigen leren, 
 wat de intrinsieke motivatie ten goede komt (Teurlings, Van Wolput & Vermeulen 2006). 
Altermoderne kunsteducatie probeert leerlingen zoveel mogelijk ownership te geven.
In dialoog kan de docent elke leerling naar individuele behoefte en interesse begeleiden. 
Waar mogelijk formuleert de leerling zelf zijn opdracht. Hierbij kan letterlijk sprake zijn 
van enige onderhandeling tussen de leerling en de docent, waarbij de leerling vrijheden 
heeft, maar de docent ook eisen kan stellen. 
De docent zal dit leerlinggestuurde leren moeten opbouwen en begeleiden, plotselinge 
complete vrijheid blijkt niet te werken (Oostdam, Peetsma & Blok 2007; Teurlings e.a. 
2006). Het hangt van de concrete onderwijssituatie af in hoeverre leerlingen autonomie 
aan kunnen. Dit kan minimaal zijn door het geven van keuzeopties, maar bij klassen die 

al gewend zijn aan leerlinggestuurd werken, kan dit heel ver gaan. Hoeveel autonomie 
kun je leerlingen geven zodat ze toch nog constructief leren en niet verdwalen in een ge-
brek aan structuur? Als de leerling beslist over leerdoel, leeractiviteit, groeperingsvorm, 
materiaal, monitoring en evaluatie is een les volledig leerlinggestuurd (Bimmel 2008). 
Als de docent over al deze zaken beslist, is de les volledig docentgestuurd. Meestal is 
sprake van een middenweg waarin gekeken wordt wat mogelijk is en getracht wordt 
 om leerlingen steeds meer autonomie te geven. 

Actuele kunst

Zoals besproken in de voorgaande paragrafen zouden actuele kunst en hedendaagse 
kunstenaars in het kunstonderwijs ‘modellen’ of voorbeelden kunnen zijn voor de ont-
wikkeling van hedendaags cultureel bewustzijn (Mason 2008). Altermoderne kunst gaat 
immers uit van een dynamische mondiale cultuur die wij allen delen en (mede) vormge-
ven en waarin mix en verandering centraal staan. De individuele beleving hiervan door 
een enkele kunstenaar kan exemplarisch zijn zonder stereotypen op te roepen. 
We moeten ons afvragen of het een vereiste is voor altermoderne kunsteducatie om 
(altermoderne) hedendaagse kunst receptief in de les te behandelen of dat het ook enkel 
impliciet als achterliggend ‘model’ voor docenten kan dienen. Uiteraard moeten we 
ons ook afvragen om welke kunst het gaat. Wie moet die uitkiezen? Nicolas Bourriaud? 
 De docent? De leerling? Gaat het om het tonen van actuele kunst als product of gaat het 
veel meer om de creatieve processen van hedendaagse kunstenaars? Ook hun proces-
sen zouden als ‘modellen’ kunnen dienen voor de eigen creatieve processen van de 
leerlingen. Op die manier zou het procesgericht werken ondersteund kunnen worden. 
Zouden leerlingen zelf met hedendaagse kunst komen? Afhankelijk van de doelgroep 
kan het zijn dat hedendaagse kunst slecht te rijmen is met hun leefwereld, omdat 
leerlingen deze kunst misschien complex of moeilijk toegankelijk vinden. Welke rol kan 
didactiek hierin spelen? Kortom, de docent zal na moeten denken over de rol van heden-
daagse (altermoderne) kunst in een altermodern lesproject: welke kunst en hoe wordt 
die benaderd?

Reflectie en beoordeling

Gezien het feit dat leerlingen hun eigen opdrachten formuleren dan wel in groepjes 
samenwerken en hun processen in sommige gevallen niet eens tot een tastbaar eindpro-
duct leiden, lijkt beoordelen binnen altermoderne kunsteducatie een moeilijke opgave 
te worden. In The Radicant benadrukt Bourriaud dat oordelen over kunst in principe wel 
mogelijk is. Het modernisme beoordeelde alle kunst ongeacht de context met westers ge-
oriënteerde criteria. Het postmodernisme daarentegen bekeek elk werk in context en een 
algemeen kwaliteitsoordeel werd daardoor onmogelijk gemaakt, aldus Bourriaud. In de 
altermoderne visie is het wel mogelijk om kunstwerken uit verschillende contexten met 
dezelfde criteria te beoordelen. Het is dan noodzakelijk dat we elk kunstwerk opvatten 
als een vertaling in een specifieke context: er zijn wel algemene criteria, maar die doen 
zich in iedere context anders voor. Om over kunst te kunnen oordelen zullen we moeten 
vertalen. Een kunstwerk is interessant naarmate het meer mogelijkheden biedt om het te 
verbinden aan andere verhalen en om kenmerken te vertalen (Bourriaud 2009, p. 106). 
Dit levert wel moeilijkheden op, omdat we niet alle contexten kennen en niet alle talen 
spreken. Toch moeten we proberen te vertalen en te verbinden, zoals Klatser zegt: een 
werkstuk beoordelen als onderdeel van het ‘verhaal’ in de totale context (Klatser 2010, p. 
83). Anderson en Milbrandt beschrijven dat beoordelen ook niet gemakkelijk is als het gaat 
om authentieke kunsteducatie: ‘[…] evaluation should be on-going, non standardized and 
performance based with the understanding that meaningful evaluation is not a quick or 
simple matter. It is multi tiered, complex and time consuming’ (1998, p.19). Belangrijk is 
volgens Anderson en Milbrandt dat de evaluatie in dienst staat van het leren. Zelfreflectie 
en zelfevaluatie zijn daarbij van groot belang. Dit betekent dat de  verantwoordelijkheid 
voor het leren en evalueren verschuift van de docent naar gedeelde verantwoordelijkheid 
van leerling én docent. Tevens zou de leerling schoolse leerervaringen moeten koppelen 
aan ervaringen in het echte leven om het leren  betekenisvol te laten zijn. Daarom moet 
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evaluatie en reflectie niet alleen aan het einde van een lessenserie plaatsvinden, maar zou-
den ze integraal deel van het leren moeten zijn en continu moeten plaatsvinden. Dit past 
goed bij het altermoderne idee van onderweg zijn. Er is geen duidelijk eindpunt, dus ook 
evaluatie en reflectie moeten voortdurend onderweg plaatsvinden. 
Schönau (2012) schrijft in dit verband over ‘developmental self-assessment’. Een leerling 
leert voor zichzelf een taak te stellen. Beoordeling gebeurt dan op basis van zijn eigen 
criteria. Vervolgens leidt iedere zelfbeoordeling weer naar een nieuwe taak die aansluit 
op het voorgaande: Wat is geslaagd? Wat kan beter? Is er een nieuwe uitdaging nodig? 
Beoordelen wordt zo een instrument voor de artistieke ontwikkeling van de leerling. 
Lindstrom (2004) gaat uit van aparte proces- en productoordelen. Een beoordeling zou 
ook een substantieel deel dat volledig op het proces is gebaseerd moeten bevatten. 
Dit zou volgens Lindstrom kunnen worden bewerkstelligd met portfolio’s. Leerlingen 
houden portfolio’s bij en op basis van dat portfolio (eventueel in combinatie met een ge-
sprek) kan de docent het werkproces beoordelen. Boughton (2011) beschrijft de kenmer-
ken van een bruikbaar portfolio: deze moet een bepaalde tijd bestrijken, ruimte bieden 
voor interesses van leerlingen (ze kunnen eventueel dingen van thuis toevoegen), juist 
ook onaf materiaal bevatten en er moet sprake zijn van kritische reflectie. Freedman 
(2011) beschrijft dat ook groepsportfolio’s mogelijk zijn, maar docenten en leerlingen 
kunnen groepsprocessen ook beoordelen door video-opnames van de processen te ma-
ken of te observeren. Het is belangrijk dat ieder wel aansprakelijk is voor zijn bijdrage en 
dat de docent vooraf specificeert welke processen van belang zijn. 
Voor het oordelen over producten biedt Terry Barrett (1994) richtlijnen voor het inter-
preteren van kunst met ‘the principles of interpretation’. Hij gaat ervan uit dat er meer 
en eventueel zelfs tegenstrijdige interpretaties van kunstwerken ‘goed’ kunnen zijn. 
 De interpretatie van een kijker hoeft niet overeen te komen met de intenties van de ma-
ker. Daarmee geeft Barrett verantwoordelijkheid aan de beschouwer van een kunstwerk. 
Dit idee wordt in de klas volgens Barrett maar weinig naar voren gebracht: vaak moeten 
leerlingen hun eigen werk presenteren, terwijl andere leerlingen passief zijn. Leerlingen 
zouden juist het werk van een andere leerling moeten presenteren. 
We kunnen concluderen dat beoordelen als onderdeel van altermoderne kunsteducatie 
niet gemakkelijk zal zijn. Uit het voorgaande vatten we een aantal criteria hiervoor samen:

Leerlingen zouden zelf een grote rol kunnen spelen in het reflecteren op en beoordelen 
van eigen én andermans werk. 
Reflectie en evaluatie moeten integraal deel zijn van het leren en niet alleen aan het
einde van een lesproject plaatsvinden, maar continu of op verschillende momenten. 
Het eindproduct moet beschouwd worden (en dus besproken worden) als een stadium: 
tussentijdse reflectiemomenten leiden tot het (her)formuleren van opdrachten. 
Het belang van het proces zal weerspiegeld moeten worden in de beoordeling. Een pro-
cesbeoordeling ligt dan voor de hand (naast de productbeoordeling). Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren op basis van een (groeps)portfolio of video-opnames/observaties van het proces.

In tabel 2 hebben we het voorgaande zo goed mogelijk omgezet naar een werkbaar 
schema voor praktijkinterventies.

Tabel 2: Altermodern kunstonderwijs 

Uitgangspunt
Bourriaud

Didactisch 
uitgangspunt

Doelen Uitwerkingen in de les

Cultuur als 
veranderlijk, 
niet gebonden 
aan afkomst of 
etniciteit

Intercultureel Leerlingen leren 
de hedendaagse 
mondiale cultuur 
zoals beleefd door 
jongeren en/of eigen 
verhouding daartoe 
vormgeven via hun 
eigen individuele 
verhalen

Nadruk op het kleine narratief Inhoud

Nadruk op wat we 
gemeenschappelijk hebben 
(in plaats van verschillen)

Aandacht voor verschillende 
(individuele) perspectieven 
(onder meer door 
samenwerking)

Vermijden: lineaire opvatting 
van kunstgeschiedenis vanuit 
westers perspectief, culturele 
stereotypen

Reizen Procesgericht Leerlingen leren 
een creatief proces 
doorlopen zonder 
vooraf vastgesteld 
eindproduct

Nadruk op het creatieve proces Proces

De docent stelt geen eind-
product vast

Eindproduct als tijdelijke fase in 
het proces

Experiment, toeval en 
onvoorspelbaarheid 
aanmoedigen

Pluralisme Leerling-
gestuurd

Leerlingen leren 
hun eigen leer-
proces te sturen

De leerlingen geven aan wat en 
hoe zij willen leren

Didactiek

De leerlingen formuleren zoveel 
mogelijk hun eigen opdracht

Begeleiding met dialoog

‘en passant’ technieken leren 
(naar individuele behoefte)

Wat is de rol van actuele 
(altermoderne) kunst?
•	 	(altermoderne)	actuele	kunst	als 

model voor intercultureel bewustzijn
•	 	processen	van	(altermoderne) 

actuele kunstenaars als modellen 
voor proces matig werken

Hoe moeten we dit beoordelen?
•	 	Evaluatie	en	reflectie	niet	alleen	aan 

einde van de lessenserie.
•	 	Leerlingen	beoordelen	zichzelf	en	elkaar
•	 	Proces-	en	productbeoordeling
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Voor zover ons bekend wordt er nog geen op Bourriaud geïnspireerd kunstonderwijs 
gegeven. Kunstdocenten die volgens de criteria voor altermoderne kunsteducatie 
willen werken, moeten zelf een passende didactiek ontwikkelen die leerlingen zowel 
veel vrijheden biedt als voldoende ondersteuning. Hoe kun je leerlingen stimuleren om 
zelf altermoderne vragen te gaan stellen en hun vragen op een altermoderne manier te 
be naderen? Hoe kun je leerlingen stimuleren om een altermodern werkproces te door-
lopen? Tevens kunnen we ons afvragen in welke mate altermoderne thematiek expliciet 
in de les aan de orde moet komen. Moet de docent thema’s als globalisering aansnijden 
of komen deze hedendaagse thema’s vanzelf boven zodra je leerlingen de vrijheid geeft? 
Ten slotte zal het van de individuele docent en zijn interesses en capaciteiten afhangen 
hoe hij dit type onderwijs invult. 
Om deze vragen te bestuderen hebben we een ontwerponderzoek opgezet waarin 
docenten beeldende kunst en vormgeving hun eigen altermoderne lessen ontwerpen en 
evalueren. Aangezien we nog weinig weten over hoe altermodern kunstonderwijs vorm 
moet krijgen in de praktijk, lijkt praktijkgericht onderzoek de meest geschikte vorm voor 
dit onderzoek. In de volgende paragraaf presenteren we de onderzoeksvragen. Vervol-
gens gaan we verder in op het type onderzoek, de concrete opzet, de participanten,
de instrumenten en de data-analyse. 

2.1 
Onderzoeksvragen
De centrale hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Hoe zou altermoderne kunsteducatie, als kunstonderwijs van de eenentwintigste eeuw, 
eruit moeten zien?

Hieronder scharen we de volgende deelvragen:
1.  Met welke ontwerpconcepten kunnen we altermodern kunstonderwijs vormgeven?
2.  Hoe geven docenten altermoderne kunsteducatie vorm in de praktijk en wat zijn de 

ervaringen van docenten en leerlingen met deze vorm van kunsteducatie?

De eerste deelvraag is beantwoord in het theoretisch kader (hoofdstuk 1). Intercultureel, 
procesgericht en leerlinggestuurd zijn de centrale ontwerpconcepten op basis waarvan 
altermodern kunstonderwijs ontwikkeld zal worden. 
De tweede deelvraag staat centraal in het empirisch onderzoeksdeel. Ze kan verder 
worden onderverdeeld in een aantal subvragen, waarmee een gelaagde onderzoeks-
vraagstelling ontstaat:
a.  Hoe interpreteren docenten de ontwerpconcepten en hoe vertalen ze deze naar 

lesvoorbereidingen?
b.  Hoe evalueren docenten de implementatie en resultaten van hun altermoderne 

lessen?
c.  Wat hebben docenten zelf geleerd van het werken met altermoderne uitgangspunten 

en hoe ervaren ze deelname aan het ontwerponderzoek?
d.  Wat zijn de leerervaringen van leerlingen?

Hoofdstuk 2
De onderzoeks  methode
Hoofdstuk 2
De onderzoeks methode
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2.2 
Ontwerponderzoek en actieonderzoek
Ontwerponderzoek (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen 2006) is een vorm 
van praktijkgericht onderzoek. Het is in feite niet één type onderzoek, maar een ‘familie’ 
van gerelateerde benaderingen. Kenmerkend voor ontwerponderzoek is dat het gaat 
om vragen als ‘Wat zal werken?’ en niet om vragen als ‘Wat is waar?’ De hoofdvraag van 
ontwerponderzoek is altijd of een ontwerp (systeem) werkt in een bepaalde setting (Sloane 
2006, p. 33). Het doel van ontwerponderzoek is dat uitkomsten leerbaar, doceerbaar en 
werkbaar zijn in de praktijk.
Op basis van bestaand ontwerponderzoek onderscheiden Van den Akker et al.  (2006, p. 4) 
vijf karakteristieken: interventies in onderwijspraktijk, cyclische benadering, proces-  of 
ontwikkelingsgericht, praktijkgericht en theoriegericht. 

Interventiegericht: Het onderzoek beoogt een interventie in de echte wereld.

Essentieel voor ontwerponderzoek is dat onderzoek plaatsvindt in echte klaslokalen en 
scholen. De authentieke, alledaagse onderwijscontext speelt een belangrijke rol bij ont-
werponderzoek. De onderzoeker ‘omarmt’ die context en probeert deze niet te beheersen. 
De context speelt een belangrijke rol in het onderzoek en wordt systematisch en uitge-
breid onderzocht en kan als verklarende factor dienen om de werking van onderwijskun-
dige ontwerpen mede te verklaren.

Iteratief: Het onderzoek is cyclisch 

Kenmerkend voor ontwerponderzoek is de cyclische onderzoeksopzet. Iedere interventie 
in de ‘echte’ wereld wordt systematisch en uitgebreid op haar werkzaamheid getest. 
Dit proces kent doorgaans drie fasen - ontwerpen, uitvoeren en evalueren – die zich 
 cyclisch herhalen. De duur of eenheid (zoals een geheel nieuw curriculum voor de brugklas 
of een lessenserie van drie lessen voor het vak geschiedenis) van een cyclus verschilt per 
studie en hangt af van de praktische mogelijkheden en gestelde onderzoeksdoelen.
Gravemeijer en Cobb (2006) beschrijven dat er ook sprake is van ‘micro-cycles’. 
Het onderzoeksteam ontwikkelt een bepaalde lokale instructietheorie, waaronder ideeën 
over het leerproces en ideeën over hoe je dit proces zou kunnen begeleiden. Het onder-
zoeksteam probeert te anticiperen op hoe leerlingen op het nieuwe materiaal zullen reage-
ren. Onderzoek naar wat er in de klas gebeurt, leidt tot begrip van hoe het werkt en tot het 
bijstellen van de theorie. Zo is er in feite iedere les sprake van een microcyclus.

Procesgeoriënteerd: Het onderzoek gaat om begrijpen en verbeteren 
van interventies, niet om input-output metingen. 

In ontwerponderzoek komen strak gecontroleerde experimentele onderzoeksopzetten 
niet of nauwelijks voor. Dit soort onderzoeken gaan doorgaans over de vraag of x beter 
werkt dan y. en het proces is daarbij meestal geen object van studie. Bij ontwerponderzoek 
daarentegen zijn we juist vooral geïnteresseerd in het proces. Het is dan ook proces- of 
 ontwikkelingsgericht. Onderzoekers hebben als voornaamste doel om de interventie – 
datgene wat er in de klas gebeurt - te begrijpen en vervolgens te verbeteren. Om dergelijke 
interventies zo goed mogelijk te begrijpen is het essentieel om van dichtbij en in detail te 
observeren. Ook is het belangrijk om de verschillende participanten nauw te betrekken 
en direct te bevragen naar hun ervaringen en opinies. Hoewel onderzoeksinstrumenten 
en data sterk per ontwerponderzoek kunnen verschillen, wordt in het meeste ontwerp-
onderzoek gebruikgemaakt van kwalitatieve meetinstrumenten en data.

Praktisch georiënteerd: De verdiensten van het ontwerp worden deels 
afgemeten aan praktische bruikbaarheid in de context. 

Een onderscheidend kenmerk van ontwerponderzoek is tevens dat de effectiviteit van de 
interventie afgemeten wordt aan de werkzaamheid en gebruiksvriendelijkheid ervan in de 
echte context door authentieke gebruikers. Dat wil dus zeggen op scholen, in klaslokalen 
met echte leerlingen en echte docenten. Een heel belangrijk doel van ontwerponderzoek is 
om bij te dragen aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De rol van onderzoe-
ker verandert dan: onderzoekers en docenten werken op gelijkwaardige basis samen en 
streven gezamenlijke doelen na. De onderzoeker wordt in zekere zin meer participant en 
staat minder buiten de interventie.

Theoriegeoriënteerd: het ontwerp is (gedeeltelijk) gebaseerd op theorie 
en het onderzoeken van de lessen draagt bij aan theorieontwikkeling.

Naast een bijdrage aan de verbetering of ontwikkeling van de onderwijspraktijk heeft 
ontwerponderzoek als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijskundige 
of vakdidactische theorie. Uit de theorie destilleren onderzoekers principes waarmee ze 
vervolgens gaan ontwerpen in samenwerking met docenten, de uiteindelijke gebruikers. 
Deze ontwerpen, of lessen(series), zijn dus gestoeld op theorie. Door de lessen(series) ook 
daadwerkelijk uit te voeren in de onderwijspraktijk, wordt de onderliggende theorie getest 
in de onderwijspraktijk. Door de uitvoering van het ontwerp systematisch en grondig te 
evalueren vanuit de onderliggende theoretische principes met de verschillende eind-
gebruikers, kan deze theorie vervolgens herzien, uitgebreid of meer in detail uitgewerkt 
worden. Kortom: ontwerponderzoek wil door een constante wisselwerking tussen theorie 
en praktijk een bijdrage leveren aan verdere theorieontwikkeling.

Samenvattend: de output van ontwerponderzoek bestaat uit ontwerpprincipes, curricu-
lumproducten (zoals lessenseries) en professionele ontwikkeling (McKenny et al. 2006). 
Ontwerpprincipes zijn geen directe richtlijnen tot succes, maar kunnen anderen helpen 
hun eigen product te ontwikkelen. Daarom zijn gedetailleerde beschrijvingen belangrijk: 
ze verschaffen inzicht in wat er precies gebeurde in de klas. 
Hoewel generalisatie niet het doel is, maken gedetailleerde beschrijvingen het wel 
mogelijk dat derden de beschreven interventies zelf kunnen toepassen. Om dergelijke 
beschrijvingen te kunnen maken, zouden de onderzoekers elke les aanwezig moeten 
zijn en zouden alle lessen met video opgenomen dienen te worden, alle leerlingen zou-
den voor en na de interventie geïnterviewd moeten worden. Docenten en onderzoekers 
houden logboeken bij om na te gaan hoe hun interpretaties verlopen en de beslissingen 
die genomen worden gedurende het proces (Gravemeijer & Cobb, 2006). 
Bij participerend ontwerponderzoek dragen gebruikers van het curriculum, bijvoorbeeld 
docenten, bij aan het ontwerpproces (McKenny et al. 2006). Soms evalueren de ontwer-
pers ook, maar het is belangrijk te beseffen dat deze evaluatie dan niet waardevrij is. 
Objectiviteit is onmogelijk, maar we kunnen wel onze invloed op het geheel beschrijven 
(McKenny et al. 2006). 

Ons onderzoek naar altermodern kunstonderwijs vertoont zowel overeenkomsten als 
verschillen met het ontwerponderzoek. We zijn geïnteresseerd in interventies voor al-
termodern kunstonderwijs, waarbij we niet alleen geïnteresseerd zijn in de uitkomsten, 
maar vooral in processen van implementatie: hoe werkt het? We gaan zowel uit van 
theorie als van de praktijk. 
Echter, de onderzoeksvraag is vooral gericht op het ontwerpen door docenten en niet 
uitsluitend op het ontwerp zelf. Dit past bij de altermoderne benadering die ervan uitgaat 
dat de docent ook een belangrijk factor is in de uitvoering, naast bijvoorbeeld de context 
van school en klas. Klatser (2010) beschreef dat elke docent zou moeten kijken hoe alter-
modern werken bij hem past en hoe hij dat op een eigen manier kan invoeren. In feite 
gaat de altermoderne benadering ervan uit dat er bijna geen docentonafhankelijk ont-
werp mogelijk is. De docent is daarom in het voorliggende onderzoek de ontwerper, geïn-
spireerd door de theorieën van Bourriaud. Daarnaast is hij ook de voornaamste evaluator 
van de lessen: de docenten reflecteren op hun eigen aanpak en resultaten in de lessen. 

De onderzoeksmethode34



Door de focus op de docent als ontwerper en onderzoeker vertoont ons onderzoek ook 
grote overeenkomsten met actieonderzoek (Platteel 2010; McNiff & Whitehead 2011; 
Mason 2005). Bij actieonderzoek is de uitvoerder ook onderzoeker. Echter, bij actieon-
derzoek is vooral de beginsituatie het uitgangspunt: verandering komt niet zozeer voort 
uit theorie, maar meer uit de praktijk. Vanuit praktijkobservaties kunnen de deelnemers 
ideeën formuleren om de praktijk te verbeteren. Deze verbeteringen worden ingevoerd 
en geëvalueerd door de betrokken actieonderzoekers en eventueel besproken met 
collega’s. Op deze wijze leiden cycli van observatie, reflectie, uitvoering, evaluatie en 
bijstelling van lesontwerpen tot gestructureerde verbetering van de praktijk  (McNiff and 
Whitehead 2011).
Platteel (2010) liet zien hoe een professioneel onderzoeker actieonderzoekers kan onder-
steunen en begeleiden. Ons onderzoek lijkt daarmee sterk op de actieonderzoeksbena-
dering. Ons onderzoek gaat uit van theoretische ideeën en wij geven als professionele 
onderzoekers een overkoepelende beschrijving van de verschillende actieonderzoeken. 
In Tabel 1 staan de verschillen en overeenkomsten tussen participerend ontwerponder-
zoek, actieonderzoek en ons onderzoek samengevat. 
Ons onderzoek is maar in beperkte mate cyclisch, omdat docenten wegens de korte 
looptijd van het project slechts één ontwerp uitwerken en testen. Wanneer we de zes 
projecten als zes zelfstandige actieonderzoeken beschouwen zijn mini-cycles zoals 
beschreven door Gravemeijer en Cobb (2006) wel van les tot les aanwezig. Docenten 
reflecteren na iedere les op vergelijkbare manier op hun bevindingen en stellen op basis 
daarvan de volgende les bij. Tevens zouden docenten de grote ontwerpcycli wel kunnen 
herhalen in volgende jaren, maar dit valt buiten het bestek van ons onderzoeksproject. 
Wel hebben we bij onze opzet beperkt gebruikgemaakt van bevindingen uit een eerder 
pilotproject op twee VO-scholen. (http://www.ahk.nl/lichting/2011/profiel/student/
christine-breeveld/) Een belangrijke conclusie uit deze pilot is dat voor een alter moderne 
aanpak de docent een vertrouwensband moet hebben met de leerlingen.  In ons project 
hebben we daarom, anders dan in de pilot, niet ervoor gekozen om de lessen door 
 kunstenaars in de klas te laten geven. 
Ten slotte kunnen we concluderen dat onze onderzoeksaanpak veel overeenkomsten 
vertoont met de publicatie van Adams, Worwood, Atkinson, Herne & Page (2008). In dit 
onderzoek werden docenten eerst getraind door een workshop over actuele kunst. 
Vervolgens werden docenten uitgedaagd innovatieve lesprojecten te ontwerpen. In dit 
project waren vooral professionele onderzoekers de dataverzamelaars. De data waren 
voornamelijk gebaseerd op open interviews, waardoor ook hier de reflecties van docen-
ten de voornaamste databronnen waren.

Tabel 1: verschillen en overeenkomsten tussen participerend ontwerponderzoek, actieonderzoek en ons onderzoek

 Participerend 
ontwerp-
onderzoek

Actie-
onderzoek

Ons
onderzoek

Onder -
zoeksfocus

Focus op werkbaarheid van het 
ontwerp in een context

X X 

Focus op leerproces van de docent X X

Theoriegedreven X X

Praktisch georiënteerd X X X

Procesgericht X X X

Ontwerp Cyclisch ontwerpproces
X X

(beperkte 
mate)

Docent als ontwerper X X

Onderzoekers en docenten 
ontwerpen samen

X enigszins

Evaluatie Gebaseerd op reflectie van docenten Mogelijk X X

Docent als onderzoeker van eigen 
praktijk

Mogelijk X X

Lesobservaties door professionele 
onderzoekers

X X (beperkt)

In kaart brengen leerervaringen van 
leerlingen

mogelijk mogelijk X

Output: ontwerpprincipes, 
curriculumproducten en 
professionele ontwikkeling

X X X

2.3. 
Opzet van het (onderzoeks)project
In samenwerking met de Academie voor Beeldende Vorming van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten en met financiële ondersteuning van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunsten hebben we in het schooljaar 2011-2012 een onderzoeksproject ge-
realiseerd. Door de medewerking van docenten uit het voortgezet onderwijs hebben we 
de theoretische uitgangspunten van altermodern kunstonderwijs in de vorm van een ont-
werponderzoek in de authentieke context van de onderwijspraktijk kunnen onderzoeken. 
Het onderzoeksproject is als volgt opgezet: zes kunstdocenten (beeldend) ontwierpen 
een altermodern lesproject van ongeveer acht weken voor één eigen klas. Het theore-
tisch kader zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk was daarbij een belangrijke 
inspiratiebron. Tevens kregen de docenten een training van twee dagdelen in november 
en december 2011. Tijdens de eerste bijeenkomst werden de theoretische uitgangspun-
ten met elkaar besproken en gezamenlijk gedefinieerd. Daarnaast ervoeren docenten 
een (zeer) kort door ons ontworpen altermodern lesje (uitdrukkelijk niet bedoeld als 
‘goed’ voorbeeld, maar als mogelijkheid). Ten slotte presenteerden docenten een voor-
beeld uit hun eigen lespraktijk waarin zij naar hun eigen idee intercultureel, leerling-
gestuurd dan wel procesgericht werkten. De doelen van deze eerste bijeenkomst waren 
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dan ook om docenten kennis te laten maken met wat wij onder altermodern verstaan, 
om de docenten met elkaar kennis te laten maken, om de beginsituatie van iedere 
docent vast te stellen en docenten elkaar te laten inspireren. 
Na deze eerste bijeenkomst gingen de docenten ontwerpen. Ze presenteerden hun ont-
werpen tijdens de tweede bijeenkomst en voorzagen elkaar van feedback. Tevens was er 
een presentatie door een expert over het registeren van werkprocessen van leerlingen. 
Na de tweede trainingsbijeenkomst konden de docenten hun lesontwerpen bijstellen en 
het definitieve project plannen. 
De uitvoering van de lesprojecten vond plaats tussen januari en mei 2012. Om de 
docenten te ondersteunen werden vier intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarin 
ze ervaringen en tips konden uitwisselen. Tevens was er een weblog waarop docenten 
hun ontworpen materiaal konden uploaden en waarop men elkaar van tips kon voor-
zien. Feedback van de klankbordgroep en de onderzoekers werd ook via deze weblog 
verspreid. Deze klankbordgroep bestond uit experts van onder meer de Academie voor 
Beeldende Vorming in Amsterdam. Ze monitorden de ontwikkeling van het theoretisch 
kader, de opzet van de trainingen en feedback over de ontworpen lessen. In bijlage A is 
de organisatie van het project samengevat. 

2.4. 
Deelnemers
De deelnemers aan het onderzoek zijn zes docenten uit het voortgezet onderwijs. 
 Allen geven les in beeldende vorming, tekenen of kunst beeldend. De docenten zijn ge-
worven via een oproep bij Digischool. Twee docenten zijn via persoonlijke contact met 
één van de onderzoekers betrokken geraakt. 
De docenten ontvingen een vergoeding voor de extra ontwerpuren, de tijd voor de 
 evaluatie en reflectie en voor het bijwonen van de bijeenkomsten plus een vergoeding 
voor de aanschaf van extra materialen of het gebruik van elektronische apparatuur. 
 Ons belangrijkste selectiecriterium was motivatie van docenten en hun affiniteit met 
de uitgangspunten van altermodern kunstonderwijs. Drie van de zes gaven les in 
 Amsterdam, twee docenten in Groningen en één in Hilversum. De docenten verschilden 
in leeftijd en leservaring. Het merendeel had echter ruime leservaring en zocht vooral 
verdieping. Ze beschouwden alle drie ontwerpconcepten - intercultureel, leerling-
gestuurd en procesgericht - als belangrijk; deze waren ook al in meer of mindere mate 
aanwezig in hun lessen. Toch waren er ook kleine focusverschillen bij aanvang en had-
den docenten diverse redenen om deel te nemen: leerlingen motiveren, procesmatig 
werken centraal stellen, visie voor de toekomst ontwikkelen, processen beoordelen 
zonder gebruik te maken van uniforme beoordelingscriteria, gebruik van verschillende 
(nieuwe) media, eigen standpunten en idealen opnieuw als uitgangspunt stellen, 
 de  bezem door het vak beeldende vorming halen.
Naast docenten participeerden in dit onderzoek onderzoekers, leden van de klank-
bordgroep en stagiaires van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving. 
 We  hebben ieders rollen en taken (zie tabel 2) bij aanvang van het project expliciet 
gemaakt. Hoewel we als professionele onderzoekers verantwoordelijk waren voor het 
onderzoek als geheel, hadden de docenten ook een rol als onderzoeker van hun eigen 
lessen. De leden van de klankbordgroep gaven ons feedback en via ons ook de docenten. 
Dit laatste was enigszins gecompliceerd, aangezien de docenten hun ontwerpen moes-
ten onderzoeken, maar tegelijkertijd ook feedback te verwerken kregen. In de praktijk 
kreeg een docent alleen feedback als het idee bestond dat de theoretische uitgangspun-
ten niet helder waren. Zodra de theorie helder was, werd de autonomie zoveel mogelijk 
bij de docent gelaten. In het discussiehoofdstuk zullen we hier verder op in gaan.
Stagiaires waren betrokken als ondersteuner van de docent. In deze rapportage gebrui-
ken we ‘docent’ voor de docenten die de lessen ontwierpen en uitvoerden, ook al deden 
ze daarnaast onderzoek. De term ‘onderzoeker’ gebruiken we voor de onderzoekers die 
dit project overkoepelend beschreven. 

Tabel 2: Rollen en taken

Docenten Onderzoekers Leden 
klankbordgroep

Stagiaires

1)  Expert van eigen 
school, klas en vak 

2)  Ontwerper van 
lesproject

3)  Uitvoerder van 
lesproject

4)  Onderzoeker: 
documenteren en 
reflecteren eigen 
lesproject

5)  Critical friend voor 
andere docenten

1)  Onderzoeksopzet 
schrijven

2)  Theorie toegan kelijk 
maken 
(zie hoofdstuk 1)

3)  Organiseren en 
faciliteren van training 
en intervisie

4)  Ondersteunen van 
docenten; feedback 
vooral gericht op 
begrijpelijk maken 
van theorie en 
doorgeven feedback 
klankbordgroep

5)  Processen van 
docenten onderzoeken

6)  Overkoepelende 
rapportage

1)  Feedback verzorgen 
over trainingen tbv de 
onderzoekers

2)  Feedback verzorgen 
over de lessen tbv de 
docenten

1)  Meedenken 
over het ontwerp 
(beperkte mate)

2)  Uitvoering 
ondersteunen 
(niet overnemen)

3)  Helpen werk processen 
van leerlingen te 
documenteren

2.5. 
Dataverzameling en 
onderzoeksinstrumenten
Onderzoekers en docenten hebben verschillende soorten data verzameld:
1.  Ontworpen lesprojecten
2. Semigestructureerde interviews voor en na de projecten
3. Reflectierapporten
4. Learner reports
5. Opnames van intervisies

Ontworpen lesprojecten

De lesprojecten zoals ontworpen door de docenten nadat ze geïnspireerd waren door de 
theorieën van Nicolas Bourriaud en de daaraan gekoppelde didactische concepten, wer-
den verzameld door de onderzoekers. Ze vatten de lesprojecten zo goed mogelijk samen 
en maakten de opzet inzichtelijk voor anderen. Ze vroegen de docenten goedkeuring 
over deze rapportage. 
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Semigestructureerde interviews voor en na de lesprojecten

De onderzoekers hebben de docenten voorafgaand en na afloop van de uitvoering van 
de lesprojecten geïnterviewd. De voorinterviews duurden gemiddeld vijftien minuten 
en werden opgenomen met audioapparatuur. In deze interviews vroegen we docenten 
naar hun interpretatie van de ontwerpconcepten intercultureel, procesgericht en 
leerlinggestuurd. We hebben ze gevraagd welke rol deze ontwerpconcepten spelen in 
hun bestaande lespraktijk en op welke manier ze zullen worden ingezet in de projecten. 
Ten slotte vroegen we welke van de drie concepten het beste bij hen paste en welke het 
meest een uitdaging zou zijn. Uit de voorinterviews konden we voor elke individuele 
docent destilleren wat hun uitdagingen en experimenten waren in dit project.
De na-interviews duurden ongeveer 45 minuten. De interviewleidraad hiervoor bestond 
uit twee onderdelen. Het eerste deel is gebaseerd op de beschikbare informatie over de 
projecten: ontwerpen, verslagen, foto- en videodocumentatie, gespreksverslagen van 
intervisie en aantekeningen van lesbezoeken; dit verschilde per project. Het tweede 
deel was voor alle docenten hetzelfde en ging vooral in op de vraag of zij deze uitdagin-
gen en experimenten als geslaagd beschouwden. Waren zij tevreden over hun lessen, 
wat zouden ze in het vervolg anders doen en wat waren hun leerervaringen? 
De interviews werden getranscribeerd en gecodeerd in Kwalitan (kwalitatieve analyse-
software). Hoofdcategorieën bij de codering waren de centrale ontwerpconcepten inter-
cultureel, procesgericht en leerlinggestuurd. Fijnere categorieën ontstonden inductief 
vanuit de data. 

Reflectierapporten

De docenten hielden schriftelijke en zo mogelijk visuele reflecties bij. Ze reflecteerden 
op het verloop van hun les, maar verzamelden ook bewijs door de processen van de leer-
lingen goed te observeren en te registeren. Het documentatiemateriaal van de docenten 
is gebruikt als leidraad voor de na-interviews en heeft materiaal opgeleverd voor de 
beschrijvingen van de projecten. De docenten werkten allemaal met een gestructureerd 
format (zie bijlage B). Het verloop van het lesproject van iedere docent werd samengevat 
op basis van de reflectierapporten. Illustratieve praktijkbeschrijvingen uit de reflectie-
portfolio’s werden gebruikt in de rapportage. 

Learner reports

Na afloop van de lessen hebben alle docenten bij hun leerlingen learner reports (geba-
seerd op De Groot, 1980, zie bijlage C) afgenomen. Hierin werden de leerervaringen 
van de leerlingen gerapporteerd. Tevens werd aan leerlingen gevraagd wat ze leuk en 
minder leuk vonden aan de lessen, deze te vergelijken met de ‘gewone’ lessen en of ze 
begrepen hadden waar het project over ging. De uitspraken van de leerlingen over de 
leeropbrengsten (vraag 1 en 2 , bijlage C) werden gecodeerd door twee onafhankelijke 
codeurs (intercodeurbetrouwbaarheid: kappa= .75). Vraag 1 en 2 werden samengeno-
men, omdat leerlingen geen onderscheid bleken te maken tussen leren in het algemeen 
en leren over henzelf. De codeercategorieën ontstonden inductief vanuit de data. 
Het codeerschema is bijgevoegd in bijlage D. Vragen 4a en 4b werden op dezelfde 
wijze gecodeerd (kappa: .90 en .75). Vraag 6 begrepen sommige leerlingen niet 
goed en is daarom buiten beschouwing gelaten.
De overige vragen in de learner reports zijn niet gecodeerd, maar zijn gebruikt als
aanvullende informatie vanuit leerlingperspectief in de projectbeschrijvingen. 

Opnames van intervisies

De intervisiebijeenkomsten werden vastgelegd met audio-opname. De gesprekken 
zijn vooral gebruikt als aanvulling op de interviews en reflectierapporten. 
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Adriaan Roland Holst College (AHRC), Hilversum
Docente: Hanke Wiegand
Klas: 2 atheneum, 25 leerlingen
Projectperiode: 8 weken x 130 minuten 

Lesontwerp Tell me the truth

Leerdoelen Leerlingen leren bronnen bevragen
Bij leerlingen wordt een onderzoekende houding gestimuleerd
Leerlingen leren een eigen opdracht formuleren
Leerlingen leren in een ateliersituatie eigen werkprocessen uitwerken

Voorbereidende huis-
werkopdracht

‘Neem een zelf te bepalen object van huis mee en een geprint artikel dat volgens jou 
met kunst te maken heeft.’

Introductie project Presentatie over beeldmanipulatie en betrouwbaarheid van bronnen. 
Kringgesprek over meegebrachte objecten en artikelen 
Uitdelen dummy
Leerlingen bepalen zelf wat ze willen gaan onderzoeken, doen of maken

Werkproces Grote mate van vrijheid voor leerlingen in keuze onderwerp, techniek, materiaal, 
samenwerkingsvorm

Structuur Gebruik dummy’s als procesdocument
Invullen reflectieformulieren door leerlingen
Tussentijdse kringgesprekken over proces
Afsluitende presentaties (vorm van presentatie vrij)

Interventies Kunstenaars in de klas vertellen over motivatie en artistieke strategieën en geven 
leerlingen feedback op werkprocessen (driemaal).
Bronnenbank als collectief geheugen van het project. Opzet door docent, leerlingen 
mogen er dingen uithalen, maar ook zelf toevoegen. 

Uitgangspunten

Intercultureel Grotere beschikbaarheid van informatiebronnen veroorzaakt grotere interactie tus-
sen culturen. Beeldende vorming inzetten om onderzoek en vergelijking  
te stimuleren

Procesgericht Bewustzijn proces is bij leerlingen laag en moet ontwikkeld worden. Door gebruik 
van dummy’s kan de leerling zich meer bewust worden van proces. Presentaties 
kunstenaars in de klas gericht op proces van de kunstenaar.

Leerlinggestuurd Start project leerlingen vragen om eigen inbreng door meenemen 
objecten en artikelen 
Gesprekken op gang brengen aan de hand van thema
Volledige vrijheid in keuze onderwerp, materiaal, techniek en samenwerkingsvorm

Uitdaging/focus

Grootste uitdaging ligt bij leerlinggestuurd werken. Leerlingen zijn gewend binnen de kaders 
van een opdracht te werken, waar altijd wel een zekere mate van vrije interpretatie mogelijk is. Nu moeten ze hun 
eigen opdracht formuleren. Procesgericht werken pas het meest bij de docent.
Ontwerpparameters kunnen niet los van elkaar worden gezien, ze hangen met elkaar samen. 
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Hoofdstuk 3
Tell me the truth
Hoofdstuk 3
Tell me the truth
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3.1 
Doelstellingen en verwachtingen
Hanke Wiegand, docent bij het ARHC in Hilversum, heeft aan het project Altermoderne 
kunsteducatie deelgenomen, omdat ze zich als docent wil blijven ontwikkelen en 
daartoe aansluiting zoekt bij actuele thema’s. De toenemende druk op de kunstvakken 
vraagt om visie op nieuwe technieken, creativiteit en culturele identiteit. Kunstvakken 
zouden volgens Hanke een voorhoederol kunnen spelen om te voldoen aan de eisen die 
aan het onderwijs gesteld worden bijvoorbeeld wat betreft creatieve en maatschappe-
lijke ontwikkeling .
In het interview voorafgaand aan het project vertelt Hanke dat interculturaliteit voor 
haar is verbonden met het bredere perspectief dat wij op de wereld krijgen door de 
toenemende beschikbaarheid van informatie. Door zoeken, selecteren en vergelijken 
ontstaat interactie tussen culturen. Ook het vak beeldende vorming kan daar een rol 
in spelen, door niet de vaardigheden voorop te stellen, maar de inhoud en betekenis 
 erachter te bevragen.
Hanke vertelt dat ze altijd min of meer procesgericht lesgeeft, door bijvoorbeeld altijd 
naar voorstudies te vragen. Het valt haar op dat leerlingen zich niet bewust zijn van het 
proces en dat daar veel meer aandacht aan kan worden besteed:

‘Dus dat je daar als docent heel scherp op bent: je komt ergens toe, maar hóe ben je 
ertoe gekomen, wat gebeurt er, wat zie je er eigenlijk in en welke kant kun je opgaan?’

Om procesgericht werken in het project te bewaken hebben de leerlingen dummy’s 
(blanco tekenboeken op A4-formaat) gekregen om verslag van hun proces te doen. 
 De kunstenaars die in de klas presentaties geven heeft Hanke geselecteerd op basis van 
hun procesmatige manier van werken. 
Meer procesgericht werken biedt volgens Hanke ook meer ruimte voor leerlinggestuurd 
werken, omdat beide samenhangen. Hoewel in de lessen beeldende vorming altijd een 
zeker initiatief bij de leerling ligt, ziet Hanke in het project Tell me the truth een uitdaging 
om de leerling verregaand initiatief voor zijn eigen werkproces te geven. Met een aantal 
interventies daagt ze de leerlingen uit om het project naar zich toe te trekken. Zo wordt 
aan de leerlingen bij de start van het project gevraagd objecten en artikelen naar eigen 
keus mee te nemen en is er in het lokaal een ladekast ingericht als ‘bronnenbank’ waar 
leerlingen informatie uit mogen halen, maar ook naar eigen inzicht informatie aan mogen 
toevoegen. In het voorinterview zei Hanke dat leerlinggestuurd werken de grootste 
uitdaging voor haar vormde. Dit uitgangspunt confronteert de docent met de eigen rol en 
dwingt haar na te denken hoeveel vrijheid ze als docent aan de leerlingen geeft: 

‘Doe je dat ook werkelijk of denk je dat je het doet en doe je het ondertussen niet?’

Bovendien weet ze niet hoe de leerlingen zullen reageren:

‘Je bent natuurlijk heel afhankelijk van het kind zelf, die kan gaan vastlopen, zich 
gefrustreerd gaan voelen: ik wil dat doen, de juffrouw heeft gezegd dat alles kan en nu 
kan het niet, want het materiaal is er niet of ze kan me niet helpen, omdat ze het zelf 
ook niet snapt. Er kunnen misschien vragen gesteld gaan worden waar ik zelf ook het 
antwoord niet op weet.’

3.2 
Verloop van het project
 
Het project Tell me the truth is langs twee verschillende lijnen gelopen. De eerste lijn 
is de thematische lijn, door Hanke ingezet met een presentatie over beeldmanipulatie, 
waarmee ze de leerlingen heeft willen prikkelen, inspireren en ontregelen. In deze lijn 
passen ook de interventies met de kunstenaars en een kleine opdracht in de tweede les 
over abstract en figuratief. 
De andere lijn is het proces van de leerlingen, dat hier los van lijkt te staan. In de  eerste 
les heeft Hanke de leerlingen een spel laten doen met objecten (met persoonlijke 
waarde) die ze van thuis hadden meegenomen. Er is een vraaggesprek geweest over het 
begrip proces en ze heeft met de leerlingen over de dummy’s gepraat en ze uitgelegd 
dat ze die niet alleen als schetsboek kunnen gebruiken, maar ook om dingen in te schrij-
ven en te plakken. 
De leerlingen zijn volgens Hanke door de start van het project uit hun comfortzone 
getrokken en dit heeft voor veel vragen gezorgd. Het was in het begin van het schooljaar 
een heel zelfredzame klas. De leerlingen hebben zich aanvankelijk enigszins tegen 
het project verzet, wellicht vanuit het idee dat ze ingezet werden voor een persoonlijk 
project van de docent. Toch zijn ze allemaal gestart en hebben ze uit een van de start-
interventies inspiratie gehaald. 
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Vanaf de eerste les is een deel van de lestijd gereserveerd als werkfase, waarin de leerlin-
gen mochten onderzoeken, doen of maken wat ze zelf wilden. In de acht blokuren die het 
project duurde, is een verschuiving te zien in de opbouw van de lessen. In het begin be-
stonden de lessen nog voor een aanzienlijk deel uit docentgestuurde interventies  (zoals 
een spel en een korte opdracht) gecombineerd met vrije werktijd. De vrije werktijd is 
geleidelijk toegenomen, totdat de leerlingen in les 6 alle tijd aan eigen werk besteed heb-
ben. Vanaf les 7 is een deel van de lestijd besteed aan de presentaties van de leerlingen. 

De situatie in de klas laat zich het best omschrijven als een atelier waar van alles gebeurt 
zonder overkoepelende opdracht. De kunstenaars hielden een klassikale presentatie, 
maar gaven daarna feedback aan individuele leerlingen of aan samenwerkingsgroepjes. 
De meeste leerlingen zijn tot een soort afronding van hun proces gekomen en hebben 
hun werk op een zelfgekozen manier gepresenteerd (modeshow, filmpje, powerpoint). 

Start project

De start van het project was voor docente en leerlingen een sprong in het diepe en het 
heeft enige tijd geduurd voordat de onzekerheid van de docente afnam. De reden voor 
haar onzekerheid was het ontbreken van een gestructureerde opdracht en de keuzevrij-
heid in materiaal, techniek en onderwerp: 

‘Dat zorgt nu eenmaal voor verwarring. Gewoonlijk stuur je kinderen aan en zet je een 
einddoel: dat is het eind en zo moet het er uitzien, en dat zijn de vaardigheden die je 
moet ontwikkelen. Als je deze elementen weghaalt, zal elke klas en elke leerling erop 
reageren. Wat bijzonder bij deze klas was, dat ik mij op een gegeven moment reali-
seerde na de laatste les, dat ze op zoek waren met elkaar naar wat zij kwijt waren.’ 

Met dit laatste verwijst de docente naar de zelfredzaamheid van de leerlingen aan het 
begin van het schooljaar, het plezier om bij het vak beeldende vorming binnen te komen 
en niet stil te hoeven zijn en alleen maar te luisteren, maar vooral zelf dingen te doen en 
te bedenken. 

‘Dat is denk ik wel het mooie geweest aan dit hele project, want ze hebben erg hun 
best gedaan om met dit project aan de slag te gaan. Iedereen is er toch uitgekomen. 
Ik weet wel van een paar leerlingen dat ze het echt moeilijk hebben gevonden en dat 
ze heel wezenlijk het verschil voelden tussen de opdracht en het vrije werken.’

Het is volgens Hanke belangrijk om de leerlingen voldoende veiligheid te blijven bieden, 
wanneer ze opeens buiten het klaslokaal mogen werken, mogen fotograferen en filmen, 
allemaal verschillende materialen mogen gebruiken en daarbij veel meer op hun per-
soonlijke interesses worden aangesproken en veel meer naar buiten gericht bezig zijn. 
Het was voor haar een bevestiging te merken dat ze daar ondanks de grote mate van 
vrijheid toch in geslaagd is:

‘Ik realiseerde me halverwege de les van 130 minuten dat iedereen bezig was en dat ze 
zelf vooruit konden komen in een leerlinggestuurde les. Ik vond dat fijn om te merken.’ 

Kunstenaar in de klas

Driemaal is er tijdens het project een kunstenaar in de klas op bezoek geweest om te 
vertellen over zijn of haar eigen werk. Doel was om een ontmoeting tot stand te brengen 
tussen de kunstenaar en de leerlingen. 
Kunstenaar Eva Kasbergen heeft voor de leerlingen de grenzen van de beeldende dis-
cipline verruimd door te vertellen over het project Duizend oren, waarbij zij vioolspelen 
combineert met fotografie. Eva speelde vervolgens een muziekstuk op de viool en liet 
de leerlingen de emotie die zij voelden bij het beluisteren van de muziek verwoorden op 
een ansichtkaart. Deze reacties werden niet besproken in de klas, omdat de leerlingen 
hun vinger niet opstaken toen de docent vroeg wat ze hadden opgeschreven. 
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Wel zijn de kaartjes meegegaan met de kunstenaar en daardoor werden de leerlingen 
een onderdeel van haar project. 

Kunstenaar Nadine Meewis liet de leerlingen de volgende oefening doen: 

Deel 1:  Voor je ligt een papiertje - Laat je gedachten gaan - In tien seconden schrijf je 
de woorden op die in je opkomen - Begin nu.

Deel 2:  (vervolg op eigen woorden van de leerlingen) Voor je ligt nu een gedicht - 
Bedenk een mooi klinkende titel en schrijf je naam eronder - Gefeliciteerd! 
Je hebt een kunstwerk gecreëerd.

De kunstenaars gaven geen opdrachten na hun eigen presentatie, maar gingen gedu-
rende de les in gesprek met leerlingen. Sommige leerlingen zijn door de presentaties op 
ideeën gekomen. Zo heeft kunstenaar Arne Boon de mogelijkheden van de combinatie 
kunst en techniek laten zien. Hier zijn een aantal groepjes op verschillende manieren 
mee verdergegaan. 

Meewis, tevens oud-leerlinge van het ARHC schrijft in haar verslag: 

‘Mijn uitgangspunt was om de leerlingen zelf na te laten denken. Veel vragen te stel-
len. Eigen interpretatie. Onconventioneel. Aan de reacties te merken sloeg dit aan. 
Ik vond het leuk om te ervaren dat de presentatie indruk maakte; ze tot nadenken 
zette. Ik hoorde ook dat sommige dingen die ze waren bijgebleven, inspiratie waren 
voor hun eigen projecten. Ik heb regelmatig gehoord dat ze door de presentatie op een 
andere manier naar kunst zijn gaan kijken en ook naar hun eigen werk. Ik heb gemerkt 
dat ze meer vertrouwen en waardering kregen voor wat ze zelf maakten. Ik vond het 
ook erg interessant om over de ideeën en projecten van de leerlingen te horen. 
Erg leuk vond ik de wereldkaart die verschillende kanten belicht en het rijdende 
huis, zodat je geen vaste plek hoeft te kiezen.’  

Hanke betrekt vaker kunstenaars bij haar lessen, maar deze manier was nieuw. Ze is 
tevreden over het resultaat en de leerlingen vonden het interessant. Het brengt haar op 
ideeën hoe deze ontmoetingen geïntensiveerd zouden kunnen worden. Een idee zou 
zijn om ook interventies door leerlingen te laten bedenken, kunstenaars en leerlingen 
meer met elkaar te verbinden en samen te laten presenteren. Door dit individueel te sti-
muleren had het verband tussen de kunstenaarspresentaties en de werkprocessen van 
de leerlingen versterkt kunnen worden.
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3.3 
Projecten van de leerlingen 
 
De leerlingen zijn samen of individueel met zeer uiteenlopende projecten bezig geweest. 
Omdat vooral de grote diversiteit in beeldende processen zo opvallend is aan het project 
bij het ARHC, volgt hier een greep uit de diverse leerlingprojecten:

•	 	Mode	ontwerpen	en	kleding	maken,	na	interventie	van	kunstenaar	Arne	Boon	toe-
voeging van techniek in de kleding, presentatie aan de klas met een modeshow in 
les 7. Leerling: ’We wisten wel meteen dat we met zijn drieën wilden werken en dat 
we iets met mode wilden doen. We hebben zelf lapjes meegenomen, de naaispullen 
zijn van school. De presentatie van de kunstenaar heeft ons wel op ideeën gebracht, 
om met licht in kleding te werken, dus nu hebben we fietslampjes gekocht om mee te 
werken.’ (observatienotitie tijdens les 5) Het groepje heeft in les 7 het initiatief geno-
men om hun werk te presenteren aan de klas met een modeshow.

•	 	Beeldend	onderzoek	naar	berenjacht,	gebruik	van	beeldmateriaal	op	internet, 
halverwege het project ander onderwerp: onderwaterwereld (schilderen).

•	 	Ontwerpen	en	maken	van	een	lamp	met	gebruikmaking	van	vormgeving	populaire	
merken (Chanel).

•	 	Maken	van	een	wereldkaart	aan	de	hand	van	goede/slechte	eigenschap	van 
verschillende regio’s, beeldonderzoek.

•	 	Ontwerpen	en	maken	van	een	boot	met	restmateriaal	en	techniek,	die	echt	kan 
varen en voortbewegen.

•	 	Van	de	dummy	een	echt	persoonlijk	boek	maken	met	tekeningen.
•	 	Een	achttiende-eeuwse	jurk	op	schaal	ontwerpen	en	maken	op	een 

zelfgesoldeerde paspop.
•	 	Vogelhuisje	maken	waar	vogels	graag	willen	blijven,	fotoreportage	buiten	de	school.
•	 	Maken	van	klankkasten	met	verschillende	materialen	en	gitaarsnaren.
•	 	Fotoreportage	rondom	de	school	aan	de	hand	van	thema	vervreemding	en	reizen.
•	 	Onderzoeken,	schetsen	en	prototype	maken	van	een	Chinese	hoed.		

‘Iris is aan het werk gegaan door in de ladekast te gaan zoeken naar mogelijke inspira-
tiebronnen. Een boek met Aziatische plaatjes boeide haar zeer. Zij begon met het te-
kenen van hoeden die de (Chinese) arbeiders dragen op de rijstvelden. Ze vertelde me 
ook dat vooral Koreaanse beelden onderwerpen haar interesseren. Het gehele project 
bleef ze vrij monotoon doorgaan met wat ze begonnen was. Het werken met details, 
zo vertelde ze, vond ze heerlijk. Het ontdekken van naaigereedschap om daarmee een 
werkstuk te maken vond ze heel leuk. Dat ze het niet af hoefde te maken en dat het 
om het proces ging, was voor haar heel duidelijk. Dit is ook te zien in de foto’s die ze 
maakte van haar werk. Het gemaakte hoedje wordt van alle kanten gefotografeerd. 
Als je het werk ziet, lijkt het alsof ze ‘zomaar’ wat gedaan heeft. Maar elk lapje is met 
de hand aan elkaar gezet en de constructie met bamboetakken heeft ze op een geheel 
eigen wijze in elkaar gezet.’ (verslag Hanke Wiegand)

•	 	Ontwerpen	en	maken	van	een	vliegende	tank	en	een	rijdend	huis, 
met gebruik van speelgoedmateriaal 

‘Eerst hadden we een tank gemaakt, een prototype. Het moest een vliegende tank 
worden, maar het werd te duur, omdat we een tank en een helikopter moesten kopen. 
Nu hebben we een ander plan. Eerst wilden we een rijdende flat maken, zodat je 
steeds ergens anders kan wonen, maar dat is niet handig met zoveel mensen, want 
die willen allemaal iets anders en nu maken we dus een rijdend huis. We maken nu 
eerst een soort plattegrond, een omgeving waar het huis heen kan en dan nemen we 
een op afstand bestuurbare auto mee en dan maken we het huis. We werken steeds 
met zijn vieren, één jongen is nu ziek. Het kan best dat het nog een heel ander plan 
wordt, maar dat zien we dan nog wel.’ (observatienotitie tijdens les 5)
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3.4 
Reflectie achteraf 
Zoals Hanke zei in het voorinterview, was haar grootste uitdaging het leerlinggestuurd 
werken. Bij de start van het project heeft dit bij zowel docente als leerlingen voor een 
periode van onzekerheid gezorgd. Wat betreft onderwerp, materiaalkeuze en techniek 
liet ze het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling en ook bij de interventies is niet aan-
gestuurd op een verband met de werkprocessen. Achteraf is Hanke van mening dat ze 
waarschijnlijk tussentijds individueel meer in had kunnen grijpen, zonder daarmee het 
leerlingproces te verstoren. 
De projectperiode was anders dan de gewone lessen door de grote mate van vrijheid, 
doordat er geen eindproduct was vastgesteld en door de andere invulling van de kunste-
naarsbezoeken. De relatie tussen docent en leerlingen veranderde ook:

‘De leerlingen waren anders. Ik leerde leerlingen ook anders kennen. Ik werd zelf ook 
meer gericht op het persoonlijke proces, meer op interactie met de leerlingen, meer 
op persoonlijke beweegredenen.’ 

Figuur 3.1: Beoordelingsformulier

Reflectie formulier A2C

Naam: I. G.
Ik heb alleen gewerkt.
Wat heb je gedaan?:   Foto’s gemaakt.
Wat heb je geleerd?:   Zelfstandig te werken.
Wat vond je van dit project?:  Ik vond dit project heel leuk, vooral dat wij zelf 

onze onderwerpen mochten kiezen.

Beoordeling: Geef jezelf voor onderstaande onderdelen een beoordeling in cijfers

1. Proces:      9
2.  Vaardigheden/techniekgebruik: 8
3. Voortgang:    8
4.   Betrokkenheid:   10
Totaalcijfer:      8,75

Ik kom bij dit cijfer, omdat ik mijn best gedaan heb bij deze project. Ik heb veel geleerd, 
vooral dat ik niet altijd een duidelijke opdracht moet krijgen, maar dat ik ook opdrachten 
zelf kan bedenken.

Voor de beoordeling heeft Hanke gekozen voor een combinatie van zelfbeoordeling en een 
beoordelingsgesprek. De leerlingen hebben een digitaal beoordelingformulier ingevuld (zie 
figuur 3.1) De gemiddelde score van de leerlingen was een 9, het laagste cijfer lag rond de 7. 
Daarna heeft Hanke met de leerlingen individuele beoordelinggesprekken gehouden: 

‘Hun hoge cijfer werd vooral ingegeven door hun betrokkenheid en het waarderen van 
eigen ontwikkeling. Alhoewel ik als docent eerst echt dacht dat ze het niet serieus 
invulden, bleek uit de nagesprekken dat ze dat juist wel hadden gedaan. 
Ze vertelden over hun ideeën en proces en vooral dat ze ‘het zelf’ hadden bedacht en 
dat het daarom ook een hoog cijfer moest zijn. Ook vonden de meesten dat ze echt 
hard hadden gewerkt en dat daarom het cijfer ook hoog moest zijn. Ik heb de leerlin-
gen becijferd op basis van zichtbaarheid proces, (procesgestuurd), eigen voortgang 
(leerlinggestuurd) verfijning (en het aandurven om nieuwe technieken te gebruiken) 
techniekgebruik, samenwerkingsvermogen en ook de betrokkenheid. 

Samenwerking gaat ook over samenwerking met de docent en of de leerling meedoet 
in de groep, ook als hij of zij op dat moment een individueel project maakt. Intercul-
tureel heb ik niet opgenomen in de beoordeling. Ten eerste omdat dit bij de meeste 
leerlingen niet zichtbaar aanwezig was en ten tweede omdat ik dat juist ook niet te 
beoordelen vind. Het onderdeel intercultureel vind ik als docent heel belangrijk, maar 
kan op verschillende (soms niet zichtbare) niveaus voorkomen. Daarentegen lijken 
(voor mij) procesgericht en leerlinggestuurd wel beter toetsbaar. Gemiddeld kwam ik 
vanuit een 7 (laagste cijfer) tot een 9.5 uit. Niemand kreeg lager dan een 7, omdat geen 
enkele leerling niet gewerkt heeft of zich onttrokken heeft aan dit onderzoek. Het zijn 
allemaal individuele cijfers en geen groepscijfers.’

Hanke voelde zich uitgedaagd door het project en het heeft haar persoonlijk geïnspi-
reerd om haar visie op kunsteducatie verder te ontwikkelen en hoe ze kunsteducatie kan 
verbinden met de jongeren waaraan ze les geeft. Over de resultaten van haar lessen is 
ze positief; de leerlingen zijn in haar ogen gegroeid en ze hebben zich het proces eigen 
kunnen maken, het is iets van hen geworden. 
Bij de implementatie van de ontwerpparameters vraagt Hanke zich af of ze niet te veel 
de nadruk heeft gelegd op leerlinggestuurd. Door dit heel letterlijk op te vatten is er 
weliswaar een grote diversiteit aan werkprocessen ontstaan, maar zijn er wellicht ook 
zaken blijven liggen. Aanzetjes van interculturele thematiek, die in de werkprocessen 
van de leerlingen spontaan naar voren kwamen, zorgden voor twijfel bij de docent over 
in hoeverre zij moest afwachten of de thematiek door de leerling zelf zou worden uitge-
diept. Pas aan het einde van het project heeft Hanke hiervoor vormen gevonden, door 
bijvoorbeeld klasgenoten te betrekken bij het bevragen van het werk van medeleerlin-
gen.  Dat de leerlingen nog vrij jong waren (14 jaar), kan volgens haar ook een reden zijn 
dat interculturaliteit niet een heel belangrijke rol heeft gespeeld. De aanzetten die er wel 
 waren en de diversiteit aan eigen verhalen geven overigens aanleiding om te vermoe-
den dat interculturaliteit en leerlinggestuurd werken wel degelijk met elkaar samenhan-
gen. In hun eigen projecten hebben de leerlingen onvoorziene verbanden gelegd tussen 
hun eigen interesses en de wereld waarin ze leven: 

‘Het blijft niet binnen de kaders van wat zij dachten dat het zou worden.’

Waar Hanke in het voorinterview zei dat procesgericht werken past bij haar ‘normale’ 
manier van lesgeven, heeft ze dat in het project Tell me the truth kunnen verbinden met 
leerlinggestuurd werken. Dit heeft het belang van het proces voor een aantal leerlingen 
vergroot en inzichtelijk gemaakt. Ze heeft bovendien geconstateerd dat procesgericht 
werken meer verschijningsvormen heeft. Ze heeft als docent meer inzicht gekregen in 
wat een proces kan zijn en hoe je dat zou moeten beoordelen. Dit zou volgens Hanke het 
leerproces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen verdiepen. Niet alleen 
bij de kunstvakken, maar juist in het bredere curriculum van de leerling. Het project is 
volgens Hanke zeker anders geweest dan haar gewone lessen:

‘De leerlingen waren anders. Ik leerde leerlingen ook anders kennen. Ik werd zelf ook 
meer gericht op het persoonlijke proces en er was meer interactie met de leerlingen. 
Ik kon zo meer achter de persoonlijke beweegredenen komen, dus bijvoorbeeld met 
die website. (één leerlinge bleek thuis een website bij te houden met haar beeldend 
werk, MH) . Ik kon mede door Jara zien dat het wel heel waardevol kan zijn.’

Het lesontwerp bevatte aanvankelijk meer interventies, maar als Hanke het project 
over zou doen, zou ze met nog veel minder ideeën willen beginnen. Ze zou interventies, 
zelfreflectie en presentatie meer door de leerlingen zelf laten doen. Docenten die met de 
uitgangspunten van altermoderne kunsteducatie willen werken, adviseert ze om met 
een rijk uitgerust lokaal te werken met ruime keuze aan materialen, zodat leerlingen vol-
doende uitdaging en vrijheden hebben bij het maken van hun keuze voor een werkwijze. 
Ze adviseert docenten bovendien op de hoogte te blijven van actuele kunstontwikkelin-
gen die inspirerend kunnen zijn voor de kunstvakken. Hanke benadrukt het belang van 
het individuele proces van de leerling, waardoor de andere schoolvakken en persoonlijke 
interesses met elkaar verbonden kunnen worden.
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De ontwerpparameters vindt ze waardevol, maar het kan nuttig zijn om er meer mee te 
experimenteren, door bijvoorbeeld in verschillende lesblokken verschillende accenten te 
leggen. Deelname aan de ontwerpgroep met de andere docenten van het project heeft 
Hanke zowel herkenning als uitdaging opgeleverd en vond ze bijzonder inspirerend.
De uitwerking van het project bleek enkele weken later, toen Hanke een nieuwe 
 opdracht uitlegde en de leerlingen verbaasd reageerden:

‘Oké, het project was dan wel afgelopen, maar nu alleen maar een opdracht doen? 
 Dat was niet de bedoeling, vonden ze. Ik gaf ze de keuze en inmiddels weer drie weken 
later zijn de leerlingen wederom zelfstandig aan het werk met zelf geformuleerde op-
drachten ofwel verder gegaan met waar zij mee bezig waren. Als kunstvakdocent zal 
ik zeker mijn weg moeten gaan vinden in het altermoderne kunstonderwijs, maar de 
reacties van de leerlingen hebben mij overtuigd om mijn eigen kunstonderwijs verder 
te ontwikkelen met de tools, ideeën en gedachten van altermodern (kunst)onderwijs.’

3.5 
Evaluatie door de leerlingen 
Bijna alle leerlingen zeiden dat de lessen anders waren dan de gewone lessen beeldende 
vorming. Ze deden verschillende uitspraken over de verschillen. Veel genoemd werd de 
mate van vrijheid in dit project: ‘Ja, nu mocht je zelf bepalen wat je mocht maken, waar-
van je het ging maken en met wie je het ging maken.’ 
De lessen waren ook anders, omdat er een aantal keer kunstenaars in de klas zijn ge-
weest en de lessen duurden langer dan gebruikelijk. Dan werd nog een aantal keer de 
onderzoekscontext opgemerkt: dat er zoveel werd gefotografeerd. Slecht één leerling zei 
dat het toch ‘gewoon beeldende vorming was’.
Gevraagd naar waar het project over ging, verwezen veel leerlingen naar de titel van het 
project: ‘We gingen met foto’s kijken of het echt of nep was.’ Naar aanleiding van de be-
zoeken van de kunstenaars in de klas en de gesprekken over verschillende vormen van 
kunst merken veel leerlingen op dat het project ‘vooral over kunst ging’. 
Leerlingen beschrijven het werken aan de eigen opdracht bijvoorbeeld zo: ‘Volgens mij 
ging deze lesperiode ook over het ontdekken van jezelf, waar je goed in bent en waar je 
slecht in bent.’ En: ‘Dus dit blok ging eigenlijk over wat onszelf interesseert.’

De leerlingen hebben gemiddeld 9,5 uitspraken gedaan over hun eigen leren (zie tabel 
3.1). In de learner reports hebben de leerlingen 43 uitspraken gedaan over het leren over 
processen, 19% van het totaal aan leerzinnen. Daarbij wordt genoemd dat ze hebben ge-
leerd over het begin van een proces, hoe je op ideeën komt en hoe je dan zelf bedenkt hoe 
je verder moet. Ze zeggen geleerd te hebben problemen op te lossen door eigen oplossin-
gen te bedenken en dat ze veel meer ideeën hebben dan ze van zichzelf hadden gedacht. 
Ruim 14% van de leerzinnen gaat over het samenwerken. De meeste leerlingen hadden 
ervoor gekozen in kleine groepjes te werken. Ze zeggen geleerd te hebben wat er bij 
samenwerken komt kijken, zoals goed communiceren en openstaan voor ideeën van 
anderen. Daarnaast zeggen leerlingen ontdekt te hebben dat ze goed zijn in samenwer-
ken, dat ze samenwerken leuk vinden of dat ze de samenwerking met een specifieke 
medeleerling leuk hebben gevonden. Ruim 10% zijn opmerkingen over eigen talenten en 
vaardigheden. We hebben deze categorie ‘leren over het kunnen’ genoemd. Leerlingen 
hebben geleerd dat ze ergens goed in zijn, bijvoorbeeld beslissingen nemen, creatief 
zijn, een lamp uit elkaar halen en mooie foto’s maken. 
9% van de uitspraken betreft het leren over het belang van betrokkenheid: als je iets doet 
wat je zelf hebt gekozen, werk je veel harder. Een aanzienlijk aantal uitspraken (21%) 
gaat over leren over het begrip ‘kunst’. Uitspraken over het leren van techniek, waarde-
ring van de vrijheid, over het vak beeldende vorming, over het thema, bewustwording 
van het eigen leren en van moeilijkheden kwamen minder vaak voor.

Tabel 3.1: Leerervaringen uit de learner reports, percentages en absolute aantallen: ‘ik heb geleerd dat…’

Categorie % van totaal 
aantal
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Proces leren 19% 43 Ik heb gemerkt dat als je een idee hebt dat je dit dan nog 
vaak heel erg moet aanpassen voor het goed is.
Ik heb geleerd dat als je dingen uitprobeert je altijd een 
beter idee hebt.

Samenwerken 14% 32 Ik heb gemerkt dat als ik samenwerk ik het makkelijker 
vind om beslissingen te nemen.
Ik heb geleerd dat als je met anderen samenwerkt je 
rekening moet houden met hun mening.

Ervaren dat je 
iets (goed) kan

10% 23 Ik heb gemerkt dat als ik een idee heb en ik teken het, dan 
ziet het eruit zoals ik het in mijn gedachten had.
Ik heb geleerd dat ik goed ben in een klankkast maken.

Betrokkenheid 
ervaren

9% 21 Ik heb beleefd dat ik het veel leuker vond om naar 
beeldende vorming te gaan, omdat ik met mijn eigen 
project bezig was.
Ik heb geleerd dat je als je achter je idee staat, je er met 
plezier aan werkt.

Kunst 
(verruimen 
begrip)

9% 20 Ik heb gezien dat je van alles kunst kan maken, alles kan 
kunst zijn.
Ik heb geleerd dat je politieke kunst kunt maken.

Techniek 7% 15 Ik heb gezien dat plastic meteen vast smelt als je het met 
een figuurzaag zaagt.
Ik heb gemerkt hoe ik moet solderen en ik heb gemerkt dat 
ik dat dus kon.

Waardering 
vrijheid

6% 14 Ik heb gemerkt dat ik het leuk vond dat we zelf de 
opdracht mochten verzinnen.

Leren over het 
vak

6% 13 Ik heb geleerd dat je met beeldende vorming niet alleen 
knutselt, maar dat je ook foto’s kan maken of dingen op 
moet zoeken.

Leren (eigen) 
thema

5% 12 Ik heb geleerd hoe een gitaar ongeveer werkt en hoe je 
een snaar op een klankkast kan spannen.
Ik heb geleerd dat niet alles op internet waar is.

Bewustworden 
eigen leren

5% 11 Ik heb gemerkt dat ik veel liever buiten de klas werk dan 
binnen.

Niet kunnen/ 
moeilijkheid 
ervaren

4% 9 Ik heb geleerd dat niet alles wat je wilt maken ook echt kan.

Overig 6% 14

Totaal 100% 227
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Aan de leerlingen werd na afloop van de projecten gevraagd wat zij het leukst hadden 
gevonden aan het project (zie tabel 3.2). De meeste leerlingen (54%) noemen de grote 
mate van vrijheid: dat alles mocht, zelf een onderwerp kiezen, zelf materiaal of techniek 
kiezen, of zelf kiezen om samen te werken of alleen. In 16% van de uitspraken hebben 
de leerlingen de bezoeken van de kunstenaars genoemd als leukste onderdeel van het 
project. Ook genoemd, maar minder vaak, waren het creatief zijn, het product, de sfeer 
of samenwerking en dat er in tegenstelling tot de gewone lessen beeldende vorming 
niet hoefde te worden getekend of geschilderd.

Tabel 3.2: Wat vond je het leukst aan dit project?

Categorie % van totaal
aantal
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Vrijheid/alles 
mocht/zelf 
bepalen

54% 23 Leukst was dat je iets mocht doen wat je zelf leuk vindt om te 
doen: tekenen, schilderen, kleien, naaien, papier-maché, alles!
Leukst was met een eigen project bezig zijn.

Kunstenaars 
in de klas

16% 7 Het leukst waren de kunstenaars die vertelden wat zij met 
kunst deden, hoe ze het maakten en ook waarom ze het op 
die manier deden.

Creatief zijn/
iets maken/
productie

9% 4 Leukst was met hout werken, omdat ik het leuk vind om 
met mijn handen te werken.

Product 7% 3 Leukst was de modeshow en dat alles af was.

Sfeer/
samenwerken

5% 2 Leukst was dat je samen mocht werken. 

Niet hoeven 
tekenen/
schilderen

5% 2 Het leukst was dat je niet hoefde te tekenen, maar ook 
dingen mocht zagen.

Overig 5% 2

Totaal 100% 43

We hebben de leerlingen ook gevraagd wat zij het minst leuk hebben gevonden aan 
het project (zie tabel 3.3). De meeste antwoorden gaan opvallend genoeg ook over de 
grote mate van vrijheid. De uitspraken betreffen grotendeels het begin van het project. 
Genoemd werd dat het niet leuk was dat ze in het begin niet wisten wat ze moesten 
maken, de start was daardoor moeizaam: ‘Minst leuk was dat je helemaal zelf iets moest 
bedenken maar als je eenmaal iets hebt gevonden is het superleuk!’
De procestaken, zoals het bijhouden van dummy’s en invullen van reflectieformulieren, 
werden in 16% van de uitspraken genoemd. Ook genoemd, maar minder, waren de 
 kunstenaars in de klas en de tijdsdruk.

Tabel 3.3: Wat vond je het minst leuk aan dit project?

Categorie % van totaal
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Veel vrijheid/niet 
weten wat je moet 
doen/moeite met 
opstarten/moeite met 
op idee komen

63% 24 Minst leuk was zelf zoeken wat je ging doen, 
dan moet je heel creatief zijn in onderwerpen.
Minst leuk: in het begin was het zo onduidelijk, 
ik wist niet wat ik moest doen, zo onoverzichtelijk.

Reflecteren/proces 
bijhouden/weblog/ 
formu-lieren

16% 6 En wat je precies met de dummy moest doen was 
ook een beetje vaag en niet zo leuk.
Minst leuk was dat je de briefjes in moest vullen.

Kunstenaars in de klas 8% 3 En dat je elke les aan het begin moest luisteren 
naar kunstenaars.

Tijdsdruk 3% 1 Minst leuk was dat we een beetje achterlopen met 
het project.

Overig 11% 4

Totaal 100% 38

3.6 
Conclusie 
Deze casus laat een geslaagd experiment zien met leerlinggestuurd werken, 
 gecombineerd met doordachte interventies ontleend aan actuele kunst. 
Na een korte periode van onwennigheid hebben alle leerlingen gemotiveerd gewerkt 
aan eigen projecten. De nadruk op het eigen initiatief van de leerling heeft de docent 
ervan weerhouden om procesdoelen en inhoudscriteria vast te leggen. Procesgericht 
werken is bereikt door eisen over het product los te laten, leerling een dummy te laten 
bijhouden en door individuele begeleiding. Interculturaliteit is niet thematisch aan de 
orde gesteld en heeft ook geen grote rol gespeeld in het project. Verschillende leerling-
processen geven aanleiding te veronderstellen dat interculturaliteit zou kunnen worden 
bewerkstelligd door persoonlijke verhalen aan grotere thematiek te koppelen.
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School: Fons Vitae Lyceum, Amsterdam
Docent: Oskar Maarleveld
Reden deelname: Herijken van didactische uitgangspunten
Klas: 4 vwo, 20 leerlingen
Projectperiode: 8 lessen, 60 min.

Lesontwerp Sample: van imitatie naar inspiratie

Centraal 
lesconcept

Sample: Van imitatie naar inspiratie. Elke kunstenaar is beïnvloed door zijn voorgangers, 
maar er loopt een dunne scheidslijn tussen imitatie en inspiratie. 

Leerdoel (o.a.) Zelfstandig stappen maken van imitatie naar inspiratie

Start Plaatjespong: associatie spelopdracht: hoe kom je van één beeld op een ander? 
Powerpoint over imitatie en inspiratie
Door leerlingen meegenomen bronnen

Opdracht Kies een eigen (kunst)bron die je raakt, aan het denken zet of inspireert. Wat zegt het 
je? Waar doet het je aan denken? Wat kan je ermee? Onderzoek het element waar je het 
meest mee hebt. Denk aan: thema, vorm, inhoud, een detail et cetera. Kies een element 
uit, kopieer en onderzoek dit eerst en ga daar vervolgens mee aan de haal, zodat je uitein-
delijk tot eigen werk komt. Doorloop gedurende acht lessen de stappen van imitatie naar 
inspiratie. Alle materialen en vormen zijn toegestaan. 

Ondersteuning 1.  Via de i-Pad in de klas wordt het proces op een weblog gedocumenteerd.
2.  Als hulpmiddel bij monitoren, reflecteren en evalueren wordt een reflectieformulier 

gebruikt (zie afbeelding 4.2)
3.  Lijst met mogelijkheden voor technieken en materialen (zie afbeelding 4.1)

Rol van de docent Door middel van vragen zicht krijgen op aanleiding, keuzes en doelen.
Vanuit werk van de leerling kunsttips aanreiken via de weblog.
Technieken aanreiken op vraag van de leerling

Beoordeling Kwaliteit van het proces: ‘Ik wil de poging zien dat iemand los komt van zijn startpunt 
(inspiratiebron) en zijn eigen weg vindt’, dus hoofdcriterium is een punt op de schaal 
imitatie-inspiratie.

Ontwerp concepten

Intercultureel Kwaliteit van het proces: ‘Ik wil de poging zien dat iemand los komt van zijn startpunt 
(inspiratiebron) en zijn eigen weg vindt’, dus hoofdcriterium is een punt op de schaal 
imitatie-inspiratie.

Procesgericht Er is vooraf geen eindproduct bepaald. De leerling neemt steeds ‘stappen’ in het toe-
eigenen van een bron. Het eindresultaat is onvoorspelbaar. Op een weblog worden alle 
genomen stappen van de leerlingen gezet.

Leerlinggestuurd De leerling kiest de bron, materiaal, techniek en monitort en evalueert het proces. De eer-
ste stap is nog vrij sturend: ‘ga iets kopiëren’. Daarna krijgen leerlingen volledige vrijheid 
in het toe-eigenen van de bron.

Uitdaging/focus

De nadruk ligt op procesgericht en leerlinggestuurd. De docent wil het  procesgerichte verder uitwerken: het eind-
resultaat kan elk moment zijn. Daarnaast meer nadruk op de wereld van de leerling. De docent wil leerlingen meer 
laten ‘aanmodderen’en zelf laten ontdekken in plaats van te snel in te grijpen.

4.
Sample: van imitatie
naar inspiratie

4.
Sample: van imitatie
naar inspiratie
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Afbeelding 4.1: Visuele uitleg van het altermoderne project aan de leerlingen.

Doelstellingen en verwachtingen

Oskar Maarleveld, docent op het Fons Vitae Lyceum, heeft aan het project Altermoderne 
kunsteducatie deelgenomen, omdat hij eens opnieuw stil wilde staan bij zijn didacti-
sche uitgangspunten. Hij is gefascineerd door hoe een kunstwerk ontstaat.  Vaak is het 
een kruisbestuiving van diverse disciplines, media en bronnen uit zowel de ‘hoge’ als 
‘lage’ kunst. Iedereen is verbonden met de wereld om zich heen en wordt erdoor geïn-
spireerd. Dit kun je onderzoeken en dit vormt het interculturele element in de ontworpen 
lessenserie. Oskar hoopt leerlingen te laten zien hoe zij verbonden zijn met de (culturele) 
wereld om hen heen. 
Het ontworpen project heet Sample: Van imitatie naar inspiratie. Leerlingen kiezen 
een eigen (kunst)bron die hen raakt, aan het denken zet of inspireert. Ze gaan na met 
welk aspect van het werk ze het meest hebben (thema, vorm, inhoud of een detail). Ver-
volgens gaan ze daarmee aan de haal. Gedurende acht lessen stappen ze van imitatie 
(nadoen) naar inspiratie (eigenheid). Alle materialen en vormen zijn toegestaan. 
In het voorgesprek vertelt Oskar dat hij zich in zijn dagelijkse lespraktijk al wel bezig-
houdt met het proces, vooral door tussenbesprekingen en reflecties. Voor hem betekent 
procesgericht dat het niet meer alleen om het eindresultaat gaat:  

‘Dat niet het eerste idee alleen nog maar uitgevoerd hoeft te worden, maar dat de 
leerling zich ook laat leiden door dingen die hij halverwege ontdekt, zich opnieuw 
laat beïnvloeden, experimenteert en het durft te laten mislukken. Als dit proces-
matige al ingebouwd is in het onderwijs, is het heel plichtmatig, je moet bijvoorbeeld 
aan precies zes schetsen voldoen, dus heel erg voorgekauwd. Ik denk dat het echte 
procesmatig werken is: zien dat je steeds zicht hebt op waar je staat en hoe je vanuit 
daar weer verder kunt gaan.’ 

Over zijn ontworpen project zegt hij: 

[...] ‘Dat het eindresultaat elk moment kan zijn, dat is voor mij een heel nieuwe invals-
hoek. Ik zou heel blij zijn als ze [de leerlingen] achteraf hun proces als het werkstuk 
gaan zien. Dat door de manier waarop we het presenteren en er aandacht aan geven, 
dat door het allemaal vast te leggen op een blog met de i-Pad het proces toch een 
soort, ja, een beetje sjiek gehalte krijgt in plaats van dat het iets is dat je weggooit 
als het eindresultaat er is.’ 

Met het reflectieformulier (zie afbeelding 4.2) wil Oskar elke les aandacht geven aan 
het proces en de voortgang daarvan. 

Voor Oskar betekent leerlinggestuurd werken:

‘[…] dat je heel erg uitgaat van de eigenheid, fascinaties en uitgangspunten van de 
leerling. Dat de leerling niet blanco bij ons begint, maar juist een schat aan informatie 
met zich meebrengt. En dat we ze daar als docent bewust van kunnen maken, want 
heel veel dingen die ze al met zich meebrengen, zien ze zelf niet als waardevol. Vaak 
blijven interessante uitgangspunten liggen, omdat ze die als eng beschouwen, omdat 
die te dicht bij hun eigen wereld zijn. Ze vinden het ook wel veilig in een algemeen uit-
gangspunt te stappen waarin ze minder van zichzelf hoeven mee te nemen. Dus het 
project gaat ook heel erg over het werken aan een veilige sfeer.’

Verder zegt Oskar dat het bij leerlinggestuurd werken ook gaat om ‘niet altijd behoeden 
voor valkuilen’ en leerlingen meer zelf laten ontdekken in plaats van dingen voorkauwen. 
De leerlingen gaan in het komende project thuis bronnen zoeken en in schetsboeken 
werken, waardoor het project zich misschien minder alleen op school afspeelt:

‘[...] de deadline en het kader bepaal ik zelf en ik hoop dat we het zo kunnen opstarten, 
dat hun fascinatie de drijfkracht is en niet de stappen die we in die acht lessen hebben.’

Oskar verwacht dat het interculturele aspect het minst moeilijk is:

‘Intercultureel gaat misschien het meest automatisch, omdat het vaak wel lukt om 
veel voorbeelden uit de actualiteit of het eigen leven, leefwereld aan elkaar te linken 
of verbanden te zien.’

Het lastigste aspect lijkt Oskar het leerlinggestuurde. Leerlingen zoeken vaak beves-
tiging of spelen op safe. Dat heeft ook te maken met de schoolstructuur van cijfers en 
eindexamen. Als het even niet lukt, probeert Oskar normaal gesproken te enthousias-
meren of een duwtje in de goede richting te geven. Hij wil proberen ze nu iets meer te 
laten ‘aanmodderen’ en zelf dingen laten ontdekken. Voor hem zit het experiment dus 
vooral in het procesgerichte en leerlinggestuurde: het proces wordt meer benadrukt 
dan normaal en de leerlingen zullen meer met eigen onderwerpen komen. 

Verloop van de lessen

Oskar is gestart met ‘plaatjespong’ in de lessen voorafgaand aan de echte start van zijn 
altermoderne project. Hij heeft hiervoor gekozen omdat leerlingen bij het examen vaak 
moeilijk uit de voeten kunnen met het werken vanuit een visuele inspiratiebron. Door 
plaatjespong leren ze op een speelse en persoonlijke manier beeldende links te leggen. 
Bij een willekeurig bron (afbeelding van kunst of iets anders) zoekt een leerling via 
google een nieuwe afbeelding die een verband in bijvoorbeeld thema, vorm of betekenis 
laat zien. Een volgende leerling reageert hierop weer met een nieuwe afbeelding en zo 
ontstaat er een ‘ketting van associaties’. 
Oskar gaf de leerlingen vervolgens uitleg over het project met een powerpoint. Hierin 
gaf hij voorbeelden van onder meer vervalsing, kopie, eerbetoon, ode, parodie en 
sampling in de beeldende kunst. Het gesprek ging over wat een kunstwerk nu precies 
‘eigen’ maakt. Verder heeft Oskar het project verbeeld in een schema (zie afbeelding 
4.1). De leerlingen hebben daarna van thuis één of twee bronnen meegenomen. Het kie-
zen van bronnen vonden ze moeilijk en eng, omdat ze dachten hier erg aan vast te zitten 
of omdat het erg persoonlijk was. De vrijheid in werkwijze en techniek leidde soms tot 
paniek bij de leerlingen. Hierop besloot Oskar om hen hun eigen bron eerst eens te laten 
kopiëren of ‘vervalsen’ om ze in elk geval snel te kunnen laten starten. Een heel gestruc-
tureerde stap eigenlijk. 
Leerlingen waardeerden de visuele reflectieformulieren (afbeelding 4.2) vanaf het begin. 
Ze werden zich hierdoor elke les weer even bewust van dat er geëxperimenteerd moest 
worden. Ook de weblog bood houvast. De techniek hiervan leverde echter ook moeilijk-
heden op en was tijdroverend. 
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‘Het direct zichtbaar uploaden van materiaal op de blog met de i-Pad werkte na wat 
haperingen goed en deed de leerlingen nog wat bewuster kiezen wat ze wilden ge-
bruiken. Jara heeft na heel lang zoeken haar geboortekaartje gevonden waar een foto 
op staat van een beeldje van een zwangere vrouw, die haar moeder van haar andere 
moeder (ze heeft er twee) gemaakt heeft. Dit beeldje heeft Jara toen ze klein was ech-
ter per ongeluk stuk gegooid en daarom was de vondst dubbel bijzonder.’ 

‘Voor volgende week [les 3] heb ik een lijstje gemaakt met mogelijke materialen en 
disciplines. Ik merk dat ze het wel lekker vinden als ze kunnen kiezen, want ze denken 
bijvoorbeeld niet meteen aan stop motion of een jurk in elkaar fabriceren.’ 

Tijdens de derde les namen sommige leerlingen al meer vrijheden, anderen bleven 
kopiëren. Ze bleken elkaar te inspireren, er werd geexperimenteerd en interdisciplinair 
gewerkt. Een leerling nam een gitaar mee en een ander ging met stop motion aan 
de gang. De leerlingen leken te wennen aan de vrijheid.
Bij de start van de vijfde les zaten de meeste leerlingen op een eigen spoor. Sommigen 
kwamen eerder naar school om alvast te kunnen werken. Anderen namen eigen muziek 
mee, wat de sfeer erg ten goede kwam.

‘Een enkeling kopieert nog. De leerlingen zijn volledig zelfstandig aan het werk en 
vragen eigenlijk alleen hulp bij technische problemen. Tijdens de les bleek [echter] dat 
veel leerlingen [ook] behoefte hebben aan [inhoudelijke] feedback. Ik heb daarom voor 
elke leerling feedback bij de laatst geposte stap op de blog geplaatst. Ik heb daarbij 
vooral geprobeerd om aan te sluiten bij de richting die ze zelf al opgegaan zijn en heb 
teruggekoppeld wat ze mij tot nu toe hebben verteld over het project. Ik hoop dat ze 
door mijn vragen en de geboden inspiratiebronnen (YouTube, websites en kunste-
naars) weer aanknopingspunten vinden om verder te komen.’ 

‘De leerlingen werken heel bewust in stappen. Door de manier hoe ze de logboek-
bladen invullen en de foto’s die ze op de blog zetten. Een aantal leerlingen ziet in dat 
ze in het proces van imitatie naar eigen (authentiek) werk nog wat achterlopen en 
beschrijven zelf dat ze nog een paar extra stappen willen maken. Het eindresultaat is 
daardoor minder bepalend geworden dan het proces. Het is ook mooi om te zien dat 
leerlingen zich uitgedaagd voelen om minder gangbaar of clichématig te werken.’ 
‘In algemene zin ben ik blij dat het in de les steeds meer gaat over de inhoud en 
wat ze willen uitdrukken. Door steeds te vragen waarom ze iets doen merk ik 
uiteindelijk dat de keuzes minder automatisch gemaakt worden. Verder ben ik blij 
met de werksfeer, er heerst een sfeer van uitproberen en experimenteren. Ik heb de 
leerlingen feedback op elkaar laten geven en blijf dit doen. Dit werkt goed. Zo ging 
Leon op aanraden van een medeleerling experimenteren met meer verschillende 
manieren om acrylverf te gebruiken.’

‘Het blijft een lastig punt dat ik door de enorme diversiteit in onderwerp en techniek, 
in een les moeilijk alle leerlingen kan bijstaan in hun technische vragen.’

Tijdens de achtste en laatste les werkten leerlingen toe naar de eindexpositie in de 
studiezaal. Dit was heel prettig voor de meesten, want ze waren toe aan iets nieuws. 
De expositie had voor sommigen echt een meerwaarde. Enkele andere leerlingen 
hadden nog wel een tijdje kunnen doorwerken aan hun eigen project. 

Afbeelding 4.2: Procesreflectieformulier
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Dorien: ‘Ik heb een quote die veel 
voor mij betekent, uitvergroot op 
karton en die heb ik in puzzelstukjes 
gesneden. Toen heb ik met mint-
groene verf op zwart papier gespet-
terd en vervolgens daarop mijn 
puzzelstukjes geplakt.’
Over de betekenis: ‘Stukjes in je 
leven die je bij elkaar zoekt of die
juist uit elkaar gaan.’
Over het project: ‘Het was een leuk 
project, omdat je iets mocht gebrui-
ken wat jou inspireerde, niet je leraar.’

Channa: ‘Ik wilde iets ouds in een 
nieuw jasje stoppen. Ik heb twee 
soorten Mario-sjablonen gemaakt 
zo abstract dat je niet meteen ziet 
wie het is. Eén heb ik levensgroot 
uit laten snijden en ook afgedrukt. 
Ik ben van plan die ergens te spuiten 
of te plakken.’

Werk van leerlingen

Leerlingen werkten met uiteen lopende thema’s. Hier volgen enkele voorbeelden:

Lieke: ‘Ik heb een levensgrote 
achter grond gemaakt geïnspireerd 
op een plaatje uit de Elle. Daarvoor 
heb ik een model beschilderd en 
ervoor laten poseren, zodat het door 
lijkt te lopen in de achtergrond. Ook 
heb ik een dummy met al mijn foto’s 
en schetsen volgeplakt en in dezelfde 
stijl bewerkt.’

Leon: ‘Eerst alleen een schilderij.
Wat ik heb geprobeerd uit te drukken 
is de rust van een stil landschap. 
Later heb ik met Thomas onze schil-
derijen samengevoegd. We waren 
het niet altijd eens, maar er is toch 
iets moois uitgekomen.’
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Rianne: ‘Een tekening van een foto 
van mij en mijn broer. Deze foto is 
voor mij heel belangrijk, hiervan heb 
ik verschillende aspecten veranderd 
en mensen gevraagd wat dat met 
de tekening heeft gedaan. Deze 
woorden heb ik om de tekening heen 
gehangen.’

Niels: ‘Het idee was om Pacman te 
combineren met andere 2D-games 
en een schilderij van Dali dat mij 
hieraan deed denken. Het is vrij las-
tig om iets boeiends te creëren met 
stop motion, omdat je maar een kort 
filmpje per les kan maken en daar 
dan alles in wilt stoppen.’

Sanne: ‘Ik heb, gebaseerd op het 
schilderij ‘Las Meninas’ van Diego 
Velázquez, het prinsesje in het mid-
den opnieuw gemaakt en heb diverse 
jurken voor haar gemaakt, van ma-
teriaal zoals stof en kraaltjes. Daarna 
heb ik een soort van kleedkamer 
gemaakt voor haar, van wat eerst een 
kartonnen doos was. Het interieur en 
exterieur van de doos heb ik bekleed 
met stof.’

Anne en Babette plakten een 
propjeswerkstuk over een foto van 
Christina Aquilera. Eerst was Anne 
met een eigen project begonnen, 
maar ze besloot samen te gaan wer-
ken toen het werken met propjes zo 
tijdrovend bleek. Babette heeft ook 
nog schoenen voor Christina Aqui-
lera ontworpen.

Lois: ‘Ik kon steeds niet kiezen en 
kreeg telkens een nieuw idee. Ik heb 
een coverliedje, stop motion, schilde-
rij, begin van een videoliedje, poster 
en sjablonen gemaakt en uiteindelijk 
een portret van mijn beste vrienden 
als ‘Hello Kitty’.’
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Reflectie achteraf

Oskar vond de projectlessen wel anders dan de normale lessen, maar vooral doordat een 
aantal bestaande elementen is versterkt. Het proces is ook bewuster geweest. Volgens 
hem hebben de leerlingen absoluut een verschil ervaren, vooral door de grote ruimte 
voor hun eigen dingen zonder dat de docent die ‘niet goed genoeg vond’. Een jongen 
kwam bijvoorbeeld met een kitscherig klaprozenschilderij als bron, wat Oskar normaal 
nooit goedgekeurd zou hebben. Nu mocht de leerling ermee aan de slag en resulteerde 
dat volgens Oskar in een bijzonder leerproces:

‘Hij is best wel lekker bezig geweest. Hij schrijft dat ie het leuk vindt om te schilderen, 
dat hij in het begin nog een beetje op gang moest komen, maar later ging het beter. 
Wat ook heel goed was, was de samenwerking met Thomas. Dat was wel een ca-
deautje. In het begin was het een soort schilderende slak, elke keer een voorzichtig 
streepje zetten, terwijl hij heel erg expressief wilde schilderen. Maar doordat hij naast 
Thomas ging werken, zijn ze samen dingen gaan maken. Daar gebeurde wel iets 
geestigs. Dat had hij normaal gesproken nooit gedaan. Zo vrij werken. Ze begon-
nen ook te discussiëren over wat waar moest en toen is hij daar veel bewuster mee 
omgegaan. Ze hebben er uiteindelijk vliegtuigen van gevouwen en die hangen nu ook 
bij de expositie. Die mogelijkheid tot samenwerken en experimenteren is wel door 
het project gekomen, absoluut. Wat hij zelf gemaakt heeft, is een kleine variatie op de 
originele schilderijtjes. Gezien zijn startniveau heeft hij wel stappen gemaakt, maar 
het zoeken naar eigenheid, dat vond hij wel lastig. Daar heeft hij mee geworsteld.’

Ook bij het werk van twee andere leerlingen had Oskar aanvankelijk bedenkingen:

‘Waar ik in eerste instantie ook mijn twijfels bij had, was bij twee meiden die een por-
tret van Christina Aguilera helemaal uit papierpropjes hebben opgebouwd. Ik dacht: 
het is meer bezigheidstherapie, daar is niets creatiefs meer aan. Maar zij wilden dat 
heel graag. Eén van de twee zei vandaag nog: ‘Ik wilde nog even zeggen dat ik het een 
superleuk project vond!’. Terwijl ik van haar juist dacht, dat zij het meest tegen haar 
eigen keuzes en beperkingen aangelopen was.’ 

Oskar is positief over hoe de leerlingen leerlinggestuurd en procesgericht gewerkt 
hebben. Hij constateert dat leerlingen hebben geleerd meer op zichzelf te vertrouwen: 

‘Dat is een heel groot goed. Dat noemen ze ook soms in de verslagen. Het ene uit het 
andere laten voortkomen en dat je niet bij les één een eindresultaat bedenkt waar je 
vervolgens acht lessen aan werkt om het af te krijgen. Het nut van het procesmatige, 
dat ze zien dat het leidt tot nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Dat is denk ik wel 
iets dat ze geleerd hebben. [..]Het is ook wel grappig dat niemand vroeg: ‘Wanneer is 
het nou eens afgelopen?’ Ik heb dat ook een beetje in het midden gelaten. In eerste 
instantie had ik voor dit project een duidelijke deadline, maar ik dacht ook: laat ik eens 
kijken. De vraag ‘Wanneer moeten we het af hebben?’ was ook heel lang niet aan de 
orde, dat is denk ik wel een goed teken.’

‘Bijna iedereen heeft het gevoel dat het project ze verder heeft gebracht. Dat vind ik 
echt leuk om te zien. En de sfeer, daar was ik heel tevreden over. Er ontstond een soort 
werksfeer die heel layed back was, maar waarin iedereen wel bleef experimenteren. 
Ik heb geen moment echt hoeven jagen. Het was eerder dat je tijd tekort kwam dan je 
de tijd moest vullen. En dat het voor de leerlingen echt een persoonlijk project gewor-
den is. Die meerwaarde heb ik ervaren. Dat vind ik er heel goed aan. Tegelijkertijd zie 
ik ook dat er een paar zijn die misschien een kleinere stap hebben gemaakt, omdat ze 
zelfreflectie lastig vinden. Dat ze misschien meer projecten als dit nodig hebben om 
ook te zien dat ze nog erg in clichés denken Dat zijn dingen die je ze zou gunnen om te 
ontdekken. In de groep zitten er veel bij die behoorlijk breed geïnteresseerd zijn en dat 
werkte heel aanstekelijk. De punten waar ik zelf de meeste aandacht op wilde richten, 
zijn zeker gelukt.’

Het weblog waarop leerlingen hun proces bijhielden, had een duidelijke functie: 

‘Door die blog krijgt het project ook een gezicht, want normaal gesproken zit het 
proces in een map. En dan vragen ze: heb ik genoeg schetsen? Dat het proces elke 
keer weer eventjes zichtbaar was, was zeker een meerwaarde, maar ook wel een klus. 
De laatste les was er geen wifi en als het actueel houden van de blog niet meteen ge-
beurt, moet je er weer achteraan. In het bijhouden van het blog is op het eind de klad 
wat ingekomen.. Maar ik zie wel absoluut de meerwaarde van het bijhouden van een 
blog, dat heeft het procesgericht heel erg versterkt.’

De docent constateert wel individuele verschillen: 

‘Die jongen die die filmpjes gemaakt heeft, hunkerde naar een concrete opdracht. 
Die had echt zin om eventjes weer te weten waar het naar toe moest gaan.[…] Ik denk 
dat ik wat dat betreft geboft heb dat er veel waren die er lol in hadden om die zelfstan-
digheid te nemen. Ik denk dat het voor iedereen geschikt is, maar er zijn leerlingen die 
bij zo’n open project sneller verzuipen of onzeker worden dan anderen.’ 

De docent is heel tevreden over de mate waarin de leerlingen hun werk eigen hebben 
gemaakt en echt werk met inhoud hebben gemaakt. Echter, niet iedereen vond dat 
gemakkelijk en de beeldende kwaliteit - het verband tussen vorm en inhoud - is een 
interessant punt. Is het beeldende niveau lager nu de docent minder stuurt? 

‘Het zoeken naar inhoud, daar ben ik heel tevreden over. Alleen zijn er wel een paar 
leerlingen die vanuit onervarenheid of misschien wel gemakzucht, het kunnen allerlei 
redenen zijn, keuzes al vrij snel hebben ingezet. Die hebben niet het onderste uit de 
kan gehaald. [...] Je moet natuurlijk hun leeftijd, eigenheid en ervaring meenemen. 
Sommige leerlingen lopen vast in hun beperkte mogelijkheden, die hebben niet een 
enorme koffer met mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen. Ze hebben een grote 
behoefte daarin ondersteund te worden. Het gevaar dat ze binnen de vaardigheden 
die ze ooit verworven hebben, blijven hangen, blijft bestaan, ook omdat ze het veilig 
vinden. Maar om naar buiten te treden heb je soms ook wel een aanpak nodig die 
heel ver van je af ligt.’

De docent heeft iedere leerling individueel tips gegegeven met links naar (actuele) kunst, 
telkens als hij merkte dat er behoefte was aan input. Dat ging via de weblog, verwijzingen 
naar websites en filmpjes. Vaak verwees hij naar actuele kunst, maar soms ook naar kunst 
uit de afgelopen deccenia, het is belangrijk om die scheiding niet te maken:

‘Ik heb natuurlijk wat meer overzicht van wat er nu te vinden is, daar zie ik wel ook wel 
een belangrijke rol voor mij. Jij doet nu iets, maar dat is grappig, want Arnulf Rainer 
heeft ook over foto’s heen geschilderd. En wat vind je daarvan? Je maakt nu een anima-
tie op papier, maar je zou het ook op whiteboard kunnen doen Die individuele aandacht, 
dat maatwerk, levert heel veel op, maar kost heel veel tijd. Het is niet realistisch om dat 
voor elke opdracht bij alle leerlingen te doen. Via een kunstblog random heel veel actu-
eel materiaal, laten zien, daar zou ik in de toekomst meer mee kunnen werken.’

Op de vraag of leerlingen iets deden met zijn tips antwoordt Oskar bevestigend: 

‘Bijna iedereen. Maar ook door er iets tegenover te stellen zoals ‘Dat wil ik eigenlijk 
niet’. Zeker de vragen die ik gesteld heb, werkten verhelderend. Ik heb bij iedereen 
vragen gezet, in de trant van:’Wat je nu maakt komt over als, is dat ook je bedoeling?’ 
Daardoor heeft iedereen een moment gehad van ‘Hé, hoe ga ik nu verder?’.’

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling was de vordering op de balk van imitatie 
naar inspiratie. De leerlingen vermeldden dat zelf op hun reflectieformulieren en de 
docent vulde dat nog eens voor iedere leerling in. 

‘Dat ging wel goed. Met name omdat ze ook van elkaar konden zien welke stappen ze 
hadden gemaakt. Waardoor ze bijvoorbeeld beseften: ‘Hé, mijn stappen zijn wel heel 
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langzaam gegaan of ik heb misschien wel weinig proces doorlopen’. 
Ze hebben daardoor meer doorgehad hoe het eigen proces verliep.’ 

Het contact met de groep is volgens de docent nog beter geworden. Een niet zo schoolse 
manier van werken voelde goed. De docent heeft vooral geleerd om erop te vertrouwen 
dat de leerlingen er zelf uit gaan komen. Hij wil de lessen herhalen met een andere groep, 
maar niet een heel jaar en met alle klassen, dat is niet realistisch qua tijdsinvestering. 

‘Ik denk dat het experimenteren, zo tot nieuwe dingen komen, essentieel is voor het 
beeldend onderwijs. Een collega is ook ingestapt en ik denk dat we dit zeker gaan 
uitbouwen. Uitzoeken hoe je deze manier van werken vaker een plek kan geven. 
Vaker op zoek gaan naar de eigen motivatie van de leerling in plaats van dat jij steeds 
de deadlines en motivatie aangeeft [..] Als afwisseling werkt het denk ik heel goed. 
Als het ingekaderd is tussen dingen die net een andere nadruk leggen, gaan ze nog 
bewuster met hun ruimte en vrijheid om. Daar ligt denk ik de kracht. Als ze een tijd 
lang heel erg technisch bezig zijn geweest en ze krijgen dan die vrijheid, dan ervaren 
zij die nog meer als hun verworvenheid.’

 
Organisatorisch en logistiek zouden er nog dingen anders kunnen. Vooral de weblog 
kostte de docent nu veel werk. Verder is de docent tevreden over het ontwerp, vooral ook 
over de beslissing om vrij sturend te starten (‘jullie gaan kopieren’). 

‘Ik heb in dit geval iets genomen dat dichtbij hen zit, maar wat ook heel erg aan de 
hand is in de kunst: hoe verhoud je je tot de andere kunstwerken? Ik denk dat dit een 
sterke ingang is. Het bevalt me dat het toch in zekere zin een nauwe start heeft. In het 
begin werden ze er echt een beetje paniekerig van, die vrijheid die meteen op tafel 
wordt gegooid. Ik denk dat een aantal leerlingen daarvan behoorlijk dicht kan klap-
pen. Het vrij nauw starten en hen motiveren om het zo snel mogelijk los te laten bevalt 
heel goed. Naar een afsluitende presentatie toewerken zou ik ook zo houden. Het kan 
helpen tot het eind toe gemotiveerd te blijven.’

Zijn advies aan andere docenten zou zijn:

‘Hoe vrijer je ze wilt laten werken, hoe duidelijker ook de beginstructuur moet zijn, 
daarbinnen kan je de vrijheid opzoeken. De geboden vrijheid vraagt behoorlijk wat 
organisatie gek genoeg. Vooruitdenken. Er moeten niet teveel drempels zijn; het moet 
niet te veel problemen met zich meebrengen. Dat is best wel organiseren, dat je die 
basis hebt staan. Gebruik verder apparatuur die snel, laagdrempelig en gebruiks-
vriendelijk is, zoals die i-Pad, dat versterkt de vrijheid. Het meteen kunnen opzoeken 
van inspiratiefilmpjes of foto’s op de i-Pad werkte heel goed. Ik denk dat langlopende 
projecten moeten worden afgewisseld met meer doelgerichte opdrachten met een 
korte spanningsboog. Dan komt die plotselinge vrijheid van een meer altermodern 
project er nog meer uit. Goed doseren, dat is iets wat ik wel heel erg zou adviseren.’

Evaluatie door de leerlingen 

Veertien van de zestien leerlingen in deze klas vonden de lessen heel anders dan de 
gewone lessen. Twee leerlingen wisten het niet, omdat ze eerder geen tekenen hadden. 
Vrijwel iedereen noemde de grote vrijheid als het verschil:

‘Omdat je helemaal zelfstandig werkte vrijwel zonder richtlijnen en iedereen was met 
iets totaal verschillends bezig.’ 

Op de vraag waar het project volgens hen over ging, noemden de meeste leerlingen iets 
over het proces van imitatie naar inspiratie:

‘Dat je begint met een inspiratiebron en vanuit daar ga je doorwerken. Zo kom je uit op iets 
dat compleet van jezelf is, omdat je helemaal zelf mag beslissen welke kant je op gaat.’

De leerlingen hebben in de learner reports gemiddeld zes uitspraken gedaan over hun 
leren (totaal 94 uitspraken in de hele klas). Uit de resultaten in tabel 4.1 blijkt dat de 
meeste uitspraken, 23%, gaan over het leren over het creatieve proces. Dat is gemiddeld 
één uitspraak per leerling. 14 % van alle uitspraken gaat over dat leerlingen iets moeilijk 
vinden, meestal om iets persoonlijks te laten zien. 10% betrof leren over beeldende 
 aspecten, zoals opmerkingen over diepte en kleur in schilderwerk. Nog eens 10% ging 
over het ontdekken dat iets leuk is. Vaak waren dit hele verschillende dingen, verbonden 
aan het specifieke project van de leerlingen. Uitspraken in de categorieën betrokken-
heid, bewustwording van eigen leren, techniek, samenwerken, leren plannen en leren 
over materiaal kwamen relatief minder voor.

Tabel 4.1: Leerervaringen uit de learner reports, percentages en absolute aantallen: ‘Ik heb geleerd dat…’. 

Categorie % van totaal
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Proces leren 23% 22 Ik heb ontdekt dat je door veel uit te proberen op 
heel leuke ideeën kunt komen.
Ik heb ontdekt dat je voordat je echt iets groots 
gaat ondernemen er kleine stapjes aan vooraf gaan.
Ik heb geleerd dat je bij een project nooit meteen 
een eindwerkstuk moet of kunt hebben.

Niet kunnen/ 
moeilijkheid ervaren

14% 13 Ik heb gemerkt dat als ik iets gebruik wat mij raakt, 
ik het moeilijker vind om uit te beelden.

Beeldende aspecten 10% 9 Ik heb geleerd dat als je het ergens mee oneens 
bent je dan diepte krijgt, omdat je er steeds over 
heen gaat.

Dat iets leuk is 10% 9 Ik heb gemerkt dat graffiti spuiten heel leuk is.

Betrokkenheid 
ervaren

7 % 7 Ik heb voor de eerste keer gehad dat ik ook thuis 
eraan bezig was, ik zat er helemaal in.

Bewust worden eigen 
leren

7 % 7 Ik heb geleerd dat ik niet makkelijk te overtuigen 
ben.

Techniek 6 % 6 Ik heb ervaren dat propjes maken veel meer tijd 
kost dan gedacht.

Samenwerken 4% 4 Dat samenwerken niet altijd goed gaat, je moet 
compromissen sluiten.

Leren plannen 4% 4 Ik heb gemerkt dat plannen noodzakelijk is.

Ervaren dat je iets 
(goed) kan

3% 3 Ik heb gemerkt dat graffiti spuiten niet heel moeilijk 
is.

Materiaal 3% 3 Ik heb geleerd dat je bij een sjabloon spuiten bepaald 
materiaal nodig hebt. Het moet flexibel zijn en niet 
snel scheuren en de verf moet opdrogen en niet als 
een druppel erop liggen.

Overig 9% 7

Totaal 100% 94
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Op de vraag wat ze het leukste vonden aan het project antwoordden twaalf leerlingen 
dat dit de vrijheid was (zie tabel 4.2). Twee leerlingen schreven dat ze het maken van 
een specifiek onderdeel in hun project het leukst vonden.

 Tabel 4.2: Wat vond je het leukst aan dit project? 

Categorie % van totaal
aantal 
uitspraken

Absoluut
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Vrijheid/alles mocht/
zelf bepalen

71% 12 Dat je je moest bezighouden met dingen die je 
inspireren, want dat wilde ik al heel lang.
Je kon helemaal zelf kiezen wat je wilde doen en 
waar je mee wilde werken, zo krijg je allemaal 
verschillende dingen.

Creatief zijn/iets 
maken/productie

12% 2 De tekening maken van de twee kinderen

Overig 18% 3

Totaal 100% 17

Op de vraag wat ze het minst leuk vonden aan het project, hebben drie leerlingen niet 
geantwoord. Van de overige uitspraken had 41% betrekking op de hoeveelheid vrijheid. 
Leerlingen vonden de opdracht te breed en hadden hierdoor moeite op ideeën te komen 
of liepen vast. Interessant is dat dit vaak dezelfde leerlingen waren die op de vraag wat 
ze het leukst vonden aan het project ook de vrijheid hadden opgeschreven. Vier leer-
lingen vonden het ervaren tijdgebrek het minst leuk.

 
Tabel 4.3: Wat vond je het minst leuk aan het project?

Categorie % van totaal
aantal 
uitspraken

Absoluut
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Veel vrijheid/
niet weten wat je 
moet doen/moeite 
opstarten

41% 7 Dat ik te veel aan het nadenken was en daardoor de 
eerste lessen niet verder kwam.
Ik vond het iets te vrij, want ik wist totaal niet wat ik 
moest doen: de opdracht was te breed.
De opdracht was eigenlijk geen opdracht. Soms 
was je zo vrij dat je eigenlijk niet meer wist wat je 
moest doen.

Tijdsdruk 24% 4 Beetje stressen vanwege de tijdnood.

Niks ingevuld 18% 3

Overig 18% 3

100% 17

Conclusie

Dit project laat zien dat door een voorgesteld procesverloop (van imitatie naar inspiratie) 
zonder vastgelegde vorm, thema of techniek je procesmatig werken voor leerlingen 
inzichtelijk en haalbaar kunt maken. Er heerste aanvankelijke enige paniek bij de 
leer lingen, maar dat werd al snel minder en leerlingen ontdekten een eigen thema. 
De  leerwinst voor de leerlingen betreft vooral het creatieve proces. Opvallend is dat de 
leerlingen niet rapporteren geleerd te hebben over een specifiek (eigen) thema. Toch 
heeft een aantal leerlingen wel elementen vanuit de eigen cultuur of leefwereld ingezet. 
Zo heeft Sanne Velázquez gekozen vanuit haar Spaanse roots. Ook hybride culturele 
elementen uit de hedendaagse mondiale cultuur kwamen naar voren: ‘Hello Kitty’, 
Christina Aquilera en Kony, Pacman en Mario. 
Veel leerlingen zeiden tijdens het project iets interessants ontdekt te hebben waar 
ze wel mee verder willen: ‘Ik zou misschien thuis verder willen gaan met kleding ont-
werpen, maar dan gewoon als hobby.’ Opvallend is dat de meeste leerlingen (71%) de 
vrijheid in het project enorm waardeerden. Tegelijkertijd rapporteerden (vaak dezelfde) 
leerlingen ook dit heel moeilijk gevonden te hebben en de momenten van ‘vastzitten’ 
het minst leuk. 
De docent ziet naast de winst van dit project - het authentieke van de werkstukken, 
nadruk op inhoud in plaats van alleen op vorm, leerwinst in procesmatig werken - ook 
gevaren van deze manier van werken. Leerlingen zouden gemakkelijk kunnen blijven 
hangen in wat ze al kunnen en weten. Soms moeten ze ook eens dingen gaan doen 
die ze in eerste instantie zelf niet willen, om te ontdekken dat ze er wel iets mee kun-
nen. De diversiteit aan technieken die leerlingen gebruiken, maakt het voor de docent 
qua tijd moeilijk om iedereen voldoende te helpen. En de gidsrol van de docent is ook 
belangrijk: hij heeft het overzicht over kunstgeschiedenis en actuele kunst. Volgens de 
docent zou je daarom in het curriculum altermodern werken moeten afwisselen met 
meer gestructureerde projecten. 
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Hervormd Lyceum West, Amsterdam
Docent: Erik van Vugt
Klas: 3 havo, 21 leerlingen
Projectperiode: 8 weken x 75 minuten (+ uitloop 1 week x 75 minuten)

Lesontwerp Reizen

Leerdoelen Leerlingen leren procesmatig werken en maken op deze manier kennis met de eisen die 
in de bovenbouw gesteld worden.
Leerlingen worden gestimuleerd eigen initiatieven te ontwikkelen, waarmee 
de motivatie voor het vak kan worden vergroot.
Leerlingen leren een verbinding maken tussen thematische benadering van culturele 
achtergrond (zoals vanaf 4 havo bij het vak CKV) en de eigen cultureel diverse omgeving.

Voorbereidende 
huiswerkopdracht

Geen

Introductie project Klassenleergesprek over thema ‘reizen’ 
Uitdelen dummy’s

Werkproces Tijdens de gehele projectperiode werken de leerlingen in hun dummy’s: tekenboeken op 
A3-formaat. Naast enkele opdrachten van de docent (mindmap, beeldmateriaal internet, 
verslag atelierbezoek, zelfbeoordeling) is er geen beperking aan wat de leerling binnen 
de kaders van de dummy wil maken of onderzoeken.

Structuur Het project is door de docent opgebouwd in de volgende fases: introductie, verbeelding, 
voorbeelden, werkplaats en praktijk, tussenstand, toespitsing, uitwerking, presentatie. 
Fases vallen niet noodzakelijkerwijs samen met de acht lessen en liepen in de praktijk 
deels in elkaar over. Leerlingen hebben niet allemaal alle fases hoeven doorlopen.

Interventies Inspiratie: presentatie over verbeeldingen van het thema in verschillende disciplines, 
videofragmenten en afbeeldingen beeldend kunstenaars en traditionele cultuuruitingen, 
atelierbezoek in de buurt van de school.
Proces: mindmap maken, schetsen, les in computerlokaal om zelf bronnen te zoeken, 
klassengesprekken, individuele gesprekken, zelfbeoordelingformulier.

Uitgangspunten

Intercultureel Niet expliciet als inhoud. Verwachtingen dat het als eigen thema een rol zal spelen, 
gezien het thema en de culturele samenstelling van de klas.

Procesgericht Leerlingen bewust maken van proces en stimuleren verder te gaan in hun beeldend pro-
ces. Inspireren door voorbeelden van procesmatig werkende kunstenaars en gesprekken 
over het thema ‘reizen’.

Leerlinggestuurd Leerlingen motiveren door hen meer initiatief te geven. Ideaal is volledige autonomie 
van de leerling, die gedreven met een eigen onderwerp bezig is. Leerling prikkelen om 
initiatief te nemen en bevestigen in eigen keuzes.

Uitdaging/focus

De klas bestaat bijna volledig uit kinderen uit Amsterdam Nieuw-West van Turkse en Marokkaanse afkomst. 
De dubbele culturele achtergrond speelt geen belangrijke rol in de reguliere tekenlessen. Bij gemotiveerde en 
serieuzere leerlingen zijn soms wel interessante invloeden en achtergronden te zien. Leerlingen zijn gewend aan 
docentgestuurde, productgerichte opdrachten. Integratie van hun eigen interesses en verhalen in de beeldende 
vakken is voor deze leerlingen nieuw, evenals de grotere verantwoordelijkheid voor het eigen werkproces.

Reizen

5.
Reizen
5.
Reizen
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5.1 
Doelstellingen en verwachtingen
 
Docent Erik van Vugt heeft in zijn projectontwerp gekozen voor een breed geformuleerd 
inhoudelijk thema. Het thema ‘reizen’ biedt naast een inhoudelijke focus voor de leer-
lingen ook mogelijkheden voor inspiratie en een nadruk op procesmatig werken als een 
vorm van ‘onderweg zijn’. Bovendien geeft de manier waarop Erik het thema formuleert 
en heel diverse inspiratiebronnen inbrengt, leerlingen veel ruimte voor hun eigen inter-
pretatie van het thema. 
Erik benadrukte in het voorinterview en bij de presentatie van zijn ontwerp dat zijn 
leerlingen gewend zijn aan veel structuur en duidelijk omschreven richtlijnen. Hun 
verwachtingspatroon zal moeten worden bijgesteld door duidelijk te vertellen dat de 
verwachtingen en eisen bij dit project anders zijn. 
Bij de introductie van het project heeft Erik in de klas een toelichting uitgedeeld met 
uitleg over procesmatig werken: ‘Proces (je zoektocht en je experimenten) is het aller-
belangrijkste. Product (je eindwerkstuk) komt pas op de 2e plaats.’ Om het proces vast 
te leggen geeft hij de leerlingen verschillende suggesties zoals aantekeningen maken, 
uitzoeken als een echte wetenschapper en kunstenaar, experimenteren, schetsen en 
uitwerkingen naast elkaar gebruiken, vergelijken en keuzes maken, toelichten van 
 keuzes en werkwijze. De dummy omschrijft hij als een ‘dagboek’. Voor het product 
 hanteert hij de volgende criteria: ‘het is jouw verhaal, je hebt nagedacht over de 
 beeldende mid delen en je voegt er een kleine schriftelijke toelichting bij (een artist 
statement).’ Erik sluit af met: ‘Er bestaat geen perfecte weg naar het maken van het 
 allermooiste kunstwerk. Het allermooiste kunstwerk is de weg zelf.’
Op interculturaliteit ligt in het project niet expliciet de nadruk, hoewel Erik wel ver-
wacht dat het impliciet een rol zal spelen. In de eerste plaats biedt het thema ‘reizen’ 
aan leerlingen de mogelijkheid vraagstukken van culturele herkomst en ontmoeting 
te onderzoeken. Erik heeft in zijn bronnenmateriaal zowel voorbeelden opgenomen 
van nomadische culturen als van artistiek onderzoek naar het verkennen van grenzen. 
Op de tweede plaats is de context van de klas en de school cultureel divers: de leerlingen 
van het Hervormd Lyceum West zijn voornamelijk van Turkse of Marokkaanse afkomst. 
Erik vertelt dat hoewel hij er dagelijks mee te maken heeft, culturele diversiteit in zijn 
lessen eigenlijk geen rol speelt en dat het zou kunnen dat hij het teveel als vanzelfspre-
kend beschouwt. In die zin vormt het een uitdaging voor hem: 

‘Dat zou ik misschien kunnen vergeten of te weinig aandacht aan geven. 
Dat zou  misschien een valkuil kunnen zijn, ja.’

Het project bevat geen interventies die inhoudelijk invulling geven aan interculturali-
teit. Erik zegt wel nieuwsgierig te zijn of het vanuit de vrijheid die de leerlingen krijgen 
een rol zal spelen.
Procesgericht werken krijgt wel nadrukkelijk een belangrijke rol in het project. 
 Bij  aanvang van het project kregen de leerlingen de Verwachtingen en Eisen (zie bijlage) 
uitgereikt. Door de kaders van te voren duidelijk te maken wil Erik zijn eigen rol tijdens 
het proces van de leerling terugdringen en ervoor zorgen dat hij niet teveel gaat sturen:

‘Er ontstaan allerlei situaties en op een gegeven moment gaat het zweven, o jee, we 
weten het niet meer. ‘Meester, wat moeten we doen?’ En het is dan natuurlijk gevaar-
lijk om dan in te gaan vullen van ‘doe dat en dat maar’, om dat weer terug te geven. 
Dat is een zoekproces.’

Behalve met procescriteria wil Erik procesgericht werken stimuleren door de reis zelf 
als uitgangspunt te nemen en niet de bestemming. In zijn voorbeelden uit de beeldende 
kunst legt hij daarom veel nadruk op het werk van procesmatig werkende kunstenaars. 
De voorbereiding van de atelierbezoeken van kunstenaars in de buurt van de school is 
ook hierop gericht: aan de kunstenaars is uitdrukkelijk gevraagd hun artistieke proces 
toe te lichten. Procesgericht werken past het meest bij Erik en hij bemerkt bij zichzelf 
dat het een steeds belangrijkere rol krijgt:

‘Ik hoor het mezelf steeds vaker zeggen tegen de kinderen, dan zijn ze klaar en dan 
zeg ik: ‘leg nou even neer en hou je handen vast en je mag niks doen, ga nou eens 
twee minuten gewoon kijken.’ 

Als belangrijkste drijfveer voor een leerlinggestuurde aanpak noemt hij het vergroten 
van de motivatie bij de leerling. Eigen initiatief en eigen inhouden kunnen een positief 
effect hebben op de gedrevenheid van de leerling. 

‘Het is mijn ideaal dat leerlingen op gegeven moment helemaal autonoom te werk 
gaan en mij bij wijze van spreken niet nodig hebben. Wat ik heel mooi vind, is als leer-
lingen heel gedreven kunnen zijn, gefascineerd kunnen zijn, enthousiast kunnen zijn 
over iets en daar helemaal hun ei in kwijt kunnen. Ook als het wat minder gaat, maar 
dat het wel hun ding is, dat vind ik gewoon heel mooi.’

Hij wil dit bereiken door de eigen inbreng van de leerling te erkennen en te bevestigen 
en door gesprekken met leerlingen op gang te brengen, individueel en kringgesprek-
ken, als erkenning van hun input. De leerlingen zijn gewend aan een gestructureerde, 
docentgestuurde aanpak.

5.2 
Verloop van het project

 
De docent heeft het lesproject opgedeeld in acht fases: introductie, verbeelding, voor-
beelden, werkplaats en praktijk, tussenstand, toespitsing, uitwerking en presentatie. 
De fases vallen niet samen met de afzonderlijke lessen en zijn niet voorgeschreven. 
De eerste vier fases zijn onderscheiden door de interventies van de docent, die we 
hieronder nader toelichten. Het werkproces van de leerlingen loopt door deze fases 
heen vanaf de eerste les. 
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Introductie

In de eerste les heeft Erik het project geïntroduceerd. Hij heeft de leerlingen uitgelegd 
dat er op een andere manier gewerkt zou worden in de komende periode, waarbij de 
nadruk meer op het proces dan op het product komt te liggen en de leerlingen meer 
vrijheid krijgen om hun eigen invulling aan het thema te geven. Hij heeft een toelichting 
uitgedeeld met uitleg over procesmatig werken (Verwachtingen en Eisen, zie bijlage). 
Hierin staat bijvoorbeeld: ‘Proces (je zoektocht en je experimenten) is het allerbelangrijk-
ste. Product (je eindwerkstuk) komt pas op de 2e plaats.’ Om het proces vast te leggen 
geeft hij de leerlingen verschillende suggesties zoals aantekeningen maken, uitzoeken 
als een echte wetenschapper en kunstenaar, experimenteren, schetsen en uitwerkingen 
naast elkaar gebruiken, vergelijken en keuzes maken, toelichten van keuzes en werk-
wijze. Het uitgedeelde stencil maakt ook duidelijk welke procescriteria de docent han-
teert: ‘Het is jouw verhaal, je hebt nagedacht over de beeldende middelen en je voegt er 
een kleine schriftelijke toelichting bij (een artist statement).’ Het sluit af met: ‘Er bestaat 
geen perfecte weg naar het maken van het allermooiste kunstwerk. Het allermooiste 
kunstwerk is de weg zelf.’
De docent heeft de dummy’s of ‘dagboeken’ (blanco tekenboeken op A3-formaat) 
uitgedeeld en het thema geïntroduceerd. Het atelierbezoek in de vierde les werd 
aan gekondigd. De leerlingen werd gevraagd een mindmap te maken over het thema 
 ‘Reizen’,  iets wat ze nog nooit bleken te hebben gedaan.

Verbeelding
 
De tweede les vond plaats in het computerlokaal om de leerlingen de mogelijkheid te 
 geven onder lestijd te zoeken naar inspiratiebronnen en onderzoek te doen naar het 
thema. Gezien de ervaringen met de mindmap van de eerste les heeft de docent het 
zoeken ondersteund:

‘De vorm van het werkproces heb ik gestructureerd. Maak eerst een worddocument 
aan en noteer daar je aantekeningen, printjes, de websites et cetera. De inhoudelijke 
kant heb ik vrijgelaten.’

Veel leerlingen kozen voor aspecten van het thema die dicht bij hun eigen belevings-
wereld liggen, zoals vakantiereizen en reizen naar Mekka. Erik vertelt dat hij een enkele 
keer op alternatieven gewezen heeft, maar verder niet heeft ingegrepen. 

 
Voorbeelden
 
In de derde les heeft Erik een presentatie laten zien van films en fotomateriaal van ver-
schillende kunstenaars en traditionele kunstvormen. Hij heeft dit bewust niet de eerste 
les gedaan, maar op een moment dat het zoekproces van de leerlingen al enigszins op 
gang was gekomen. De kennismaking met kunstenaars als Richard Long, Christo en 
Theo Jansen en kunst van de Navajo’s en Aboriginals was voor de leerlingen een nieuwe 
ervaring en ze bekeken het werk met belangstelling. Leerlingen werden bij het werken in 
hun dummy door de docent vrijgelaten, een enkeling nam de gelegenheid om te experi-
menteren aan, maar ze vroegen vooral vaak ‘wat ze nou moesten gaan doen’. De docent 
beschrijft de fase als ‘zwemmen’ en dat is iets wat de leerlingen niet gewend zijn.

 
Atelierbezoek
 
Aansluitend heeft de klas in de vierde les een bezoek gebracht aan een atelierverzamel-
gebouw in de buurt van de school en daar de ateliers van twee beeldend kunstenaars 
bezocht. Tim Kaarsemaker, stagiair van de Academie voor Beeldende Vorming, schrijft 
in zijn verslag:

‘In korte tijd lieten ze zien wat ze maken, en met name waarom. Roberto Caradonna 
experimenteert vooral graag met verf. Zijn werk is heel erg geïnspireerd op verre lan-
den en andere culturen. De kleuren die hij gebruikt, passen erg bij hem zelf: expres-
sief, enthousiast en uitgesproken. Hij wil het liefst zo veel mogelijk aan de klas laten 
zien in de korte tijd. 
Stefan Yordanov maakt graag grote werken. In zijn laatste project heeft hij een aantal 
grote portretten van opvallende personen gemaakt. Als materiaal gebruikt hij een 
soort siliconenkit. Voor andere portretten heeft hij pleisters gebruikt. Dat is wel even 
wat anders dan verf!
Het atelierbezoek sluit aan op een nieuw lesprogramma dat Erik van Vugt heeft samen-
gesteld, met het thema ‘Reizen.’ Dat kan de reis naar een ver land zijn of een spirituele 
reis. In dit geval was het de reis van een kunstenaar in zijn beeldend proces.’

De kunstenaars hadden aan de leerlingen een ‘open ticket’ uitgedeeld, waarop ze kon-
den opschrijven wat ze hadden meegenomen van de reis door de ateliers - een woord, 
een thema, een afbeelding - of wat hen het meest was bijgebleven. 
Voor de meeste leerlingen was het de eerste keer dat ze in het atelier van een kunstenaar 
waren. In het kringgesprek dat plaatsvond in de les na het atelierbezoek lieten een paar 
leerlingen weten dat ze het interessant hadden gevonden dat één van de kunstenaars 
over zijn reizen naar Afrika had verteld.

Na afloop van de vierde les meldde Erik dat de productiviteit van de leerlingen erg laag 
was. Er was wel een positieve ontwikkeling waar te nemen bij leerlingen die in de ‘nor-
male’ lessen wel eens dwars liggen en de sfeer in de les was in het algemeen goed. Leer-
lingen zochten veel bevestiging en keken veel bij elkaar. Er waren wel wat interessante 
aanzetten, maar hij had het idee dat ze een beetje op gang geholpen moeten worden. 
In de resterende vijf lessen heeft Erik de leerlingen door laten werken aan hun eigen on-
derwerpen en projecten. Door kringgesprekken en individuele gesprekken (ook met de 
stagiaires Tim en Martine van de Academie voor Beeldende Vorming) zijn de leerlingen 
bevraagd over hun proces. De meeste leerlingen werkten individueel en bleven binnen 
de kaders van de dummy werken met het materiaal dat in de klas voorhanden was. 
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5.3 
Thema’s van leerlingen 

Leerlingen hebben het reisthema op verschillende manieren opgepakt. Ze verbonden rei-
zen met vakantie en met bedevaart naar Mekka. Een meisje vertelt dat ze beeldmateriaal 
heeft gezocht van Egypte, waar ze vandaan komt, maar nog twijfelt of ze daarmee verder 
wil of met haar ideale droomreis. Bij een aantal leerlingen heeft reizen te maken met werk: 

‘Wat voor reis ik zou maken? Twee mogelijkheden: op ontdekking en een zakenreis. 
Voor een vergadering of een contractbespreking. Hoe zie je dat iemand een zakenreis 
maakt? Een pak, een koffer, hij ziet er netjes uit.’

Sommige leerlingen halen hun inspiratie uit televisieprogramma’s en verbinden dat 
met hun persoonlijke invulling van het thema:

‘Reizen met modellen heb ik op tv gezien, in elk land een fotoshoot. 
Verbeelden: doen alsof je zelf met zo’n groepje op reis gaat.’

Ze hebben het thema zowel heel letterlijk als redelijk abstract benaderd. 
Tijdens een bezoek aan de klas vertelt een leerling aan de onderzoeker:

‘De eerste keer had ik niet zoveel ideeën. En toen gingen we de keer daarna naar het 
computerlokaal en toen bedacht ik dat ik het over het reizen zelf wil doen en dat het 
over álles kan gaan, reizen is alles. En nu heb ik besloten dat ik een miniatuur wil gaan 
maken en ik moet spulletjes ophalen. Die miniatuur wordt een poort, een poort waar 
je doorheen gaat naar het alles. Nu ben ik gewoon een beetje aan het denken.’

Erik vertelt in het na-interview dat er tijdens het project een aantal processen hebben 
plaatsgevonden die hij pas naderhand heeft gezien. Zo viel hem pas later op dat een 
meisje haar dummy achterstevoren had gebruikt, als een Arabisch boek. Ook is het 
thema figuurlijk opgepakt, zoals bij een leerling die met de historie van de sultans aan 
de gang ging. 

Reizen

Naast verschillende uitwerkingen en interpretaties van het thema is er ook een aantal 
dat hier niet direct mee te maken lijkt te hebben. Drie jongens zijn grote manga/animé 
-figuren (Japanse tekenfilmfiguren) in hun dummy aan het tekenen. Desgevraagd vertel-
len ze dat ze dat thuis ook doen en dat ze dat nu in het project gebruiken, omdat het 
heel populair is in Japan. De hierboven vermelde jongen die de poort naar het alles wil 
maken, is naar hun zeggen het beste in manga/animé en zij leren van hem door na te 
doen wat hij doet. Eén leerling heeft in zijn dummy met carbonpapier een duimbioscoop 
gemaakt van een botsautootje.

Beoordeling

De leerlingen zijn beoordeeld met een combinatie van zelfbeoordeling en beoordeling 
door de docent. Op een beoordelingsformulier moesten de leerlingen invullen in hoe-
verre ze hadden voldaan aan de verwachtingen en eisen van het uitgedeelde stencil. 
Voordat de leerlingen zichzelf punten gaven, heeft de docent zelf alvast voorlopige 
cijfers vastgesteld. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de motivatie, de houding en 
het eindresultaat van de desbetreffende leerling. De cijfers van de leerling en de docent 
zijn met elkaar vergeleken en afwijkingen zijn gemiddeld. Over het algemeen weken de 
beoordelingen van leerling en docent niet veel van elkaar af. Een paar meisjes hadden 
zichzelf veel lager ingeschat dan de docent, slechts één jongen had zichzelf op alle pun-
ten hoger beoordeeld dan de docent.

‘Mijn indruk is, dat de leerlingen overwegend vrij goed en eerlijk in staat waren het 
eigen werk en werkproces kritisch en realistisch te beoordelen. Sommigen waren 
zelfs erg streng voor zichzelf, maar iemand als Meryem was eerlijk genoeg om toe te 
geven, dat zij het hele project praktisch niets had gedaan en daardoor enkel een zware 
onvoldoende haalde.’

5.4 
Reflectie achteraf
In het voorinterview had Erik de uitgangssituatie toegelicht: zijn leerlingen waren 
gewend om gestructureerd te werken met een duidelijke opdracht en een concreet 
einddoel. De moeilijkheid bij zijn project Reizen zou zijn om een balans te vinden tussen 
vrijheid en structuur, die situatie voor de leerlingen niet bedreigend zou zijn en hen toch 
voldoende initiatief zou geven. In eerste instantie leken de leerlingen goed te reageren 
op de ruimere kaders, maar na afloop ziet Erik dat leerlingen het toch moeilijk hebben 
gehad en minimaal gebruik hebben gemaakt van de geboden vrijheid.
Erik wilde de leerlingen in het project kennis laten maken met een meer procesgerichte 
manier van werken en daarnaast de motivatie vergroten door hen meer ruimte te geven 
voor eigen initiatief. 
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Die doelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd:

‘Nee, ik heb ze wat dat betreft wel de gelegenheid gegeven, laat ik het zo zeggen, 
maar naar mijn gevoel hebben ze daar veel te weinig gebruik van gemaakt.’

Dat de leerlingen de mogelijkheden niet voldoende hebben benut, zou volgens Erik kun-
nen komen omdat ze het niet gewend zijn of uit gemakzucht, dat ze alleen doen wat de 
docent van ze vraagt. 
In individuele gevallen ziet Erik wel aanzetjes die aanleiding geven om te denken dat 
vooral onwennigheid een rol heeft gespeeld bij de tegenvallende resultaten. Daarnaast 
hoopt Erik dat er wellicht in tweede instantie, in een volgende periode of volgend 
schooljaar, toch meer zal blijken te zijn bereikt. 
Interculturaliteit was in dit ontwerp voornamelijk impliciet. Door de leerlingen meer 
vrij te laten verwachtte de docent dat dit thema wellicht vanzelf naar boven zou ko-
men, gezien de achtergrond van de leerlingen. Dat bleek inderdaad het geval. In de 
onderwerpskeuze van de leerlingen is Erik opgevallen hoe groot de rol van etniciteit is. 
De leerlingen hebben hem verrast met onderwerpen als bedevaartreizen naar Mekka, 
Arabische boekindeling en Turkse sultans. Behalve uit de eigen culturele achtergrond 
kozen leerlingen onderwerpen uit de gedeelde jongerencultuur zoals manga en animé 
en televisieprogramma’s.
In het project heeft procesgericht werken veel nadruk gekregen en dat heeft goed gewerkt:

‘Doordat ik niet van ze heb verlangd om naar een eindproduct te werken, maar vooral 
om dingen uit te proberen, te inventariseren, uit te zoeken; maak schetsen en aante-
keningen, dat zijn de dingen die ik steeds weer probeer duidelijk te maken. En door 
een eindwerkstuk uit te stellen ontstaat op een gegeven moment een soort lucht van 
hoe gaat het nu verder. Het enige product is uiteindelijk de dummy.’

Door de keuze voor een ruim geformuleerd thema hebben de leerlingen veel vrijheid 
gekregen om hun eigen onderwerp te kiezen en uit te werken. De implementatie van 
leerlinggestuurd werken is dan ook vooral terug te vinden in de invulling van het thema. 
Binnen het kader van de dummy waren de leerlingen vrij om met zelfgekozen materialen 
en technieken te werken, maar van die vrijheid is weinig gebruik gemaakt. Wat vooral 
opviel, is dat leerlingen op dit gebied veel bij elkaar kijken en van elkaar overnemen.

De lessen in dit project waren in verschillende opzichten anders dan de gewone lessen. 
Er was een aantal nieuwe interventies, zoals het gebruik van dummy’s en het bezoek 
aan een atelier van een kunstenaar. Het belangrijkste verschil met de reguliere lessen 
was de grote mate van vrijheid die de leerlingen hadden: 

‘En dat de leerlingen veel meer zelf met ideeën kwamen. Normaliter als ik met de 
klas bijvoorbeeld landschap teken, dan wordt er veel meer aangegeven wat er in 
moet staan en dat heb ik nu achterwege gelaten. Nu heb ik gewoon gezegd: zoek 
dingen uit en maak schetsen en ga wat schilderen, of schrijf een gedicht…, prima 
als het maar van jezelf is.’

De combinatie van beoordeling heeft volgens Erik goed gewerkt. De beoordelingen van leer-
ling en docent verschilden, afgezien van een enkel geval, niet veel van elkaar en deze wijze 
van beoordelen heeft de leerlingen meer betrokken bij het proces. Erik vindt het belangrijk 
dat leerlingen zelf reflecteren op hun werkproces: hoe ze zelf vinden dat het gegaan is. 
Het ontwerp van het project bevatte een aantal kennismakingen met beeldende kunst. 
Om de leerlingen kennis te laten maken met kunstenaars die met hetzelfde thema wer-
ken heeft Erik de leerlingen films en foto’s van werk van Richard Long, Christo en Theo 
Janssen laten zien en kunstboeken mee naar de klas genomen. Door een atelierbezoek 
bij twee kunstenaars konden leerlingen beeldend kunstenaars ontmoeten en over hun 
werk bevragen. De klassikale interventies hebben goed gewerkt en hebben leerlingen 
geïnspireerd; de meegebrachte boeken werden niet gebruikt. In een enkel geval heeft 
de docent een leerling gewezen op het werk van een kunstenaar, wanneer het werk van 
de leerling daartoe aanleiding bood.

Erik is hoopvol aan het project begonnen, maar constateert naderhand dat het van veel 
factoren afhangt in hoeverre de doelen kunnen worden bereikt:

‘ik realiseer me dat het zo veel te maken heeft met de context. De lessituatie binnen de 
klas maakt deel uit van alles wat er omheen zit, hoe de leerlingen thuis zijn, hoe ze zijn 
opgegroeid, wat ze van de basisschool meegenomen hebben, er zijn zoveel dingen die 
schaduwen hebben op deze hele zaak. Wat ik zie, is heel veel potentie en de vraag is: 
past dat in deze groep of past dat alleen als je afspreekt om dat nu even drie schooljaren 
achter elkaar te doen? Nu is het net als een druppel op een gloeiende plaat.’

Door ervaringen met een andere klas vraagt Erik zich ook af hoe je de balans moet zoe-
ken tussen sturen (en je afvragen of het eindresultaat wel iets met de leerling te maken 
heeft) en vrijlaten (en je afvragen of de leerling wel iets geleerd heeft).
De lessen waren volgens Erik wisselend succesvol. Successen waren de atelierbezoe-
ken, de dummy’s en de filmpjes over beeldende kunst. Het succes van de werkproces-
sen van de leerlingen is niet eenduidig, het verschilde per leerling en per moment. 
 Erik vraagt zich achteraf af of hij de leerlingen misschien te vrij heeft gelaten, iets wat in 
de bijeenkomsten met de andere docenten binnen het project Altermoderne kunstedu-
catie ook verschillende malen is besproken. Er zou een manier moeten zijn waarop je 
als docent dingen kan aanreiken zonder te veel te sturen. Leerlingen hebben af en toe 
een duwtje nodig, maar daarbij mag de docent het niet overnemen. Een mogelijkheid,  
 oppert Erik, zou kunnen zijn om korte opdrachten in te lassen die aansluiten bij proces-
sen van de leerlingen zonder daar einddoelen voor te stellen.
Het enthousiasme over de altermoderne lessen was bij sommige leerlingen groter dan 
bij andere en ook niet op ieder moment even groot. Leerlingen die normaal gesproken 
al goed gemotiveerd zijn, leken wel door dit project meer aangesproken te worden; ze 
hebben meer gedaan en er meer energie ingestopt. Bij de leerlingen die doorgaans al 
minder betrokken zijn, heeft Erik niet echt verschil gezien bij de altermoderne lessen. 
De kwaliteit van de werkstukken is bij de gemotiveerde leerlingen beter. 
Leerlingen hebben een aantal nieuwe ervaringen opgedaan en in die zin wel wat ge-
leerd, denkt de docent. Op de vraag of de leerlingen een doorgaand proces hebben erva-
ren of toch veel bezig waren met het eindproduct is geen eenduidig antwoord mogelijk, 
omdat het eindproduct helemaal is losgelaten:

‘Doordat bijna geen enkele leerling gewoon één of twee tekeningen had… er was 
gewoon te weinig tijd. Als je je zou afvragen wat als ik er nou een maand extra aan-
geplakt zou hebben, dan was er misschien iets meer resultaat, maar het heeft ook 
met die spanningsboog te maken. Het eindresultaat is gewoon al die dingen die ze 
gemaakt hebben in het boek zelf eigenlijk, zo moet ik het zien ….’

Als Erik een dergelijk project nog een keer zou doen, zou hij de leerlingen meer verschil-
lende technieken en materialen aanbieden. De focus, die nu wat hem betreft erg op de 
inhoud lag, zou dan meer op materialen kunnen liggen, meer vanuit het doen dan vanuit 
het denken. In de vorm van een werkplaats zouden leerlingen zich bezig kunnen houden 
met materiaalonderzoek. Dat is nu onderbelicht gebleven, maar dat zou volgens Erik een 
belangrijke toegevoegde waarde hebben.
Een docent die altermodern wil werken, moet goed naar de context kijken van de school 
en van de leerlingen. Erik denkt dat het zinvoller is om in hele of halve projectdagen te 
werken dan in losse uren volgens het rooster. 
Erik vond de deelname aan het project een positieve ervaring, maar deze zal zijn manier 
van lesgeven niet structureel veranderen. Deelname aan de ontwerpgroep vond hij 
prettig en constructief. Andere docenten hebben hem geïnspireerd en de feedback was 
vaak bruikbaar. Over de projecten van andere docenten en wat hij daarvan heeft mee-
genomen zegt hij: 

‘Niet direct als ik ‘s avonds een bijeenkomst had gehad, dat ik dacht: ik ga zo of zus 
doen. Wel van, hé, ik kan voor mijn andere lessen wel wat elementen overnemen, 
meer als een soort extra archief waar ik uit kan putten, dat is het eigenlijk.’
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5.5 
Evaluatie door de leerlingen
Achttien van de 21 leerlingen hebben het learner report ingevuld na afloop van het 
project. Ze hebben veelal beknopte antwoorden gegeven en er zijn relatief weinig uit-
spraken per leerling te melden.
Op de vraag of de lessen in de afgelopen periode anders waren geweest dan de ‘nor-
male’ lessen beeldende vorming hebben bijna alle leerlingen bevestigend geantwoord. 
Verschillen die genoemd werden, waren de grotere mate van vrijheid, de langere tijd 
die aan het project werd besteed, de atelierbezoeken, de grotere zelfstandigheid, de 
dummy’s en het thema: ‘Omdat ik nooit gereisd heb in mijn gedachte.’ Een andere leer-
ling zegt: ‘Je was niet met de les bezig, maar met je gedachtes en gevoelens.’ Een enke-
ling ziet geen verschil, ‘omdat we gewoon met kunst bezig waren.’
Gevraagd waar het project volgens de leerlingen over ging, noemden veel leerlingen 
het thema en de eigen invulling die ze daaraan moesten geven: ‘We moesten tekenen 
wat we voelden en dachten bij reizen’, ‘over reizen in je eigen verhaal’, ‘over reizen en dat 
we moesten denken over reizen in de tijd’, ‘over reizen op je eigen manier’. Ook werden 
de eigen benaderingen van het thema genoemd, zoals de bedevaart of vakantiereizen. 
Een aantal uitspraken betreft de manier van werken, zoals het werken in de dummy en 
het opzoeken van beeldmateriaal.
We hebben de leerlingen gevraagd wat ze hebben geleerd tijdens het project. De leer-
lingen hebben gemiddeld 4,2 uitspraken gedaan over hun eigen leren, 89 uitspraken 
in totaal (zie tabel 5.1). Het grootste aantal uitspraken (27%) gaat over het leren over 
processen. Verschillende aspecten van het proces worden genoemd, zoals het proberen 
van een ander aanpak, veel nadenken, veel uitproberen en niet snel opgeven. Ook het 
belang van motivatie en inleving vallen hieronder: ‘Ik heb geleerd dat je je kunstwerk 
moet maken met gevoel.’
Ruim 23% gaat over de vaardigheden die zijn ontdekt of geleerd, over het eigen kunnen. 
Leerlingen noemen vooral hun eigen tekenvaardigheden als iets wat ze ontdekt hebben, 
maar er zijn ook uitspraken bij over de eigen creativiteit, kunstzinnigheid en fantasie-
rijkheid. ‘Ik heb gemerkt dat ik mijn gedachtes goed op papier kan zetten.’
Van de 89 uitspraken gaat 10% over de betrokkenheid. Leerlingen hebben ervaren dat ze 
tekenen bijvoorbeeld leuk vinden en dat het niet saai is, maar ook dat ze geïnteresseerd 
zijn in mode of in reizen door de tijd. 
Minder vaak kwamen uitspraken voor over het leren van techniek, het leren dat iets 
moeilijk is (niet kunnen), het leren over het thema dat door de docent was gekozen of de 
eigen invulling die de leerling aan het thema heeft gegeven. In zeven gevallen zijn de 
uitspraken gecategoriseerd als overig omdat ze te weinig voorkwamen en in vier geval-
len was er niets ingevuld.

Tabel 5.1: Leerervaringen uit de learner reports, percentages en absolute aantallen: ‘ik heb geleerd dat…’

Categorie % van 
totaal aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Proces leren 27% 24 Ik heb geleerd dat je diep in jezelf moet graven om een 
mooie tekening te kunnen maken.
Ik heb gemerkt dat iets niet altijd op één manier, maar 
ook op verschillende manieren gedaan kan worden.

Ervaren dat je iets 
(goed) kan

24% 21 Ik heb ervaren dat ik veel kan bedenken over reizen.
Ik heb geleerd dat ik goed ben ik tekenen.

Betrokkenheid 
ervaren

10% 9 Ik heb gemerkt dat mode echt iets voor mij is.
Ik weet nu van mezelf dat ik reizen door de tijd leuk vind.

Techniek 7% 6 Ik heb gemerkt dat ik meer centimeter afstand moest 
nemen voor de duimbioscoop.

Niet kunnen/moeilijk-
heid ervaren

6% 5 Ik heb geleerd dat het niet makkelijk is om een kunst-
werk te maken.

Leren (eigen) thema 5% 4 Ik heb beleefd dat je kunt fantaseren over de toekomst 
en het verleden.

Leren over het vak 3% 3 Ik heb ervaren dat leraren heel kritisch kunnen zijn.

Kunst 
(verruimen begrip)

3% 3 Ik heb geleerd dat kunst over van alles kan gaan en je 
heel creatief kan zijn.
Ik heb ervaren hoe het eraan toe gaat in een atelier.

Beeldende aspecten 3% 3 Ook weet ik welke kleuren je verder kan combineren.

Overig 8% 7

Niets ingevuld 5% 4

In tabel 5.2 is te vinden wat de leerlingen het leukst vonden aan het project. In totaal zijn 
21 uitspraken genoteerd. De meeste betroffen het creatief zijn/iets maken/productie 
(43%). Leerlingen hebben het in antwoorden over het tekenen zelf en over de specifieke 
materialen en technieken die ze tijdens dit project hebben gebruikt of ontdekt, zoals het 
gebruik van carbonpapier en het werken in dummy’s. Een leerling zegt: ‘Het leukst was 
veel tekeningen maken.’
Zes uitspraken (29% van het totaal) betreffen de grotere mate van vrijheid in onderwerp-
keuze en uitvoering. Twee leerlingen noemden het werken op de computer als iets dat 
ze hadden gewaardeerd in dit project. 

Tabel 5.2: Antwoorden op de vraag: Wat vond je het leukst aan dit project?

Categorie % van totaal 
aantal 
uitspraken

Absoluut aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Creatief zijn, maken, 
productie

43% 9 Leukst was dat ik kan tekenen (daar hou ik wel van).

Vrijheid/alles mocht/ 
zelf bepalen

29% 6 Normaal krijg je alles voorgeschreven, maar dit keer 
mocht je op je gevoel afgaan.

Werken met moderne 
materialen

10% 2 Leukst was op de pc foto zoeken.

Overig 19% 4
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Op de vraag wat leerlingen het minst leuk vonden zijn achttien antwoorden opgeschre-
ven, gemiddeld één per ingevuld learner report. Een derde (33%) gaat over het teveel 
aan vrijheid en het niet weten wat de opdracht was. Leerlingen noemden het feit dat er 
teveel keuze was en dat ze na moesten denken over wat ze moesten tekenen. Ook de 
uitspraak ‘Minst leuk was dat ik werd gedwongen iets te tekenen waarvan ik geen beeld 
had’ is bij deze categorie ingedeeld. 
Drie leerlingen noemden tijdsdruk: dat de lessen te kort waren en dat ze te weinig tijd hadden.
Omdat er in dit project geen ander middel was ingezet om verslag van het proces te 
doen dan de dummy zelf, zijn antwoorden over de dummy gerekend tot de categorie 
 Reflecteren/proces bijhouden. De overige antwoorden zijn te summier of komen te 
 weinig voor en zijn in de categorie overig opgenomen. 
Doordat de antwoorden meestal heel kort waren en vrij algemeen gesteld, is niet altijd 
duidelijk of de leerlingen de vragen goed hebben begrepen. Twee leerlingen hebben bij 
vraag 5 een antwoord ingevuld dat strikt genomen niet kan worden gecategoriseerd, 
maar die wel iets zeggen over hoe het project is ervaren: ‘Minst leuk was niets, het was 
helemaal top’ en ‘minst leuk: ik vond alles leuk’.

Tabel 5.3: Antwoord op vraag 5: Wat vond je het minst leuk aan dit project? 

Categorie % van totaal
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal

Voorbeelduitspraken

Veel vrijheid/niet weten wat je 
moet doen/moeite opstarten/
moeite met op idee komen

33% 6 Minst leuk was er steeds dingen bij 
 verzinnen.

Tijdsdruk 17% 3 Minst leuk is dat de lessen te kort waren.

Reflecteren/proces bijhouden/
weblog/formulieren

11% 2 Minst leuk vond ik het verzamelen van 
informatie.

Overig 28% 5 Minst leuk was deze vragenlijst.

Niets ingevuld 11% 2

5.6 
Conclusie
Dit project laat zien dat de uitgangssituatie van de leerlingen een belangrijke factor is bij 
de implementatie van altermoderne uitgangspunten. Leerlingen die niet gewend zijn 
om procesgericht en leerlinggestuurd te werken kunnen niet altijd uit de voeten met een 
grote mate van vrijheid. Het bieden van enige structuur kan voorkomen dat de leerling 
gaat zwemmen. Het kiezen van een ruim geformuleerd inhoudelijk thema heeft in dit 
geval goed gewerkt en bood de leerlingen veel ruimte voor eigen onderwerpen. 
De verwachting dat interculturaliteit op een cultureel diverse school vanzelf naar boven 
zou komen als de inhoud voor de leerlingen werd vrijgelaten, is uitgekomen, zij het dat 
er vooral sprake is van aanzetjes en dat er geen onderlinge verbanden zijn gelegd. 
De resultaten van het project Reizen zijn beperkt door de onwennigheid van de leerlin-
gen met deze manier van werken, maar individuele leerlingprocessen geven wel aan-
leiding om te veronderstellen dat de opzet van het project interessante mogelijkheden 
biedt voor altermoderne kunsteducatie.

Bijlage 1: Verwachtingen en Eisen

Verwachtingen en eisen
1.  Proces (je zoektocht en je experimenten) zijn het allerbelangrijkste.
2.  Product (je eindwerkstuk) komt pas op de 2e plaats.

Proces

1.  Elke les maak je aantekeningen en schetsjes in je dummy (“je dagboek”).
 –  Je maakt eerst een MINDMAP over het thema reizen. Associeer erop los.
 –  Je schrijft steeds wat je leuk vindt en wilt gaan doen en of het daarna gelukt is. 
 –  Je vertelt waarom je iets wel of iets niet gedaan hebt.
 –  Je maakt schetsjes en schema’s. 
 –  Je kleurt je schetsen in en maakt eventueel collages (of modellen).
 –  Je maakt elke les foto’s, waarvan je de printjes in je dummy plakt.

2.  Je gaat uitzoeken als een echte wetenschapper en kunstenaar wat er al gedaan is op het gebied 
van REIZEN. Je komt voorbeelden tegen van kunstwerken over het thema. Je schrijft waarom je 
dit interessant vindt of juist niet.

3.  Je gaat na jouw onderzoek experimenteren. Je gaat verschillende ideeën van jezelf combineren 
met ideeën van kunstenaars die je wel aanspreken. Je maakt in je dummy tekeningen, die al 
meer uitgewerkt zijn dan je schetsen. Je gaat daarna vergelijken. 

  Je past een beeldanalyse toe. Dat wil zeggen: in welk materiaal en vormgeving wil ik een voor-
stelling maken om mijn bedoeling duidelijk te maken?

4.  Als het klopt, heb je nu aantekeningen gemaakt, allerlei voorbeelden uitgezocht en een aantal 
experimenten gedaan. In deze eindfase ga je een keuze maken voor je eindwerkstuk. 
Je legt uit, hoe je tot dit eindwerkstuk wilt komen. Wat heb je nodig? Hoe ga je het doen? 

Product 

1.  Aan jouw kunstwerk moet te zien zijn wat je hebt willen vertellen, jouw verhaal.
2.  Aan jouw kunstwerk moet te zien kunnen zijn dat ook goed is nagedacht over 

de beeldende middelen. Dus alles wat te maken heeft met je techniek 
en je vormgeving. 

3.  Je voegt er apart een kleine schriftelijke toelichting bij. 
Kunstenaars noemen dat ‘je statement’ (dat wat je beweert).

‘Er bestaat geen perfecte weg naar het maken van jouw allermooiste kunstwerk. 
Het allermooiste kunstwerk is de weg zelf.’
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Spinoza Lyceum, Amsterdam
Docent: Saskia van Heugten
Reden deelname: procesgericht werken in de onderbouw, beoordelen van processen
Klas: 3 gymnasium, 21 leerlingen
Projectperiode: 7 x 60 minuten + 1 hele projectdag

Lesontwerp whtsnxt?

Centraal 
lesconcept

What’s Next? Deze vraag staat centraal. Leerlingen verwerken eigen en elkaars bronnen 
in stop-motionfilmpjes. Het proces wordt in een weblog vastgelegd. Daarnaast rapporte-
ren nieuwsgroepjes de voortgang verbaal (via weblog) en visueel (groeidocument). 

Leerdoelen (o.a.) –  Procesmatig beeldend werk maken, zonder naar een van tevoren bedacht eindwerk-
stuk toe te werken.

–  Experimenteren
–  Samenwerken

Opdracht 
(samengevat)

1.  Zoek een afbeelding (dat kan via internet, in je eigen kamer, in je fotoalbums, 
teken of schilder zelf iets -> alles kan en mag, als het maar een reactie is op de 
 voorgaande bron!)

2.  Gebruik de bronnen van elkaar om met je groepje een stop motion te maken. 
Elke les zijn er nieuwe bronnen beschikbaar die je moet verwerken (zie afbeelding 
6.1). Alle technieken en materialen mag je gebruiken. 

Ondersteuning Bronnenstructuur (zie afbeelding 6.1)
Leerlingen krijgen een doos als verzamelbox voor materiaal/archief/inspiratie
Leerlingen vullen elke les aan het einde een reflectieformulier gericht op werkproces in 
(aankruisen van sterren bij procescriteria)
Leerlingen houden een weblog bij over de voortgang

Rol van de docent Vanuit werk van de leerling tips en inspiratie aanreiken op de weblog.
Dialoog met de leerling en werk-in-wording
Technieken aanreiken zodra de leerling er om vraagt.

Beoordeling Procesbeoordeling (telt 3x) en productbeoordeling (telt 1x)

Ontwerpconcepten

Intercultureel Leerlingen mogen hun eigen verhaal vertellen, samenwerken en verbanden leggen 
tussen elkaars bron/werkstuk. Daarnaast ‘groeit’ er iets gezamenlijks in de klas.

Procesgericht Er is weinig vooraf vastgelegd. Het einddoel van het proces is dus onbepaald. Door de 
voortdurende vraag ‘What’s next?’ worden leerlingen bewust van dat ze steeds een stap 
zetten. 

Leerlinggestuurd Leerlingen hebben zelf groepjes gemaakt. Leerlingen kiezen zelf hun bron, thema 
van het werkstuk, materiaal en techniek. Leerlingen monitoren en evalueren zelf 
(via nieuwsgroepjes). 

Uitdaging/focus

Procesgericht en nog meer leerlinggestuurd werken in de onderbouw.
Heldere procesbeoordeling bewerkstelligen. 

6.
whtsnxt?
6.
whtsnxt?
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Afbeelding 6.1: Werkschema en meegebrachte bronnen: wie neemt welke les een bron mee om te verwerken in de 
stop motion en op welke bron moet die aansluiten? Welk groepje is welke les nieuwsgroepje? De bronnen zijn gelinkt 
en iedere volgende bron moet qua onderwerp, betekenis, kleur of vorm naar de voorgaande in het schema verwijzen.

whtsnxt?

6.1 
Doelstelling en verwachtingen
 
Saskia ziet het interculturele element vooral terug in het persoonlijke verhaal van de 
 leerling. In haar dagelijkse lessen in onder- en bovenbouw nemen leerlingen vaak 
 dingen van henzelf mee. Culturele elementen uit de wereld van de leerling komen zo 
naar voren. In het project whtsnxt? wil Saskia een stapje verder gaan door leerlingen 
verbanden te laten leggen met elkaars bronnen en leerlingen te laten samenwerken. 
Kortom, meer nadruk te leggen op het gedeelde. 
De leerlingen gaan in groepjes een stop-motionfilm maken. Qua materiaal, techniek 
en thema zijn ze helemaal vrij. Ze mogen zelfs de stop motion desgewenst loslaten. 
Er komt ook een ‘groeidocument’ in de klas, iets dat van alle leerlingen is en elke les 
groeit (zie afbeelding 6.3).
Op het Spinoza Lyceum is het vrij ongebruikelijk om procesgericht te werken in de 
 onderbouw. Dat nu wel te doen is de uitdaging voor de docent:

‘[zoals we het nu doen] We starten in de brugklas. Bijvoorbeeld voor letterontwerpen 
maken de leerlingen acht verschillende schetsen. Daar zijn ze vier lessen mee bezig 
en voor het eindwerkstuk krijgen ze ook vier lessen, maar het is niet zo dat er tussen 
die schetsen en het eindwerkstuk nog iets zit. Wat ik normaal wel bij procesgericht 
zie, dat je meer dan twee stappen hebt. In de bovenbouw heb je veel meer stappen 
en ook veel meer het idee achter het werk, een concept.’

Voor het altermoderne project heeft Saskia drie manieren van procesondersteuning 
bedacht: gebruik van een bronnenstructuur (zie afbeelding 6.1), een centrale vraag 
(What’s next?) en een weblog. De bronnenstructuur toont wie welke les een bron 
meeneemt van huis en wie die moet verwerken in zijn stop-motionproject. Dit biedt 
leerlingen de nodige structuur en inspiratie. De vraag What’s next? moet de focus elke 
les weer op het proces leggen; ze verwijst naar een volgende stap, niet direct naar 
een eindproduct. Werken met een weblog deed Saskia al met bovenbouwklassen. 
 Tussenproducten kunnen daarin geupload worden en de docent kan via de weblog 
tips en kunstbronnen aanleveren.
Het leerlinggestuurde aspect past volgens Saskia goed bij het daltononderwijs zoals 
dat op het Spinoza Lyceum gegeven wordt. Leerlingen zijn al gewend behoorlijk 
zelfstandig te werken. De vrijheid wordt opgebouwd van klas 1 naar klas 6. In dit alter-
moderne project hebben de leerlingen veel meer vrijheid dat normaal in de derde klas, 
dat is dus een experiment.
Saskia voelt zich thuis in alledrie de concepten. Wat haar het moeilijkst lijkt is een valide 
beoordeling van processen. Voor het reflecteren op elkaar heeft Saskia ‘nieuwgroepjes’ 
ingesteld. Iedere les zal een ander groepje verslag doen van wat de andere groepjes aan 
het doen zijn. Ze doen dit zowel verbaal op de weblog als visueel via het ‘groeidocu-
ment’ (zie afbeelding 6.4).

6.2 
Verloop van de lessen
 
Saskia had tijdens een mentoruur het project alvast aan de klas uitgelegd. Dit bleek bij 
de leerlingen veel vragen op te roepen. Zo vroegen ze zich af of ze zelf materiaal mee 
moesten nemen en of een filmpje uit foto’s moest bestaan of ook 3D mocht. De leerlingen 
wilden vooral duidelijkheid: ‘We maken dus een stop motion? ’. 
Tijdens de eerste les moest Saskia daarom de bedoeling van het project nog eens herha-
len. De leerlingen begonnen hun stop motion door de bron van de docent als inspiratie 
te nemen, maar het verband daarmee mocht heel los zijn, bijvoorbeeld alleen een kleur. 
Er waren weer veel vragen en enige paniek over de vrijheid, maar de leerlingen maakten 
zelfstandig en vlot groepjes.

Les 1: docent

Les 2: Richard

Les 2: Levy

Les 3: Marloes

Les 3: Tessa

Les 3: Joey

Les 3: Eline

Les 4: Suzanne

Les 4: Martijn

Les 4: Roos

Les 4: Sanne

Les 4: Anna

Les 4: Lucas

Les 4: Hester

Les 5: Ayse

Les 5: Cynthia

Les 6: SalehLes 5: Said

Les 4: Isa

Les 5: Hajo

Les 6: Maysa

Les 6: Nynke

Nieuwsgroep 1 Nieuwsgroep 2 Nieuwsgroep 3 Nieuwsgroep 4 Nieuwsgroep 5
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De verschillen tussen de groepjes waren groot: bij sommigen was totale paniek, terwijl 
anderen snel aan de slag gingen.
Iedere groep kreeg een doos, met daarin door Saskia geselecteerd materiaal om te 
gebruiken (op kleur allerlei spullen zoals huishoudartikelen). De doos zelf kon als een ar-
chief, verzamelbox of zelfs als decor worden gebruikt. Dit werkte erg goed. De leerlingen 
werden verantwoordelijk voor de doos en deze werd hun eigendom. 
Uiteindelijk kostte de eerste les de docent veel energie. Het verband tussen de verschil-
lende onderdelen (bronnen, stop motion. nieuwsgroep) was voor de leerlingen niet 
direct duidelijk en moest de volgende les verhelderd worden, maar tijdens de tweede les 
was de paniek bij de leerlingen al grotendeels weg. Een aantal leerlingen had zelf spullen 
van huis meegenomen. 

‘Er was geen paniek meer. Ik heb het ervaren als druk, maar druk met een goede 
reden, omdat iedereen hard aan de slag ging. Dat varieerde overigens van praktisch 
werken tot met elkaar discussiëren. Motivatie is groot. Veel inspiratie, voortdurend 
nieuwe ideeën. Het heeft vorm gekregen.’

Het idee van het groeidocument werkte: leerlingen gingen materialen van de verschil-
lende groepen combineren tot iets nieuws. Ook het interviewen van elkaar vonden de 
leerlingen erg leuk. In de eerste twee lessen was echter wel tijdgebrek; de les ging voor 
de leerlingen en de docent te snel voorbij.
Tijdens les 3 werd weer hard en gemotiveerd gewerkt. Opvallend was dat de tijdsdruk 
nog steeds groot was, maar dat leerlingen er nu mee konden omgaan en zelf konden 
plannen. Binnen de groepjes werd heel stevig gediscussieerd en soms echt gekibbeld 
over de inhoud of de vorm van het werk. Saskia observeerde twee dingen:

‘Ik zou graag meer tijd nemen om de leerlingen inhoudelijk en op vormgeving te 
begeleiden. Dat heb ik nu wel even gedaan, maar niet zoveel als ik graag zou willen. 
 Dus ik moet m’n eigen tijdschema ook beter in de gaten houden.’

‘Er zaten veel verhalen achter het werk dat ze maakten, die je als je er niet naar vraagt 
niet te weten komt.’

De vierde les ging wat minder. De bronnen begonnen wat op elkaar te lijken en de 
leerlingen raakten wat geïrriteerd door de tijdsdruk. Tijdens de vijfde les was er min-
der tijdsdruk, omdat er een hele projectdag was. Leerlingen zouden een workshop 
‘vibrobots’ (soort robotjes) gaan volgen bij het Nederlands Instituut voor Media Kunst. 
Daarna konden ze verder werken aan hun project en leerlingen waren vrij al dan niet de 
vibrobots hierin te verwerken. De leerlingen hadden zelf laptops meegenomen en wilden 
zelf filmpjes aan de rest van de klas laten zien. Er werd goed samengewerkt: leerlingen 
discussieerden enorm over het verhaal, de techniek en de beelden. 
Voorafgaand aan de zesde les had Saskia tips voor alle groepjes voorbereid over plan-
ning, taakverdeling, techniek en beeld. 

‘Ik ga door op de meer inhoudelijke begeleiding. Bij de jongens bijvoorbeeld, die 
bleven maar op dat oorlogsgebied hangen. Toen ik met hen ging praten over andere 
plannen, bleek dat ze daar al over hadden nagedacht. Ze willen het allemaal laten 
afspelen in een droom, met een hoofdpersoon die van alles meemaakt, aan de hand 
van de afbeeldingen.’

Tijdens de zesde les ervoer Saskia dat alles vanzelf ging. De leerlingen waren gemoti-
veerd en wisten precies wat ze wilden, ze hielpen elkaar en hadden camera’s en laptops 
meegenomen. Iedereen werkte heel hard om alles voor de laatste les ‘af’ te krijgen. 
Een stagiaire noteerde het volgende:

‘Het leefde ook heel erg buiten de les om. Dat ik naar het computerlokaal liep achter 
een paar leerlingen en dat ze het er nog steeds over hadden en bezig waren hoe ze het 
gingen doen. Ze waren aan het monteren en foto’s plaatsen in de mediatheek. Toen 
wij zaten te evalueren, zat er ook een groepje jongens en die waren gewoon nog bezig.’ 

whtsnxt?

Tijdens de zevende en laatste les zijn de stop-motionfilms gepresenteerd. Dit was leuk 
en de leerlingen waren erg enthousiast. Tevens beoordeelde elk groepje zijn eigen resul-
taat en dat van alle anderen.

Afbeelding 6.2: Situatie in de klas 

6.3 
Werk van leerlingen
 
De thema’s van de stop-motionfilms liepen erg uiteen (zie ook afbeelding 6.3):

Liefdesverhaal: (on)mogelijke liefde tussen een voetbal en een zeemeermin: 
‘(..) liefde gaat niet over de buitenkant, maar om de binnenkant.’

Hansje doet een dansje: (..) gaat over een veterpoppetje die, terwijl hij loopt en danst, 
allemaal verschillende dingen tegenkomt en meemaakt. Dit groepje wilde het volgende 
idee overbrengen: ‘Geniet van elke stap die je kunt zetten. Wees vrolijk en sta open voor 
alle dingen die op je pad komen, want het leven is een grote verrassing!’

Cocktail: ‘Ons project heeft niet echt een verhaal, maar gaat over een cocktail en laat 
vrolijke, abstracte en originele beelden zien.’

Plop, Mozart en het rietje: bizarre avonturen van een rietje op muziek van Mozart.

De arme, arme soldaat: verhaal over een soldaat die alleen achterblijft op een slagveld. 
Uiteindelijk blijkt alles een droom te zijn.

Afbeelding 6.3: Leerlingenwerk: de arme, arme soldaat 
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Verslag van de arme soldaat (op weblog):

Les 1: ‘Hier beginnen wij met de eerste inspiratiebron. Wij krijgen al leuke ideeën 
door de kleine poppetjes die op de foto staan [bron van de docent]. We gaan wat met 
miniatuur doen. Levy komt met het idee om kleine legerpoppetjes te gebruiken die 
met elkaar beginnen te vechten. Hoe het verhaal gaat lopen, weten we nog niet, maar 
dat zullen we pas uit kunnen stippelen als we wat meer bronnen hebben. Verder dan 
plannen maken zijn wij deze les eigenlijk niet gekomen.’

Les 2: ‘Levy heeft legerpoppetjes meegenomen en we kunnen beginnen met het 
maken van foto’s. Joey zorgt ervoor dat er wat achtergronddecors in de vorm van ge-
bouwtjes in de verte komen. Ook proberen we wat opnames te maken, maar het lukt 
nog niet helemaal. We hebben veel moeite met opstarten en we komen niet erg ver. 
Voor de volgende les zullen we echt harder moeten werken, willen wij iets bereiken.’

Les 3: ‘We gaan nu hard aan de slag en we willen de inmiddels grote achterstand 
inhalen. We gaan meteen aan de slag en zetten meteen alles wat we nodig hebben 
neer. Dan snel foto’s maken en proberen er het beste van te maken met de eerste in-
spiratiebron. Joey en Lukas proberen ondertussen, terwijl Martijn en Levy druk bezig 
zijn met het maken van foto’s. We krijgen een mooi decor van een stadje van ze, maar 
we kunnen er deze les niks mee doen, omdat de bel gaat als we net klaar zijn met het 
eerste deel van de inspiratiebron. Deel twee moet de volgende les maar.’ 

Les 4: ‘Weer snel aan de slag deze les. We zijn weer goed op weg, want we maken 
vandaag het tweede deel van de eerste inspiratiebron. Een hoop gedoe, omdat de 
camera’s niet echt mee wilden werken. Uiteindelijk krijgen we dit ook af. Daarna gaan 
we af op de tweede inspiratiebron. De fles op het strand die Levy op het internet heeft 
gezet, is nu onze inspiratiebron. We komen echter niet op het idee om iets met een fles 
te doen, maar om het idee erachter te gebruiken. Levy schrijft namelijk bij het plaatje 
dat hij heeft uitgekozen: ’Je kan ook zien dat die arme fles helemaal alleen is.’ Dit 
leidde tot een hoop gein in onze klas. Daarom besloten wij om een van onze soldaatjes 
uit de eerste inspiratiebron het gruwelijke gevecht te laten overleven. Dan zou hij 
helemaal alleen zijn. Maar nu gingen we niet verder met de miniatuurpoppetjes, maar 
met een getekend personage. We weten wat mooie foto’s te maken, maar daar blijft 
het ook bij.’

Projectdag: ‘We hebben heel veel gedaan deze les. We hadden dan ook twee uur de 
tijd. Het samenwerken ging deze les erg goed. Als je niet bezig was met fotograferen, 
dan was je wel iets aan het tekenen, zodat je toch nuttig bezig was. Eigenlijk hadden 
we op deze les niets tot nauwelijks iets aan te merken.’

Les 5: ‘Rampendag vandaag! We hadden heel veel problemen met de camera’s en het 
schoot totaal niet op!!!!!!!!!! we hebben deze les dus eigenlijk helemaal niets bereikt. 
Hopen dat het in een ingepland daltonuur beter gaat.’

De nieuwsgroepjes

Elke les deed een ander groepje als ‘nieuwsgroepje’ schriftelijk en beeldend verslag van 
wat de andere groepjes deden. Het schriftelijk verslag was gebaseerd op kleine inter-
viewtjes. Het beeldende verslag had de vorm van een groeidocument (zie afbeelding 6.4) 
en werd door elk groepje anders ingevuld: 

‘Je ziet bijvoorbeeld de post-its; dat heeft een groepje gedaan die zelf ook met post-its 
in hun stop motion bezig was toen. Dat vind ik grappig, dat je die link dan kan zien. 
Die vier fotootjes die in het midden hangen, die blauwe achteraan, daar hebben de 
leerlingen ervoor gekozen om een nieuw werkstuk te maken van materialen die er 
gebruikt werden door verschillende groepjes. Het groeidocument laat zien wat er 
nu leeft in deze klas’.

whtsnxt?

Als voorbeeld een gedeelte van een nieuwsverslag:

‘Hey alle kinderen van 3G2 
Zoals jullie weten hebben Ayse en ik (Sanne) rondgekeken tijdens deze les. 
Wij willen een beetje feedback geven over het werk dat jullie deden.

Groep 3:  
Tops: Jullie gingen heel erg gedetailleerd te werk! 
Leuk dat jullie dit durven –> het is heel erg moeilijk aanpasbaar. 
Tips: Als jullie de volgende iets minder precies te werk gaan, dan werk je een 
stuk sneller door!

Groep 4:  
Tops: Jullie hebben erg veel gedaan in de les! 
Tips: Jullie zouden iets meer van de link durven af te wijken. Hoe meer je durft, 
hoe origineler het is. De link was er wel erg duidelijk in terug te zien (bijvoorbeeld 
de rode lippen).’

Afbeelding 6.4: Groeidocument na les 6
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6.4 
Reflectie achteraf
 
Volgens de docent waren de lessen volledig anders dan de gewone lessen. Dat zat ‘m 
vooral in het feit dat de leerlingen samenwerkten, de vrijheid die ze hadden en daardoor 
de sfeer in de klas. Er heerste een enorme drukte, bijna stress in de klas, omdat iedereen 
zich erg verantwoordelijk voelde voor het resultaat en druk met elkaar overlegde en on-
derhandelde. Normaal zit iedereen netjes aan een tafeltje voor zichzelf te werken. Saskia 
vond die nieuwe sfeer wel prettig. Aan het begin gaf het een overladen gevoel, maar later 
nam de drukte af tot er zelfs bijna niets meer nodig was en de leerlingen alles zelf deden: 

‘Het is in het begin net zo erg wennen voor mij als voor de leerlingen. Daarna verder 
zo leuk dat ik bijna niet meer hoefde te sturen en dat ze totaal hun eigen plan hadden 
getrokken. Dat vind ik zo gaaf om te zien. Daar krijg ik dan weer energie van.’

En de stagiaire noteerde:

‘In het begin die paniek, maar op een gegeven moment ‘oké’ en dan loopt het ook als 
een trein. En de sturing komt dan eigenlijk van elkaar (..) een jongen die heel goed 
met fotocamera’s is, die geeft dan aan andere groepjes uitleg hoe dat werkt. [..] Elkaar 
taken geven ook: ‘Kunnen jullie een boot maken?, dan maken wij de foto’s.’

De interventies bleken goed te werken, bijvoorbeeld de bronnenstructuur was effectief: 

‘Leerlingen [zeiden]: Oké, we hebben deze bron gekregen, wat zullen we daar eens 
mee doen? Ze werden gewoon elke les op de proef gesteld en ook om met elkaar heel 
erg in gesprek te gaan. [..] Ik denk sowieso dat die structuur van die bronnen nodig 
was. Als ik die niet had gehad, was het in het begin helemaal chaos geweest. Dat 
was het al. Het was bijna niet te doen in het begin. Ik dacht: Hoe ga ik dit overleven? 
Daarna wees het allemaal zichzelf.[..] Ik heb me ook erg geprobeerd te verplaatsen in 
zo’n leerling, als die hier zou zitten en dit verhaal te horen zou krijgen. Hoe zou ik dan 
reageren en waar heb je dan nog houvast aan? Ja, aan zoiets.’

Brachten deze vaste bronnen de leerlingen niet van hun eigen verhaal af? Nee, vindt een 
stagiaire: 

 
‘Nee, het was meer dat ze het verwerkten en het grappige was dat ze het ook op 
steeds diversere manieren gingen verwerken, dus niet alleen het letterlijk overnemen, 
bijvoorbeeld: ‘nou, we gaan alleen het geluid van een zee erin doen’. [..] Er was ook 
een groepje dat alleen maar de kleur ging gebruiken die in het beeld zat. Ze kwamen 
er steeds losser van.’

[Interviewer:‘Dus die bronnen werkten niet kunstmatig?’]
‘Nee, helemaal niet. Sommige groepjes besloten ook om sommige bronnen gewoon 
niet te verwerken. Er werd niet echt op gehamerd.’

Ook de nieuwsgroepjes en het groeidocument werkten goed. Leerlingen vonden het 
heel leuk om bij elkaar te kijken en het was prettig dat het groeidocument een beeldende 
manier was van verwerken. 
Op de vraag naar wat leerlingen geleerd hebben tijdens dit project, antwoordt Saskia:

‘Heel uiteenlopende dingen. Misschien wel het belangrijkste is samen tot een 
 beeldend iets komen met al die verschillende ideeën. Daar hebben heel veel leerlingen 
veel van geleerd, denk ik. Naast het technische aspect van hoe maak je nou een 
stop motion en hoeveel foto’s heb je nodig, hoe klein moeten de bewegingen zijn die 
je fotografeert, werken met een statief, sommigen hebben nog nooit van een statief 
gehoord. […] Ook wel het loslaten van hun eindproduct, dat zijn ze ook niet gewend. 
Sommigen vonden het verschrikkelijk. [..] De meesten vonden het leuk hoor, maar 
sommigen hadden van: ik wil wel van tevoren weten wat ik ga maken.’

whtsnxt?

In haar eindoordeel noemt Saskia de lessen wel en niet succesvol: 
 

‘In de zin van voor dit project, voor deze theorie, ja. In de zin dat ik vind dat er heel 
hoge beeldende kwaliteit in het project te zien is, nee. Daar zat ik al mee in het begin 
van het project en dat is nu nog steeds het geval. [..] Er zitten veel verschillen tussen 
de groepjes. Het is wel heel erg eigen geworden, daar is geen discussie over mogelijk. 
Normaal hebben wij hier gewoon opdrachten en staan er tien criteria op een rijtje en 
daardoor behaal je een bepaalde beeldende kwaliteit, maar dat was er nu niet op de 
gebruikelijke manier.’ 

Eén van de stagiaires zegt hierover het volgende:

‘Ik vind het heel leuk en ook geslaagd, omdat leerlingen helemaal die vrijheid nemen, 
aandurven en aangaan en het werkte. En dat ze loskomen van het traditionele onder-
wijs van ‘we maken allemaal een kamer waar een bank in staat’. En ik vind het heel 
leuk om te zien met welke ideeën ze komen en wat bij hen leeft. Ik denk dat ze heel veel 
geleerd hebben en heel veel zelfvertrouwen gekregen hebben. Leren op diverse manie-
ren kijken‘ hoe kan ik nou die foto maken?’ of ‘hoe kan ik nou materialen gebruiken?’, 
door het samenwerken en discussiëren verder kijken dan de vastgestelde grenzen. 
Dat is denk ik wat ze heel erg geleerd hebben. En daar zelf op een ontdekkende manier 
achter zijn gekomen zonder dat je zegt: ‘zo moet het’. [...] Ik denk dat als de docent had 
gezegd ‘je kan het beter zo en zo doen’, dan hadden ze zoiets gehad van ‘o, er is een 
manier waarop het hoort’. Ze gingen nu echt zelf bepalen, de setting van de fotoshoot 
of het decor. Je ziet ook heel erg dat elk groepje een eigen vorm heeft gevonden. De ene 
maakt foto’s van veraf, de ander vanuit een schuine hoek, de ander heeft het recht op 
de muur geplakt. Er is eigenlijk niemand die het op dezelfde manier doet.’

De docent wijt het ontbreken van hoge beeldende kwaliteit bij sommige groepjes vooral 
aan tijdgebrek. Via de weblog heeft de docent een poging gedaan om actuele beeldende 
kunst aan te reiken. Bij elk project werden één of meer kijktips geplaatst. De leerlingen 
vonden dit wel leuk en interessant, maar deden er niet veel mee. Om die reden is Saskia 
hier ook weer mee gestopt. Er moet meer aandacht voor zijn, willen de leerlingen er echt 
iets mee doen. Die tijd was er nu simpelweg niet.
De beoordeling vond de docent erg lastig. Wat betreft het product was er geen pro-
bleem. Tijdens de presentaties beoordeelden de groepjes zichzelf en elkaar en de cijfers 
kwamen overeen met wat de docent in gedachte had. Het proces zou echter driemaal 
zo zwaar tellen als het product. Hoewel er genoeg informatie was over de processen - 
reflectierapporten van elke les en observaties van de docent en de stagiaires - bleek het 
moeilijk om al deze informatie in een cijfer om te zetten. De reflectierapporten werkten 
ook niet optimaal, de leerlingen gaven weinig specifieke informatie over hun proces, 
alles was erg algemeen. Blijkbaar moeten de leerlingen eerst leren dergelijke formulieren 
in te vullen. Het is in feite nodig om ‘voorbeeldprocessen’ te kunnen laten zien, zodat 
leerlingen vooraf duidelijk weten wat een goed en wat een minder goed proces is. 
De  cijfers zijn nu minder exact dan bij de normale lessen: geen cijfers achter de komma. 
De beoordeling blijft dus, hoewel het vooraf al een punt van aandacht was, lastig.
Het project was succesvol gezien de korte tijdspanne en de docent zou, naast een aan-
passing in de reflectieformulieren en de uitleg daarvan, weinig anders doen. Daarnaast 
kreeg Saskia vooral bevestigd dat structuur nodig is om vrijheid te kunnen bieden. Het 
bleek ook dat leerlingen zelf uitstekend kunnen plannen en ze hierin voortaan vrijer 
gelaten kunnen worden. 

‘Ik heb sowieso geleerd hoe het is om weer op een andere manier na te denken over 
het beeldend onderwijs en hoe dit vorm te geven. Ik heb vraagtekens over de manier 
waarop het reguliere tekenonderwijs wordt vormgegeven, of dat nog wel voldoende 
aansluit bij de kunsteducatie van deze tijd. Daar ben ik me nu weer veel bewuster van 
geworden en een aantal collega’s ook, door hierover te praten met ze. We gaan samen 
werken aan een vernieuwend kunstprogramma.’[…]
Ik ga het al in de komende opdracht toepassen. Ik heb de klas dus ook gevraagd: Wat 
vinden jullie leuk? Een oude les of dit? Of een combinatie? De meesten zeggen een 
combinatie van die twee dingen, want dit was te heftig en te druk en dat andere 
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vinden ze dan een beetje saai. Een mooie tussenoplossing. Ik ga nu wel een opdracht 
doen die ze in de derde al op het programma hadden staan, maar op een andere 
 manier met een aantal dingen uit dit project. Ik ga het zo laten dat ze in groepjes 
 mogen werken, dat zou in die opdracht normaal nooit ter sprake komen. Het lijkt 
 me wel goed om te kijken wat ze daarmee doen.’

Saskia heeft het volgende advies voor collega’s die altermodern willen gaan werken: 

‘Om heel goed na te denken over hoe je het gaat organiseren, want dat is bij dit wel 
het allerbelangrijkst. Probeer je flexibel op te stellen, maak een plan, maar wijk er 
vanaf wanneer de situatie in de klas erom vraagt. Het gaat ook hier om het proces!’

Altermodern is niet ‘zomaar voor die klas gaan staan en wel zien wat er gebeurt’, maar 
juist het tegendeel. Je moet een heel goed plan hebben. Het is, zoals Saskia het formu-
leert ‘organized chaos’.

6.5 
Evaluatie door de leerlingen
De leerlingen vonden unaniem dat de lessen heel anders waren geweest dan de gewone 
lessen. Tien van de 29 uitspraken hierover hebben betrekking op de vrijheid in het 
project: ‘Omdat we toch bezig waren met iets waarin we behoorlijk veel vrijheid hadden 
en waarbij we echt invloed hadden op het eindresultaat.’ En:‘Dat iedereen iets heeeel 
anders had en dat is zooo veel leuker.’ Ook zeiden tien leerlingen dat er niet ‘gewoon 
getekend’ hoefde te worden. Daarnaast vonden leerlingen dat het samenwerken het 
anders maakte dan anders, de nadruk op het proces was anders en de weblog.
Op de vraag waar het project volgens de leerlingen over ging, antwoordden de meesten 
‘samenwerken’, ‘stop-motionfilms maken’ of ‘inspiratie uit bronnen halen’. Een enke-
ling verwoordt het procesmatig werken: ‘Over een andere manier van kunst, een nieuwe 
manier. Het ging niet zozeer om wat je eindresultaat is, maar om het proces; je weet 
gaandeweg niet wat je volgende inspiratiebron is.’
De leerlingen hebben in de learner reports gemiddeld 7,6 uitspraken gedaan over hun 
leren, 160 in het totaal. Zoals blijkt uit tabel 6.1 zeggen de meeste leerlingen (20%) iets 
geleerd te hebben over samenwerken. Er zijn zowel uitspraken over de eigen rol in de 
samenwerking, het nut van samenwerken in het algemeen en de mate van discussie. 
Er was enorm gediscussieerd in de groepjes en blijkbaar heeft dit grote indruk gemaakt 
op de leerlingen. Ze werden zich bewust van hun eigen rol daarin. 
Daarnaast ging 11% van de uitspraken over het leren plannen. De leerlingen hadden met 
tijdsdruk te maken, er waren zes lessen, en dit zorgde er blijkbaar voor dat ze zelf gingen 
plannen. Nog eens 11% ging over het leren van een specifieke techniek: het maken van 
een stop-motionfilmpje. Dit was inherent aan de opdracht en de meest leerlingen meld-
den dus ook dat ze deze techniek geleerd hebben. 10% van de uitspraken (bijna één per 
leerling) gaat over proces leren. De leerlingen zijn zich dus bewust geworden van hun 
creatieve proces. 
Verder ging 9% van de uitspraken over algemene aspecten van bewustwording over het 
eigen leren, zoals ‘ik heb geleerd dat ik geduld heb’ of ‘ik heb geleerd dat ik kritisch ben’. 
Opmerkingen over het eigen kunnen, leren over materialen, er achter komen dat iets 
leuk is of niet leuk is, beeldende aspecten en ervaren dat iets moeilijk is kwamen minder 
voor (zie tabel 6.1).

whtsnxt?

Tabel 6.1: Leerervaringen uit de learner reports, percentages en absolute aantallen: ‘ik heb geleerd dat…’

Categorie % van  totaal 
aantal 
 uitspraken 

Absoluut 
aantal 
 uitspraken

Voorbeelduitspraken

Samenwerken 20% 32 Ik heb geleerd om met andermans ideeën om te gaan.
Ik heb geleerd dat samenwerken ook goed kan gaan als 
je discussieert.

Leren plannen 11% 18 Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om je tijd goed te 
plannen.
Ik heb geleerd dat je niet 100 ideeën in één les kunt 
uitvoeren, dus beperken tot 1 of 2.

Techniek 11% 17 Ik heb geleerd hoe je een stop-motionfilmpje moet 
maken en alle dingen die daarbij komen kijken als het 
monteren.

Proces leren 11% 17 Ik heb geleerd dat het niet nodig is om het eindresul-
taat voor je te zien.
Ik heb geleerd dat een idee/verhaal heel erg kan veran-
deren als je een ander soort bron erin moet verwerken.

Bewust worden van 
eigen leren

9% 15 Ik heb over mezelf geleerd dat ik veel geduld heb.

Ervaren dat je iets 
(goed) kan

6% 10 Ik heb ontdenkt dat ik best creatief ben.
Ik heb gemerkt dat ik makkelijk ben wat ideeën betreft.

Materiaal 6% 9 Ik heb gezien dat je met eenvoudige huis-tuin-en-keu-
ken spulletjes iets heel leuks en creatief kunt maken.

Dat iets leuk is 4% 7 Ik heb ervaren dat een stop motion maken leuk is.

Dat iets niet leuk is 4% 6 Ik kies mijn inspiratiebronnen als het er meer  moeten 
zijn liever zelf uit.

Beeldende aspecten 3% 4 Ik heb gemerkt dat de scherpstelling van een 
 fototoestel heel belangrijk is.

Niet kunnen/ moei-
lijkheid ervaren

3% 5 Ik heb geleerd dat een stop motion moeilijk is om te 
maken.

Overig 13% 20

Totaal 100% 160

De meeste antwoorden (36%) op de vraag wat de leerlingen het leukst vonden aan 
het project zijn, gingen over het maken/produceren/creatief bezig zijn (zie tabel 6.2). 
Dit ging vrijwel altijd over het maken van de stopmotion of het fotograferen hiervoor. 
Ruim 20% van de opmerkingen ging over het resultaat: de leerlingen vonden het erg 
leuk om het resultaat te zien. Iets minder (18%) betrof de grote mate van vrijheid: vijf 
leerlingen waardeerden dit erg. Drie leerlingen vonden het prettig dat ze niet hoef-
den te tekenen en met andere materialen mochten werken. Ten slotte werd de sfeer 
 genoemd als positief.
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Tabel 6.2: Wat vond je het leukst aan het project?

Categorie % van 
totaal  aantal 
uitspraken

Absoluut 
 aantal 
 uitspraken

Voorbeelduitspraken

Creatief zijn/iets maken/
productie

36% 10 Het maken van het filmpje zelf was denk ik wel het 
leukste. Je zag ons werk steeds weer vorderen.

Product 21% 6 Hoe blij ik was met het eindresultaat, ik was ook 
zo trots: dit hebben wij gewoon gemaakt!

Vrijheid/ alles mocht/ 
zelf bepalen

18% 5 Zelf mogen bedenken wat je gaat doen, vrij zijn in 
de opdracht.

Niet hoeven tekenen 11 % 3 Je hoeft je niet bezig te houden met het tekenen 
van schaduwen of gezichten.

De sfeer/samenwerken 7% 2 Het was erg gezellig.

Overig 7% 2

Totaal 100% 28

Het minst leuk vonden de leerlingen het bijhouden van de weblog en de reflectie-
formulieren: 39% van alle antwoorden ging hierover (zie tabel 6.3). Ook veel uitspraken 
(26%)  gingen over het tijdgebrek dat veel leerlingen ervoeren. De leerlingen hebben het 
zelfs over stress. Drie leerlingen vonden het te onduidelijk en chaotisch in de klas en twee 
leerlingen vonden de vrijheid of openheid in de opdracht te groot. Ten slotte waren er twee 
leerlingen die iets zeiden over technische problemen met de camera dan wel het statief.

Tabel 6.3: Wat vond je het minst leuk aan het project?

Categorie % van 
totaal  aantal 
uitspraken

Absoluut 
 aantal 
 uitspraken

Voorbeelduitspraken

Reflecteren/proces bijhouden/
weblog/formulieren

39% 12 De weblog bijhouden vond ik net iets 
minder, het had vrij weinig te maken met 
het filmpje zelf.

Tijdsdruk 26% 8 De tijdsdruk, want het was eigenlijk best 
wel stressvol.

Chaos in de klas/onduidelijkheid 10% 3 Het is heel chaotisch, je moet meer din-
gen doen bij dit project, je filmpje, weblog, 
nieuwsgroepje.

Veel vrijheid/niet weten wat je 
moet doen/moeite opstarten

7% 2 Dat je van te voren niet een heel plan kan 
maken.

Technische problemen 7% 2 Niet altijd goede camera of kapotte 
statieven

Overig 13% 4

Totaal 100% 31

whtsnxt?

6.5 
Conclusie
 
Dit project laat zien dat de docent in staat is geweest de gebruikelijk manier van 
lesgeven in de onderbouw voor het project Altermoderne kunsteducatie volledig te 
veranderen. Zowel de leerlingen als de docent hebben iets nieuws ervaren. De ontwerp-
concepten intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd kwamen samen in een door 
de docent ontworpen structuur van bronnen die de leerlingen moesten aandragen en 
verwerken. De docent is bevestigd in haar idee dat een goed doordachte organisatie en 
structuur uiteindelijk veel ruimte kunnen bieden voor vrijheid aan onderbouwleerlingen 
(die kunst niet als vak gaan kiezen in de bovenbouw). Iedereen ervoer het project als 
heel succesvol.
Aanvankelijk was er paniek bij de leerlingen door de enorme vrijheid, maar dit ver-
anderde heel snel. Ook de druk die de docent de eerste lessen ervoer, verminderde. 
 Een behoorlijk deel van de leerlingen waardeerde de vrijheid, enkelen vonden het tot het 
einde lastig. De leerlingen lijken erg tevreden met hun eindproducten, de docent twijfelt 
echter wel aan de beeldende kwaliteit ervan. Het lijkt erop dat dit niet inherent is aan 
altermodern werken, maar vooral door tijdgebrek kwam. 
Dit project laat tevens zien dat de lesstructuur leerlingen aanzet tot hard werken en een 
enorm tempo in de lessen brengt. De leerlingen werkten zo hard dat sommigen zelfs 
stress ervoeren. Het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid werd aange-
wakkerd door de vrijheid. Ook bleek dat door de eigen thema’s en door het feit dat ze 
moesten samenwerken, de leerlingen enorm gingen discussiëren en onderhandelen met 
hun groepsgenoten over de vorm en inhoud van het werk. Iedereen wilde zijn eigen idee 
verwezenlijken. Dit bleek leerzaam te zijn voor veel leerlingen. De meerderheid leek de 
samenwerking prettig te vinden, enkelen vonden die lastig of frustrerend. 
Ondanks het feit dat leerlingen zelf dingen van huis meenamen, kwamen er weinig cul-
turele thema’s vanzelf naar voren. De focus lag in dit project vooral op het procesgerichte 
en leerlinggestuurde. Het interculturele aspect bleef op de achtergrond. De leerlingen 
rapporteerden vooral te hebben leren samenwerken, plannen, stop-motiontechniek en 
over creatieve processen. Opvallend is dat leerlingen in het algemeen geen leren over 
een specifiek (zelfgekozen) onderwerp rapporteerden. 
Reflecteren of documenteren van het proces (via weblog en reflectieformulieren) vonden 
de leerlingen niet altijd leuk. Het lijkt belangrijk te zijn dat er een duidelijk verband is 
tussen hetgeen gemaakt wordt en de reflectieopdrachten, zodat deze reflectie ook in de 
ogen van de leerlingen zinvol en betekenisvol het productieproces ondersteunt. Dit was 
nu niet altijd het geval. Vooral het beeldend productief en creatief bezig zijn, het resul-
taat en de vrijheid waardeerden leerlingen in dit project.
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Zernike College, Groningen
Docent: Ingeborg Abrahamse
Klas: 4 vwo, 18 leerlingen
Projectperiode: 7 weken, 2 x 60 minuten per week

Lesontwerp Schoonheidsidealen en identiteit

Leerdoelen Leerlingen leren zichzelf meer te laten zien in hun werk, aan hun docent 
en medeleerlingen.
Leerlingen leren hun uitgebeelde ideeën verwoorden en kunnen op elkaars werk 
reageren met commentaar.

Voorbereidende 
huiswerkopdracht

Leerlingen wordt gevraagd een attribuut mee te nemen dat iets over hen zegt.

Introductie project Les 1: Introductiespel met meegebrachte voorwerpen en introductie van het thema. 
Uitdelen werkschema. Leerlingen maken een mindmap en bedenken onderzoeksvra-
gen. Les 2: Docent heeft de leerlingen uitgelegd dat de opzet is gewijzigd 
(naar meer leerlinggestuurd). Werkschema is verscheurd. 

Werkproces De leerlingen zijn vanuit onderzoek gestart en hebben daaruit verschillende interpre-
taties van het thema gekozen. Leerlingen hebben voornamelijk individueel gewerkt, 
afgezien van een paar groepjes van twee of drie leerlingen.

Structuur Zorgen voor een veilige omgeving waarbinnen leerlingen over hun werk durven praten. 
Zorgen dat leerlingen een werkboek bijhouden, zodat het proces wordt vastgelegd. 
Zelf foto’s maken en die aan de leerlingen sturen, zodat deze in hun verslag opgenomen 
kunnen worden (of zorgen dat ze uitgeprint kunnen worden). De leerlingen keuzevrijheid 
geven, wel eisen dat ze een onderbouwde keuze maken of goed onderzoek doen.

Interventies Spelvorm in les 1, groepsgesprekken aan begin van de les, individuele gesprekken, 
opdrachtje ‘op bezoek in elkaars werkboek’. Leerlingen kunnen materialen zelf kiezen.
Leerlingen hebben in het kader van het project buiten schooltijd op eigen gelegenheid 
de tentoonstelling van Azzedine Alaïa in het Groninger Museum bezocht.

Uitgangspunten

Intercultureel Onderzoek naar aspecten van het thema ‘Schoonheidsidealen en identiteit’ 
dwars door tijden en culturen. Verbinding maken met eigen belevingswereld.

Procesgericht Dummy’s bijhouden, foto’s maken, filmen van het proces, commentaar op elkaars werk 
kunnen/willen geven.

Leerlinggestuurd Vanuit het thema vrijheid van keuze voor onderzoek, voor uitbeelding, 
het proces laten beïnvloeden door leerlingen

Uitdaging/focus

De leerlingen van deze 4 vwo-klas komen van twee verschillende scholen, met verschillende aanpak. De leerlin-
gen die van de Montessori-afdeling komen, kennen elkaar al langer en hebben onderling veel contact. De leer-
lingen van het Studiehuis kennen elkaar over het algemeen niet. De beide groepen maken onderling nauwelijks 
contact. Een andere aanpak van het vak beeldende vorming, met meer groepsgesprekken, mogelijkheden om 
buiten het lokaal te werken en op elkaar te reageren zou dit wellicht kunnen doorbreken. Uitdaging ligt vooral in 
het ontwerpconcept interculturaliteit.

Schoonheidsidealen en identiteit

7.
Schoonheidsidealen
en identiteit

7.
Schoonheidsidealen
en identiteit 
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7.1 
Doelstellingen en verwachtingen
Docent Ingeborg Abrahamse heeft gekozen voor een thematische aanpak die aansluit 
bij de leefwereld en interesses van jongeren en daarnaast mogelijkheden biedt om 
interculturaliteit aan de orde te stellen. Aanvankelijk lag in de voorbereiding de nadruk 
vooral op identiteit, bij de start van het project was de focus meer verschoven naar 
schoonheidsidealen. 
De werkvormen en interventies in het project varieerden van een klassikaal spel tot 
 individuele gesprekken. Een deel van de interventies was in het ontwerp opgenomen, 
het merendeel van de interventies en werkvormen is echter gaandeweg bedacht en 
 uitgeprobeerd. Het project is niet langs een rechte lijn verlopen, maar is een paar keer 
door Ingeborg bijgesteld. 
Het uitgangspunt in de klas voor samenwerking en uitwisseling is niet eenvoudig. In 4 
vwo worden de leerlingen uit twee verschillende scholen (Montessori en Studiehuis) in 
één klas samengevoegd. De leerlingen kennen elkaar niet en maken nauwelijks contact 
met elkaar. Met het project hoopt Ingeborg handvatten te vinden om deze gescheiden 
groepen met elkaar te verbinden.
In het voorinterview vertelt Ingeborg dat interculturaliteit bij haar op school geen voor de 
hand liggende lesinhoud is. Gezien de populatie van de school en de geografische ligging 
(Noord-Nederland) zijn thema’s als culturele identiteit, herkomst en migratie waarschijn-
lijk niet heel actueel voor de leerlingen. Op basis van ervaringen met uitwisselingspro-
gramma’s van de school is het de docent wel opgevallen hoe leerlingen verrast kunnen 
raken door het contrast tussen hun eigen aannames en de werkelijke ervaringen: 

‘Je hoeft niet naar de andere kant van wereld om dit mee te maken. Wij hebben uit-
wisselingsprogramma’s met Frankfurt en daar doen we ook wat mee. Dan maken ze 
logboekjes met wat ze vooraf denken als ze daarheen gaan en dan zeggen ze ‘saai’ en 
weet ik veel wat, maar aan het einde als ze weer terug zijn, moeten ze ook terugkijken 
op ‘hé, hoe was dat eigenlijk?’

Leerlingen nemen zowel onverwachte verschillen als overeenkomsten waar. Dat ze daar-
over na gaan denken ziet Ingeborg als een aspect van interculturaliteit bij haar op school. 
In het project wil ze interculturaliteit aan het thema verbinden. De uitgangspunten iden-
titeit en schoonheidsidealen bieden mogelijkheden om onderzoek te doen naar de eigen 
positie en die te verbinden met een grotere context.
Procesgericht is voor Ingeborg een van de uitgangspunten van haar lespraktijk. Er is bij 
beeldende vorming op het Zernike College feitelijk nooit sprake van een opdracht die al-
leen maar productgericht is, leerlingen moeten altijd op een of andere manier vastleggen 
hoe iets ontstaan is. Het gebruik van een dummy (een boek met blanco bladzijdes) is in 
alle klassen gebruikelijk. 

‘We geven een opdracht die iedereen heel verschillend kan oppakken en dat gebeurt 
ook heel vaak wel. En wij vinden dat het proces even belangrijk is als het eindwerkstuk. 
Dus we zeggen: leg je proces op wat voor manier dan ook vast, geschreven of getekend. 
Ze hebben allemaal een dummy, dat hebben we vorige keer laten zien. En we hebben 
dus af en toe werkbesprekingen om dat proces vast te leggen. Dat is onze invulling op 
dit moment van procesgericht.’

In het project wil Ingeborg een stapje verder gaan in procesgericht werken. Afgezien 
van een aantal beginopdrachten wil ze de leerlingen meer vrijheid geven om een eigen 
proces te doorlopen. 
Haar benadering en verwachtingen van een leerlinggestuurde benadering hangen sa-
men met de manier waarop ze als docent gewend is te werken. Aan de ene kant typeert 
zij zichzelf wel als de docent die de opdracht geeft, maar ze bedenkt deze opdrachten 
wel vaker naar aanleiding van vragen of wensen van de leerlingen. Of ze bedenkt samen 
met de leerlingen hoe een opdracht eruit zou kunnen zien:

Schoonheidsidealen en identiteit

‘Dat heb ik wel een keer gedaan, toen heb ik gezegd: ‘Ik zou wel leuk vinden om iets met 
een kunstenaar met jullie te doen, vinden jullie dat ook leuk? Ga maar op zoek. Op de 
 Groninger site van het CBK staat welke kunstenaar wel met leerlingen wil werken en wel-
ke niet. Toen hebben we daar wel overleg over gehad, welke zullen we doen? Dan kwamen 
daar weer een paar namen uit en moesten we weer kijken of die mensen dan konden.’

Op dit punt moeten de leerlingen in dit project meer uitgedaagd worden volgens In-
geborg. Ook over de inhoud wil ze veel meer vragen stellen, zodat leerlingen daar zelf 
ideeën over ontwikkelen en mee aan de slag gaan. Daar zou het thema volgens haar 
voldoende ruimte voor bieden.
Van de ontwerpconcepten passen procesgericht en leerlinggestuurd het meest bij de 
docent, omdat ze het meest aansluiten op de manier waarop ze gewend is te werken. 
Intercultureel is de grootste uitdaging. Dat heeft in haar lespraktijk tot nu toe eigenlijk 
nauwelijks een rol gespeeld.

7.2 
Verloop van de lessen 
Het project over schoonheidsidealen en identiteit heeft in totaal zeven weken geduurd. 
Iedere week hadden de leerlingen twee uur les. In de eerste les heeft Ingeborg het 
project geïntroduceerd met een spelvorm met meegebrachte voorwerpen. Doel van het 
spel was om de leerlingen iets over zichzelf te laten vertellen en na te laten denken over 
compositie. Er is een werkschema uitgedeeld en de leerlingen hebben een mindmap 
gemaakt en onderzoeksvragen bedacht. 
Vóór de tweede les heeft de docent het projectontwerp herzien en het werkschema 
losgelaten. De geplande powerpoint met inspiratiebronnen uit actuele kunst en popu-
laire cultuur is niet klassikaal vertoond, maar in de digitale leeromgeving beschikbaar 
gemaakt. De docent heeft de leerlingen verteld dat de nadruk van het project op hun 
eigen ideeën en werkprocessen zou komen te liggen. De rol van de docent is vanaf dat 
moment voornamelijk gericht geweest op individuele begeleiding. Leerlingen konden 
zowel in de klas werken als daarbuiten, zoals in de mediatheek, in de algemene ruimtes 
in de school en buiten de school. Twee keer is de les begonnen met een klassikale werk-
bespreking van het werk van een aantal leerlingen. Op verzoek van de leerlingen zijn 
er vanaf de achtste les geen werkbesprekingen meer geweest, omdat ze liever ‘meteen 
aan het werk wilden’. In de elfde les hebben de leerlingen via een gerichte opdracht in 
het werkboek van een andere leerling gekeken en elkaar een aantal vragen gesteld. De 
leerlingen hebben allemaal een dummy moeten bijhouden en werden vrijgelaten in de 
keuze of ze daarnaast ook een werkstuk wilden maken. 

7.3 
Werk van leerlingen
De leerlingen zijn vanuit verschillende ideeën op weg gegaan en hebben ook in de uit-
voering ruimte gekregen voor een eigen aanpak. In de onderwerpkeuze zijn wel een aan-
tal hoofdlijnen te onderscheiden. Leerlingen hebben zich beziggehouden met westerse 
schoonheidsidealen (zoals de zeven schoonheden, gebruik van make-up, slankheids-
idealen leidend tot anorexia), met jongerencultuur (zoals de rol van het uiterlijk in de 
underground muziekscene en op festivals, tatoeages en fashion fruits in Japan) en met 
cultureel en historisch diverse schoonheidsidealen (zoals nekringen, geisha’s, korsetten 
en rituele gezichtsbeschilderingen). Bij een aantal leerlingen komt bij hun onderzoeken 
naar schoonheidsidealen de vraag naar boven ‘wat vind ík nou mooi?’ Een enkeling 
heeft schoonheid niet betrokken op mensen, maar op landschap of architectuur. 

102



Een klein aantal leerlingen heeft een onderwerp gekozen dat met identiteit te maken 
heeft. Eén jongen is buiten de school mensen gaan fotograferen en interviewen, één 
meisje heeft de uiterlijke overeenkomsten van haarzelf en haar gezinsleden onderzocht.
In de dummy’s hebben de leerlingen geschreven, getekend, foto’s verzameld, collages 
gemaakt en eigen foto’s geplakt. Een aantal leerlingen heeft buiten de dummy nog een 
werkstuk gemaakt. Foto’s van die werkstukken zijn ook in de dummy geplakt.

‘Er zitten twee meisjes naast elkaar aan tafel. De een doet een onderzoek naar nek-
ringen en is daar best wel ver mee. Haar onderzoek gaat over de schoonheid ervan 
en hoeveel vrouwen daar voor over hebben, maar ze is ook gefascineerd door de 
wreedheid ervan. Vrouwen lijden pijn en als de ringen worden afgenomen (als straf), 
kunnen ze heel makkelijk hun nek breken. Naast haar zit een meisje dat nog niet 
zo ver is, ze heeft door haar eigen mindmap ontdekt dat ze best wel gefascineerd is 
door hedendaagse, westerse idealen en het slankheidsideaal. Zij legt een link met de 
geschiedenis, met vrouwen die korsetten droegen en ribben misvormden.’ (observatie 
MH tijdens les 7)

Afbeelding 7.1: Fotomateriaal uit werkboek leerling over nekringen 

Afbeelding 7.2: Foto fotoshoot tatoeage: 

Schoonheidsidealen en identiteit

Afbeelding 7.3: Fotomateriaal portretten en gulden snede Barcelona

7.4 
Reflectie achteraf
In het voorinterview vertelde Ingeborg dat haar grootste uitdaging van het project lag 
bij interculturaliteit als ontwerpconcept, omdat dit tot dan toe nooit aan bod was ge-
weest in de les. Door te kiezen voor een thematische aanpak en leerlingen in individuele 
gesprekken te wijzen op de mogelijkheid verbindingen te maken tussen de eigen 
belevingswereld en andere tijden en culturen, heeft ze interculturaliteit nadrukkelijk een 
inhoudelijke plaats gegeven in het project. Dat is terug te vinden in de processen 
en werkstukken van de leerlingen. 
Een aantal leerlingen heeft onafhankelijk van elkaar een soort verzameling aangelegd van 
culturele uitingen en verhalen. Anderen zijn vanuit onderzoek naar andere culturen op een 
andere manier naar de eigen culturele achtergrond gaan kijken, zoals bij de meisjes die 
zich bezighielden met nekringen en korsetten. Ook andersom werkte dit zo, zoals bij de 
leerlingen die het westers schoonheidsideaal als uitgangspunt namen. Over twee meisjes 
die waren begonnen met het verzamelen, verknippen en aan elkaar plakken van tijdschrift-
foto’s (aan de hand van de zeven schoonheden) vertelt Ingeborg:

‘Ze hebben eerst zelf gekeken in hun vriendenkring: wie heeft er een kuiltje, wie heeft 
er donker haar of wie heeft er een spleet tussen de tanden? Die hebben ze dan weer 
samengevoegd. Het was wel leuk dat ze het cliché van zeven schoonheden naar zichzelf 
hebben getrokken. Dat vond ik heel erg interessant.’

Deze manier van werken bracht het gesprek in de klas op gang over de betekenis van 
 ideaalbeelden. 
Het is Ingeborg wel opgevallen dat leerlingen vaak onderwerpen kiezen die voor de hand 
liggen en niet uit zichzelf buiten hun eigen westerse blikveld gaan zoeken. Dat zou je kun-
nen voorkomen door hen botweg te verbieden om westerse idealen als uitgangspunt te 
nemen of door meer verschillende bronnen aan te bieden, zoals het werk van hedendaagse 
kunstenaars. Ook denkt Ingeborg dat ze daar met de themakeuze meer ruimte voor had 
kunnen geven:

‘Misschien is schoonheidsidealen toch heel westers, in ieder geval voor de leerlingen. 
Misschien als je alleen identiteit had gedaan, was het wat opener geweest.’

Het werkproces heeft in het project voorop gestaan, een eindproduct was niet voorgeschre-
ven. Van dit proces moesten de leerlingen veel documentatie bijhouden. In de werkboeken 
zitten zowel mindmaps en teksten als schetsen en foto’s van eindwerkstukken. 
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Het merendeel heeft geen eindproduct gemaakt. Een aantal leerlingen was dat wel van 
plan, maar is daar niet aan toegekomen. Het project werd afgesloten met een einddatum 
waarop de leerlingen alles wat ze hadden gedaan, moesten inleveren. Daar hebben de leer-
lingen verschillend op gereageerd:

‘Zoals dat ene meisje met die gezichten, die traanachtige kleurtjes allemaal, die zei: 
‘Ik wil gewoon een eindwerkstuk’. Haar boek ging mee, haar materialen gingen mee 
naar huis. Die had echt iets van: ‘Ik wil het afgesloten hebben voor mijn gevoel’. Ik zei dat 
dat niet hoefde. Het is ook een keuze om te zeggen: 19 april is 19 april en dat is de laatste 
dag. Wat je dan hebt, heb je dan. Ze zei: ‘Ik heb nog zoveel ideeën’.’

In het project heeft Ingeborg de leerlingen meer vrijheid gegeven dan ze gewend was. 
Ze kregen vrijheid in hun keuze voor een onderwerp, materialen en technieken die ze 
 wilden gebruiken en de keuze om naast het werkboek ook een ander werkstuk te maken. 
Daar heeft de docent gedurende het project een vorm voor moeten zoeken en ook de leerlin-
gen moesten hieraan wennen. Hoewel ze wel gewend is om in de bovenbouw veel vrijheid 
te geven, is het standpunt van de leerling volgens Ingeborg in dit project veel belangrijker 
geweest. In de individuele begeleiding heeft ze zich terughoudender opgesteld, minder 
snel suggesties gegeven dan anders. De leerlingen hebben daarvan geleerd:

‘Kijk, dezelfde groep komt nu met het fotografieproject veel makkelijker met eigen 
interpretaties, geen enkel probleem. Ze komen helemaal niet met van: ‘Ik moet toch zo’n 
foto maken?’ Ze durven veel meer de vrijheid te nemen en dat moedig ik aan: Natuurlijk, 
ga je gang. Jij bedenkt het, jij maakt jouw werkstuk.’

Ingeborg heeft de leerlingen beoordeeld op hun beeldend proces: 

‘Je hebt zoveel lessen, wat is daar uitgekomen? Heb je het theoretisch onderzoek gedaan 
en heb je een beeldend onderzoek gedaan? Ik heb niet zozeer gekeken naar het eind-
werkstuk. Ik heb echt naar het beeldend proces gekeken.’

Voor een zelfbeoordeling was helaas geen tijd, maar er zijn wel gesprekken met de leerlin-
gen geweest over de beoordeling. Daaruit kwamen geen grote verschillen in inzicht naar 
voren. In een enkel geval was het gesprek heel verhelderend:

‘Dat ene meisje met die drie eindtekeningen, ik had die eindtekeningen niet gezien, 
ze had ze op elkaar gelegd en ik had de andere kant niet gezien. Ik heb met haar gespro-
ken en toen zei ik: Het is een heel mooi proces, je kan helemaal zien waar alles vandaan 
komt en hoe het bij elkaar komt, maar aan het eind snap ik het niet helemaal. Toen zei zij: 
Heb je dit wel gezien? Toen moest ik wel lachen. En toen was ze het ook niet eens met 
haar cijfer en toen heeft ze mij teruggestuurd en doe het maar een keer opnieuw.’

Uit Ingeborgs reflecties komt naar voren dat haar leerlingen het erg belangrijk 
vinden om origineel te zijn:

‘Ze zitten naast elkaar en dan: ‘Oh, dan ga ik niet met schoonheidsidealen bezig.’ 
Dan zeggen ze dat ook letterlijk. Of: ‘Oh, dat had ik net bedacht, om met schoonheids-
idealen bezig te zijn, maar dan wil ik het wel op een andere manier doen dan jij het 
doet.’ Dat zeg ik ook altijd: Je mag best wel hetzelfde thema nemen, maar iedereen 
gaat het toch op een andere manier interpreteren. Maar zij heeft het al op die manier 
gedaan of zij heeft die keuze al gemaakt, dan ga ik het niet nog een keertje doen, 
want dan hebben we hetzelfde.’

Een verklaring hiervoor zou volgens de docent kunnen zijn dat een groot aantal van deze 
leerlingen na het voortgezet onderwijs voor het kunstvakonderwijs wil kiezen en zich 
tegenover elkaar wil bewijzen. 
Het oorspronkelijke projectontwerp had een veel strakkere structuur. Zo zou een beeldend 
kunstenaar met de leerlingen komen werken in actieve, maar productgerichte workshops. 
Voor Ingeborg was een belangrijk doel van het project om leerlingen meer met elkaar in 
contact te laten komen en de workshops van de kunstenaar leken hiervoor heel geschikt:
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‘Ik heb wel vaker 4 vwo, soms zitten ze nog tot 6 vwo als twee groepen, dat wilde ik niet. 
Ik dacht: Ah, dat is mooi om mensen uit te dagen dat ze bij elkaar gaan kijken en met 
elkaar gaan werken. Dat vond ik ook wel uit de comfortzone halen.’

Na vragen van de begeleidende onderzoekers is het project bijgesteld om meer ruimte aan 
eigen initiatief van de leerlingen te geven. De docent kijkt met gemengde gevoelens op die 
omschakeling terug. Het was moeilijk om het beeld dat ze in haar hoofd had los te laten en 
het heeft haar een tijdje onzeker gemaakt over haar rol als docent in het project. Ze heeft 
zich bij het zoeken naar haar rol als procesbegeleider veel vragen gesteld en een nieuwe 
balans moeten vinden: 

‘Ik had wel een ingreep bedacht, bijvoorbeeld met elkaar praten of met een ander praten, 
dat heb ik vrij gelaten, maar dat werkte gewoon niet. Toen zag ik dat Rosanne (collega-
docent, MH) een briefje had gemaakt, die had gewoon leerlingen ingedeeld, jullie gaan 
gewoon praten met elkaar over jullie werk. Later heb ik zelf zo’n briefje gemaakt en 
gemixt. Toen waren ze ook wel weer wat verder in het proces. Achteraf dacht ik: Dat had 
ik eerder willen doen of vaker moeten doen. Maar door de blokkade dacht ik: Dan moet ik 
ze straks maar helemaal vrijlaten Het is niet dat je alleen maar afzijdig bent, dat je alleen 
registreert. Vanaf toen had ik wel weer het gevoel van: Oké, het mag wel weer.’

Terugkijkend heeft de verandering in het project in haar ogen wel wat opgebracht:

‘Ik vond wel dat het procesmatig was, maar het is nu wel meer 
leerlinggestuurd geweest.‘

Ze beschouwt het project na een wat moeizame start toch als succesvol. Zeker de laatste 
zes lessen had ze naar haar gevoel de balans tussen loslaten en begeleiden gevonden. 
Ook de leerlingen hebben volgens haar moeten wennen aan het feit dat ze zo op zichzelf 
teruggeworpen werden, maar ze hebben daarin hun eigen stappen kunnen maken. Dat de 
uitkomsten heel erg divers waren, hebben ze wel gewaardeerd. Ze hebben geleerd ermee 
om te gaan en dat het persoonlijke verhaal het werk interessanter maakt.
Ingeborg ziet veel verschil tussen de leerlingen in de beeldende kwaliteiten van hun werk. 
Een aantal heeft net een stapje verder gezet en een aantal heeft zichzelf, omdat er geen pro-
duct hoefde te worden ingeleverd, misschien te makkelijk ervan afgemaakt. In de gesprek-
ken na de beoordeling erkenden die leerlingen dat ook. Aan de andere kant heeft de nadruk 
op het proces voor een andere leerling juist heel goed gewerkt:

‘Zo’n leerling met die encyclopedie, die zo langzaam werkt. Ik pak heel vaak werk van 
haar zo van: het is niet af en het is de derde keer al. Het is nu wat er nu is en je hebt niet 
meer tijd. Ze maakt best wel mooi werk, maar het komt er niet helemaal uit zoals zij wil. 
Maar dan is zij er honderd uur mee bezig en dan is het nog niet af. Ik vond het wel mooi 
dat het [in dit project, MH] niet af hoefde te zijn, want het was gewoon het proces.’

Een volgende keer zou Ingeborg kiezen voor een breder thema, zoals identiteit in plaats 
van schoonheidsidealen. Daarnaast zou ze kunstenaars willen betrekken, niet als start van 
een project, maar halverwege, bijvoorbeeld om leerlingen met hun werkwijze en inhoud 
te inspireren. Om als docent altermodern te werken moet je volgens Ingeborg een goede 
structuur bedenken waarin je leerlingen een opbouw in vrijheid aanbiedt. Daarnaast zijn 
er leerlingen die goed gedijen met veel vrijheid en leerlingen die meer begeleiding willen. 
Het is goed om daar in de individuele begeleiding rekening mee te houden. 

Op de vraag of ze zelf iets heeft geleerd van deelname aan het project zegt ze:

‘Ja, een stapje terug doen. Dat heb ik zeker geleerd en ga ik meenemen. En ik vind het 
leuk om tegen leerlingen te zeggen: wat is jouw eigen idee eigenlijk?’ 
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Werken met interculturaliteit als uitgangspunt heeft haar inzicht gegeven:
 
‘Juist omdat we een witte en Noord-Nederlandse school zijn, er zijn wel wat andere 
culturen, maar niet zo heel veel. Maar het bewustzijn dat leerlingen in een wat meer 
interculturele wereld zitten, mag ook wel wat aandacht hebben.’

Tot slot noemt ze de bijeenkomsten met de andere docenten en de uitwisseling van 
ideeën een toegevoegde waarde voor deelname aan het project. 

7.5 
Evaluatie door de leerlingen
Na afloop van het project hebben zeventien leerlingen een learner report ingevuld. 
Op de vraag waar het project volgens hen over ging, hebben de meeste leerlingen in hun 
antwoord verwezen naar het thema. Daarbij werden schoonheid en schoonheidsidealen 
het meest genoemd, een enkeling verwees naar het bredere begrip identiteit. Leerlin-
gen benoemden de persoonlijke invalshoek bij het thema en de diversiteit die daarmee 
samenhangt: ‘Het ging erom dat je nadacht en onderzoek deed over schoonheid en via 
een beeldend proces erachter kwam wat het voor jou betekent.’
Ook de manier van werken benoemden leerlingen: de gesprekken met de docent en met 
elkaar, de eigen verantwoordelijkheid, het onderzoeksmatig werken en de vrijheid die 
ze hadden: ‘Maar zelf vond ik het vooral over zelfstandig werken gaan, je mocht zelf je 
richtlijnen kiezen en je eigen weg gaan. Dat vond ik heel leuk.’
De meeste leerlingen (73%) vonden het project anders dan de gewone lessen beeldende 
vorming, hoewel er ook een aantal leerlingen (19%) geen verschil zagen of het niet wis-
ten (8%), omdat ze het vak niet eerder hadden. De leerlingen die geen verschil zagen, 
noemden bijvoorbeeld de werkboeken als iets wat ze altijd moeten gebruiken en de sfeer, 
die hetzelfde was als anders. Als verschillen noemden de leerlingen: veel vrijheid, een 
kortere werkperiode, ontbreken van een duidelijke opdracht, ontbreken van een werk-
schema, diversiteit in werkprocessen - ‘Het was anders, omdat iedereen veel meer met 
zijn eigen ding bezig was’ - en het feedback moeten geven op elkaars werk. Ook noemde 
een leerling dat het accent meer op het onderzoek en het tekenen had gelegen en minder 
op het maken van ruimtelijk werk . Ook verschil in eisen werd genoemd: ‘Normaal heb 
je een werkschema en moet je op een bepaalde datum dingen afhebben. Nu was je daar 
vrij in, je hebt alleen een deadline om alles in te leveren, maar dat is logisch.’ 

Over hun leerervaringen hebben de leerlingen in totaal 125 uitspraken gedaan, een 
gemiddelde van 7,35 uitspraak per leerling (zie tabel 7.1). De meeste uitspraken (30%) 
gaan over wat leerlingen hebben geleerd over het thema of de eigen invulling daarvan. 
Leerlingen zeiden dat ze oog hebben gekregen voor de subjectiviteit van schoonheids-
idealen - ‘Ik heb ontdekt dat meningen met betrekking tot schoonheid binnen één 
cultuur vaak verschillen.’ - en voor de manier waarop ze hier zelf mee omgaan: ‘Ik kwam 
erachter dat je schoonheidsidealen van verschillende culturen kunt mengen tot je eigen 
schoonheidsideaal’. Leerlingen vertelden geleerd te hebben hoeveel belang er wordt 
gehecht aan schoonheid door tijden en culturen heen, maar dat het beeld dat wordt 
nagestreefd vaak niet heel realistisch is. 
Ruim een tiende (13%) gaat over het leren over het proces. Een deel van de uitspraken 
laat zien dat de leerlingen hebben geleerd beter om te gaan met onzekerheid en ervaring 
hebben opgedaan met een open proces: ‘Ik heb ervaren dat je ideeën in de loop van je 
project kunnen veranderen.’ Leerlingen rapporteren ook negatieve leerervaringen over 
het proces zoals: ‘Ik heb geleerd dat ik niet altijd alles tegelijk moet doen.’
Van alle uitspraken gaat 10% over dat een leerling heeft ervaren iets niet te kunnen of 
moeilijk te vinden. Die uitspraken gaan bijvoorbeeld over werken met een bepaalde 
techniek of materiaal (‘ik heb ervaren dat het best lastig is om met klei te werken’), het 
moeilijk om kunnen gaan met de vrijheid en het gebrek aan sturing en de eigen werk-
houding (‘ik heb gemerkt dat ik lui ben’).
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Leerlingen hebben meer dan anders zelf moeten plannen en een deel van de leeruitspraken 
(7%) heeft daarop betrekking. Ook deze uitspraken betreffen voornamelijk negatieve leer-
ervaringen: ‘ Ik heb gemerkt dat ik heel erg uitstel.’ Leerlingen hebben ervaren dat ze in de 
knel zijn gekomen met de planning en leren hieruit dat ze dit anders zouden moeten doen.
In het project was materiaal en techniek geen uitgangspunt en de leerlingen werden 
hierin vrij gelaten. Een aantal leerlingen (6%) heeft uitspraken gedaan over leererva-
ringen met door hen gekozen materiaal, zoals klei, waterverf, thee en ijzerdraad. Het 
betreffen uitspraken over zowel specifieke eigenschappen van het materiaal als over 
hun eigen vaardigheden: ‘Ik heb beleefd dat kleur en materiaaltestjes erg belangrijk zijn.’ 
Eveneens 6% van de uitspraken gaat over de leerervaring iets (goed) te kunnen, bijvoor-
beeld technische vaardigheden zoals naaien, tekenen en fotograferen, alleen kunnen 
werken en kennis over het thema. 
Zeven uitspraken (6%) gaan over samenwerken en zes (5%) over het ervaren van betrok-
kenheid . Wel genoemd, maar minder vaak was het waarderen van de vrijheid, de erva-
ring iets leuk te vinden, het leren over het vak beeldende vorming, het leren over kunst 
en het leren van technieken.

Tabel 7.1: Leerervaringen uit de learner reports, percentages en absolute aantallen: ‘ik heb geleerd dat…’

Categorie % van totaal 
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Leren (eigen) thema 30% 37 Ik kwam erachter dat mijn eigen schoonheidside-
aal heel westers is.
Ik heb ervaren dat de grenzen en criteria van sub-
cultuur heel moeilijk te bepalen zijn.

Proces leren 13% 16 Ik heb gemerkt dat iets niet altijd op een gerichte 
manier hoeft, maar ook op een vagere, meer open 
manier (zonder duidelijke opdracht) gedaan kan 
worden.

Niet kunnen/moeilijk 
ervaren

10% 13 Ik heb gemerkt dat het best lastig is om een heel 
project zelf te bedenken.
Ik heb geleerd dat ik moeite heb met het tekenen 
van lichamelijke verhoudingen.

Leren plannen 7% 9 Ik heb gemerkt dat ik eerder met dingen moet 
beginnen.

Materiaal 6% 8 Ik heb geleerd dat verf niet op plastic blijft zitten 
(barbiepop).

Ervaren dat je iets (goed) 
kan

6% 8 Ik heb geleerd dat ik tevreden mag zijn met de 
manier waarop ik fotografeer.

Samenwerken 6% 7 Ik heb geleerd dat feedback van anderen me erg 
goed verder kan helpen.

Betrokkenheid ervaren 5% 6 Ik heb gemerkt dat dit een onderwerp is dat ik erg 
interessant vind en waar ik ook veel over weet.

Overig 17% 21

Totaal 100% 125
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Op de vraag wat leerlingen het leukst hebben gevonden aan het project kwamen in 
totaal 27 antwoorden, dat is 1,58 uitspraak per leerling. De meeste uitspraken gaan over 
de grotere mate van vrijheid die ze in het project hadden. Ruim de helft (56%) gaat over 
de vrijheid om zelf het onderwerp in te vullen, het werken zonder werkschema en de 
keuzevrijheid om wel of geen eindwerkstuk te maken.
Zes uitspraken (22%) gingen over het thema en de eigen onderwerpen die de leerlingen 
binnen dat thema hadden gekozen, zoals schoonheidsidealen in andere culturen. 
Ook genoemd, maar minder, werden creatief bezig zijn, museumbezoek en het werken 
met moderne materialen. 

Tabel 7.2: Wat vond je het leukst aan het project?

Categorie % van totaal  
aantal 
uitspraken

Absoluut aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Vrijheid/alles mocht/zelf 
bepalen

56% 15 Je kreeg veel tijd en werd erg vrij 
gelaten, waardoor je je eigen ideeën en 
inzichten optimaal kon ontwikkelen.

Thema 22% 6 Het leukst was het onderzoek van het 
door mij gekozen schoonheidsideaal.

Creatief zijn/iets maken/
productie

11% 3 Het leukst was het werken aan je boek 
enzovoort.

Museumbezoek 7% 2 Het leukst was de tentoonstelling in 
het Groninger museum.

Werken met moderne materialen 4% 1 Ook vond ik foto’s maken met mijn 
klasgenoten leuk

Totaal 100% 27

Op de vraag wat leerlingen het minst leuk hebben gevonden aan het project zijn 22 
uitspraken genoteerd (gemiddeld per leerling 1,29). Ook hier gaat het merendeel (27%) 
over de grote mate van vrijheid in het project. Leerlingen vonden het moeilijk om iets te 
bedenken en het onderwerp was te breed. 
Het project was voor een aantal leerlingen te kort geweest en ze waren daardoor in 
tijdsnood gekomen. Vijf uitspraken (23%) heeft hierop betrekking. Leerlingen noemden 
verder als minst leuk: verslagen schrijven, kringgesprekken en dat het moeilijk was om 
origineel te zijn. Die antwoorden kwamen minder vaak voor. 
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Tabel 7.3: Wat vond je het minst leuk aan het project?

Categorie % van totaal  
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Veel vrijheid/niet weten 
wat je moet doen/moeite 
opstarten/moeite met op 
idee komen

27% 6 Ik vond het aan de andere kant ook het minst 
leuk dat we het zelf mochten bepalen. Ik kan be-
ter werken met een iets meer gerichte opdracht.

Tijdsdruk 23% 5 Het minst leuk was dat het tijdelijk was en zo 
kort duurde.

Reflecteren/proces bijhou-
den/weblog/ formulieren

18% 4 Het minst leuk vond ik dat we een verslag moes-
ten maken.

Overig (dat anderen komen 
kijken/ foto’s maken/
dingen gerelateerd aan 
onderzoek)

14% 3 Het minst leuk waren de werkbesprekingen, 
ik schreef en schetste heel persoonlijk en diep, 
waardoor het moeilijk werd aan de klas uit te 
leggen.

Niet gelukt origineel te zijn 9% 2 Zelf dacht ik bij schoonheidsidealen ook aan de 
zeven schoonheden, maar daar wilde ik juist nu 
niets mee doen, omdat het zo voor de hand ligt.

Overig 9% 2

Totaal 100% 22

7.6 
Conclusie
Dit project laat zien hoe de nadruk op het proces en de vrijheid om zelf sturing te geven 
aan dat proces gecombineerd kunnen worden met een thematische benadering van 
interculturaliteit. 
De samenhang in deze klas is klein, omdat er leerlingen van verschillende klassen en 
schooltypes voor het eerst bij elkaar in de klas zitten, en ook alleen bij dit vak. De docent 
wilde de leerlingen meer met elkaar in contact brengen. Op basis van de uitgangs-
punten van altermoderne kunsteducatie zag Ingeborg mogelijkheden om uitwisseling 
en samenwerking een belangrijke rol te geven en dit is geslaagd. Hiernaast wilde ze 
interculturaliteit thematisch aanbieden, omdat dit thema volgens haar niet vanzelf 
naar boven zou komen bij de leerlingen van haar school. Dit hebben de leerlingen op 
verschillende manieren aangepakt en verwerkt. Vooral in de onderlinge uitwisseling is 
te zien hoe dit tot een dialoog kan leiden waarin culturele waarden onderzocht worden. 
De docent benadrukt dat de formulering van het thema heel belangrijk is en goed moet 
worden overwogen.
De 4-vwo-leerlingen uit dit project hebben allemaal voor het vak kunst beeldend ge-
kozen. Daardoor en doordat de leerlingen van deze school gewend zijn aan een meer 
procesgerichte aanpak, kon worden verwacht dat procesgericht werken goed zou pas-
sen bij zowel de docent als de leerlingen. Door uit te gaan van een onderzoeksmatige 
benadering heeft de docent de leerlingen hierin extra uitgedaagd. De doelen waren 
open geformuleerd en een eindproduct was niet vastgelegd. Door de koppeling tussen 
procesmatig werken en de eigen invulling van onderwerp en proces heeft Ingeborg de 
leerlingen grote verantwoordelijkheid over hun proces gegeven.
De docent heeft haar rol als anders ervaren: de nadruk lag veel meer op non-interven-
tie, individuele begeleiding, faciliteren van leerlingen en inspelen op leerlingproces-
sen. Hiervoor heeft Ingeborg, een zeer ervaren docent, een nieuwe vorm moeten vin-
den. De leerlingen hebben de vrijheid gewaardeerd, hoewel ook zij daar aan hebben 
moeten wennen. 
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Zernike College, Haren
Docent: Rosanne Bakker
Reden voor deelname: ‘Het thema lag er altijd wel, maar we wisten niet goed hoe we het moesten uitwerken. 
Toen lazen we de altermoderne theorie. Dit leek goed aan te sluiten. Het leek ons goed het nu uit te werken.’
Klas: 4 havo, 16 leerlingen
Projectperiode: 12 (keuze voor 14) x 60 minuten

Les ontwerp Unusual Bindings

Centraal 
lesconcept

Kunstenaarsboeken: leerlingen maken een kunstenaarsboek 
in de breedste betekenis van het woord. 

Leerdoelen – Omgaan met vrijheid
– Zelf keuzes maken 
– Zelf sturen van het proces

Start Powerpoint over kunstenaarsboeken, dada-achtige opdracht waarin leerlingen woor-
den/beelden uit tijdschriften knippen en een collage maken, die een uitgangspunt 
vormt voor het proces.

Opdracht Raak geïnspireerd door de materialen, gereedschappen en  kunstenaars en ga daarna 
zelf aan de slag. Gaandeweg je proces krijg je ideeën en deze werk je uit. Je proces zal 
langzamerhand vorm krijgen in een kunstenaarsboek. Deze hoeft aan het eind van de 
periode nog niet af te zijn, het kan zijn dat deze gaandeweg de jaren nog groeit. Kom 
je erachter dat iemand zich met hetzelfde thema bezighoudt als jij of interesse heeft in 
dezelfde materialen of technieken, dan kun je ervoor kiezen om samen verder te werken. 
Tijdens de lessen zullen er veel evaluatiemomenten zijn, on aangekondigd of wel aan-
gekondigd, individueel, in groepjes, of klassikaal. Gebruik deze momenten om kritisch 
naar je proces te kijken, zodat je weer verder kunt.

Ondersteuning Op een tafel liggen elke les materialen, gereedschappen en bronnen klaar. Elke les wor-
den minimaal 2 foto’s voor de dummy gemaakt.
Reflectieopdrachtjes (bezoek het werkboek van...).

Rol van de docent Technieken aanreiken op vraag van de leerling.
Tips geven bij vastlopen.

Beoordeling Individuele gesprekken met de docent op basis van dummy en producten. Het proces 
wordt zwaarder beoordeeld dan het product.

Uitgangspunten

Intercultureel Dit concept kwam in beperkte mate aan bod: er werden voorbeelden uit de kunst gegeven.

Procesgericht Het kunstenaarsboek is een procesboek.
Iedere les de voortgang vastleggen met foto’s; dit is ook weer het startpunt van een 
nieuwe les.
Er werd met een dummy gewerkt.

Leerlinggestuurd Van docentgestuurd: ‘knip stukken uit krant/tijdschrift’ naar  leerlinggestuurd: ‘ga zelf 
verder’.

Uitdaging/focus

Het procesgerichte werken verbeteren en leerlingen meer vrijheden geven.
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8.1 
Doelstellingen en uitdagingen
Rosanne ziet intercultureel als het gericht zijn op anderen en daardoor jezelf beter begrij-
pen. Ook tussen Nederlanders zijn grote verschillen. Ze wil dit aspect enigszins in haar 
projectontwerp brengen door specifieke kunstwerken als voorbeelden aan leerlingen te 
geven. Toch vindt ze vooral procesgericht en leerlinggestuurd werken interessant en 
deze concepten zullen de focus van het project worden. 
Op het Zernike College wordt altijd al met dummy’s gewerkt om de processen te onder-
steunen. Rosanne verwoordt mooi hoe het procesgerichte in de altermoderne theorie 
verschilt van wat zij gebruikelijkerwijs als procesgericht beschouwde:

‘Procesgericht vat ik op als erg .. ja, je begint met iets en je geeft wel kaders, wel een 
richting, toch een weg, maar op die weg mogen de leerlingen vrij kiezen of ze terug 
gaan, links afslaan, of ze de rotonde tien maal rond nemen [...], maar toch ook wel met 
een doel. En hoe verhoudt dat zich tot hoe jullie dit begrip uitleggen? Toch wel anders, 
want jullie zeggen eigenlijk meer van:‘Dat doel is er misschien wel niet.’ Die vraag 
wordt niet gesteld, het gaat meer om de weg ernaartoe eigenlijk. Dus het verschilt 
denk ik, het doel waar je naar toe werkt.

[normaal gesproken leggen we] van tevoren wel een bepaalde weg vast, een kader. 
En we beginnen dan vaak met een theoretisch kader, dus kunstenaars of ‘wat vind 
je interessant en wat kun je met dat thema doen?’ Dus om het proces op te starten 
laten we ze dingen zien, opschrijven, schetsjes maken, mindmapje, collage. Vanuit 
daar willen we dat ze een vertaling maken naar een groot werk en dat is gewoon heel 
moeilijk. Je ziet dat ze heel erg in een hoekje blijven en het proces is eigenlijk geen 
proces, want je ziet dat ze heel erg in één keer van dit naar dat gaan. En daartussen 
komt iets wat ik heel moeilijk vind om aan te leren en wat ik nu heel graag zou willen 
verbeteren. [...] Misschien meer een vloeiende lijn daarvan te maken. Het begin en 
het eind, dat dat niet zo’n grote overgang is en het [komende project] is wel vrijer dan 
eerst en ik stel ze de vraag:‘Moet er wel een eindwerk komen?’ Ga eens de weg daar-
heen vastleggen. Wat kom je allemaal tegen? Waar kun je wat mee? Dus je bewust 
maken dat het niet allemaal per se iets moois hoeft te zijn, maar dat het ook onderweg 
al mooi kan zijn. Dat wil ik ze meer meegeven; dat ik dus niet zozeer een eindwerkstuk 
eis, maar meer een proces een cijfer geef. Ik hoop dat het vloeiender gaat komen, maar 
dat zullen we zien. Dus, ik ben heel benieuwd. [...] Ze mogen van mij ook zeggen: 
‘Mevrouw ik wil dat u mijn proces beoordeelt als eindwerk.’ Ze mogen zelfs kiezen of 
het een proces wordt of dat ze uiteindelijk toch een werkstuk eruit pikken dat ze nog 
dieper uit gaan werken. Dat laat ik in het midden. Die keuze geef ik ze.’

De leerlingen gaan in het project Unusual Bindings elke les minimaal twee foto’s maken 
voor de dummy. Er is een mobiele printer aanwezig in het lokaal en de leerlingen kunnen 
dus gelijk vanuit de camera printen. Het proces wordt zo gedocumenteerd en de leerlin-
gen hebben tevens iets om terug te kijken van de vorige les. 
Rosanne vatte leerlinggestuurd altijd vooral op als ‘begeleiden door korte gesprekjes’, 
waarbij het idee van de leerling centraal staat. Tips zijn nodig, omdat leerlingen zelf 
niet overal opkomen. Ook vanuit medeleerlingen komt soms niet genoeg, omdat ze nog 
zo jong zijn. Toch moet de docent wel zorgen dat het ‘het eigen proces van de leerling’ 
blijft. Dat is dus een lastige afweging. Rosanne wil in dit project kijken of ze het leerling-
gestuurde aspect nog iets verder kan uitwerken dan in haar gewone lessen. Dit betekent 
meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de leerlingen.
Het experiment ligt in dit project dus vooral bij het procesgerichte en leerlinggestuurde. 
Rosanne zegt dat ze het interculturele concept ook het meest abstract vindt in de the-
orie van Bourriaud. Ook vanwege feit dat ze een volledig witte klas heeft, kiest ze voor 
een focus op verbeteren van processen en leerlinggestuurd werken.

8.2 
Verloop van de lessen
Bij de uitleg van het project reageerden de leerlingen heel enthousiast. Gewoon begin-
nen en dan ontdekken waar het heen gaat, is iets dat de leerlingen naar eigen zeggen 
altijd al wilden, maar op school moeten ze altijd eerst lang nadenken. 
De leerlingen gaan aan de slag met kunstenaarsboeken, in feite inspiratieboeken. 
Rosanne start met een spelachtige, sturende opdracht: knip woorden en beelden uit 
 tijdschriften en maak een collage voor de eerste pagina van het kunstenaarsboek. 
Ze heeft bewust gekozen voor een duidelijk begin dat houvast biedt om later vrijer te 
kunnen gaan werken:

‘Structuur en ondersteuning heb ik in het begin geboden: door de collage aan ieder-
een te geven als een soort houvast. Ik weet dat als ik dat niet had gedaan, ze echt niet 
wisten hoe te beginnen. Omdat ze nog niet aan deze manier van werken zijn gewend, 
ga je van een beetje structuur en ondersteuning naar steeds meer vrijheid. Ze pakten 
niet uit zichzelf de camera of printer. Hier ga ik volgende les wel wat meer op aan-
sturen, hoewel ik dit graag een uit zichzelf gebeurend iets wil laten zijn.’ 

Tijdens de vierde les blijken de verschillen tussen de leerlingen heel groot. De één komt 
helemaal op gang, terwijl de ander nog geen idee heeft: 

‘De meesten zijn nu gestart met het proces, wat nog een begin is en nog moet 
groeien . Joost heeft bijvoorbeeld na vorige week zijn plaatje verder bewerkt: hij heeft 
in het midden een gat geknipt en heeft daar een zelfgemaakt tekeningetje achter 
geplakt en een woord aan de onderkant toegevoegd. Zo zie je dus heel mooi hoe 
iemand vanuit zijn collage werk kan produceren. Ook vroeg hij: ‘Mevrouw, heeft u een 
envelop?’ ‘Nee’ zei ik. ‘Oh, waar kan ik die dan halen?’ Ik zei:‘Vraag maar bij de ad-
ministratie.’ Later zag ik hem op de envelop een vogel tekenen. Later vroeg hij weer: 
‘Mevrouw, is er ook waterverf’? ‘Ja hoor!‘ Dus ik pakte het voor hem uit de kast en hij 
ging de vogel inschilderen. Joost kiest dus zelf zijn doel en activiteit.’

Tijdens de vijfde les gingen de meeste leerlingen uit zichzelf aan het werk. In de zesde 
les is er een reflectieopdracht gedaan: ‘Ga op zoek in het werkboek van..’ De leerlingen 
moesten elkaar tips geven via post-it briefjes in de werkboeken. Dit werkte goed en 
inspirerend voor de leerlingen. De docent merkte dat leerlingen zelf dingen gingen 
fotograferen. Aan het begin van de les keken ze de foto’s van de vorige keer terug in hun 
dummy. Sommige leerlingen hadden ook spullen van huis meegenomen. Ze leken nu 
goed op gang. Pas echt goed op dreef waren de leerlingen na zes tot zeven lessen. 
Toen waren ze ook niet meer te stoppen en werd de projectperiode verlengd. 

‘De leerlingen liet ik gaandeweg steeds meer hun gang gaan in het lokaal. In de eerste 
paar lessen had ik materialen klaarliggen op de tafel, maar ik legde dit steeds minder 
vaak klaar. En zo pakten veel leerlingen ook andere materialen en gingen ze op zoek, 
als in een soort atelier. Dat vond ik echt een winstmoment! Wat dus niet echt een 
moment was, maar meer een proces.’
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Na twaalf lessen zijn er nog steeds leerlingen die door willen gaan. Die mogelijkheid 
zal geboden worden. Misschien dat er zelfs volgend jaar een mogelijkheid geboden zal 
worden om het kunstenaarsboek weer op te pakken er weer door te gaan.

8.3 
Werk van leerlingen

Anna heeft een alfabet ontworpen. 
Voor elke letter heeft ze iets uit haar 
tijd gepakt. ‘Een beetje van wie ben 
ik en in welke tijd leef ik? Ze is nu 
klaar met bijna alle letters. Het komt 
mooi netjes geknipt in een boek. 
Bijvoorbeeld een Apple van het com-
puterlogo of de octopus, die vindt ze 
een heel lelijk dier. 

Liza: ‘Het gaat over het leven en de 
reis die je maakt. […] Toen heb ik 
besloten me op Engeland te richten, 
schetsen gemaakt, boekje gekocht 
en deze zo oud mogelijk gemaakt. 
Het moest toen toch geen schetsboek 
gaan worden, ook geen dagboekje, 
moeilijk uit te leggen wat het is, een 
gedachtenboekje. In een boekje de 
reis die je leven maakt laten zien.’
Liza heeft op vakantie in Engeland 
materiaal verzameld over verschillen 
en overeenkomsten met Nederland.

Daan: Hij maakt een watersnood-
boek met een soort uitklap-waterval 
met woorden erin. 

‘Er glijdt water af en als Nederland 
niet oppast, komt er ook veel water 
in, namelijk als de dijken stuk gaan.’

Pien schrijft op allemaal kleine brief-
jes en tekent met inkt. Qua inhoud 
zijn het levensvragen, maar ze is 
vooral met technieken bezig. Er is 
nog geen eindproduct, de tekeningen 
moeten in een envelop komen, adres 
erop en een postzegel. Misschien 
gaat ze die versturen. Er is nog meer 
werk dan de kleine tekeningetjes. 

‘[Vooraf had ik] ook nog geen idee 
van wat het zou zijn. Ik ben verrast. 
[Het is] totaal geen boek, en van 
dat idee moest ik af.’

Marlies heeft allemaal papierpatro-
nen geknipt uit ‘artikelen die haar 
boeien’, als een soort bladzijdes in 
een boek. Dat is haar kunstenaars-
boek geworden. Zij heeft heel veel 
losse werken gemaakt, maar die ko-
men hier niet in. Dit is een op zichzelf 
staand kunstwerk geworden.

Op de kaft staat de tekst: ‘There are 
two sides to every story’, omdat je 
nooit weet over een roddelblad en iets 
wat je leest of het echt waar is, dus je 
moet het niet altijd geloven.’
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Mara werkt met letters en spiegels. 
Ze heeft wel met papier geëxperimen-
teerd en omvouwen naar een boek.

‘[Er is geen] betekenis, 
het is meer een improvisatie.’

Maya werkt met stof. Zij heeft heel 
veel werk gemaakt en veel materiaal 
onderzocht. Ze vond de stof gewoon 
mooi. Ze heeft daar vierkanten van 
geknipt en aan de buitenkant papier 
grof aan elkaar genaaid. Er staan ook 
allemaal teksten op de buitenkant; vrij 
filosofisch, zoals ‘stay who you are’. 

Sara maakte zwart-wit kunstwerken 
over haar eigen smaak en voorkeuren 
(zoals dans, boeddha, Bob Marley). 
Haar uitgangspunt is zwart-wit. Daar 
heeft ze collages van gemaakt die 
je kunt openklappen en dan komt er 
steeds een nieuw kunstwerkje. Het 
thema zwart-wit is ontstaan vanuit 
de collage.

Joost heeft iets met ijzerdraad en 
touw gemaakt. Dat kun je ook uit-
klappen, een soort harmonicatrap. 
Daar heeft hij allemaal touwtjes 
door gespannen met allemaal kleine 
kunstwerkjes. Hij is enthousiast om 
dit verder te doen buiten de les. Hij 
zou graag thuis verder willen werken. 

‘Ik heb niet speciaal een beteke-
nis, het is een onderzoek naar wat 
ik inspirerend vond. Ik heb iets 
gemaakt doordat ik iets zag wat 
ik mooi vond.’ 

8.4 
Reflectie achteraf
De lessen waren deels anders dan gebruikelijk volgens de docent. De leerlingen beginnen 
vaak met een collage, een thema, verdieping via kunstenaars en met een dummy. Echter, 
nu werd niet vastgelegd wat er in de dummy moest komen en was er meer vrijheid. 
 Tussentijdse reflectieopdrachten (zoals met post-its op bezoek gaan in elkaars werkboek) 
waren ook nieuw voor de leerlingen. Voor Rosanne was het eveneens wennen:

‘Nou, ik moest mezelf ook ertoe zetten dat ik meer losliet, dat ik zelf achter mijn 
 bureau ging zitten en ook meer te laten. Als ik aan het werk ben, wil ik ook niet altijd 
aan iedereen uitleggen waar ik mee bezig ben. Dus ik dacht: ‘Ik laat ze maar gewoon.’ 
Dat vond ik in het begin best moeilijk. Ik houd best wel mijn vinger erop normaal, 
 nu liet ik ze meer. Uiteindelijk is dat wel aardig gelukt.[...] Het past wel bij mij. Ik denk 
dat als je met je leerlingen wat vaker op deze manier werkt, dus ook al in de onder-
bouw, dat het dan ook voor hen kloppender is en dat het voor hen ook soepeler zal 
gaan en dat er nog mooiere resultaten uitkomen.’ 

Vooral het procesgerichte en leerlinggestuurde werken zijn goed in de praktijk gebracht 
volgens de docent. De leerlingen wisten vooraf niet wat ze gingen maken. Er werd 
 allerlei werk gemaakt dat uiteindelijk helemaal niet in het kunstenaarsboek terecht-
kwam. Het documenteren van het proces met de fotocamera werkte goed:

‘De foto’s waren bedoeld om de stappen vast te leggen. Leerlingen kijken daar dan 
op terug de volgende les: ‘Daar was ik de vorige keer’ en dan gaat het weer ratelen. 
 Daarom heb ik ook de camera aangeschaft. Ik denk dat het echt geholpen heeft. 
 Iedereen heeft elke les één of twee foto›s gemaakt en dan erin geplakt als docu-
mentatie. […] Niemand heeft gekozen om de dummy het kunstenaarsboek zelf te 
laten zijn. Dat had ik wel gehoopt, maar het bleven twee aparte dingen.’

Het interculturele aspect is een beetje achtergebleven. De docent vond het lastig 
om geschikte kunstbronnen te vinden. Er lag wel een aantal boeken ter inspiratie waar 
interculturele kunst in stond, maar de leerlingen kregen al veel theorie (verplichte kunst-
geschiedenis), dus de nadruk lag vooral op het productieve. Ook bleken leerlingen liever 
met echte meidenthema’s (er zaten weinig jongens in de klas) aan de slag te gaan, zoals 
mode en gossip en die waren niet altijd intercultureel. Eén leerling heeft een boekje over 
Engeland gemaakt. Ze was daar op vakantie geweest en had daar materiaal verzameld:

‘Een meisje wilde een boekje honderd jaar terug in de tijd maken. Het kwam echt uit 
haarzelf. Ze vond het een heel leuke opdracht en had de vrijheid nodig. Echter, aan het 
begin was het heel moeilijk, ze moest heel erg wennen, maar ze kwam zelf met het 
thema. Ze had in een kunstboek gekeken en deed inspiratie op over een kunstenaar 
met een cartoonachtige stijl. Toen heb ik aangeraden om dichtbij te kijken en in de 
omgeving te ruiken, voelen en verzamelen. Ze ging toevallig naar Engeland. Dat heeft 
ze gecombineerd met oud, uitstraling van ouderwets en gebruikt. Dat is een fascina-
tie van haar.’

Op het moment van het interview heeft de beoordeling nog niet plaatsgevonden. 
 Rosanne zegt hierover:

‘Ik ga kijken naar hoe ze het hebben bijgehouden, het logboek, maar ook de post-its. 
Wat ze erover zeggen. Ik vind het belangrijk hoe ze verwoorden welke keuzes ze heb-
ben gemaakt, niet eens op papier, maar dat ze dat goed kunnen vertellen aan mij. 
 Dat vind ik heel belangrijk. Dat is het hele proces geweest. Daar til ik zwaarder aan 
dan het eindwerk uiteindelijk.’ 

[Interviewer: Dus je doet een individueel gesprek waarin je alles, dummy’s, kunstenaars-
boek en de tussenliggende werken, bespreekt?]
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‘Ja, en ik wil ook nog, weet nog niet precies hoe ik het ga aanpakken, maar ik wil 
leerlingen elkaar laten beoordelen. Ik denk dat ik dan een opzetje maak waar ze naar 
moeten kijken (..) dat ze 1 tot en met 10 punten aan elkaar moeten geven of zoiets.’

Actuele kunst kwam aan bod als de leerling daar zelf iets mee ging doen. Er lagen 
boeken, maar die werden niet klassikaal getoond. De leerling kon er zelf in bladeren en 
inspiratie opdoen. Sommige leerlingen schreven daar dingen over op in hun dummy of 
maakten kleine schetsjes.
De docent is tevreden over de kwaliteit van het werk. De meeste leerlingen hebben 
wel voornamelijk met traditionele materialen gewerkt, maar dat ligt een beetje aan de 
school. Het computerlokaal is ver weg en leerlingen zijn werken met digitale technieken 
niet gewend. In het beeldend lokaal is geen computer. Het inhoudelijke betekenisas-
pect lijkt bij enkele leerlingen wat achtergebleven bij de vorm. De docent wijt dit aan 
de opdracht. Er werd vooral uitgegaan van vorm en er waren heel veel materialen ter 
inspiratie. Ook gaan kunstenaarsboeken vaak over vorm. Op de vraag of het werk van de 
leerlingen voldoende kwaliteit heeft, antwoordt Rosanne: 

‘Nou vooral qua vorm zijn ze boven zichzelf uit gestegen. Qua inhoud kan ik daar nog 
niets over zeggen. Normaal is het toch meer allemaal schilderijen, kleiwerken. Nu is 
het veel breder. Ik ga ze [de werkstukken] straks tentoonstellen, ze zijn echt heel mooi 
geworden.Ik denk zelfs dat ze iets beter zijn dan in normale lessen.’ 

De leerlingen waren volgens de docent erg enthousiast over het project. Ze zeiden uit 
zichzelf dat ze het leuk hadden gevonden. Volgens de docent hebben de leerlingen 
geleerd zelf keuzes te maken, zelfstandig te werken en om te gaan met vrijheid. Rosanne 
heeft vooral geleerd dat het vrijer kan, maar ze had wel meer willen leren over het in-
terculturele aspect. Als ze dit project opnieuw zou doen, zou ze dus proberen dat meer 
aandacht te geven. Ook zou ze willen kijken of de leerlingen misschien sneller op gang 
kunnen komen.

‘Dat je als docent de leerlingen wat vrijer kan laten. En dat er toch wel resultaat uit 
komt, maar ik denk dat dat valt of staat met of het begin helder is en je moet duidelijk 
aangeven wat je verwacht. Dus enerzijds vrijheid, maar aan de andere kant wel cate-
goriseren. [...] Ik zou graag meer willen leren over interculturaliteit. Het meest heb ik 
geleerd van leerlinggestuurd en procesgericht.’

[Interviewer: Hoe zou je het interculturele de volgende keer meer inhoud kunnen geven?] 
‘Van te voren voorbeelden zoeken en die op de computer zetten, zodat ze ernaar kunnen 
kijken en misschien een aantal vragen over stellen of ze zelf een onderzoekje in de buurt 
laten doen naar dingen die zo zijn. Maar daar moet je je van tevoren meer op richten.’ 

Rosanne wil dit project in het programma houden. Toch is altijd altermodern werken 
misschien wat veel. Afwisselen van verschillende manieren van werken lijkt haar het 
beste, zodat alle leerlingen aan bod komen. Wat ze andere docenten zou adviseren?

‘Je goed verdiepen in theorie en daar een eigen invulling aan geven. Wie ben jij en 
wat staat dicht bij je? Ga niet iets doen wat niet bij je past, want jij moet er echt voor 
staan, jij moet het overbrengen. Dat zal vallen of staan met of je je bewust bent van de 
theorie. Als je maar wat doet, dan werkt het niet.’

8.5 
Evaluatie door de leerlingen
Veertien van de zestien leerlingen in deze klas vonden de lessen anders dan de gewone 
lessen. De andere twee leerlingen vonden dat er altijd sprake is van verschillende projec-
ten en dit was weer een nieuw project en in feite dus gewoon. Opvallend in dit project 
was volgens de veertien leerlingen vooral de openheid van de opdracht en de vrijheid:

‘Ik had het gevoel dat ik nu meer artistieke vrijheid had. Ook had ik het idee dat ieder-
een veel zelfstandiger was, de lerares was meer ondersteunend dan leidend.’

‘Ja, je moest nu allerlei materialen en ideeën uitproberen voordat je begon met je boek. 
Normaal ga je gewoon direct schetsen want dan weet je precies wat je gaat gebruiken 
en heb je al een bepaald idee van wat het uiteindelijk wordt. En deze periode had je 
echt nog geen idee in het begin.’ 

Op de vraag waar het project over ging, antwoordden veel leerlingen ‘over het maken 
van een kunstenaarsboek’. Twee leerlingen zeiden iets over de nadruk op het proces. 
Ook zeiden leerlingen dat ze veel vrijheid hadden en dat het daarom over henzelf ging.

‘Deze lesperiode ging over jezelf. De kunstenaarsboeken zijn heel persoonlijk en pas-
sen bij degene die ze heeft gemaakt. Je moest eerst ontdekken wat bij je paste, wat 
jouw beeld was van een kunstenaarsboek voordat je bezig kon met het eindproduct.’

‘Deze lesperiode ging over het maken van een kunstboek. Het ging niet om het 
maken van een boek, maar om het uitdrukken van jou. Jouw stijl, smaak, interesses. 
Hierbij gingen we bezig met het ‘doen’, gewoon kijken wat er is aan materiaal en daar-
mee bezig gaan. Deze dingen verzamelen we in één geheel. Wat dat voor een geheel 
was, maakte niet uit, maar dat geheel is het kunstenaarsboek.’

De leerlingen hebben in de learner reports in totaal 130 uitspraken gedaan over hun 
leren, gemiddeld 9,3 per leerling (zie tabel 8.1). De leerlingen hebben naar eigen zeggen 
het meest geleerd over het proces, 33% van de uitspraken ging hierover. Vaak betreft dit 
het krijgen van ideeën of het zelf op gang komen: ‘Ik heb gemerkt dat ik als ik eenmaal 
begonnen ben met inspiratie, ik daar steeds meer inspiratie van krijg.’ 
Van de uitspraken ging 15% over wat leerlingen als moeilijk hebben ervaren, meestal 
op gang komen en het omgaan met de vrijheid: Ik heb ervaren dat het heel lastig is 
om het hele thema zelf te bedenken.’ Tien leerlingen (8%) ontdekten dat ze iets niet zo 
moeilijk vonden of goed konden, bijvoorbeeld dat ze creatiever waren dan ze dachten. 
Zes opmerkingen (5%) gingen over dat leerlingen geleerd hadden open opdrachten 
fijn te vinden. Ook zes opmerkingen gingen over leren wat kunst is of kan zijn en leren 
over materialen. Uitspraken in de categorieën plannen, leren dat je iets leuk vindt, 
samenwerken, betrokken zijn, leren over technieken en leren over processen vastleggen 
kwamen minder vaak voor; 10% van de uitspraken viel onder de categorie ‘overig’.
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Tabel 8.1: Leerervaringen uit de learner reports, percentages en absolute aantallen: ‘ik heb geleerd dat…’

Categorie % van totaal  
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Proces leren 34% 44 Ik heb geleerd zelf opdrachten aan mezelf te geven.
Ik heb gemerkt dat het lang kan duren voordat je een 
beeld krijgt van je eindproduct.

Niet kunnen/
moeilijkheid ervaren

15% 19 Ik heb ervaren dat als je complete vrijheid krijgt, 
het moeilijker is dan met een opdracht werken. Nu 
moet je echt kijken naar jezelf: Wat wil ik? Wat vind ik 
mooi? Hierdoor gaat het meer over jezelf. 
Ik heb geleerd dat ik het moeilijk vond om iets 
te bedenken dat origineel is binnen zo’n breed 
onderwerp. 

Ervaren dat je iets 
(goed) kan

8% 10 Ik heb geleerd dat ik creatiever ben dan ik dacht.
Ik heb geleerd dat ik problemen die me in de weg 
kwamen op kon lossen.

Waardering vrijheid 5% 6 Ik heb gevoeld dat ik het fijn vind om bij projecten 
alles zelf te kunnen doen en bedenken.

Kunst 
(verruimen begrip)

5% 6 Ik heb geleerd dat kunst veel meer is dan alleen 
een schilderij/beeld/foto en dat er altijd een verhaal 
achter zit.

Materiaal 5% 6 Ik heb ontdekt dat je niet alleen met één materiaal 
hoeft te werken, maar dat dat ook met meer kan.

Leren plannen 4% 5 Ik heb geleerd hoe ik mijn tijd het beste kan 
gebruiken.

Iets leuk vinden 4% 5 Ik heb geleerd dat ik heel erg van tekenen houd, met 
name gezichten.

Samenwerken 3% 4 Door samenwerken doe je niet 100% wat je zelf 
zou doen en daardoor krijg je vaak leuke en hele 
verrassende resultaten.

Betrokkenheid 
ervaren

3% 4 Ik heb beleefd dat ik me goed kan inzetten voor een 
project, want ik heb er zelfs thuis aan gewerkt.

Techniek 3% 4 Ik heb geleerd dat je veel verschillende technieken in 
één kunstwerk kunt gebruiken.

Vastleggen proces 3% 4 Ik heb beleefd dat het fijn is om in je dummy een 
aantal verhalen op te schrijven over hoe de dag ging, 
het geeft je een goed gevoel.

Overig 10% 13

Totaal 100% 130

De antwoorden op de vraag wat de leerlingen het leukst vonden, zijn te vinden in tabel 
8.2. De meeste antwoorden (65%) gingen over de vrijheid die de leerlingen ervoeren. 
Twee uitspraken gingen over het samenwerken en twee uitspraken gingen over het 
maken van iets (kunstenaarsboek in dit geval). Nog eens twee uitspraken werden 
 gecodeerd als ‘overig’.

Tabel 8.2: Wat vond je het leukst aan het project?

Categorie % van totaal  
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

De vrijheid/alles mocht/zelf 
bepalen

65% 11 Ik vond de vrijheid die je in deze periode 
kreeg erg leuk. Je kon echt iets maken van 
jou! En je eigen ideeën laten zien.

De sfeer/samenwerken 12% 2 Je kon nu veel samenwerken met elkaar of 
samen met andere mensen brainstormen.

Creatief zijn/iets maken/
productie

12% 2 Het leukst vond ik het werken aan het 
kunstenaarsboek.

Overig 12% 2

Totaal 100% 17

Op de vraag wat ze het minst leuk vonden, antwoordden de leerlingen heel divers (zie 
tabel 8.3). Noodgedwongen werd daardoor het merendeel van de uitspraken gecodeerd 
als ‘overig’. Hieronder vielen onder meer een leerling die niets invulde en een uitspraak 
over tijdgebrek. Vier uitspraken (29%) gingen over de openheid van de opdracht. 
De leerlingen vonden dit erg moeilijk en dus niet altijd leuk. Ook het bijhouden van 
het logboek vond niet iedereen altijd leuk. 

Tabel 8.3: Wat vond je het minst leuk aan het project?

Categorie % van totaal  
aantal 
uitspraken

Absoluut 
aantal 
uitspraken

Voorbeelduitspraken

Veel vrijheid/niet weten wat je 
moet doen/ moeite opstarten 

29% 4 Het inspiratie krijgen was minder leuk. 
Ik vind dat zelf een beetje lastig dus dat ging 
minder snel.

Reflecteren/proces bijhouden/
weblog/formulieren

29% 4 Het logboek bijhouden, want dat vergeet ik 
steeds.

Overig 43% 6

Totaal 100% 14
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8.6 
Conclusie
Dit project laat zien hoe de concepten procesgericht en leerlinggestuurd succesvol in 
een lesproject vormgegeven kunnen worden. Het maken van foto’s van het werkstuk in 
wording werkte als procesregistratie en opstart voor de nieuwe les. Het maakte leerlin-
gen bewust van wat ze iedere les gedaan hadden. Ook de tussentijdse reflectieopdrach-
ten werkten goed.
Qua vorm leidde dit project tot bovengemiddeld goede werkstukken volgens de 
 docent. Niet iedere leerling lijkt zich evenzeer op de inhoud en betekenis van 
het werk gericht te hebben. Dit ligt mogelijk aan de opdracht en de opzet (veel 
materialen aanbieden als inspiratie). Er waren ook kunstbronnen aangeboden ter 
inspiratie,  maar blijkbaar hebben niet alle leerlingen betekeniselementen hieruit 
gehaald. Toch werkten leerlingen aan hele verschillende thema’s, zoals watersnood, 
 discriminatie, dierenprints onderzoeken en kleding. 
Het interculturele element bleef wat achter. De docent wil dit graag bij een volgende 
uitwerking gaan aanpakken, bijvoorbeeld door meer voorbeelden uit de kunst expliciet 
te behandelen en leerlingen onderzoekjes in de buurt te laten doen.
De leerlingen vonden de vrijheid erg moeilijk, vooral het opstarten, maar waardeerden 
die daarna erg. De leerlingen hebben geleerd om veel zelfstandiger te werken en om 
te gaan met de vrijheid. Een leerling zegt geleerd te hebben zichzelf een opdracht 
te geven. Leerlingen rapporteren weinig leren over een specifiek onderzocht thema. 
 Ondanks de wat moeizame opstart en de lengte van de lessenserie raakten leerlingen 
het niet beu, ze werden zelfs steeds enthousiaster naarmate de lessen vorderden en 
velen wilden nog doorgaan.
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Dit onderzoek is opgezet om te onderzoeken hoe altermoderne kunsteducatie, als kunst-
onderwijs van de eenentwintigste eeuw, eruit zou moeten zien. Daartoe hebben wij 
theoretisch onderzoek gedaan, uitgangspunten geformuleerd en empirisch onderzoek 
uitgevoerd. Binnen de kaders van het domein Beeldende kunst en vormgeving in het 
voortgezet onderwijs hebben wij theorie en praktijk met elkaar kunnen verbinden om 
uitgangspunten uit te werken in levensechte leersituaties. 
De onderzoekrapportage bestaat uit een theoretische inleiding en zes casushoofdstuk-
ken. In de casushoofdstukken zijn zes heel verschillende lespraktijken beschreven en 
geëvalueerd. De projecten vonden onder verschillende omstandigheden plaats, op ver-
schillende scholen, met verschillende leerlingpopulaties en werden door verschillende 
docenten ontworpen en uitgevoerd. De projecten hangen samen doordat alle docenten 
hebben gewerkt vanuit de door ons geformuleerde didactische uitgangspunten inter-
cultureel, procesgericht en leerlinggestuurd. Door bijeenkomsten en uitwisseling via 
een projectwebsite hebben de docenten elkaar bovendien geïnspireerd en van elkaar 
geleerd, waardoor de samenhang tussen de projecten is vergroot. 
De docenten hebben zonder voorbeelden of modellen in hun lessen geëxperimenteerd 
met de uitgangspunten. Ook voor de leerlingen was deze manier van werken nieuw. 
De bevindingen kunnen een aanzet geven tot experimenteren, uitproberen, vernieuwen 
en verbeteren van het onderwijs. De diversiteit van de casussen onderstreept het idee 
dat altermodern kunstonderwijs er in iedere context en bij iedere docent anders uit kan 
zien, afhankelijk van de doelgroep en de persoonlijke interesses van de docent. De casu-
shoofdstukken zijn dan ook geen perfecte modellen voor altermodern kunstonderwijs, 
maar kunnen wel als inspiratie dienen voor docenten die zelf in hun lespraktijk met de 
uitgangspunten willen werken.
In dit hoofdstuk blikken we terug op de onderzoeksresultaten en beantwoorden we de 
onderzoeksvragen Tevens reflecteren we op de resultaten en doen we aanbevelingen 
voor het ontwerpen van altermodern onderwijs en voor vervolgonderzoek.

9.1 
Antwoorden op de onderzoeksvragen
De hoofdvraag van deze onderzoeksrapportage luidde:

Hoe zou altermoderne kunsteducatie, als kunstonderwijs van de eenentwintigste 
eeuw, eruit moeten zien? 

Deze vraag hebben we opgedeeld in twee deelvragen: 
1.  Met welke ontwerpconcepten kunnen we altermodern kunstonderwijs vormgeven?
2.  Hoe geven docenten altermoderne kunsteducatie vorm in de praktijk en wat zijn de 

ervaringen van docenten en leerlingen met deze vorm van kunsteducatie?
Deze tweede deelvraag, die centraal staat in het empirisch onderzoek, behelst de 
 volgende subvragen:
a.  Hoe interpreteren docenten de ontwerpconcepten en hoe vertalen ze deze 

naar lesvoorbereidingen?
b.  Hoe evalueren docenten de implementatie en resultaten van hun altermoderne lessen?
c.  Wat hebben docenten geleerd van het werken met altermoderne uitgangspunten en 

hoe ervaren ze deelname aan het ontwerponderzoek?
d.  Wat zijn de leerervaringen van leerlingen?

9. Samenvatting
en discussie
9. Samenvatting
en discussie
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Ontwerpconcepten
 
De eerste deelvraag is beantwoord in het eerste hoofdstuk. Met de theorie van Nicolas 
Bourriaud (2009) als inspiratie kozen we drie centrale didactische uitgangspunten 
voor het vormgeven van altermodern kunstonderwijs: intercultureel, procesgericht 
 en leerlinggestuurd. 
Intercultureel refereert aan de actuele opvatting van cultuur zoals voorgesteld door on-
der andere Bourriaud: cultuur is voortdurend in verandering en niet gelijk aan afkomst. 
In een tijdperk van globalisering waarin alles mengt en mixt, kunnen we ervan uitgaan 
dat de meeste hedendaagse cultuuruitingen een hybride oorsprong hebben. Via de 
mondiale cultuur delen we allerlei (culturele) ervaringen die we op een eigen, indivi-
duele manier beleven. Actuele altermoderne kunstenaars opereren niet langer vanuit 
een culturele oorsprong, maar bewegen zich als nomaden tussen culturen. Dit zou het 
uitgangspunt van intercultureel kunstonderwijs moeten zijn. Dit betekent het vermijden 
van culturele stereotypen en geen lineaire kunstgeschiedenis vanuit westers perspec-
tief onderwijzen. 
Procesgericht benadrukt de metaforische opvatting van Bourriauds begrip ‘wandering’. 
Het ‘reizen en onderweg zijn’ kenmerkt de tijd van globalisering; als we niet fysiek 
reizen, doen we dat wel via digitale wegen: we zijn continu onderweg. Het is niet altijd 
duidelijk wat onze eindbestemming is, maar de ervaring van het onderweg zijn is ken-
merkend voor deze tijd. Actuele kunstwerken hebben dan ook regelmatig een tijdelijk, 
veranderlijk karakter waarbij ze zowel proces als product zijn. Ook leerlingen zouden 
meer op het proces gericht moeten zijn in plaats van direct vast te leggen ‘wat het moet 
worden’: leerlingen moeten zich bij de kunstvakken bezighouden met de reis en niet 
zo zeer met de bestemming van de reis (Donders 2010). In ons huidige project verstaan 
we onder procesgericht dus een specifieke houding tegenover het creatieve proces en 
product: het creatieve proces is een doorgaand proces en een product is slechts een fase 
in dat proces. Het proces verloopt onvoorspelbaar en wordt dus niet vastgelegd door 
de docent. Elk (tussen)product geeft aanleiding voor iets nieuws, een logisch vervolg of 
juist iets radicaal nieuws. Op elk willekeurig moment kan het proces stilgelegd worden 
en kan gesproken worden van een product. 
In het voorgezet onderwijs verstaan kunstdocenten een procesgerichte taak veelal als 
een stapsgewijze taak, waarbij leerlingen volgens een vaste volgorde stappen doorlo-
pen zoals brainstormen, collage maken, schetsen, materiaalproefjes maken en derge-
lijke. Soms moeten leerlingen zelfs een vast aantal schetsen maken voordat ze verder 
mogen. Onze term procesgericht betekent iets anders dan in de gangbare lespraktijk 
in het voortgezet onderwijs.
Leerlinggestuurd ten slotte gaat over de didactiek. Vooral Klatser (2010) benadrukt het 
belang van de leerlinggestuurde component in altermodern kunstonderwijs. Als niet 
langer de westerse lineaire opvatting van de kunstgeschiedenis de leidraad is voor het 
beeldend onderwijs, wie of wat zou dat dan wel moeten zijn? Volgens Klatser hebben 
leerlingen er recht op om hun eigen verhalen te vertellen, onderwerpen te kiezen en daar-
in zelf verantwoordelijkheid te krijgen. Op basis van dialoog kan de docent de leerling 
begeleiden bij het samenstellen van eigen taken en het vormgeven van het eigen leren.
We hebben de begrippen intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd ‘ontwerp-
concepten’ genoemd. Hoewel deze begrippen ontleend zijn aan de theorie van Bour-
riaud, vatten ze deze niet samen. Er zijn meer ideeën van Bourriaud die vertaald zouden 
kunnen worden naar didactische uitgangspunten of leerinhouden, zoals de expliciet 
door Bourriaud genoemde thema’s: archief, reizen, heterochronia, grenzen, docu-fictie 
en ‘viatorisation’ (paragraaf 1.1). Eén docent koos ervoor om het thema reizen in zijn 
lesontwerp centraal te stellen (hoofdstuk 5). Een andere docent ontleende aan de the-
orie over het altermoderne de nadruk op samenwerking en uitwisseling (hoofdstuk 7). 
De  andere begrippen kwamen alleen impliciet aan de orde. 
In hoofdstuk 1 hebben we benadrukt dat altermoderne kunsteducatie zoals door ons 
geoperationaliseerd misschien meer een samengaan van verschillende didactische 
visies behelst dan een geheel nieuw soort kunstonderwijs. Veel docenten zullen zich dus 
ook al wel herkennen in begrippen als intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd. 
Het zijn begrippen die gemakkelijk als vanzelfsprekend worden beschouwd, maar die in 
de praktijk bij nadere beschouwing nog veel vragen oproepen.
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Interpretatie van ontwerpconcepten

Zes ervaren docenten namen deel aan het project als ontwerpers van altermodern kunst-
onderwijs. Op basis van hun ervaring in het onderwijs hebben we de docenten gevraagd 
hun visie op de drie ontwerpconcepten in het project in te brengen. 

Intercultureel

Intercultureel werd verschillend opgevat. Het was voor de meeste docenten duidelijk 
dat altermodern werken niet over stereotypen van oorspronkelijke culturen zou gaan. 
Maar wat dan wel? Eén docent ging uit van de leerling en de verbanden met de wereld 
om hem heen. Een andere docent benadrukte het uitgaan van de eigen wereld van de 
leerling in de vorm van ‘dingen van thuis meenemen’. Dit zou een uitgangspunt voor 
intercultureel onderwijs kunnen zijn, gegeven het feit dat leerlingen in een intercul-
turele mondiale samenleving leven waarin alles mixt en mengt. Jongeren van nu zijn 
onderdeel van die wereld en hun interesses zijn onderdeel van die interculturele wereld. 
De impliciete aanname was dat het binnenhalen van de wereld van de leerling ook zou 
leiden tot interculturaliteit. 
Eén van de deelnemende klassen, waar de leerlingen voornamelijk van Turkse en Ma-
rokkaanse afkomst zijn, ging aan de slag met het thema reizen (hoofdstuk 5). In deze klas 
kwamen verschillende culturele thema’s boven, zoals Arabische boeken en reizen naar 
Mekka. Daarnaast kozen ook leerlingen voor manga en andere meer populaire, massa-
culturele elementen. Dit liep vrij en natuurlijk door elkaar. 
In de homogene autochtone klassen kwamen minder culturele thema’s aan bod. Inci-
denteel gingen enkele leerlingen aan de slag met een individueel verhaal (zoals afkomst 
van Sicilië) en met actuele culturele thematiek (zoals een werk over Kony, de leider van 
het ‘leger van de Heer’ in Soedan en Oeganda, over wie op het moment van het project 
op YouTube een door jongeren veel bekeken filmpje stond). In een andere klas gingen 
leerlingen aan de slag met culturele stereotypen over de wereld (hoofdstuk 3) en in een 
volgende klas kwamen de leerlingen met een bron van internet over Inuït (hoofdstuk 6). 
Een docent ging de uitdaging aan om vooral het interculturele aspect te benadrukken 
door uit te gaan van een gemeenschappelijk thema (Schoonheidsidealen en identiteit), 
waarbij de belevingswereld van de leerlingen en actuele kunst over schoonheidsidealen 
met verschillende culturele elementen gemengd waren. Zo gingen de leerlingen in deze 
klas aan de slag met hedendaagse interculturele verschijnselen als mode en subculturen 
en mixten ze die met traditionele culturele en historische waarden. (hoofdstuk 7). 
Interculturaliteit kreeg het meest de aandacht in de thematische aanpak (hoofdstuk 5 
en 7). Een goed geformuleerd thema kan een kader bieden waarbinnen de hybriditeit 
van culturen kan worden onderzocht en verbeeld. Het aspect intercultureel bleef bij de 
meeste docenten voornamelijk impliciet aanwezig in de lessen. De docenten zorgden 
voor het vermijden van stereotypen over cultuur en afkomst en verzorgden geen line-
aire kunstgeschiedenislessen vanuit westers perspectief en moedigden de leerlingen 
aan om met hun eigen dingen te komen, maar ontwierpen weinig expliciete interven-
ties rondom interculturaliteit. Leerlingen kwamen met ongebruikelijke materialen en 
onderwerpen de les binnen, zoals strijkkraaltjes en kitschschilderijen met bloemen. 
Docenten lieten dit gebeuren en legden niet direct hun eigen (afkeurende) waarden 
hierop. Ze gaven de (sub)cultuur van de leerlingen ruimte; hoge en lage cultuur moch-
ten naast elkaar bestaan 
We kunnen ons afvragen waarom er weinig expliciete interventies ontworpen zijn voor 
dit concept. Een reden is vermoedelijk de impliciete vooronderstelling van de onderzoe-
kers en de leden van de klankbordgroep: vrijheid voor de leerlingen leidt automatisch 
tot interculturele onderwerpen, want leerlingen en hun interesses maken deel uit van 
een mondiale, volledig gemixte samenleving. Een andere reden is dat er tijdens de 
trainingen wel concrete aanwijzingen waren gegeven voor wat niet de bedoeling was 
(stereotypen), maar nauwelijks voor hoe de les wél ingericht kan worden. Ook de relatief 
homogene klassen van enkele docenten speelden mee en de moeite om alle ontwerp-
concepten te verenigingen in één lesproject. Een aantal docenten liet weten dat zij het 
bepalen van een (interculturele) inhoud moeilijk konden verenigen met de nadruk op 
keuzevrijheid voor de leerlingen. 
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Mogelijkheden voor intercultureel onderwijs zoals beschreven door Mason (2008) zijn 
weinig in de praktijk zijn gebracht: zij benadrukt dat leerlingen kunnen leren over ‘multi-
ple global identities’ via actuele kunst. Mason legt uit dat veel hedendaagse kunst vanuit 
een individueel perspectief culturele identiteit en identiteitsconstructie behandelt. 
Ze geeft daarbij voorbeelden van verschillende hedendaagse kunstenaars met verschil-
lende culturele achtergronden in Londen die actief een identiteit construeren waarin 
verschillende culturele elementen een rol spelen. Dit is ook het onderwerp van hun kunst-
werken. Juist in een mondiale stad als Londen kunnen allerlei nieuwe identiteitscon-
structies ontstaan. Leerlingen zouden hiervan kunnen leren door ook op een dergelijke 
manier naar culturele identiteitsvorming te kijken, maar dan in hun eigen leven. 
Mogelijkerwijs is weinig cultureel diverse actuele kunst ingezet, omdat deze onder-
werpen in strijd waren met interesses van de leerlingen of omdat de docenten niet zo 
bekend waren met deze kunst. Voor de docenten botste de wens om bij de leefwereld 
van de leerling aan te sluiten met de wens om interculturele thema’s te behandelen. 
Bovendien, zodra de docent een kunstwerk centraal stelt als startpunt om na te denken 
over hybride identiteitsconstructie, geeft hij misschien impliciet de boodschap dat de 
leerling een soortgelijk werkstuk moet maken of in ieder geval het over identiteitscon-
structie moet hebben. En wat nu als leerlingen heel andere thema’s willen behandelen, 
omdat ze identiteitconstructie niet interessant vinden of omdat dit te dicht bij hen zelf 
ligt en daarom onveilig is?
Over het project Sample (hoofdstuk 4) kunnen we ons afvragen of de wens steeds 
dichter bij inspiratie te komen en steeds verder van imitatie vandaan te raken, wel in 
overeenstemming is met de altermoderne visie. Volgens de altermoderne gedachte 
zouden westerse opvattingen niet de (enige) maat moeten zijn. De nadruk op eigenheid 
lijkt echter een westers principe, imitatie wordt vaak hoog gewaardeerd in andere, meer 
traditionele culturen. En als we echter Bourriaud volgen, kunnen we ervan uitgaan dat 
er geen oorspronkelijke culturen meer zijn, alles mixt en mengt. Is er dan nog wel sprake 
van culturen die enkel imitatie waarderen? Zijn er nog wel actuele kunstenaars die zich 
puur en alleen met imitatie bezighouden? 

Procesgericht

Procesgericht vatten de zes docenten op als werken zonder vooraf vastgesteld einddoel. 
De meeste docenten hebben voor hun project niet vastgelegd ‘wat leerlingen gingen ma-
ken’. Dit varieerde van helemaal niks vastleggen tot een bepaald type product vastleggen 
(zoals stop motion of een kunstenaarsboek), waarbij leerlingen veel vrijheid kregen en de 
mogelijkheid er compleet van af te wijken. Leerlingen bleken niet in deze mate gewend 
aan procesgericht werken. De docenten moesten didactische ondersteuning bieden om 
dit procesmatige voor de leerlingen begrijpelijk te maken en ze aan de slag te krijgen. 
Daarvoor werden verschillende oplossingen gevonden: een centrale vraag die het door-
gaande karakter van het proces markeerde (what’s next?, hoofdstuk 6), het thema reizen 
(hoofdstuk 5), het binnenhalen van kunstenaars die dit proces verduidelijken (hoofdstuk 
3), de start vanuit een onderzoeksvraag (hoofdstuk 7), het karakter van het product (kun-
stenaarsboek, hoofdstuk 8) of het modelleren van een verloop (imitatie naar inspiratie) 
en een associatiespelopdracht met beelden (plaatjespong, beide hoofdstuk 4). De laatste, 
plaatjespong, ligt dichtbij het ‘viatorisation’-concept van Bourriaud; het creëren van 
paden door landschappen vol tekens die naar elkaar verwijzen.
Hoe ga ik zelf als kunstenaar te werk? Hoe werk ik procesmatig? Dit vroegen de docenten 
zich af bij het ontwerpen van de projecten. Dit leidde ertoe dat verschillende docenten 
kozen om op een bepaalde manier het proces van een kunstenaar te modelleren: in een 
enkel geval kwam de kunstenaar in de klas hierover vertellen (hoofdstuk 3) of bezochten 
leerlingen een atelier (hoofdstuk 5). In andere gevallen werd uitgegaan van hoe een kun-
stenaar geïnspireerd kan zijn door een bron en hiermee aan de slag kan gaan (hoofdstuk 
4 en 6). De docenten sloten hiermee aan bij ideeën over procesgerichte instructie, zoals 
Castro (2007) en Groenendijk (2012) beschrijven en procesgerichte kunstenaarinterven-
ties (Hoekstra 2010). Castro pleit bijvoorbeeld voor kunsteducatie die minder producten 
en ideeën modelleert, maar nadruk legt op onderzoeksprocessen zoals kunstenaars die 
doormaken. Opdrachten zijn in dat geval een soort vragen die non-lineaire, divergente 
creatieve processen oproepen: ‘Create the conditions for the opportunity to inquiry as 

Samenvatting en discussie

artists, not model artist’s inquiry.’(p. 84) Groenendijk gaat ook uit van procesvoorbeelden 
in plaats van voorbeelden van eindproducten. Ze laat zien dat modelleren van processen 
effectief is in het kunstonderwijs. Hoekstra onderzocht projecten in de eerste leerjaren 
van het primair onderwijs met kunstenaars in de klas. Zij beschreef hoe de kunstenaars 
processen stimuleerden door te modelleren: in het werken met jonge kinderen gebruikten 
ze procesmatige strategieën uit hun eigen kunstenaarspraktijk.
Een aantal docenten koos voor het gebruik van dummy’s: lege boeken waar leerlingen in 
kunnen schetsen of processen vastleggen. Op enkele van de scholen is dit een gebrui-
kelijke manier voor bovenbouwleerlingen om procesmatig te werken en deze leerlingen 
waren dit al gewend (hoofdstuk 7 en 8). Voor de onderbouwleerlingen (hoofdstuk 3 en 
5) was het gebruik van de dummy nieuw. Hoewel door docenten ervaren als succesvol, 
omdat de leerlingen er veel eigenaarschap aan ontleenden, vonden niet alle leerlingen 
het werken in de dummy zinvol. Het werken met een dummy is dan ook geen garantie 
voor procesmatig werken. 
In twee projecten (hoofdstuk 4 en 6) werd een weblog gebruikt om processen te do-
cumenteren en inzichtelijk te maken. Foto’s van het product in wording (al dan niet 
ge-upload in de weblog) bleken van belang om ergens over te kunnen praten en de 
volgende les ergens op door te kunnen gaan. Ook een weblog moet echter op een voor 
leerlingen duidelijke betekenisvolle wijze ingezet worden, want garandeert niet vanzelf 
het procesmatig werken.
De nadruk op processen resulteerde meestal ook in een procesbeoordeling. De dummy 
of weblog was dan een handig middel om het procesverloop te bekijken. Er is in de 
verslagen niet gespecificeerd of deze alleen beoordeeld zijn op kwantiteit (is de dummy/
weblog gebruikt en staat er veel in?) of dat er bij de beoordeling ook kwaliteitscriteria voor 
procesdocumentatie zijn gehanteerd. Bij het gebruik van dummy’s of weblogs zou met de 
leerlingen moeten worden besproken of en hoe deze bij de beoordeling worden betrokken.  
Tevens had een aantal docenten procesreflectieformulieren ontwikkeld (hoofdstuk 4 en 
5). Deze formulieren konden de basis zijn voor proceszelfbeoordeling. Over het algemeen 
had men geen problemen de processen te beoordelen, op één docent na die dit toch als 
problematisch ervoer (hoofdstuk 6).

Leerlinggestuurd

Leerlinggestuurd bleek in de praktijk een lastig concept, omdat het moeilijk was een 
balans te vinden tussen sturing en vrijheid. Wat kun je als docent wel doen en wat niet 
als je leerlinggestuurd wil werken? Duidelijk was dat de leerlingen niet direct volledig 
vrij gelaten konden worden. 
Een aantal docenten slaagde erin om de leerlingen te laten werken met gehele vrijheid 
in thematiek, materiaal en techniek (hoofdstuk 3 en 4). Andere docenten legden een 
hoofdthema vast, zoals reizen en schoonheidsidealen, maar gaf daarbinnen veel vrijheid 
om een eigen invulling te kiezen (hoofdstuk 5 en 7). Eén docent legde een overkoepe-
lende techniek vast (stop motion, hoofdstuk 6), maar stond daarbinnen alles toe (zoals 
klei, verf en huishoudspullen). 
De start van het project was essentieel: hoe krijg je leerlingen op gang als ze gewend 
zijn om netjes te doen wat de docent zegt? De meeste docenten kozen daarom voor een 
gestructureerde start met daarna een geleidelijk loslaten. In een extreem geval moesten 
leerlingen gewoon gaan kopiëren om vervolgens zich iets te gaan toe-eigenen (hoofd-
stuk 4). Ook spelvormen (hoofdstuk 3 en 7) bleken geschikt. Tevens werd in veel gevallen 
gevraagd aan leerlingen om iets van huis mee te nemen. Op die manier was er een start-
punt en lag dit direct dicht bij de wereld van de leerling en zijn eigen verhalen. 
Niet alleen verschilden de projecten in de mate waarin leerlingen vrij werden gelaten, 
de docenten maakten ook verschillende keuzes waar zij de leerlingen vrij in lieten. 
 Zelfsturing voor de leerling lag bijvoorbeeld in de onderwerpkeuze, in de aard en lengte 
van het creatieve proces, in materiaalkeuze, in beeldende verwerking of in een combi-
natie. Leerlinggestuurd werken kan de individuele vrijheid van de leerling vergroten, 
maar biedt ook ruimte voor de klas om als groep gezamenlijke doelen te formuleren die 
niet door de docent zijn gegeven. 
Moeilijk was gaandeweg de beslissing: wanneer moet ik ingrijpen en wanneer moet ik 
de leerling laten gaan? Over het algemeen probeerden de docenten terughoudender te 
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zijn dan normaal en ingrijpen langer uit te stellen of alleen te reageren als leerlingen erom 
vroegen. Het zoeken van deze balans tussen vrijheid en ondersteuning lijkt essentieel 
voor altermoderne kunsteducatie en naarmate leerlingen aan altermodern werken wen-
nen, kan die balans verschuiven naar meer vrijheid (hoofdstuk 4). Castro (2007) laat zijn 
leerlingen geleidelijk aan zelf ‘prompts’ (of opdrachten) voor zichzelf of elkaar bedenken 
(zie ook Schönau 2012). Castro doet dit via ‘constraints that enable’: beperkingen die 
leerlingen zowel voldoende vrijheden bieden als voldoende ondersteuning. Deze ‘beper-
kingen’ moeten zowel de wereld van de leerling raken als onzekerheid oproepen, zodat 
ze een onderzoeksproces in gang zetten. Aan leerlingen wordt bijvoorbeeld gevraagd: ‘If 
you were to be struck blind tomorrow, what vision of the world would you leave?’ Deze fo-
to-opdracht, die de urgentie uitdrukt waarmee een beeldend kunstenaar werkt, is voor de 
leerlingen een uitdagend startpunt voor diverse, persoonlijke onderzoeksvragen. Tijdens 
de trainingen werd dit voor de docenten enigszins inzichtelijk gemaakt met het boek van 
Keri Smith, Wreck this journal, waarin duidelijke aanwijzingen staan om een dagboek te 
veranderen (bijvoorbeeld door er koffie op te knoeien of het van de trap te laten vallen) en 
ten slotte gevraagd wordt zelf opdrachten te verzinnen. Een geleidelijke verschuiving 
naar jezelf opdrachten geven lijkt een doel voor altermodern kunstonderwijs. 
In vrijwel alle projecten kregen de leerlingen verantwoordelijkheden in het reflecteren op 
en beoordelen van elkaars en eigen werk. Daarvoor werden verschillende interventies ont-
worpen: nieuwsgroepjes (hoofdstuk 6) en bezoekjes aan elkaars logboek (hoofdstuk 7 en 8). 
Alle docenten kozen ervoor alle leerlingen eenzelfde (open) opdracht te geven. Een 
andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de mate van openheid van de opdracht aan te 
passen aan het niveau of de wensen van de individuele leerling. Sapp (1997) beschrijft 
bijvoorbeeld dat sommige leerlingen meer vrijheid en openheid in de taak aankunnen 
dan andere leerlingen. Er zou dan dus gewerkt moeten worden met flexibele taakpara-
meters: taakparameters die aangepast kunnen worden aan het niveau van de indivi-
duele leerling. Op die manier zou de ene leerling ervoor kunnen kiezen om thematiek 
en materiaal in de opdracht vast te laten leggen, terwijl een andere leerling misschien 
alleen een thematiek aangereikt wil hebben en een derde leerling kiest voor enkel een 
aanleiding om op te starten.
Wat na afloop van het project in hoofdstuk 3 te zien was, wordt wel ‘artist-teacher-learner 
blurring identities’ (Page 2012) genoemd, waarbij sprake is van een veranderde houding 
van docent en leerling. Die veranderde houding werd zichtbaar toen leerlingen na afloop 
van het project aan de docent kenbaar maakten dat ze het leerlinggestuurde, vrije werken 
voort wilden zetten. Enkele docenten zeiden in de na-interviews dat ze hun rol opnieuw 
hadden moeten vinden. Ook in andere projecten (hoofdstuk 4 en 6) is te zien hoe de rol-
verdeling tussen docent en leerling plaatsmaakt voor een creatief samenwerkingsproces.
De veranderde klassensituatie (hoofdstuk 3 en 6) laat zich ook vergelijken met het kunst-
lokaal als heterotopia (Wild 2011). Dit begrip, dat in de postmoderne filosofie symbool 
staat voor concrete ruimtes of plaatsen in de samenleving waar utopische verlangens 
kunnen worden gerealiseerd, betekent dat het kunstlokaal ruimte biedt aan diversiteit, 
individualiteit en rebellie: ‘Declaring the classroom to be a heterotopia is to assert that 
teachers and students entering will not be disciplined, silenced and put under observa-
tion. Instead, worlds of difference will be opened up, resistance will be encouraged and 
individuals will be given voice.’(p. 429)

We kunnen concluderen dat de docenten veel ontwikkeld hebben voor procesgericht 
werken en leerlinggestuurd onderwijs. Voor interculturele didactiek geven de bevin-
dingen aanleiding om meer concrete handvatten te ontwikkelen om kunstonderwijs 
intercultureel te maken, vooral in homogene, autochtone klassen.1

Evaluatie door docenten

Over het algemeen was er sprake van een moeizame start. De leerlingen moesten wen-
nen aan een nieuwe manier van werken. Ze waren gewend aan duidelijke opdrachten 
en moesten nu opeens omgaan met veel vrijheid. Dit resulteerde in een door meer 
docenten gerapporteerd gevoel van paniek bij de leerlingen. Na enkele lessen - bij 
sommigen al na twee lessen, bij anderen na vier of vijf lessen - begonnen de leerlingen 
hun draai te vinden en de vrijheid te waarderen. Er bleven wel onderlinge verschillen 
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bestaan: sommige leerlingen waren eerder aan de nieuwe manier van werken gewend 
dan anderen. Alle docenten hadden deze verschillen waargenomen.
De meeste docenten zeiden dat de leerlingen hadden geleerd om te gaan met de 
vrijheden en hierin meer zelfvertrouwen hadden gekregen. De leerlingen hadden 
geleerd zelfstandig keuzes te maken en zelfstandig processen te doorlopen. De meeste 
leerlingen waardeerden de lesprojecten achteraf als heel positief. Toch waren niet alle 
docenten helemaal tevreden met de bereikte beeldende kwaliteit van de werkstukken. 
Ze schreven dit meestal toe aan tijdgebrek: als de docent iets meer tijd had gehad om de 
leerlingen individueel te coachen zowel qua inhoud en betekenis als op technisch vlak, 
waren de resultaten beter geweest. De meeste docenten merkten dat de leerlingen zich 
nu ook anders gingen gedragen in de volgende ‘gewone’ lessen: ze durfden meer en 
namen meer initiatief. 
Autonomie in het onderwijs zou gunstiger zijn voor meisjes dan voor jongens (Jolles 
2007). Ook het niveau van de leerling zou de effectiviteit van onderwijs met veel autono-
mie voor de leerling kunnen beïnvloeden (Haanstra 2011). Vanuit ons onderzoek kunnen 
we geen uitspraken doen over de invloed van leerlingkenmerken op de effectiviteit van 
altermodern kunstonderwijs, omdat we hierover geen specifieke data hebben verza-
meld. Veel docenten kozen voor deelname met een havo- of vwo-klas. Tussen jongens en 
meisjes constateerden de docenten geen in het oog springende verschillen in prestaties 
of motivatie. In alle klassen waren gemiddeld twee leerlingen die echt niet met deze 
nieuwe manier van werken overweg konden en minder presteerden dan ze gewoonlijk 
deden. Er waren daarnaast gemiddeld vier of vijf leerlingen die nu specifiek uitblonken, 
terwijl ze normaal matig werk maakten. In de laatste intervisiebijeenkomst waren de do-
centen het opvallend eens over het bereik van de projecten, het gebeurde in alle klassen, 
en was niet specifiek voor één bepaalde groep leerlingen.
Ook voor de docent was vooral de start van de lesprojecten zwaar. Vaak moest de nieu-
we manier van werken meermalen uitgelegd worden. De docent was dan heel druk met 
het op gang brengen van de leerlingen of met materialen en spullen klaarzetten. Later in 
de lesprojecten ging er meer vanzelf. Eén docent meldde dat bij de laatste les zelfs alles 
vanzelf ging. Een andere docent zei dat de leerlingen steeds meer zelf op zoek gingen 
naar nieuwe materialen in het lokaal en dat er dus minder klaargezet hoefde te worden. 
Toch vinden de docenten dat de altermoderne werkwijze hard werken blijft: de docent 
moet continu op de hoogte zijn van de processen van de leerlingen om individueel tips 
en adviezen te kunnen geven of in gesprek te gaan. Met dertig leerlingen in de klas is de 
beschikbare tijd per leerling minimaal. De docent moet dan dus buiten de lesuren om 
in de dummy’s gaan lezen om zich te kunnen voorbereiden. Altermodern lesgeven is 
intensief. Individuele begeleiding, het volgen van en anticiperen op leerlingprocessen 
en improviseren vragen grote betrokkenheid en inzet van de docent.
Bij verschillende projecten ontstond na enige tijd een terugval in de motivatie en inspi-
ratie van de leerlingen. Docenten hebben dit op verschillende manieren opgelost, zoals 
werkbespreking met een kunstenaar, kunstbronnen op de weblogs en reflectiemomen-
ten. Over het algemeen waren die interventies effectief en konden leerlingen dan weer 
met nieuwe ideeën verder.
Docenten vonden het moeilijk om te bepalen wanneer ze zouden ingrijpen in de proces-
sen van de leerlingen. Als leerlingen erg gemotiveerd en geïnteresseerd zijn in iets dat 
enorm clichématig is, moet je ze daar dan op wijzen? Wanneer ga je leerlingen helpen als 
ze vast zitten? Het was lastig om dit te bepalen.

Leerervaringen van docenten

De meeste docenten zeggen door het project geleerd te hebben om meer aan de leer-
lingen over te laten en beoordelen deze ervaring als positief. Ze zijn zich meer bewust 
geworden van hun eigen lessen en hun eigen invloed op het leren van de leerlingen. 
Ze zeggen echter ook dat dit niet betekent dat je als docent geen rol meer hebt. De 
meeste docenten hebben het project juist als heel intensief ervaren. Pas als je een veilige 
omgeving creëert, goed plant en organiseert en een basale lesstructuur ontwerpt, kun 
je leerlingen in de opdracht (thema, materiaal en techniek) veel vrijheid geven. De les-
structuur kan verschillende uitgangspunten hebben en gekoppeld zijn aan opdrachten. 
Voorbeelden van structuur aanbrengen zijn geregelde reflectiemomenten (hoofdstuk 8), 
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stimuleren van de samenwerking tussen leerlingen (hoofdstuk 6) of leerlingen uitdagen 
andere denkkaders te gebruiken (hoofdstuk 3 en 4). Op die manier kan een lesstructuur 
houvast bieden waarbinnen de leerlingen vrij experimenteren met thematiek, materiaal 
en techniek. Andere docenten die altermodern zouden gaan werken, adviseren de do-
centen om zaken goed te organiseren..
De meeste docenten erkennen het gevaar dat de leerlingen in hun onderwerpen en 
werkwijze dicht bij huis blijven en niet uit zichzelf experimenten aangaan; de docent 
moet daarom wel in dialoog gaan met de leerling en meer kanten laten zien en hen tech-
nisch ondersteunen. Omdat dit individueel gebeurt, kost dat erg veel tijd. De docent is 
dus soms buiten lestijd bezig om de werkboeken van de leerlingen door te nemen en op 
individuele basis kunst en kunstenaars aan te reiken. Het gaat om het zoeken naar een 
balans; leerlingen eigenaarschap laten behouden over hun werk(proces) en hen toch 
begeleiden in de verdieping van het werk. Die balans vinden was lastig. De meeste do-
centen hebben zich nu meer teruggetrokken dan anders; in een vervolgproject zouden 
ze de balans iets gemakkelijker weten te vinden.
Het ontwerpconcept intercultureel bleek het lastigste. Een aantal docenten zei graag 
een tweede ronde te willen doen, omdat ze na de eerste ronde pas echt goed weten hoe 
ze dit soort onderwijs kunnen vormgeven. Kortom, in feite zou een tweede ontwerp-
cyclus zoals in ontwerponderzoek gebruikelijk is, ideaal zijn. De docenten zeggen ook 
allemaal door te willen gaan met altermoderne lesprojecten bij andere klassen en in 
komende jaren. Soms blijft dit beperkt tot de docent zelf, maar meestal wordt dit uitge-
breid naar collega’s, omdat de hele sectie enthousiast is geworden. Echter, de meeste 
docenten vinden wel dat er ook andere, meer gestructureerde lesperiodes in het curricu-
lum opgenomen dienen te worden. Enkele leerlingen vinden het echt niets om zo vrij te 
werken en als docent wil je toch alle leerlingen bereiken. Dan is het,volgens de docenten 
goed als er afwisseling is.

Ervaringen met deelname aan ontwerponderzoek

De docenten vonden de deelname aan het project en de intervisiebijeenkomsten leer-
zaam en positief. Ze vonden het vooral leuk om te kijken hoe anderen het aanpakken en 
een kijkje in elkaars keuken te krijgen. Eén docent realiseerde zich dat de invloed van de 
docent heel groot is: ‘Ik besef hoe persoonlijk onderwijs wel niet is.’
Er werd uitgegaan van bestaande expertise bij docenten. De docenten kwamen met dum-
mygebruik, webloggebruik, plaatjespong et cetera. Deze elementen zijn door andere do-
centen uit de groep opgepakt en ingezet. In die zin hebben de docenten vooral elkaar veel 
geholpen bij de opzet van de lessen. De onderzoekers hebben de docenten zoveel mogelijk 
hun eigen weg hierin laten volgen. Vooral de intervisiebijeenkomsten leidden zo nu en dan 
tot bijsturing van de projecten op basis van tips en adviezen van collega’s.
Twee docenten hadden graag meer tijd gehad om de theorie ook gaandeweg het project 
er weer bij te halen. De lesprojecten hadden expliciet naast de theorie gehouden kun-
nen worden. Er was ook behoefte aan meer concrete handvatten om het interculturele 
element vorm te geven.

Leerervaringen van de leerlingen

Vrijwel alle leerlingen zeiden iets nieuws te hebben ervaren; iets anders dan de gebrui-
kelijke lessen. Ze noemen dan vooral de vrijheid om zelf te kiezen wat of waarover ze 
iets wilden gaan maken en de aandacht voor het proces. In de learner reports zeiden de 
meeste leerlingen dat ze de vrijheid om te werken met hun eigen thema, materiaal en/
of techniek het leukste vonden aan het project. Tegelijkertijd vonden ze dit ook vaak het 
minst leuk, omdat het zo moeilijk was. Leerlingen hebben het dan vooral over de start, 
het op gang komen en het ontwikkelen van ideeën. In feite beschreven de leerlingen de 
meest optimale situatie voor leren: iets heel moeilijk vinden en tegelijkertijd heel leuk. 
De meeste leerlingen hebben vooral iets geleerd over het proces. Dit was dan ook in de 
meeste projecten een focus. We kunnen dus concluderen dat dit bij de leerlingen aange-
komen is. In het project waar samenwerken centraal stond, meldden de leerlingen hier 
veel over te hebben geleerd (hoofdstuk 6). Leerlingen kwamen tot de ontdekking dat als 
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je samenwerkt, je moet onderhandelen over je ideeën en dat er dan verrassende, onver-
wachte dingen ontstaan. Dit is bijna letterlijk een centraal uitgangspunt van Bourriauds 
‘mondiale discussie en onderhandeling’. 
Reflecteren vonden veel leerlingen minder leuk. Vooral het bijhouden van woordelijke 
rapportages via de weblog of via een dummy vonden ze niet leuk. Een meer beeldende 
manier van reflecteren zoals via het ‘groeidocument’ (hoofdstuk 6) waardeerden ze wel, 
evenals het meer visuele reflectieformulier (hoofdstuk 4). Ook het documenteren van 
processen met foto’s was zinnig volgens de leerlingen, maar het schrijven daarbij von-
den ze minder prettig. Het lijkt belangrijk dat leerlingen ervaren dat reflectie bijdraagt 
aan het leren; dat het betekenisvol is. Misschien was de reflectie in veel projecten nu 
wel erg eenzijdig op het (abstracte) proces gericht en vond er wat weinig reflectie op het 
product in wording plaats (wat in feite ook proces is, maar dan concreet). 
De leerlingen hebben over het algemeen weinig leerervaringen gerapporteerd met het 
leren over een (zelfgekozen) thematiek, behalve in de projecten met een thematische 
aanpak (hoofdstuk 5 en 7). We kunnen ons afvragen of er nog andere interventies be-
dacht moeten worden om de leerlingen meer op die inhoud te richten. De verbinding 
met actuele kunst had verder kunnen worden uitgewerkt om hier misschien een grotere 
rol in te spelen. De thema’s die Bourriaud definieerde op de website van Tate (zoals 
reizen, heterochronia of grenzen, zie hoofdstuk 1) komen nu ook weinig terug bij de 
leerlingen. Wellicht kunnen zijn thema’s ingezet worden om de door leerlingen gekozen 
thema’s te verdiepen en zo ook inhoudelijk leren te bewerkstelligen. 

Aanbevelingen voor ontwerpen van altermodern kunstonderwijs 

Intercultureel

•  Ontwerp expliciete interventies gericht op interculturaliteit.
•  Gebruik actuele hybride kunstuitingen om interculturaliteit te benadrukken.
•  Kies een thematiek, zoals globalisering’, die de nadruk op hybriditeit legt en ruimte 

biedt voor persoonlijke ervaringen.

Leerlinggestuurd

•  Leerlinggestuurd werken vraagt van de docent een flexibele, open houding Je moet 
in staat zijn de door de leerling gevraagde begeleiding te bieden en moet kunnen 
afzien van interventie zonder de leerling aan zijn lot over te laten. 

•  Ontwerp een lesverloop van sturing naar steeds meer vrijheid: Leerlingen krijgen 
de kans te wennen aan meer autonomie.

•  Gebruik ‘enabling constraints’: zoek een balans tussen ondersteuning en 
vrijheid in de taak.

•  Denk na over of je alle leerlingen in de klas evenveel vrijheid moet geven of dat dit 
voor iedere afzonderlijke leerling anders kan zijn.

•  Een overkoepelende opdracht of lesstructuur kan, mits open geformuleerd, 
een kader geven waarbinnen de vrijheid groot is

Procesgericht

•  Modelleer (altermoderne) processen: geef de leerlingen voorbeelden van hoe een ar-
tistiek proces (beeldend onderzoek) kan verlopen. De docent kan dit voordoen, in een 
lesstructuur verwerken (hoofdstuk 4) of een kunstenaar dit inzichtelijk laten maken.

•  Neem veel tijd voor individuele begeleiding, waarin je verdieping aanmoedigt, zowel 
in inhoud als vorm van het werkstuk.

•  Leg (tussen)producten vast en neem tijd om te reflecteren op concrete producten 
als onderdeel van een doorgaand proces.

134



9.2 
Reflectie op het onderzoek  
Het onderzoeksproject Altermoderne kunsteducatie is voor alle betrokkenen begonnen 
als experiment met een open einde. De opdracht die Folkert Haanstra, lector Kunst- en 
cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten de onderzoekers 
gaf, was open geformuleerd en bood alle ruimte om ideeën te ontwikkelen voor de 
theoretische onderbouwing en de onderzoeksopzet. Wij hebben vervolgens de opdracht 
naar de docenten ook open geformuleerd, vanuit de overtuiging dat wij als onderzoekers 
samen met de docenten zouden onderzoeken hoe altermodern kunstonderwijs eruit zou 
kunnen zien. We hadden de luxe samen te kunnen werken met ervaren, gemotiveerde 
docenten die affiniteit hadden met de uitgangspunten, steun van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunsten, alle vrijheid om het onderzoeksproject op te zetten met open 
geformuleerde doelen en deskundige feedback.
Het onderzoeksproject heeft natuurlijk te maken gehad met een aantal praktische beper-
kingen. De trainingstijd voor de docenten was zeer kort: twee avonden nadat de docenten 
er al een lange werkdag op hadden zitten. Ook de intervisies waren zeer beperkt. Iedere 
docent kon maar één keer echt zijn verhaal vertellen en advies krijgen van de anderen. 
Meer gezamenlijke tijd was er eenvoudigweg niet. Idealiter zou er veel meer tijd zijn om ge-
zamenlijk de theorie door te nemen en de lesontwerpen nog eens aan de theorie te toetsen. 
Omdat er vooral ervaren docenten deelnamen, is gekozen voor een projectaanpak met 
relatief veel autonomie voor de docent als ontwerper. De assumptie was dat de docenten 
vooral elkaar verder zouden helpen in het ontwerp- en uitvoeringsproces. Dit bleek ook 
in grote mate het geval te zijn. Via de weblog en tijdens de intervisiebijeenkomsten 
gaven de docenten elkaar tips en reageerden op elkaars werk. Bij twee projecten, op het 
moment dat docenten de theorie niet geheel leken te begrijpen en dit niet voldoende 
door andere docenten werd opgemerkt, hebben de onderzoekers, onder toezicht van de 
klankbordgroep, besloten feedback te geven. Dit maakte de verhouding lastig en ook de 
onderzoeksaanpak enigszins problematisch, aangezien het de opzet was om te onder-
zoeken wat docenten voor implementatiemogelijkheden voor altermoderne kunstedu-
catie zien. Toch hebben we dit grotendeels kunnen realiseren: zodra de onderzoekers 
ervan overtuigd waren dat de docenten de theorie begrepen, werd de autonomie weer 
volledig bij de docenten gelegd.
Zoals we in de antwoorden op de onderzoeksvragen hebben beschreven, heeft het ont-
werponderzoek veel materiaal opgeleverd waarmee de uitgangspunten intercultureel, 
procesgericht en leerlinggestuurd in hun samenhang konden worden beschreven. In 
de theorievorming zijn we uitgegaan van de samenhang tussen de ontwerpconcepten. 
De docenten zeiden achteraf dat drie ontwerpconcepten erg veel waren. Het was soms 
moeilijk om ze met elkaar in overeenstemming te brengen; vaak lag de focus op twee 
van de drie concepten. We concluderen dat voor volledige inzet van de drie concepten 
meer trainings- en ontwerptijd nodig was geweest. Een tweede ontwerp en onderzoeks-
ronde lijkt ideaal, omdat de docenten nu veel geleerd en geëxperimenteerd hebben. 
Meer trainingstijd had de didactische toepassingen van altermoderne kunsteducatie 
uitgebreider bespreekbaar kunnen maken.
Ook in de dataverzameling kende het project een aantal beperkingen. Zo was er niet 
veel tijd om lessen te bezoeken. Veel inzicht in de projecten werd verkregen uit de reflec-
ties geschreven door de docenten. Hoewel deze inzichtelijk waren en goed geschreven, 
gaven ze geen volledig beeld van wat er in de les gebeurde, vanwege de selectie door 
de docent. Ook bij de leerervaringen van de leerlingen waren we beperkt tot geschreven 
leerzinnen. Interviews met leerlingen aan de hand van hun werkstukken en werkboeken 
zouden tot diepgaander inzicht kunnen leiden, maar daarvoor ontbraken helaas de tijd 
en de middelen. 
De restricties die de onderzoekers zichzelf en de docenten hebben opgelegd, hadden 
voornamelijk tot doel om het project haalbaar, onderzoekbaar en uitvoerbaar te houden. 
Het onderzoeksproject heeft een schat aan data opgeleverd, waar noodzakelijkerwijs 
keuzes in gemaakt moesten worden. In kwalitatief beschrijvend onderzoek is de blik en 
de keuze van de onderzoeker altijd een factor van betekenis (Boeije 2005), maar door veel 
terug te koppelen naar elkaar, de docenten en de experts hebben we een al te persoon-
lijke interpretatie van de onderzoeksgegevens vermeden.

Samenvatting en discussie

9.3 
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Naar aanleiding van onze bevindingen zou het zeker interessant zijn om vervolgonder-
zoek te doen naar de mogelijkheden voor altermoderne kunsteducatie. 
Een interessante uitgangspunt voor onderzoek is om experts (uit bijvoorbeeld de klank-
bordgroep) een ideaal altermodern project te laten ontwerpen op basis van het huidige 
onderzoek en de literatuur. Iedere docent zou deze lessen kunnen aanpassen en toespit-
sen op zijn specifieke context, doelgroep en mogelijkheden. Dit zou ook kunnen leiden 
tot uitgewerkte modellen voor altermodern kunstonderwijs in de praktijk en een verdere 
uitwerking van het concept intercultureel. Het zou interessant zijn verder onderzoek te 
doen naar concrete interventies voor intercultureel kunstonderwijs, omdat dit aspect 
het minst aan bod kwam in het huidige onderzoek.
Een andere mogelijkheid zou zijn om in een vergelijkbaar onderzoek het thema globa-
lisering centraal te stellen. Op die manier sluiten de lesprojecten dichter bij Bourriauds 
theorie aan en wordt interculturaliteit gemakkelijker bespreekbaar. Dit zou interessante 
lesontwerpen kunnen opleveren. Het is opvallend dat de docenten in dit project niet 
kozen voor dit in feite voor de hand liggende altermoderne thema. 
Het zou ook zeker interessant zijn om onderzoek op te zetten dat over een langere 
periode de mogelijkheden onderzoekt. De docenten verwachten allemaal veel betere 
resultaten, zodra de leerlingen gewend zijn aan deze manier van werken. Nu was het 
compleet nieuw en moesten de leerlingen echt op gang komen; aanvankelijk durfden ze 
de vrijheid niet te nemen. Tijdens de interviews, enkele weken na afloop van de projec-
ten, vertelde één van de docenten dat de leerlingen de verworven vrijheden niet zomaar 
meer in wilden leveren (hoofdstuk 3). De ontwikkeling van de leerlingen had enige tijd 
nodig om op gang te komen, maar leek wel een effect te hebben dat langer duurde dan 
het project. Dit geeft aanleiding om te veronderstellen dat longitudinaal onderzoek naar 
altermodern kunstonderwijs een interessante benadering zou kunnen zijn. Hoe ontwik-
kelt zich bij leerlingen een altermoderne werkwijze wanneer zij herhaaldelijk dan wel 
langdurig in vrijheid mogen werken?

9.4 
Tot slot
We kunnen concluderen dat binnen de gegeven kaders een eerste aanzet is gedaan 
tot het experimenteren met en onderzoeken van altermodern kunstonderwijs. Vooral 
de specifieke invullingen van procesgericht en leerlinggestuurd onderwijs zoals 
ontworpen door de docenten, geven veel inzicht. Het interculturele aspect zou verder 
ontwikkeld kunnen worden als het gaat om ontwerpen van interventies. Het past goed 
bij Bourriaud om te zeggen dat deze onderzoeksrapportage dus geen eindpunt, maar 
een tussenstap is in een doorgaand proces om het kunstonderwijs te blijven vernieu-
wen, verbeteren en actualiseren.

1   Aanvankelijk was er een zevende docent in het project met zeer interessante uitgangspunten. Zijn doel was de 
theorie van Kunst Algemeen en het beeldend werken voor Kunst Beeldend te koppelen. Vanuit persoonlijke inte-
resse zouden leerlingen iets uit de theorie van Kunst Algemeen kiezen en dit verder beeldend gaan onderzoeken. 
Er zou een overkoepelende interculturele thematiek gekozen worden die door de hele kunstgeschiedenis heen 
loopt: alle tijden en culturen, zoals de dood. Elke leerling zou hier met eigen verhalen op in kunnen gaan. Helaas 
strandde dit project voortijdig wegens grote lesuitval op school en persoonlijke omstandigheden. De bevindingen 
van dit project hebben wij niet in de rapportage mee kunnen nemen.
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Bijlage A: Projectopzet

Maand Activiteiten Inhoud

Voorjaar/zomer 2011 Werving VO-docenten

Oktober 2011 Klankbordbijeenkomst 1 Advies over training en 
onderzoeksopzet

November 2011 Training 1 Theorie, beginsituatie

December 2011 Training 2 Lesontwerpen

Afname voorinterviews met docenten

Januari 2012 Start uitvoering

Intervisie 1

Februari 2012 Klankbordbijeenkomst 2 Feedback over lesprojecten

Intervisie 2

Maart 2012 Intervisie 3

April 2012 Intervisie 4

Einde lesuitvoeringen

April/Mei 2012 Afname nainterviews met docenten

Mei 2012 Klankbordbijeenkomst 3 Bespreken uitkomsten

Bijlage B: Format reflectierapport

Reflectie portfolio

Geef in ieder geval schriftelijk antwoord op de onderstaande vragen. Geef zoveel mogelijk concrete 
voorbeelden van lessituaties! Vul zoveel mogelijk aan met visueel materiaal (foto/scan/film/ etc etc)! 

1.  Hoe verliep de les over het algemeen (motivatie/betrokkenheid leerlingen/ 
op gang krijgen van processen/goed gevoel voor jou als docent ed.)?

2.  Wat is anders gegaan dan je had bedacht?
3.   a  Vul het onderstaande schema in voor deze les.  
 b  Leg uit: Waar heb je deze les vrijheden gelaten voor de leerlingen? 

Waar heb je deze les structuur/ondersteuning geboden?
4.  Kun je aangeven in hoeverre in deze les altermoderne werkprocessen aan de orde waren? 

Geef een concreet voorbeeld (inclusief visueel materiaal)
5.  Kun je aangeven in hoeverre in deze les eigen interesses van leerlingen aan bod kwamen? 

Zo ja, welke onderwerpen? Hoe werd dit in gang gezet (leerling/docent)? 
  Geef een concreet voorbeeld (inclusief visueel materiaal)
6.  Noem 1 specifiek voorbeeld van een succesmoment in deze les.
7.  Noem 1 specifiek voorbeeld van een lastig moment in deze les.
8.  Stel dat je deze les over zou kunnen doen, wat zou je anders doen?
9.  Wat ga je de volgende les anders aanpakken of waar ga je op door?
10.  Is er nog iets anders bijzonders/opvallends gebeurd wat je zou willen laten weten?

Bijlagen

Bijlage C: Learner report

Vraag 1
Wat heb je de afgelopen periode geleerd of ervaren? Schrijf dit op in hele zinnen. Probeer zoveel mogelijk te 
noemen, maar schrijf alleen op wat je echt geleerd hebt. Je kunt iets hebben geleerd, maar je kunt ook hebben 
geleerd dat iets niet werkt of waar is. In de voorbeelden kun je zien wat we daarmee bedoelen.

Voorbeelden van hoe je de zin kunt beginnen zijn:

Algemeen Verrassingen/ uitzondering

Ik heb ervaren dat …(iets zo is)
Ik heb gemerkt dat ……….(iets zo werkt)
Ik heb gezien dat..
Ik heb beleefd dat…
Ik heb gevoeld dat…
Ik heb geleerd dat …. (iets zo is)
Ik heb geleerd dat….. (iets zo werkt)
Ik heb geleerd hoe… (iets gedaan moet worden)

Ik heb gezien dat het niet waar is dat…. (iets altijd zo is)
Ik heb gemerkt dat het niet waar is dat…. (iets altijd zo is)
Ik heb geleerd dat het niet waar is dat…. (iets altijd zo is)
Ik heb ontdekt dat er ook …. bestaan
Ik heb gemerkt dat iets niet altijd op …. manier, maar 
ook op …. manier gedaan kan worden
Ik heb geleerd dat niet…

Schrijf hier je antwoord(en)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vraag 2
Wat heb je de afgelopen periode over jezelf geleerd? Schrijf dit op in hele zinnen. Probeer zoveel mogelijk te 
noemen, maar schrijf alleen op wat je echt geleerd hebt. Je kunt iets hebben geleerd over jezelf, maar je kunt ook 
hebben geleerd dat iets niet werkt of waar is bij jou. In de voorbeelden kun je zien wat we daarmee bedoelen.

Voorbeelden van hoe je de zin kunt beginnen zijn:

Algemeen over mezelf Verrassingen over mezelf

Ik heb geleerd dat ik…….. vind, omdat …. 
Ik heb geleerd dat ik goed (of slecht) ben in…….
Ik heb gemerkt dat ik dat probleem het beste op…..
manier kan aanpakken, omdat…..
Ik heb ervaren dat ik…
Ik heb gemerkt dat ik……….
Ik heb gezien dat ik..
Ik heb beleefd dat ik…
Ik heb gevoeld dat ik…

Ik heb gezien dat het niet waar is dat ik altijd goed 
(of slecht) ben in……, omdat…..
Ik heb ervaren dat het niet waar is dat ik altijd goed 
(of slecht) ben in……, omdat…..
Ik heb ontdekt dat het niet waar is dat ik nooit….., 
maar…….
Ik heb geleerd dat ik iets ook op ……manier kan 
aanpakken.
Ik heb geleerd dat het niet waar is dat ik……….

Schrijf hier je antwoord(en)
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Vraag 3
Wat vond je het leukste / minst leuke aan de afgelopen lesperiode beeldende vorming? 
Schrijf dit op in hele zinnen.

Leukst:

Minst leuk:

Vraag 4
Was de afgelopen lesperiode anders dan de ‘gewone’ lessen beeldende vorming? Schrijf dit op in hele zinnen.

Ja/ nee (omcirkelen), 
omdat……

Vraag 5
Heb je tijdens de afgelopen lesperiode iets ontdekt waarmee je verder zou willen 
(in bv. volgende lessen of thuis)? Leg uit en schrijf dit op in hele zinnen.

Vraag 6
Begrijp je waar deze lesperiode over ging? Leg uit en schrijf dit op in hele zinnen.

Bijlagen

Bijlage D: Codeerschema’s

Learner report vraag 1 en 2 (samengenomen). Ik heb geleerd dat…

Categorie-labels Regels/ voorbeelden

1 Samenwerken Alle uitspraken over samenwerken

2 Proces leren Uitspraken over aanpakken, volgordes.
Bv. ik heb ontdekt dat je door veel uit te proberen op hele 
leuke ideeën kunt komen

3 Ervaren dat je iets (goed) kan Bv. ik heb geleerd dat ik goed kan samenwerken 

4 Niet kunnen/moeilijkheid ervaren Bv. ik heb geleerd dat het heel moeilijk is om een gevoel 
wat heel dichtbij jezelf ligt te uiten en het daardoor 
ook te vertellen

5 Betrokkenheid ervaren Bv. ik heb gezien dat (omdat wij het thema Chanel heel 
leuk vinden) het ook heel veel leuker vinden

6 Leren over het vak Bv. ik heb geleerd dat je bij beeldende vorming veel meer 
kan doordenken

7 Leren plannen Alle uitspraken over tijd/planning

8 Kunst (verruimen begrip) Opmerkingen over een nieuw kunstbegrip

9 Leren (eigen) thema Opmerkingen over leren over specifiek 
(zelfgekozen) thema.

10 Waardering vrijheid Bv. ik heb gevoeld dat ik het fijn vind om bij projecten alles 
zelf te kunnen doen en bedenken.

11 Product Bv. iets hoeft niet heel gedetailleerd te zijn om mooi te zijn

12 Techniek Bv. hoe je stop motion moet maken

13 Materiaal Bv. creatief leren zijn met huis-tuin-en keuken spullen

14 Verslagleggen proces Alle opmerkingen over weblog/logboek/ procesformulieren

15 Bewustworden eigen leren Neutraal geformuleerd, vaak persoonlijke eigenschap: 
Bv. ik heb geleerd dat ik geduldig ben 

16 Beeldende aspecten Bv. ik heb geleerd dat je met kleuren hele tegengestelde 
gevoelens kan uitdrukken

17 Iets leuk vinden Bv. ik heb geleerd dat ik heel erg van tekenen houdt, 
met name gezichten

18 Iets niet leuk vinden Bv. ik heb geleerd dat ik formulieren invullen stom vind

19 Overig

Zodra in een specifieke casus opmerkingen in een categorie minder dan 2% voorkwam 
is de categorie samengevoegd met ‘overig’.
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Learner report vraag 4a

Categorie

1 Vrijheid/alles mocht/zelf bepalen

2 Sfeer/samenwerken

3 Niet hoeven tekenen/schilderen

4 Werken met moderne materialen

5 Creatief zijn/ iets maken/productie

6 Product (bv trots zijn op product)

7 Kunstenaars in de klas/ atelierbezoek/museumbezoek

8 Werken aan een specifiek (zelfgekozen) thema

9 Overig

Learner report vraag 4b

Categorie

0 Niks ingevuld

1 Veel vrijheid/niet weten wat je moet doen/moeite opstarten/moeite met op idee komen

2 Tijdsdruk

3 Reflecteren/proces bijhouden/weblog/formulieren

4 Chaos in de klas/ongestructureerdheid/onduidelijkheid

5 Technische problemen (kapotte camera’s ed.)

6 Kunstenaars in de klas/atelierbezoek/museumbezoek

7 Niet gelukt origineel te zijn

8 Overig
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De altermoderne 
docent is een…
De altermoderne 
docent is een…
Een reflectie
Robert Klatser

‘We work in the dark, we do what we can, we give what we have, our doubt is our pas-
sion and our passion is our task. The rest is the madness of art.’ (Henry James, 1893) 

In mijn artikel ‘Flip & Flap en de altermoderne kunsteducatie’ (Klatser 2010) introduceerde 
ik altermoderne kunsteducatie als mogelijkheid om in plaats van of naast bestaande cur-
ricula een radicaal en activistisch kunstonderwijs te ontwikkelen met leerlinggestuurde 
didactiek als uitgangspunt. Een kunstdidactiek die interculturaliteit als mogelijkheid ziet 
in plaats van probleem en die de actuele kunst als referentiekader heeft. Uiteindelijk draait 
kunstonderwijs erom bij leerlingen artistieke denkprocessen op gang te brengen, zodanig, 
dat zij in staat zijn zichzelf interessante opdrachten te geven in plaats van taken van de 
leerkracht uit te voeren. De culturele werkelijkheid van de leerlingen komt bovendien het 
best tot haar recht vanuit een leerling- en vraaggestuurde didactiek, omdat die maximale 
ruimte biedt aan de veelvormigheid van leerlingen die zich in verschillende subculturen 
en informele netwerken bewegen. Daarbij gebruik maken van de inzichten van de actuele 
kunst en de werkwijze van kunstenaars lijkt een adequate strategie om interessante en 
boeiende denk- en maakprocessen op gang te brengen. 
Bij ‘Flip & Flap’ ben ik onbevangen te werk gegaan, niet gehinderd door de verplichting 
om mijn aannames aan de weerbarstige praktijk te toetsen. Ik was aangenaam verrast 
dat Folkert Haanstra, lector Kunst- en Cultuureducatie aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en later het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, het mogelijk maakte om 
Marike Hoekstra en Talita Groenendijk aan te trekken om onderzoek te doen naar alter-
moderne kunsteducatie in de onderwijspraktijk. Met bewondering heb ik gadegeslagen 
hoe de onderzoekers en de docenten het theoretisch kader verder hebben uitgewerkt en 
geoperationaliseerd. Mede door hun enthousiaste aanpak en speelse opzet, indachtig de 
uitgangspunten van altermoderne kunsteducatie om docenten maximale ruimte te bie-
den om zelf onderzoekend en ontwerpend met de leerlingen aan de slag te gaan, is het hen 
gelukt veel interessant materiaal te verzamelen. 
Het is noemenswaardig dat zes docenten in het voortgezet onderwijs het hebben ge-
waagd om samen met hun leerlingen (!) een sprong in het ongewisse te doen en zich in 
dit altermoderne avontuur hebben gestort. Ze hebben het aangedurfd om zich in te zetten 
voor een werk in wording zonder duidelijk omschreven richtlijnen, laat staan lessenseries, 
en zonder voorspelbare resultaten. Ze konden (tijdelijk) geen geijkte wegen bewandelen 
of een beroep doen op ervaring en routine. Bovendien kon alles ook nog gaandeweg het 
onderzoek veranderen, hetgeen natuurlijk heel altermodern is. En dat gold niet alleen het 
onderzoek zelf zoals de uitspraak van een leerling over zijn eigen proces illustreert: ‘Ik heb 
ervaren dat je ideeën in de loop van je project kunnen veranderen.’ (Ingeborg). Bovendien 
bleek het moeilijk heldere criteria vast te stellen en was er aanvankelijk geen duidelijke hy-
pothese beschikbaar. Typisch een voorbeeld van een ‘wicked problem’, zoals Horst Rittel 
dat noemde, het schrikbeeld van elke rechtgeaarde onderzoeker (Rittel 1973). Kunstenaars 
daarentegen zoeken wicked problems juist op, want die belichamen de belofte van origi-
nele ontdekkingen. 
Dat docenten en leerlingen met onzekerheid hadden te kampen, blijkt herhaaldelijk uit 
de projectbeschrijvingen in dit rapport. Docenten noch onderzoekers hebben zich echter 
door hun onzekerheid laten leiden, maar door nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Het 
meeste sociaalwetenschappelijk onderzoek gaat gebukt onder angst voor onzekerheid 
en blijft daarom vaak onuitgevoerd. Wanneer we een uitspraak willen doen over een soci-
aalwetenschappelijk proces in een zeer complex samenhangend systeem, kan dat alleen 
maar door tolerantie voor onzekerheid in te bouwen (Julius Kuhl 2001) en dat is precies 
wat de onderzoekers in dit onderzoek hebben gedaan. 
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Hun resultaten laten in het algemeen zien dat angst voor de geboden vrijheid en verant-
woordelijkheid, die de verworven autonomie met zich meebrengt, leerlingen en docenten 
aanvankelijk parten speelt. Toch maakt de onzekerheid over onvoorspelbare uitkomsten 
of onverwachte resultaten van procesgericht werken allengs plaats voor toenemend 
enthousiasme, zoals een uitspraak van een docent laat zien: ‘Ze [leerlingen] werden zelfs 
steeds enthousiaster naarmate de lessen vorderden en velen willen nog doorgaan.’ (casus 
Rosanne). Een andere docent meldt: ‘En ik vind het leuk om tegen leerlingen te zeggen: 
wat is jouw eigen idee eigenlijk? (casus Ingeborg). Het enthousiasme van leerlingen komt 
ook naar voren als een aantal zegt zelfs niet meer terug te willen keren naar een meer 
docentgestuurd systeem: ‘Ik heb voor de eerste keer gehad dat ik er ook thuis aan bezig 
was, ik zat er helemaal in.’ (casus Oskar). Ook leerlingen die niet gewend zijn zelfstandig 
beeldende problemen te vinden, leken later de smaak te pakken te krijgen: ‘Het minst 
leuk was dat je helemaal zelf iets moest bedenken, maar als je eenmaal iets hebt gevonden 
is het superleuk!’(casus Hanke) Of: ‘Ik heb geleerd zelf opdrachten aan mezelf te geven.’ 
(casus Rosanne). 
Het is verbazingwekkend dat er zelfs na zo’n korte periode, in een tijdelijk project, 
al  zoveel, weliswaar prille en voorzichtige verschuivingen in het denken hebben plaats-
gevonden. Over een langere tijdspanne valt te verwachten dat dit zal doorzetten, mede 
doordat leerlingen dan beter gaan begrijpen wat er van hen wordt verwacht en gebruik 
leren maken van de hen geboden vrijheid. Docenten zullen beter toegerust raken op de ge-
wijzigde didactische houding. Nieuwe lichtingen leerlingen weten niet beter en docenten 
hebben een didactiek kunnen ontwikkelen die bij de eigenaardigheden van henzelf en de 
leerlingen aansluit en gestoeld is op een persoonlijke, zo men wil, meer idiosyncratische 
visie. Zoals dit kortstondig experiment laat zien, bevordert het niet alleen de diversiteit 
van het werk van leerlingen, maar benadert ook elke docent de altermoderne kunsteduca-
tie verschillend en pakt de vertaling naar de praktijk telkens anders uit, afhankelijk van de 
wisselwerking tussen leerling en docent in telkens een andere schoolcontext. 
Naast deze optimistische constateringen wil ik niet nalaten ook een aantal terugke-
rende dilemma’s en vragen te signaleren. Het zijn veelal dezelfde veronderstellingen en 
vragen die ik voor en tijdens het onderzoek heb opgevangen in gesprekken met studen-
ten, stagiaires en collega’s. Deze problemen bleven niet zelden tussen hen en de ideeën 
van de altermoderne kunsteducatie in staan. Daarom zal ik, op het gevaar af dat mijn 
opmerkingen als survivalhandleiding of voorschrift voor de altermoderne docent kunnen 
worden opgevat, in de volgende paragrafen vijf in het oog springende vragen bespreken. 
Ze zijn bedoeld ter inspiratie en als bijdrage aan een, zeker buiten Nederland, al langer 
bestaande discussie. 
 
–  Hoe begin je een altermoderne les en hoe realiseer je een zinvolle, productieve alter-

moderne les binnen vijftig minuten of een blokuur?
–  Moet interculturaliteit het leidend principe zijn en zo ja, hoe zorg je ervoor dat dit 

aan de orde komt?
–  Betekenen autonomie en vrijheid voor leerlingen en docent dat iedereen maar wat kan 

doen? Hoe laat je leerlingen vrij en wordt er toch resultaat geboekt?
–  Hoe en wat moet ik beoordelen? Hoe bepaal ik criteria? Draait alles om het proces of 

speelt het resultaat ook een rol?
–  Staat altermoderne kunsteducatie op gespannen voet met het bestaande curriculum 

en het schoolsysteem? Legitimeren en incorporeren of . . .? 

Een zinvolle altermoderne les 
in vijftig minuten? 

‘Het is een organized chaos.’ (docent Saskia van Heugten) 

De altermoderne docent is een praatjesmaker. Hij licht toe, maakt bewust, bespreekt en 
reflecteert. Maar voor alles bereidt hij zichzelf en zijn leerlingen terdege voor. Leerlingen 
ervaren de onverwacht grote vrijheid voor hun eigen leerproces en de bijbehorende 
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verantwoordelijkheid in het begin als een obstakel. Anders dan voorheen worden ze 
ineens gewaardeerd als mensen wiens gedachten en fantasie ertoe doen. Ze zijn gewend 
geraakt zich in het beste geval dociel en afwachtend op te stellen en te reageren op an-
dermans thema’s en opdrachten. Vooral als ze niet a priori gemotiveerd zijn of begrijpen 
waar dit nu weer voor nodig is. Daarom is het belangrijk dat ze vooraf, weliswaar op eigen 
niveau, kennis kunnen nemen van de visie en achtergronden van altermoderne kunstedu-
catie en de manier waarop ze samen met de docent criteria vaststellen. 
Deze beperkte vorm van metadidactiek maakt leerlingen betrokken en medeverantwoor-
delijk. Het geeft ze het gevoel dat ze er echt toe doen en serieus genomen geworden: een 
belangrijke eerste stap in het scheppen van een vertrouwensband en een veilige omge-
ving. Het is van belang daar als docent tijd in te steken en in te investeren, zoals ook do-
centen van het onderzoek benadrukken: ‘ Dus het project gaat ook heel erg over het werken 
aan een veilige sfeer.’ (casus Oskar). Of: ‘Zorgen voor een veilige omgeving waarbinnen 
leerlingen over hun werk durven praten.’ (casus Ingeborg)
Naast een gedegen inleiding vooraf kan ook een goede structuur en organisatie, die 
anticipeert op ontwikkelingen die zich tijdens het proces kunnen voordoen, de leerlingen 
veiligheid bieden. Dat betekent onder meer dat de docent genoeg bronnen en materialen 
beschikbaar heeft en dat hij zich heeft voorbereid op vragen of problemen waar leerlingen 
mee kunnen komen. Leerling- en vraaggestuurd laten werken betekent zeker niet laisser 
faire of je ne sais quoi. De docent van het Spinoza Lyceum adviseert dan ook ‘heel goed 
na te denken over hoe je het gaat organiseren, want dat is bij dit wel het allerbelangrijkst’. 
Ofwel de altermoderne docent kan niet zomaar voor de klas gaan staan om maar te zien 
wat er gebeurt. Alle mogelijke didactische stappen moeten, voor zover mogelijk, vooraf 
‘gerepeteerd’ zijn en er moet aan alle praktische voorwaarden voldaan zijn. ‘Het is een 
organized chaos.’ (casus Saskia) en ook docent Oskar stelt vast: ‘Dat vraagt behoorlijk 
wat organisatie gek genoeg. Vooruitdenken.’ Eén docent heeft zelfs een heel stappenplan 
in zijn hoofd, maar hij houdt ook rekening met de ongelijke ontwikkeling die leerlingen 
doormaken en die inherent is aan het grillig verloop van het creatieve proces. Hij wist dat 
de door hem onderscheiden fasen ‘niet noodzakelijkerwijs samen[vielen] met de acht les-
sen en liepen in de praktijk deels in elkaar over. Leerlingen hebben niet allemaal alle fases 
hoeven doorlopen.’ (casus Erik). 
 
De altermoderne docent is een denker. Bij de voorbereiding hoort ook een goed door-
dachte, maar niet rigide visie, zodat het mogelijk is flexibel in te gaan op de kwalitatief 
sterk wisselende ideeën van leerlingen en het subtiele persoonlijke verhaal. 

De altermoderne docent is een opportunist en weet in te springen op onvoorziene omstan-
digheden of mogelijkheden die zich tijdens het leerproces aandienen. Een te sterke fixatie 
op een goed eindresultaat maakt het immers moeilijk om open te staan voor ambiguïteit, 
dubbelzinnigheid, mislukking, twijfel of dagdromen. Het nemen van risico’s lijkt in het 
licht van een goed eindresultaat onzinnig of contraproductief, maar, zoals ook uit dit on-
derzoek blijkt, het is noodzakelijk het toeval uit te dagen als men op de lange termijn intrin-
siek gemotiveerde leerlingen wil laten zien hoe zij zich kunnen ontwikkelen. Een heldere 
visie, een goede voorbereiding en weten wat men zoal kan verwachten, is cruciaal. Weten 
wat men doet, is bovendien vereist, omdat het om jongeren gaat aan wie wordt gevraagd 
om vanuit de eigen ideeën en individuele verhalen te werken en die zichzelf daardoor, juist 
in deze levensfase, uiterst kwetsbaar maken. Goed voorbereid zijn is ook noodzakelijk om 
te weten hoe men ruimte kan scheppen om de gewenste autonomie mogelijk te maken en 
te kunnen anticiperen op het ongewisse en het per leerling verschillend verlopende crea-
tieve proces. De docent zal vooraf nagedacht moeten hebben over hoe het proces op gang 
gebracht kan worden of wat hem te doen staat als er tijdens het grillig verloop stagnatie 
optreedt. Hij moet flexibel genoeg zijn om afleidingsmanoeuvres te verzinnen of in dialoog 
met de leerling te laten zien hoe, waar en wanneer zich alternatieven voordoen.
‘Hoe je als docent alle leerlingen aan het werk krijgt zonder ze een duidelijk geformuleerde 
of thematische opdracht te geven,’ is de meest gestelde vraag, gevolgd door: ‘En hoe 
realiseer je dat binnen vijftig of honderd minuten?’ Een uitspraak als ‘De situatie in de klas 
laat zich het best omschrijven als een werkplaats, waar van alles gebeurt zonder overkoepe-
lende opdracht’ (casus Hanke), zullen weinig docenten en studieleiders met enthousiasme 
aan horen, maar ook leerlingen zullen sceptisch en wantrouwend zijn, ondanks alle kansen 
en mogelijkheden die ze misschien nog niet zien. ‘Geef maar een opdracht, dan weten we 
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waar we aan toe zijn of doe maar gewoon, dat is al moeilijk genoeg.’ Juist daarom is het 
interessant te zien dat tijdens het onderzoek een aantal leerlingen gaandeweg en verba-
zingwekkend snel overtuigd raakt van de voordelen van het zichzelf opdrachten geven: 
‘Ik heb gemerkt dat ik het leuk vond dat we zelf de opdracht mochten verzinnen’ (casus 
Hanke) en ‘Ik heb geleerd zelf opdrachten aan mezelf te geven’ (casus Rosanne). Niet dat 
leerlingen het gemakkelijk vinden, maar daar weegt de tevredenheid over het zelf kunnen 
bepalen tegenop: ‘Ik heb ervaren dat als je complete vrijheid krijgt, het moeilijker is dan 
met een opdracht werken. Hierdoor gaat het meer over jezelf’ (casus Rosanne). Ook voor de 
docent kan het bevredigend zijn: ‘Het is in het begin net zo erg wennen voor mij als voor de 
leerlingen. Daarna was het verder zo leuk dat ik bijna niet meer hoefde te sturen en dat ze 
totaal hun eigen plan hadden getrokken. (casus Saskia)

De altermoderne docent is een gangmaker. Ook de altermoderne docent moet de les 
laten beginnen. Het meenemen van een plaatje, een kunstwerk, een foto van thuis of de 
inhoud van de (school)tas zijn favoriete aanvalstactieken van docenten als het intercul-
turaliteit of identiteit betreft. Dat ligt voor de hand gezien de tijdsdruk en de behoefte 
aan (snelle) resultaten, maar het bepaalt tegelijkertijd in veel gevallen het verloop van 
het proces. Als de docent ook nog de randvoorwaarden of de criteria vaststelt, is dat 
in hoge mate sturend. Het maken van schetsen en foto’s, het voeren van gesprekken, 
het verzamelen van materiaal en het maken van een mindmap zijn ook bruikbare stra-
tegieën voor de leerling om zich te oriënteren, alhoewel het maken van een mindmap 
misschien voor sommige leerlingen die tactieler ingesteld zijn minder geschikt is. Het is 
ook de vraag of zo’n mindmap het denkproces niet te discursief maakt, teveel vertraagt 
en de ongrijpbare processen in het onbewuste niet dwarsboomt en serendipiteit afremt. 
Leerlingen zouden juist in staat gesteld moeten worden om onvermoede verbanden 
tegen te komen. Het lijkt beter de leerling een werkwijze te laten ontdekken die ‘past’ 
bij zijn ideeën of uit een aanbod te laten kiezen: ‘Eén jongen is buiten de school mensen 
gaan fotograferen en interviewen, één meisje heeft de uiterlijke overeenkomsten van 
haarzelf en haar gezinsleden onderzocht’ (casus Ingeborg).

De altermoderne docent is een gespreksleider. Hij zou ook kunnen beginnen met 
gesprekken, inventariseren van autobiografische gegevens, het maken van een mood-
board of het aanleggen van een dossier of een blog, uitgaande van de tijdspanne van 
een heel schooljaar met onvoorspelbaar verloop en uitkomsten. Vergelijkbare ervaringen 
van bijvoorbeeld schoonheid of liefde, geluk en verdriet, die cultuur, tijd en plaats 
overstijgen, kunnen onderwerp van de eerste stappen zijn. Na één of enkele inleidende 
gesprekken kan de docent samen met de leerling achterhalen welke ideeën voor de 
leerling van betekenis zijn en die het proces kunnen laten beginnen, versnellen of in-
tensiveren. Oskar gaat uit van een bron uit de beeldende kunst als hij leerlingen vraagt: 
‘Kies een eigen (kunst)bron die je raakt, aan het denken zet of inspireert.’ Hij gaat ervan 
uit ‘dat de leerling niet blanco begint, maar juist een schat aan informatie met zich mee-
brengt’ (casus Oskar). Na een periode van gewenning spreken leerlingen meestal hun 
waardering uit dat hen de mogelijkheid werd geboden bij zichzelf te kunnen beginnen: 
‘Zo kom je uit op iets dat compleet van jezelf is, omdat je helemaal zelf mag beslissen 
welke kant je op gaat’(casus Oskar). Een andere docent pakt het net weer anders aan 
als ze de leerlingen vraagt om ‘een zelf te bepalen object van huis mee te nemen en een 
geprint artikel dat volgens jou met kunst te maken heeft’ (casus Hanke).
Het inventariseren van verhalen en ideeën kan naar aanleiding van een individueel 
gesprek, een groepsgesprek, 2D- of 3D-schetsen, schriftelijk of door het verzamelen en 
aanleggen van een (digitaal) dossier/ portfolio. Elke ingang om het proces bij de individu-
ele leerling op gang te brengen voldoet: schrijven, vertellen en opnemen, interviewen en 
vastleggen, verzamelen, fotograferen, filmen, geluid opnemen, muziek maken, tekenen of 
bewegen. Van belang is dat zo veel mogelijk wordt vastgelegd en verzameld in een (digi-
taal) portfolio, doos, map, boekje, ordner of welke vorm dan ook. Inventariseren, verzame-
len, vastleggen, vormgeven, reflecteren zijn de stappen, maar niet per se in deze volgorde. 
Maar hoe gaat het dan tijdens het werken in groepen? Moeten we ze wel in groepen laten 
werken? Het creatief proces is toch vooral individueel? Een gedifferentieerde aanpak lijkt 
het beste; leerlingen die vanzelf aan de slag kunnen en ideeën hebben, moeten individueel 
kunnen werken. Anderen die spontaan in groepjes willen werken, kunnen dat doen en 
sommigen hebben intensievere begeleiding van de docent nodig. Een probleem met 
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groepswerk is dat de dynamiek van de groep stagnerend kan werken op het individuele 
denkproces. Er ontstaat vaak een compromis, een amalgaam van ideeën van de hardst 
schreeuwende of meest dominante leerling, maar dat hoeft niet altijd degene te zijn met 
de beste ideeën. Om die reden kan in sommige gevallen brainstormen het proces nega-
tief beïnvloeden, tenzij er een gespreksleider is die scherp toeziet op de gelijkwaardige 
deelname van iedere leerling en op de kwaliteit van de inbreng. De ingesleten rol die 
leerlingen, vrijwillig of niet, bewust of niet, in de groep vervullen kunnen remmend werken 
op het proces om tot iets wezenlijks te komen. Schaamte of angst voor imagoschade kan 
in de weg staan om intieme gedachten of ervaringen aan de openbaarheid prijs te geven. 
Bij werken in groepjes is een gezamenlijk ‘groeidocument’ (casus Saskia) een mooi 
voorbeeld van hoe leerlingen kennis kunnen nemen van elkaars ideeën, zodat er een soort 
learning community ontstaat waar kennis wordt gegenereerd en ideeën met elkaar kun-
nen worden gedeeld. In het geval van docent Erik kunnen we beter spreken van een com-
munity of practice (Wenger 2010), die processen zichtbaar kan maken en vorm kan geven: 
‘In de vorm van een werkplaats zouden leerlingen zich bezig kunnen houden met materi-
aalonderzoek. Dat is nu onderbelicht gebleven, maar dat zou volgens Erik een belangrijke 
toegevoegde waarde hebben’ (casus Erik) Bij docent Hanke lijkt spontaan een vorm van 
een werkplaats te zijn ontstaan: ‘De situatie in de klas laat zich het best omschrijven als 
een werkplaats, waar van alles gebeurt zonder overkoepelende opdracht’ (Casus Hanke).

De altermoderne docent is een alerte luiwammes. De altermoderne docent doet liefst niets, 
alleen als het moet. Als leerlingen eenmaal aan de slag zijn of tijdens de ideeontwikkeling, 
is er niets tegen inbreng van de docent zo lang dat terughoudend gebeurt en pas wordt 
ingezet nadat is gebleken dat de leerling in een impasse is geraakt en daar niet zelf uit kan 
komen. Grijp bovendien in in de geest van de ideeën van de leerling, 
met ruimte voor diens eigen inventiviteit. De impasse en het vastlopen zijn inherent 
aan het creatieve proces. Het lijken improductieve momenten, maar kunnen waardevolle 
perioden zijn waarin nieuwe mogelijkheden verscholen liggen. Door de leerling ‘gecon-
troleerd’ tijd en ruimte te gunnen om de impasse door te maken en zelf te overwinnen, 
leert hij daarmee omgaan. Pas dan is er daadwerkelijk sprake van een leerproces dat het 
uitvoeren van opdrachten of het opdoen van kennis en vaardigheden overstijgt. 
Natuurlijk moet de docent steeds zoeken naar een evenwicht tussen handelen en niet-
handelen. In de praktijk blijkt het lastig docenten over te halen om niet te handelen. Mede 
gezien de korte lesduur is het niet de bedoeling dat de leerling in een onaanvaardbaar 
lange dip terecht komt. De altermoderne docent denkt bij voorkeur niet van les tot les of 
zelfs niet van blok tot blok, maar in studiejaren. Dit vergt een niet te onderschatten omslag. 
Bijna net zo veel moeite hebben docenten met het ombuigen van hun didactische stijl. 
Niet in opdrachten denken, niet sturen en niet beoordelen is bijna het onmogelijke vragen. 
Het is aan vissen vragen niet te zwemmen. 
Zelfs docenten verleiden de eigen voorkeuren te volgen, in weerwil van wat collega’s of de 
instelling ervan vinden, wekt wantrouwen. De scepsis en kritiek en het vooroordeel dat 
leerlingen die vrijheid en verantwoordelijkheid niet aan kunnen is begrijpelijk, want in eer-
ste instantie wordt die aanname vaak bevestigd. Zelfs bij docenten die aan dit onderzoek 
meewerkten, overheerste scepsis die bij aanvang van het project werd bevestigd. 
‘De vrijheid in werkwijze en techniek leverde paniek op bij de leerlingen.’ Maar dan: 
‘Tijdens de derde les gingen sommige leerlingen al meer vrijheden nemen [...]Deze les 
leken de leerlingen te wennen aan de vrijheid.’ En uiteindelijk: ‘Bij de start van de vijfde les 
zitten de meeste leerlingen op een eigen spoor. Sommigen zijn eerder naar school geko-
men om alvast te kunnen werken’ (casus Oskar). Ook docent Hanke constateert verwar-
ring bij de leerlingen als er geen sturing en einddoel is: ‘Als je dat weghaalt, zal elke klas 
en elke leerling erop reageren. […]Iedereen is er toch uitgekomen.[ . .] Ik realiseerde me 
halverwege de les van 130 minuten dat iedereen bezig was en dat ze zelf vooruit konden 
komen in een leerlinggestuurde les. Ik vond dat fijn om te merken.’ (casus Hanke)
Uit deze en andere verslagen blijkt dat de onzekerheid en het vooroordeel in de eerste 
lessen bevestigd werd, maar dat in de daarop volgende lessen de paniek van leerlingen 
plaatsmaakte voor inspiratie, voor intrinsieke motivatie en dat de meesten ‘lekker’ aan het 
werk waren, wat sneller is dan ik aanvankelijk had verwacht. Het is ook geen wonder dat 
leerlingen (en docenten) moeten omschakelen als ze van kinds af aan worden opgevoed 
met het idee dat opdrachten altijd moeten eindigen in eenduidig omschreven eindresul-
taten. De meesten hebben daardoor elk vertrouwen in eigen denken en doen verloren. 
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Hoogstens in het domein van hun informele netwerken kunnen ze enig zelfvertrouwen 
terugwinnen, niet gadegeslagen door de alom tegenwoordige opvoeders en professionals. 

Artistieke invalshoeken (1)

Tien curatoren typeerden de werkwijze van honderd veelbelovende actuele kunstenaars. 
Hun omschrijvingen (Filipovic, Elena et al 2010) kunnen dienen als inspiratie voor alter-
moderne kunstlessen. Nadrukkelijk niet als grabbelton voor thema’s of opdrachten, 
maar als aanleiding om het denken van de leerling richting te geven. 

–  Possibilities of thinking and doing: mogelijkheden van denken en doen 
–  Home-made aesthetic: homemade esthetica; een taart, een familiefilmpje, een sprei, 

een  website, een  vogelhuisje
–  Physical intervention: fysieke interventie op straat, in school, in de supermarkt
–  Self-control: uiterste zelfcontrole als fakir, acrobaat, asceet, sporter, of astronaut
–  A capacity to construct fantastical visions: het vermogen om fantastische constructies 

te bouwen 
–  Impression of change: het vermogen (plotseling) te veranderen, iets te veranderen; een vorm, 

kleuren,  gedrag, anderen, de wereld
–  Brute materiality: puur materialisme, rauwe materie, geuren, oervormen, bricolage
–  Clockwork-like efficiency: minutieuze efficiency, wonder van techniek, inovatie, robotisme, cel
–  Small acts: bescheiden acts, kleine ingrepen, voorzichtige experimenten
–  Features of the environment and its habits that might ordinarily be taken for granted: 

 verschijnselen van de omgeving en gewoonten die voor vanzelfsprekend worden aangenomen 
en normaal gesproken over het hoofd gezien worden

–  Poetic absurdist performance: poëtische, absurdistische performance, ontregelende 
 voorstelling,  dichterlijke frivoliteit, onzinnige bezigheid

–  Drawing capacity for conjuring illusion: zinsbegoocheling door tekenvermogen, 
 hyperrealistiche bullshit, tekening!

–  How to reveal the fictive, even illusionary, in the documentary genre: hoe het denkbeeldige, 
het fictieve zich in een documentaire kan openbaren; werkelijkheid is vreemder dan men zich 
kan voorstellen 

–  Potential of dead matter: de kracht van dood materiaal
–  Translation and re-writing: vertalen en herschrijven, van herinneringen, van teksten, van 

 communicatieve boodschappen, van reklame, van gebruiksaanwijzingen.
–  The found narratives serve as an exoticized pretext through which she can explore relational 
–  interaction: De toevallig gevonden verhalen dienen als een ongewone gebruiksaanwijzing om 

interacties met anderen te onderzoeken 
–  Employ techniques of mirroring, slow motion, shadow theatre and repetition to  mimic 

 rudimentary 
–  video-editing effects:maak gebruik van de volgende technieken: spiegelen, slow motion, 

 schaduw theater en herhaling om rudimentaire videotechnieken na te bootsen
–  Every work he creates is completely different, devoid of any subjective style: elk werk dat hij 

maakt, is totaal verschillend van het voorgaande en van het volgende en blijft ver weg van elke 
herkenbare stijl She directs her camera wherever sunlight (or moonlight) falls. Her photographs 
offer a presentiment that there are worlds out there, still invisible to us, no matter how wide 
we open our eyes: Ze richt haar camera overal waar zonlicht of maanlicht op valt. Haar foto’s 
 veroorzaken een voorgevoel dat er daar buiten ook nog  werelden zijn die voor ons verborgen 
blijven, hoe wijd wij onze ogen hebben opengesperd

Hierboven vermeldde ik al dat sommige van de docenten in dit onderzoek de les zijn 
begonnen door het stellen van een thema. Er is echter enige ruimte tussen het noemen 
van een thema en het wijzen van een ingang of richting. De fascinaties van de leerling, 
de visie van de docent, de omgeving, de actuele kunst, het tijdsgewricht zijn variabelen 
die een andere richting of kleur kunnen geven aan de gesprekken en aan de manier 

De altermoderne docent is een…

waarop leerlingen zichzelf opdrachten geven en het creatieve proces starten. Mogelijke 
manieren om dit proces aan te zwengelen zijn het persoonlijke verhaal, de grap, het spel 
en de waarneming.

Het persoonlijk verhaal
 
‘Dus dit blok ging eigenlijk over wat onszelf interesseert.’(casus Hanke) 

 
De altermoderne docent is géén mental coach. Toch moet hij proberen het persoonlijke 
verhaal van de leerling expliciet te maken, zodat deze kan onderzoeken of onderdelen 
daarvan zich lenen voor een artistieke vertaling want het persoonlijke verhaal kan 
een vanzelfsprekende ingang zijn om het artistieke proces aan de gang te helpen. 
De  autobiografie, het individuele verhaal beperkt zich niet uitsluitend tot autobiografische 
herinneringen maar heeft ook betrekking op verbeelding of de vermenging van fictie en 
werkelijkheid. De aanknopingspunten en daarmee de mogelijkheden liggen besloten in de 
vragen: ‘Hoe herken ik de elementen die van betekenis zijn in mijn autobiografie en welke 
laten zich vertalen naar artistieke mogelijkheden of laten een beeldende verwerking toe’, 
‘Hoe is de ruimte die bestaat tussen leerling als persoon en als maker te overbruggen’ en 
‘Welke ideeën herbergen een interculturele lading of betekenis.’
Het persoonlijk drama dat bijvoorbeeld kan ontstaan door confrontaties met de al dan niet 
traditionele achtergrond van de familie, met de omgeving en de cultuur, vormt een rijke 
bron die aangeboord kan worden. De leerling hoeft zich alleen open te stellen en ontvanke-
lijk te worden voor de betekenisvolle kanten ervan. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, maar 
als hij leert inzien dat dit materiaal in hemzelf sluimert, al aanwezig is en dat het daarom 
waardevol is, dan is al een wereld gewonnen en is het de moeite waard om het tot expres-
sie te brengen. In plaats van een vergaarbak van problemen wordt zijn eigen leven een 
mer à boire om artistieke denkprocessen op gang te brengen en als leerlingen de diverse 
en eigenzinnige onderwerpen van elkaar zien, stimuleert dat hen opnieuw. De volgende 
uitspraak laat zien hoe er een wereld open gaat: ‘Dat iedereen iets heeeel anders had en 
dat is zooo veel leuker’(casus Saskia). Interessant is ook hoe verhalen transformeren als ze 
zich spelenderwijs ontwikkelen tot iets nieuws waarvan de contouren telkens opnieuw 
geschetst worden met en door artistieke middelen. Vanaf het moment dat de leerling aan 
de slag gaat, wordt gaandeweg het onderscheid tussen persoon en maker overbrugd: 
de leerling ontwikkelt middelen om gedachten en gevoelens te transformeren naar een 
artistiek werk dat niet alleen voor hem zelf, maar ook voor de ander van betekenis kan zijn. 
Daarmee wordt dit transformatieproces van het persoonlijke naar een algemeen niveau 
tevens een middel tot reflectie. Het kan daarmee de aanleiding vormen voor een dialoog 
tussen leerling en leraar en tussen leerlingen onderling. Dan is de cirkel van denken, pra-
ten, maken en reflecteren rond. Het altermoderne ligt voor het oprapen. Men hoeft alleen 
maar alert te zijn, het bewust te maken, het te articuleren en het tot expressie te brengen. 

Artistieke invalshoeken (2)

–  Explore and describe the various forces that shape and mould our society: Onderzoek en 
 beschrijf of verbeeld de verschillende krachten die onze samenleving vormgeven

–  Researching social fictions: Onderzoek verzinsels op sociaal gebied
–  Gestures, social attitudes and language: Houding, sociale gedragingen en taal
–  In conversation with others: In gesprek zijn met anderen
–  Platforms for dialogue: platform voor dialoog
–  Through her performative practice she explores the process by which we commodify images, 

gestures,  social attitudes and language: In haar performatieve praktijk onderzoekt zij processen 
die beelden,  beweging, sociaal gedrag en taal essentieel, onmisbaar en tot eerste levens-
behoefte kunnen maken

–  The artist becomes a listening device: De kunstenaar wordt een ‘luisterapparaat’
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Humor en interculturaliteit
‘Jij discrimineert mij, man!’ ‘En waarom zou ik jou niet mogen discrimineren en een 
ander wel . . .?’ (Herman Finkers)

De altermoderne docent is een grappenmaker. Ook in de grap liggen artistieke mogelijk-
heden. Humor kan de wereld op zijn kop zetten en het bestaan helpen relativeren door 
gegevens te herschikken of uit hun context te lichten. Humor kan door de werkelijkheid 
te vervormen mensen verleiden anders te denken en over de grenzen heen te kijken. In de 
kunst is het een veelgebruikt middel. De grap kan ook culturele verschillen aan de orde 
stellen, relativeren en overbruggen. Humor kan mild zijn in de vorm van een parodie of 
pastiche op de werkelijkheid en een glimlach opwekken, maar kan ook ontwrichten, on-
dermijnen of zelfs grimmig zijn. De voorbeelden in de kunst van de afgelopen eeuwen zijn 
talloos. Kenmerkend voor alle vormen van humor is de speelsheid. Elke afbeelding, foto, 
film of template is geschikt om gesampled, geremixt en vervormd te worden tot humoris-
tische, ludische, persoonlijke, artistieke verwerkingen die laag over laag, betekenis over 
betekenis kunnen leiden tot nieuwe interpretaties en herinterpretaties. Deze werkwijze 
van kunstenaars sluit aan bij de speelse identiteit van jongeren.

Artistieke invalshoeken (3) 

–  Corrosive humour, bijtende spot
–  Excessively precise yet absurd, extreem precies, maar absurd
–  Striking mimicries, verbluffende mimicri’s
–  Function with unusual degree of ambiguity and humour, functioneel met een 

ongebruikelijke hoeveelheid humor en ambiguiteit
–  Endless parodic relay, eindeloos lachwekkende vertraging
–  Unexpected transformation, onverwachte transformatie
–  Wry intellect and dark humor, droog intellect en sardonische humor
–  Humorous sensibility, bespottelijke (over)gevoeligheid
–  Unruly spirit of the carnival, oncontroleerbare ziel van het carnaval
–  Subversively humorous, subversieve humor
–  campy, theatrical blend of raunchy humour, sexual intrigue, art- world satire, identity politics 

and poignant social commentary, camp-achtige, theatrale mix van ranzige humor, sexuele 
intrige, kunstwereld satire, schrijnend sociaal commentaar 

–  Between parody and sincerity, tussen parodie en ernst
–  A persistent exploration of the underbelly of human behaviour, een doortastend onderzoek van 

de onderbuik van menselijk gedrag
–  Complex melodramatic scenarios, ingewikkelde melodramatische scenario’s

Spel

De altermoderne docent is een provo. Omdat spel een wezenlijk element is van de werk-
wijze van kunstenaars en het een belangrijke ingang vormt om zonder concrete opdracht 
leerlingen aan de gang te krijgen, loont het de moeite dieper in te gaan op hoe spel ingezet 
kan worden. Het speelse element is ook van belang, omdat het zowel aansluit bij de alter-
moderne identiteit van jongeren (Klatser 2010: 6) als bij actuele kunst en populaire cultuur. 
De altermoderne kunsteducatie wil en kan daar een verbinding tussen leggen. Het zelf-
regulerende, immateriële en onvoorspelbare, maar ook het werkelijkheid scheppende ka-
rakter van spel heeft kenmerken van de kunst. Relativering, de lichtheid van het bestaan, 
de wereld nemen zoals die is, de eigen achtergrond niet te serieus nemen, zelfspot, het 
onderweg zijn en flexibiliteit, dwingen een speelse benadering af. Bovendien helpt spelen 
volgens de speltheoreticus Brian Sutton Smith sociale normen en identiteit te definiëren 
en is het essentieel in de vorming van cultuur (Sutton Smith 1997). Het ludische is sinds 
Johan Huizinga op allerlei manieren benadrukt als middel om creatieve processen 

De altermoderne docent is een…

op gang te brengen of als randvoorwaarde, goed bedoeld maar met wisselend succes. 
Speelsheid als randvoorwaarde binnen altermoderne kunsteducatie betreft geen spel-
letjes of gaming, maar een speelse benadering van de werkelijkheid, een luchtige houding 
die de ten dele ludische identiteit van jongeren niet ontkent. Zeker leerlingen van de 
onderbouw zal een meer avontuurlijke en speelse aanpak aanspreken. Zoals Sutton Smith 
(1997) stelt: ‘Het is leuk, vrijwillig, intrinsiek gemotiveerd; het belichaamt keuzes die de 
vrije wil weerspiegelen, die een ontsnappingsmogelijkheid bieden, en boven alles is het 
fundamenteel opwindend.’ Toch moet de docent alert blijven, want jongeren hebben ook 
de neiging gedrag dat op het eerste gezicht speels lijkt, tot vervelens toe te herhalen of 
voorbeelden te herhalen zoals blijkt uit maandenlange observaties van Meckley bij spel 
van jonge kinderen. Hij stelde vast dat het kinderspel zich soms meer keren per dag her-
haalde met dezelfde kinderen en dezelfde situaties en concludeerde dat het kinderspel tot 
op grote hoogte conservatief is en minder ‘fantastisch’ dan verondersteld (Meckley 1994). 
Of dat voor pubers en adolescenten geldt is de vraag maar een conceptuele, subversieve 
benadering lijkt passender en uitdagender. 
Spel hoeft geen onschuldige bezigheid te zijn. Zelf spelregels maken, grenzen over-
schrijden en activisme behoren tot het spelvocabulaire. We leven in een omgeving die 
voor velen onvoorspelbaar is geworden met vage grenzen en veranderende spelregels. 
Waarom die regels niet onderzoeken, mede vormgeven of aanpassen en de mogelijkheden 
benutten, bijvoorbeeld door spannende interventies? Dat vereist natuurlijk wel een meer 
activistische benadering van zowel de leerling als de docent. Docenten zouden de ambitie 
moeten hebben om met artistieke middelen mensen in staat te stellen weerbaar te wor-
den, zodat ze uitdrukking kunnen geven aan wat hen ten diepste beweegt. Docenten kun-
nen als coach leerlingen daarbij helpen, verwijzend naar de werkwijze van kunstenaars. 
Ook nu geldt weer dat de docent het toelaten of inzetten van het ludische goed moet 
doordenken. Het gaat daarbij niet om een ordelijke, door regels gekenmerkte bezigheid 
zoals benadrukt door Huizinga, maar om artistieke ludiciteit die ruimte biedt voor het 
chaotische, onvoorspelbare, onverwachte of onbepaalde.
Het ligt voor de hand dat scholen en docenten het ware, het goede en het schone, ver-
kiezen boven het destructieve, niet politiek-correcte en chaotische. Maar doen zij de 
waarheid dan geen geweld aan en onthouden zij leerlingen niet belangrijke kanten van 
hun subcultuur en hun identiteit die docenten juist in zouden kunnen zetten binnen het 
kunstvak? Emiel Heijnen, projectleider van MediaCultuur, verwoordt dat dilemma in een 
rake column als volgt: ‘Wat ik problematisch vind, is dat subculturen in de kunsteducatie 
vaak ontdaan worden van hun ‘maatschappelijk ongemakkelijke’ kanten’ (Heijnen 2012). 
Hoe zowel het een als het ander toch aan bod kan komen, laat beeldhouwer Simcha Rood-
enburg zien tijdens gastlessen in groep 8 van een basisschool in Purmerend. Appellerend 
aan de ludische, maar tevens destructieve behoeften van (vooral) twaalfjarige jongens gaf 
hij de opdracht: ‘Breek het hele lokaal af, maak plannen hoe je met gebruikmaking van 
alle objecten een nieuwe omgeving kunt scheppen vanuit het midden van het lokaal.’ Na 
een groepsviewing van de ideeën werd één ontwerp uitgevoerd. Een spel dat ontaardt, 
waarbij kinderen onderling, binnen een paar simpele randvoorwaarden, zelf de spelregels 
bepalen, zoals kinderen dat doen, is best aanvaardbaar. Dat soort spel is voor leerlingen 
vaak niet vanzelfsprekend, daarvoor zal de docent een veilige omgeving en voorwaarden 
moeten scheppen en de hang naar een zeker conservatisme, faalangst en schaamte aan 
de orde moeten stellen. De leraar moet leerlingen zien over te halen en uit te dagen tot 
creatieve, destabiliserende acties, rekening houdend met de voor hun leeftijd specifieke 
gevoeligheid en altijd de integriteit respecterend van kwetsbare, tegenstribbelende leer-
lingen. Wie niet wil, moet zich niet gedwongen voelen. Die leerlingen kunnen iets anders 
doen. Dat is differentiatie: niet allemaal op dezelfde manier en ieder in zijn eigen tempo.
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Artistieke invalshoeken (4) 

–  Flirting with illegality: flirten met illegaliteit
–  Tool of protest: instrument voor protest
–  The capacity to derange: het vermogen om te ontregelen
–  Obsessive ferocity: obsessieve onstuimigheid
–  Flexible, self-cannibalizing vampirical power: flexibele, zelf-kannibaliserende vampierachtige 

krachten
–  Makeshift ensembles of obsolete technologies: Geïmproviseerde ensemblages van verouderde 

technologieën
–  Poetic brutality: poetische onbeschoftheid
–  Subverts conventions of behaviour, family structures and sexual identities: 

Ondermijnt de conventies van gedrag, gezinsstructuren en seksuele identiteit.
–  Arhythmical, counter-intuitive and jarring: aritmisch, tegennatuurlijk en schril geluid 
–  Critical infiltrations: kritische infiltraties

 
Naast het scheppen van niet-bestaande werelden en cultuur en het versterken van de 
weerbaarheid, kunnen spel en kunst ook gezien worden als vooral nutteloos. En ook 
die bevrijdende gedachte is bruikbaar voor altermoderne kunsteducatie. We kunnen 
inspiratie putten uit de ideeën van mensen als de speltheoreticus Roger Caillois en de 
situationist Guy Debord. 
Caillois kan gezien kan worden als criticus van de suggesties van Huizinga dat spel orde-
lijk, door regels gestuurd en door competitie gedreven is. Hij signaleert de onproductiviteit 
als een belangrijk kenmerk van spel en dat lijkt in strijd met de productie die bij kunst 
een rol speelt. Spel typeert hij als pure verspilling; verspilling van tijd, energie, vernuft, 
vaardigheden en vaak van geld. Als Caillois stelt dat kunst weinig te maken heeft met 
spel, omdat het voornamelijk om de productie van objecten gaat, hanteert hij vermoedelijk 
een conventioneel beeld van de kunst, weliswaar voorbijgaand aan bijvoorbeeld Dada. 
(Caillois 1961) De kunst van latere jaren is experimenteler, ludieker, conceptueler en 
subversiever van aard. Maar vooral minder materialistisch. De actuele kunst laat zich juist 
goed vergelijken met spel, zelfs als we de kenmerken van Caillois in ogenschouw nemen: 
vrijheid, afgescheiden van het dagelijkse leven in een eigen domein, onvoorspelbaarheid, 
onproductiviteit, beheerd door zelf ontwikkelde intrinsieke regels, en een andere werkelijk-
heid scheppend.’ (Caillois 1961: 9-10) Kortom, het gaat bij spel helemaal niet om productie, 
maar om iets anders dat in zichzelf waardevol is. 
Waar Caillois een plezierige nutteloosheid beschrijft, wijst Debord ons juist op de noodzaak 
van het creëren van ontregelende situaties en het onderzoeken van de omgeving. (Debord 
1957) Het activisme dat hem voor ogen stond moet gezien worden in de tijd en was anders 
dan dat van jongeren van nu. Als we een appel doen op het activisme van leerlingen, moe-
ten we ons realiseren dat dit activisme, voor zover daarvan sprake is, meer het karakter 
heeft van een ongedwongen positieve ervaring. Een ervaring die wordt gekenmerkt door 
desoriëntatie en een houding die het best te typeren is als ‘YOLO’ (you only live once); 
gewoon niet te moeilijk doen, pakken wat zich voordoet, weggooien als het heeft afge-
daan en gebruiken wat op je pad komt. Debord doelde vooral op het verkennen van het 
dagelijkse leven en de stedelijke omgeving en het bevragen van de eigen situatie om er 
uiteindelijk aan te kunnen ontsnappen. Ontgin de omgeving met het uiteindelijke doel het 
hele leven in een opwindend spel te veranderen! Zoals een leerling uit het onderzoek zegt: 
‘Eerst wilden we een rijdende flat maken, zodat je steeds ergens anders kan wonen, maar 
dat is niet handig met zoveel mensen want die willen allemaal iets anders en nu maken 
we dus een rijdend huis. We maken nu eerst een soort plattegrond, een omgeving waar 
het huis heen kan en dan nemen we een [op] afstand bestuurbare auto mee en dan maken 
we het huis’ (casus Hanke). En een docent vertelt: ‘Toen heb ik aangeraden om dichtbij te 
kijken en in de omgeving te ruiken, voelen en verzamelen’ (casus Rosanne). Zo’n advies 
kan het begin vormen van een langdurig onderzoek van de omgeving door alle zintuigen 
in te zetten en vervolgens resulteren in het vastleggen van wat de leerling waarneemt, 
interventies in de omgeving of transformaties. 

De altermoderne docent is een…

Kijkend naar kunstenaars kunnen we veel ontlenen aan hun manieren van denken 
en doen. Kunstenaars van nu gebruiken GPS en creëren games om de omgeving 
te  exploreren; urban games, massive games, pervasive games, alternate reality 
games, flashmob art, ubiquitous games. Had Debord dat maar geweten! Als dat geen 
 aanknopingspunten biedt voor een altermoderne les.  

Artistieke invalshoeken (5) 

–  Temporary sculptures: vergankelijke beelden
–  Urban aesthetic appreciation and wit: waardering voor stedelijke esthetiek en geestigheid 
–  Tourist behavior: Toeristisch gedrag
–  Between architecture, gesture, gender and subjectivity: Tussen bouwkunst, gebaren, 

gender en subjectiviteit
–  Spectatorship and audience: toeschouwer en publiek
–  Unexpected juxtapositions (a side-by-side position): onverwachte dwarsverbanden
–  Spectacle: schouwspel
–  Latent exhibitionism: latente tentoonstelling
–  A new geometry: een nieuw soort geometrie
–  A temporary stage for alternate action: een tijdelijk podium voor wisselende acties
–  Symbolic materials: symbolische materialen
–  Historical panorama: historisch panorama
–  Tricks of survival (in a urban surrounding): overlevingstrucs in de stedelijke omgeving 
–  Tension and pace of city life: spanning en tempo van het stadsleven
–  Drifting in space: op drift in de ruimte

De waarneming: 
naar een nieuw sensualisme

‘Art should de-familiarise us and should make us look anew at something we thought 
we knew, but to which we had not paid proper attention.’ (Botton 2009) 

De altermoderne docent is een charmeur die leerlingen verleidt om te kijken. Behalve voor 
het individuele verhaal, humor en spel wil ik een lans breken voor zintuiglijkheid en visuele 
waarneming, om tot beeldend werk en betekenis te komen. Het wordt tijd voor een revival 
van zintuiglijkheid. Niets lijkt meer wat het is. Je kunt niets meer bekijken of beluisteren 
zonder de context, functie en historiciteit ervan in ogenschouw te nemen. Zonder voort-
durende reflectie is waarnemen onmogelijk geworden. Alles lijkt daardoor tegelijkertijd 
reëel, virtueel, camp en kitsch. Er is, onbewust, een hunkering naar herwaardering van de 
sensualiteit. Na alle rationele virtualiteit en ‘weird fantasy’ lijkt de behoefte aan authen-
tieke zintuiglijke ervaringen toe te nemen, als men zich maar los zou kunnen rukken uit de 
verstrengeling met de media, de verslaving aan zogenaamd adequate informatie die op 
elk moment en in iedere situatie toegediend wordt en waar men blindelings op heeft leren 
vertrouwen. In bijna alle varianten van de postmoderne kunsteducatie is onvermijdelijk 
de nadruk komen te liggen op de eindeloze mogelijkheden tot samplen en remixen van de 
digitale media en vooral de sociale media. Leerlingen wordt gevraagd hun tas om te keren, 
een geliefd kleinood van huis mee te nemen of foto’s of filmpjes van internet te samplen. 
Maar waarom niet gewoon beginnen met leerlingen om zich heen te laten kijken, voelen 
en luisteren, de omgeving, zichzelf of de ander verkennen? 
Vanuit stilte en concentratie waarnemen is vermoedelijk ongewoon en nieuw voor de 
meeste leerlingen. Een herwaardering voor de waarneming? Zeker, maar geen restauratie, 
geen gemakzuchtig teruggrijpen op negentiende-eeuwse academische uitgangspunten 
en werkwijzen die op hedendaagse scholen verworden zijn tot louter formele, instrumen-
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tele oefeningen in uh, in ja wat eigenlijk? Vraag in plaats daarvan de leerling wat hem 
interesseert of stuur hem op pad met camera’s en materiaal om zichzelf en zijn omgeving 
in kaart te brengen en acties te registreren. Ook bij waarneming moet de docent niet voor 
leerlingen bedenken wat ze moeten doen. 

De altermoderne docent is een souteneur die gelegenheid biedt, voorwaarden schept en 
leerlingen uitdaagt om zelf aanleidingen te vinden om speels vanuit de waarneming te 
kunnen werken. Daarbij kunnen naast de zintuigen alle voorhanden media worden inge-
zet die nieuwe mogelijkheden bieden tot het scheppen van betekenis door waarnemen. 
Gewoon even de werkelijkheid samplen, de omgeving of de natuur remixen, gewoon 
even een altermodern interventietje plegen. Niet in plaats van, maar naast de andere 
mogelijkheden. 
Kijken is meer dan om je heen kijken of naar iets kijken. Waarnemen is nieuwe indrukken 
opdoen, verwerken en registreren. In de kunstles gaat het ook om kijken naar jezelf, naar 
je eigen werk en werkproces en dat van anderen. Het betekent ook alert zijn op hetgeen 
zich tijdens het werken aandient, vermomd als toeval of mislukking en hoe daar al dan niet 
gebruik van te maken. Het draait om de waarneming uit de eerste hand, niet de talloze 
sleetse, gerecyclede beelden waarmee leerlingen toch al overspoeld worden.
Als we kijken, zien we nog niets. De aandacht wordt pas getrokken als we gemotiveerd 
zijn het waar te nemen, getriggerd door behoeftes en interesses. Razendsnel wordt alles 
wat op ons netvlies valt gecategoriseerd en het overgrote deel komt buiten ons bewustzijn 
terecht in een reservoir waaruit onze dromen en ‘task unrelated thoughts’ , die daar wel 
toegang toe hebben, lijken voort te komen. Het filter dat onze waarnemingen categori-
seert, lijkt onder invloed van in de media voortdurend herhaalde frames steeds efficiënter 
en rigoureuzer te werk te gaan. Om het artistieke denkproces op gang te brengen kan alles 
wat onze zintuigen waarnemen de moeite waard zijn. Leerlingen moeten als het ware 
opnieuw leren zich open te stellen voor de complexiteit van de werkelijkheid. Het draait bij 
het aanschouwen om aandacht en juist die aandacht dreigt steeds verder versnipperd te 
worden. Als leerlingen ontdekken dat ze hun aandacht niet hoeven laten sturen door hen 
die daar een specifiek belang bij hebben, maar door eigen fascinaties, dan transformeert 
zien in kijken en kijken in waarnemen. Lawaai wordt geluid en geluid wordt klank. Horen 
wordt luisteren. Geuren brengen herinneringen naar boven, een prikkeling van de huid 
wordt een aanraking en is in staat een hele wereld aan gevoelens en beelden op te roepen 
om zo de verbeelding te prikkelen. Een vorm wordt eindeloos boeiend als we de herken-
ning weten uit te stellen en de functionaliteit ontkennen: oh ja, het is een stoel! 
Is de werkelijkheid zoals wij die waarnemen het resultaat van ons denken, zoals Kant 
meende? Of is er sprake van een wisselwerking tussen de waargenomen en de gedachte 
werkelijkheid? Of is de werkelijkheid dat wat we kennen en geleerd hebben en die we 
ons voor kunnen stellen? Bepaalt die voorstelling wat wij zien? Voor de leerling die daar 
ontvankelijk voor is, ontvouwt zich een voordien onbekende wereld. Misschien is een les 
alleen kijken en registeren wat je waarneemt al de moeite waard. Leerlingen opnieuw 
leren kijken, leren ervaren, opdat zij in staat zijn op termijn zelf gewaar te worden wat er 
voor hen werkelijk toe doet en wat niet. Ik zou de verwondering, de nieuwsgierigheid en 
de verbazing willen prikkelen die dat mogelijk moet maken. ‘Je moet er langs kijken als je 
de ster wil zien’, werd mij ooit verteld. ‘Let op de tussenruimten, op de restvormen als je 
naar een objecten kijkt.’ Probeer te vermijden dat je het woord van een kleur in gedachten 
hoort, maar kijk naar de kleuren en ervaar de nuances die je waarneemt. Laat de verschei-
denheid en complexiteit die je ziet tot je doordringen alvorens te denken. Laat daarna de 
gevoelens toe die waarnemingen teweegbrengen en laat je beroeren door de kwaliteit van 
het materiaal. De mysterieuze kwaliteit die steen doet verschillen van hout of huid en die 
ontstaat door een complex samenspel van zichtbare en onzichtbare kenmerken. Je ziet elk 
moment een andere constellatie van dingen, vormen, kleuren. Van licht en geuren. De ver-
schijningsvorm van de dingen wordt niet alleen bepaald door de eigen kwaliteiten, maar 
ook door de samenhang met andere objecten, met de omgeving. Zonder de omgeving en 
de ander zouden we er niet zijn. Die ervaring en dat besef modificeert ons bestaan, vormt 
hetgeen we met anderen gemeen hebben en bepaalt onze identiteit. Wat wij zien en 
vooral hoe wij het zien, bepaalt mede de culturele identiteit. Hoe wij vanuit een culturele 
context tegen de werkelijkheid aankijken en ervaren kan een boeiende aanleiding vormen 
om tot artistieke concepten te komen en werk te maken. In die zin is de waarneming een 
belangrijke bron voor altermoderne kunsteducatie.

De altermoderne docent is een…

Artistieke invalshoeken (6) 

–  Various empirical investigations: verscheidene empirische onderzoeken
–  Overlooked features of our daily environment: onopgemerkte verschijnselen in de dagelijkse 

omgeving
–  Precarious combinations: onwaarschijnlijke combinaties
–  Piled up stuff investigated from the front, back, right and left, but not necessarily in that order: 

opgestapelde spullen,onderzocht van voren, van achteren, van links en rechts, maar niet per se 
in die volgorde

–  Defying the visible: het zichtbare tarten en uitdagen 
–  Complex connections: complexe verbindingen
–  Intimate spaces: intieme ruimten

Interculturaliteit als leidend principe?

‘Trans-historically speaking, we all share in a common humanity, and we should 
begin with this premise when talking about younger generations.’ (Isaha Berlin 1998) 

 
De altermoderne docent is een voyeur. Hij is in eerste instantie een waarnemer van wat 
zich onder de oppervlakte schuil houdt. Het altermoderne zelf ís onvermijdelijk al onder 
ons en in ons. De vraag of interculturaliteit per se aan de orde moet komen, ontstaat wel-
licht doordat dit begrip met altermoderniteit verward wordt. Leerlingen zijn in hun denken 
en doen doordesemend van (denk)beelden uit verschillende tijden en uit talloze culturen. 
Nu eens mixen ze elementen uit de ene cultuur met die van een andere, dan weer hoppen 
ze van de ene naar de andere cultuur in hun hoofd, met het vliegtuig of via de computer. 
Neem Liza die wil reizen door de tijd ‘Een meisje wilde een boekje honderd jaar terug in de 
tijd maken.’[…] ‘Het gaat over het leven en de reis die je maakt.’ Of wat een docent over het 
werk van Pien zegt: ‘Pien schrijft op allemaal kleine briefjes en tekent met inkt. Qua inhoud 
zijn het levensvragen, maar ze is vooral met technieken bezig. Er is nog geen eindproduct, 
de tekeningen moeten in een envelop komen, adres erop en postzegel.’[…] ‘Ik ben verrast. 
[het is] totaal geen boek, en van dat idee moest ik af’ (casus Rosanne). Hier neemt een leer-
ling autonoom de beslissing om af te stappen van de opdracht van de docent om een boek 
te maken, een resultaatgericht doel. Zij besluit om brieven te versturen met onvoorspel-
baar vervolg, een open einde, waarmee ze bovendien haar eigen proces op gang houdt en 
het ontwikkelen van nieuwe ideeën en werk bevordert. 
Altermoderniteit is op allerlei manieren, als verschijningsvorm van de altermoderne 
identiteit (zie Klatser 2010: 6 e.v.), in het denken en doen van leerlingen aanwezig, zij het 
vaak impliciet. Ze hoeft alleen nog aan de oppervlakte te worden gebracht. Er hoeft niet 
nog eens met een thematische opdracht een interculturele uitdaging bovenop gelegd 
te worden. Altermoderne kunsteducatie gaat niet óver interculturaliteit, maar maakt 
gebruik van de altermoderne context waarin leerlingen verkeren, of ze willen of niet en of 
ze zich ervan bewust zijn of niet. Leerlingen maken geen werk over iets, als illustratie van 
een thema, maar ze scheppen een nieuwe werkelijkheid. ‘Kunst is geen imitatie van de 
werkelijkheid, kunst is werkelijkheid’, in de woorden van Joseph Beuys. En al helemaal als 
het ‘open source art’ betreft waar het onderscheid tussen kunstenaar, publiek en omge-
ving is weggevallen. De kunstenaar is initiatiefnemer, maar het publiek schept in feite de 
kunstwerken, zoals het geval is bij Bob & Roberta Smith (alias voor Patrick Brill) die elke 
week nieuwe kunstwerken maakten naar aanleiding van en in dialoog met conservator 
Nicolas Bourriaud. Het kunstwerk van de voorgaande week kwam op een hoop terecht in 
een galerie. (Altermodern, Tate Modern 2009) 
Altermoderne kunsteducatie wil leerling en docent zelf aan het denken en maken krij-
gen vanuit vertrouwen in de authenticiteit van de leerling en de professionaliteit van de 
docent. Ze denken en doen het primair, omdat ze zich uitgedaagd voelen en het beteke-
nis heeft voor henzelf, vanuit nieuwsgierigheid, vanuit verwondering of zelfs vanuit 
baldadigheid. ‘De mens is wat hij doet’ zoals Jean-Paul Sartre zei. De mens schept en 
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herschept zichzelf door wat hij ervaart en hoe hij handelt. Leerlingen daartoe uitdagen is 
vanuit altermoderne kunsteducatie de elementaire opgave. Door uitwisseling, 
door met anderen en de docent elkaars werk te bespreken, door onderlinge wisselwer-
king, maar vooral door werk te maken wordt de culturele en altermoderne betekenis 
duidelijk. Maar eerst moet het proces gestart zijn. Uiteindelijk gaat dat vooraf aan welke 
visie over kunstonderwijs dan ook.
De ontwikkeling van de (culturele) identiteit wordt beschouwd als een bijverschijnsel van 
de kunsteducatie en geen doel op zich. Zo hoeft de docent in altermoderne kunsteducatie 
de interculturaliteit er niet met kunst en vliegwerk bij te slepen. Dan wordt het teveel 
opgelegd pandoer, terwijl het de bedoeling is dat het vanzelf ter sprake komt als het zich in 
het werk of in de ideeën van de leerling aandient. Een docent uit het onderzoek pakt haar 
kunstles thematisch aan door schoonheid aan te bieden als aanleiding en begin. Zij stelt 
dat het thema gaandeweg kan veranderen en legt een verband met identiteit, waardoor 
leerlingen al snel op een spoor komen, zij het eentje dat de docent heeft genoemd. Door 
weliswaar een thema te geven, maar dit thema niet dwingend op te leggen en toe te laten 
dat het onder invloed van het voortgaande proces kan veranderen, bereikt deze docent dat 
leerlingen voortdurend ontdekkingen doen. ‘Ik heb ervaren dat de grenzen en criteria van 
subcultuur heel moeilijk te bepalen zijn’, constateert een leerling. Een ander meldt: ‘Ik heb 
ontdekt dat meningen over schoonheid binnen één cultuur vaak verschillen.’ Leerlingen 
zijn gewend vanuit verschillende culturele registers te opereren en de docent kan ze 
daarop aanspreken: ‘[Door] leerlingen in individuele gesprekken te wijzen op de mogelijk-
heid verbindingen te maken tussen de eigen belevingswereld en andere tijden en culturen 
heeft ze [de docent] interculturaliteit nadrukkelijk als inhoud in het project een plaats 
gegeven’ (casus Ingeborg). 
Een andere docent noteerde als persoonlijke uitdaging om ‘meer nadruk op het eigene, 
individuele van de leerling’ te leggen en hij heeft ervaren, dat het dan ‘automatisch ook 
intercultureel’ wordt (casus Oskar). 
De psychanalyticus Wouter Gomperts stelt: ‘Etnische verschillen worden in onze samen-
leving veelal óf hardnekkig verzwegen óf op een grove manier tot uitdrukking gebracht.’ 
(Gomperts 2012) De spanningen die interculturaliteit en de complexiteit van de heden-
daagse hectiek met zich meebrengen en de vragen die ze oproepen, bieden evenzovele 
mogelijkheden om het artistiek expliciet aan de orde te stellen, uitgaand van het artistieke 
denkproces en werk van de leerling. Altermoderne kunsteducatie biedt leerlingen mid-
delen en mogelijkheden om deze spanningen vorm te geven met nadruk op het intercul-
turele aspect. De belangrijkste taken van de docent zijn om voorwaarden te scheppen, 
het proces richting te geven en te naar boven te halen wat al aanwezig is. Het is niet zo 
dat de altermoderne docent verschillen moet negeren of ontkennen en doen alsof er alleen 
maar overeenkomsten zijn. Hij moet die wel degelijk onderkennen als ze uit het werk en de 
ideeën van de leerling blijkt en docent Erik gaat het ook niet uit de weg: ‘Het is de docent 
opgevallen hoe groot de rol van etniciteit en de eigen culturele achtergrond is in hun be-
nadering, zoals bedevaartreizen naar Mekka, Arabische boekindeling en Turkse sultans. 
Daarnaast zijn er onderwerpen gekozen die uit de gedeelde jongerencultuur afkomstig zijn, 
zoals manga en animé en televisieprogramma’s (casus Erik). Zo zou deze docent kunnen 
inhaken op de eventuele spanning of overeenkomst tussen twee werelden en deze aan de 
orde stellen. Dat men geen moeite hoeft te doen het interculturele in het artistieke werk 
te benadrukken, blijkt ook uit het antwoord van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William 
Kentridge op de vraag of zijn geografische wortels een politieke rol speelden in zijn werk: 
‘Ik gebruik gewoon wat voorhanden is […] ik woon er […] en natuurlijk resoneert daardoor 
iets in [mijn werk] van het koloniale verleden en het verzet daartegen. Als ik iets in Amster-
dam zou maken, zou dat daar gebeuren. […] Wat ik doorgaans maak, is niet zozeer een es-
say over Zuid-Afrika. Zuid-Afrika zit gewoon in mijn werk’ (Pontzen 2012). En zo kan men 
zich ook voorstellen dat elke mogelijke artistieke of culturele achtergrond, waarmee men 
in aanraking komt of is geweest, vanzelf in het werk doorschemert, zonder dat men het 
krampachtig tot stand heeft hoeven brengen. Leerlingen moeten wel in de gelegenheid 
worden gesteld zich hiervan bewust te worden. Soms is het in het werk zichtbaar en soms 
moet het nog vorm krijgen door het op gang brengen van het artistieke denkproces en het 
maken van kunst.

De altermoderne docent is een…

Artistieke invalshoeken (7) 

–  Remainders of my life, aged 1000 years ago: overblijfselen van mijn leven, 1000 jaar geleden.
–  Cross-cultural hybrid: kruising van meer culturen; bastaard
–  Ritual and legends: rituelen en legendes
–  Profoundly cultural symbolism: diepgaande culturele symboliek
–  Between legacies of modernity in Europe and Latin America: tussen de modernistische nala-

tenschap van Europa en Latijns-Amerika
–  Narratives about the elusive flux of memories and identities: verhalen over de ongrijpbare 

stroom van herinneringen en identiteiten
–  A sense of hurried time: een gevoel van haastige, voortschrijdende tijd Societal and family 

bonds: sociale en familieverbintenissen
–  He meticulously cut and folded a paper bag (from luxury brands) into a tree to recreate a tiny 

scene from nature: Hij snijdt en vouwt zorgvuldig een papieren zak van een luxueues modemerk 
in de vorm van een boom en schept zo een kleine natuurvoorstelling 

–  He lends the political references in his works poetic visualization through his delicate hand-
work, grounded in a profound awareness of history and identity from the standpoint 
of the cross-cultural 

–  hybrid: Gebaseerd op zijn diepgaand historisch besef en zijn interculturele identiteit, maar ook 
door zijn fijnzinnige handwerk verleent hij aan de politieke verwijzingen poetische zichtbaarheid

–  The absurdity and violence inherent in both human nature and identity construction […] The 
stuff of art might be found in the circulation of objects and forms through which societies 
represent themselves: De absurditeit en het geweld die inherent zijn aan zowel de menselijke 
natuur als de identiteitsvorming […] het materiaal voor kunst zou gevonden kunnen worden in 
de circualtie van objecten en vormen waarmee samenlevingen zichzelf representeren.

Vrijheid en toch resultaat boeken?
Interviewer: ‘Can one teach art?’
Artist: ‘Yes’
Interviewer: ‘No. . . I write down. . . no’ ‘Either you have the ability to teach 
art or you don’t, do you agree?’
Artist: ‘No’
Interviewer: ‘No, I write down. . . yes. . .’ 
(William Kentridge, die zichzelf interviewt over lesgeven in kunst)

Relatie leerling-docent.

De didactische houding van de docent is een belangrijke voorwaarde voor het succes van 
altermoderne kunsteducatie. Centraal staat daarbij de gelijkwaardigheid van docent en 
leerling. Ze zijn gelijkwaardig, omdat binnen altermoderne kunsteducatie de ideeën en 
ervaringen van de leerling het uitgangspunt vormen voor zijn eigen ontwikkeling en in die 
zin zijn ze verheven boven die van de docent. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, 
want nog steeds worden ideeën van leerlingen stelselmatig onderschat: ‘Wat ik zie, is heel 
veel potentie en de vraag is: past dat in deze groep of past dat alleen als je afspreekt dat 
gaan we nu even drie schooljaren achter elkaar doen? Nu is het net als een druppel op een 
gloeiende plaat’ (casus Erik). 
Daarentegen overschatten docenten de veronderstelde kunstzinnige voorkennis en erva-
ring van leerlingen, redenerend vanuit hun eigen referentiekader van uitgebreide kennis 
en ruime ervaring. Daarnaast kanaliseren ze vaak de eigen inbreng van leerlingen, zodat 
die in het bestaande curriculum en de schoolkunst past. Toch kan de altermoderne do-
cent, doordrongen van deze problematiek en door de voorsprong die hij nu eenmaal heeft 
in het vakgebied, een andere inbreng hebben die meer dienstverlenend,voorwaardensch
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eppend en coachend is. Zijn didactiek kan gezien worden als actief niet-voorschrijvend. 
Het is aan de leerling te volgen, in debat te gaan of zijn eigen weg te kiezen. Daarnaast 
wordt de docent geacht boven of naast het proces te staan dat de leerling doormaakt, 
zodat hij van enige afstand kan waarnemen hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt. 
Hij moet daarbij steeds alert zijn op waar de leerling behoefte aan heeft: nu eens specifieke 
kennis of vaardigheden, dan weer antwoorden op hoe om te gaan met impasse en blok-
kades in het creatieve proces, hoe te beginnen, wanneer op te houden, hoe het hiaat te 
overbruggen tussen ondefinieerbare gevoelens, vage ideeën, beeldende problemen en 
artistieke oplossingen. Zoals hij de leerling waarneemt, zo neemt de docent ook zijn eigen 
rol, culturele achtergrond en positie ten opzichte van de leerling waar. Het besef van de 
eigen etnisch-culturele positie bevordert een manier van werken, waarin de docent zich 
realiseert dat hij slechts beperkt weet heeft van de (etnisch-cultureel) andere belevings-
werelden van leerlingen. De docent kan de transformatie van pre- cognitieve gedachten 
en flarden van ideeën naar tastbare uitingen begeleiden. Hij kan laten zien hoe je deze 
ideeën boven het louter persoonlijke kunt verheffen. Deze houding is natuurlijk voor elke 
docent noodzakelijk, alleen bij altermoderne kunsteducatie is ze doorslaggevend. Steeds 
moet er sprake zijn van een complexe relatie tussen wat de leerling denkt en doet, zijn 
werk als belichaming daarvan en de dialoog met de docent. Een docent kan niet zonder 
leerling en omgekeerd. Er is altijd sprake van uitwisseling en wederkerigheid. In sommige 
gevallen kan er zelfs sprake zijn van een vorm van co-creëren. Betekent het iets? Kan het 
iets worden? Wat nu nog zonder vorm is en voor de leerling grotendeels ongrijpbaar, wordt 
expliciet tijdens het bespreken en in het maken. De docent laat de leerling inzien welke 
belofte zijn idee inhoudt en welke mogelijkheden de leerling daarmee in handen heeft. Het 
is een kunst om leerlingen bij dat proces te begeleiden en om niet te vervallen in de rol van 
degene die bepaalt en de criteria stelt. De docent bemiddelt, in zeker opzicht net als de 
kunstenaar, tussen het onvoorstelbare en het voorstelbare. Zo beschouwd is overdracht 
kunst en is de altermoderne docent intermediair.

Hoe bereik je evenwicht tussen vrijheid en sturing?

De altermoderne docent is een evenwichtskunstenaar. Een evenwicht vinden tussen 
handelen en actief niet-handelen, daar draait het om voor hem. Minstens even belangrijk 
is het vinden van de juiste balans tussen organiseren en niet-organiseren, tussen sturend 
optreden en laisser faire, tussen hulp bieden of het aan de leerling zelf overlaten, tussen 
ruimte laten voor twijfel, onderzoek en experiment en resultaatgerichtheid, tussen vrijheid 
en controle. Dat het vinden van een balans voortdurend aandacht behoeft blijkt ook uit 
de woorden van een docent uit het onderzoek: ‘Leerlingen maken een kunstenaarsboek 
in de breedste betekenis van het woord. […] Eerst powerpoint met informatie over kun-
stenaarsboeken. Dan collage maken naar aanleiding van teksten uit tijdschriften’ (casus 
Rosanne). Deze opdracht geeft duidelijk richting aan: dit moet je doen, zo doe je het en 
dat zijn de voorbeelden. Maar ook verwacht deze docent dat leerlingen ‘omgaan met 
vrijheid, zelf keuzes maken en zelf het proces sturen’. Deze dubbele boodschap is, hoewel 
misschien onvermijdelijk, voor leerlingen verwarrend. Ook uit de volgende uitspraak blijkt 
dat de docent met het dilemma sturing-vrijheid worstelt: ‘Je begint met iets en je geeft wel 
kaders, wel een richting, toch een weg, maar op die weg mogen de leerlingen vrij kiezen of 
ze teruggaan, links afslaan, of ze de rotonde tien maal rond nemen.[…] maar toch ook wel 
met een doel’ (casus Rosanne). 
Het gaat erom dat je je als docent dienstbaar opstelt, dat je alert bent en soms na korte of 
lange tijd bij de leerlingen naar boven weet te halen wat voor hen van betekenis is en wat 
zich artistiek laat vertalen. De docent reikt de leerling daartoe de artistieke middelen aan 
die deze nog niet of nog onvoldoende kent om vorm te kunnen geven aan zijn voorheen 
ongearticuleerde, half bewuste denkbeelden, gedrag of gevoelens. Die middelen bieden 
de leerling de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, te onderzoeken en te experi-
menteren. De docent zorgt ervoor dat hij dat kan doen in een interessante, uitdagende, 
maar veilige omgeving die niet beperkend werkt door een overdaad aan voorwaarden, 
grenzen of criteria. Het volgende voorbeeld uit het onderzoek laat zien dat door goede 
timing leerlingen geneigd zijn steeds zelfstandiger te worden: ‘In de eerste paar lessen 
had ik materialen klaarliggen op de tafel, maar ik legde die steeds minder vaak klaar en zo 
pakten veel leerlingen ook andere materialen en gingen ze op zoek, als in een soort atelier. 
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Dat vond ik echt een winstmoment!’ (casus Rosanne). De docent hoeft ook niet kramp-
achtig vast te houden aan de eenmaal ingeslagen weg en proberen de leerling zelf te laten 
inzien hoe het proces van denken, maken, reflecteren en evalueren verloopt, zodat deze dit 
proces op den duur zelfstandig gaande kan houden. De leerling dient zijn eigen grenzen te 
leren ontdekken, zelf voorwaarden te scheppen en zijn eigen werk kritisch te leren waar-
deren in een hem omringende wereld met een overdaad aan verhalen en beelden. Het 
ultieme doel is dat hij zijn eigen docent wordt of zoals een docent zegt: ‘Het is mijn ideaal 
dat leerlingen op een gegeven moment helemaal autonoom te werk gaan en mij bij wijze 
van spreken niet nodig hebben’ (casus Erik). De leerling moet daartoe vertrouwen krijgen 
in zijn eigen denken en maken. De docent dient zichzelf op termijn overbodig te maken.

Leiden of begeleiden

De hierboven beschreven opmerkingen over altermoderne didactiek komen voor een 
deel overeen met de ideeën over leidinggeven aan professionals die opgang vinden in 
de managementcultuur van grote bedrijven, waar alles draait om productie, efficiëntie 
en winstmaximalisering. Dat staat toch haaks op de uitgangspunten van altermoderne 
kunsteducatie? Met een aantal opmerkingen van managementconsultant Mathieu 
Weggeman wil ik laten zien hoe de altermoderne docent en zijn leerling daar baat bij 
kunnen hebben. Als we als experiment het woord ‘professional’ vervangen door ‘leer-
ling’ en ‘leidinggevende’ door ‘docent’ of ‘altermoderne kunsteducatie’ zetten, dan leidt 
dat tot de volgende suggestie: Maak nadat de leerling op gang is gekomen een overeen-
komst tussen docent en leerling over wat hij de komende periode gaat doen (bedenken, 
onderzoeken, maken, verzamelen) en hoe hij dat van plan is te gaan doen. Weggeman 
(2008) noemt dat een ‘Personal Commitment Statement’. Dat biedt functionele autono-
mie en toont vertrouwen 
Biedt onzekere of onzelfstandige leerlingen een referentiekader voor hun plannen in de 
vorm van een kunststroming, een boek of een kunstenaar. Formuleer samen de toetsings-
criteria die uitdagend, maar haalbaar zijn. Stel samen kwantitatieve en kwalitatieve doe-
len. Uit de aard der zaak moet dit niet als een waterdicht contract gezien worden waar de 
leerling zich aan dient te houden, maar het is iets dat zich gaandeweg het proces ontwik-
kelt en dat structuur kan bieden en richting kan geven, ook bij een evaluatie. Leerling en 
docent moeten proberen de ‘congruentie met de [leer]doelen te maximaliseren’, zonder de 
leerling te veel in één bepaalde richting te duwen! ‘Als je iemand duwt in de richting die 
hij al gaat, gaat hij dan harder lopen?’ is de retorische vraag van Weggeman. Voorkomen 
moet worden dat leerlingen tegen hun zin het spel mee spelen, omdat ze ontdekt hebben 
dat verzetten meer energie kost en gaan ‘meestribbelen’. Biedt leerlingen voortdurend 
optimale leergelegenheid zodat ze betrokken blijven. 
Tot zover de ‘vertaalde’ opmerkingen van Weggeman. Leerlingen die meer moeite hebben 
ideeën te ontwikkelen of aan het werk te komen, moeten meer houvast krijgen en hebben 
meer suggesties nodig voordat zij hun mogelijkheden zien. Vrij naar evolutiepsycholoog 
Bram Buunk kunnen we eraan toevoegen dat leerlingen die zichzelf overschatten, beter in 
staat zullen zijn hun (utopische) ideeën uit te voeren. Leerlingen die hun vaardigheden en 
mogelijkheden reëler inschatten, zullen wellicht moeilijker aan het werk komen. Altermo-
derne kunsteducatie laat goede, zelfstandig werkende leerlingen zelf bepalen hoe zij hun 
werk het best doen en vallen hen niet lastig met ongevraagd advies of regels. 

Hoe en wat beoordeel ik? 
Resultaat versus mislukking 

De altermoderne docent accepteert mislukking. Sterker nog: de altermoderne docent 
ziet mislukken als onvermijdelijk element van het creatieve proces. Kunstdocenten 
staan over het algemeen ambivalent tegenover eindresultaten. Voor leerlingen is het 
vaak duidelijk: het eindresultaat telt, hoe eerder hoe beter. Tenzij ze kennis hebben 
gemaakt met een andere manier van denken en werken, zien ze de meerwaarde van 
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mislukken niet snel. Een manier om hen daar wel kennis mee te laten maken is hen laten 
kijken naar de werkwijze van kunstenaars. Deze vernietigen vaak eerst wat ze reeds 
hebben ontdekt om vervolgens iets nieuws te laten ontstaan. Kunstwerken laten vaak 
de neerslag van de strijd zien die nodig was om het werk tot stand te brengen en niet 
zelden vormt dat de aantrekkelijkheid van het werk. 
Zoals de learner reports uit het onderzoek laten zien, herkennen leerlingen achteraf het 
belang van procesgericht werken meestal wel. 
Bij procesgericht werken speelt het mislukken een grote rol en mislukkingen gaan leerlin-
gen liever uit de weg. Daarom is het, voordat we het beoordelen bespreken, in dit verband 
zinnig kort aandacht te besteden aan de mislukking als didactisch middel. Striptekenaar 
Scott Adams slaat met de volgende uitspraak de spijker op de kop: ‘Creativity is allowing 
yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep,’ Mislukkingen zijn inherent 
aan het creatieve proces, zoals elke kunstenaar weet en zeker als het procesgericht wer-
ken betreft. Door dilemma’s, vragen en mislukkingen niet uit de weg te gaan, maar aan te 
grijpen, ontstaan nieuwe ideeën. Juist in de mislukking liggen mogelijkheden verborgen. 
Helaas hebben leerlingen in hun opvoeding en op school geleerd niet te vertrouwen op 
toeval en mislukkingen te vermijden. Men is geconditioneerd zich te richten op succes. 
Leerlingen zijn daarom niet gewend uit zichzelf gebruik te maken van hun mislukkingen. 
De docent kan de leerling verleiden dat wel te doen. Het gaat er in de kunst niet om dat je 
mislukt, maar om hoe en wanneer je die mislukkingen toepast. Dat dit inzicht nog niet bij 
iedereen is doorgedrongen, blijkt uit de ophef over de expositie van de Engelse kunstenaar 
Jeremy Deller, winnaar van de Turner Prize 2004, die zijn mislukkingen tentoonstelde bij 
kunstencentrum Wiels in Brussel. Een docent in het onderzoek zegt dat het bij leerling-
gestuurd werken ook gaat om de leerling ‘niet altijd [te] behoeden voor valkuilen, maar 
leerlingen meer zelf laten ontdekken in plaats van voorkauwen’ (casus Oskar).

Onzekerheid voor leerlingen 

De altermoderne docent lijkt een goedzak, want hij beoordeelt niet louter eindproducten 
op grond van door hem opgestelde criteria. De criteria worden gezamenlijk, in overleg met 
de leerling of de groep opgesteld. Wat vind men op dat moment van belang, waar hechten 
leerlingen waarde aan en hoe staat men tegenover begrippen als ‘kwaliteit’?
Begeleiden, evalueren en beoordelen liggen in elkaars verlengde en dat moet aan leerlin-
gen uitgelegd worden. Dat begrijpen ze niet zonder meer als ze al hun hele leven op een 
andere manier zijn beoordeeld. Ze nemen het niet aan, omdat het bij andere vakken an-
ders gaat en wat of wie garandeert hen dat het nu dan anders gaat? Docenten moeten de 
onzekerheid die dat voor de leerling met zich meebrengt, beseffen en steeds opnieuw zien 
weg te nemen tijdens de begeleiding. De begeleiding krijgt vorm in het gesprek tussen 
leerling en docent over werk en ideeën. Die dialoog gaat uit van de vrijheid en autonomie 
van de leerling en van de meervoudige betekenis van zijn werk. Het didactisch gesprek 
kan gezien worden als een voortdurende evaluatie van de relatie tussen ideeën en werk, 
doelstellingen en nieuwe kansen.
Beoordelen doen leerlingen en docent samen. Zij stellen ook samen de criteria vast. 
 Gaandeweg het proces kunnen die zo nodig bijgesteld worden, bijvoorbeeld als de rich-
ting van dat proces verandert. Dat is mogelijk, omdat het beoordelen niet per se betrek-
king heeft op een vooraf duidelijk gedefinieerd eindproduct. Zo tekenen de onderzoekers 
uit de mond van een leerling op: ‘Het project is niet langs een rechte lijn verlopen, maar 
is een paar keer door Ingeborg bijgesteld’ (casus Ingeborg). Daardoor wordt zelfsturing 
en betrokkenheid in de wijze van beoordelen geïntegreerd en wordt individuele variatie 
gerespecteerd. 
De beoordeling is ipsatief en holistisch. Ipsatief betekent dat het oordeel het individuele 
niveau betreft of dat van een team van enkele leerlingen, gemeten in de tijd. Dit wijkt af 
van een beoordeling waarbij de kwaliteit afgemeten wordt aan het gemiddelde niveau, 
op basis van voor iedere leerling gelijke, ‘objectieve’ criteria. Dat betekent niet dat men 
ideeën, producten of processen niet met elkaar mag vergelijken. Het is juist interessant 
om te zien hoe verschillende leerlingen de werkelijkheid anders interpreteren vanuit de 
culturele achtergrond. Groeps-, peer-, zelf- of docentbeoordelingen zijn mogelijk, waarbij 
beoordeling door de docent niet het meest voor de hand liggend is. Holistisch betekent 
hier dat het werk, het proces en de houding van de leerling als samenhangend geheel 
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worden gezien. Het werk wordt niet geanalyseerd, tenzij de leerling dat vraagt of omdat 
het omwille van het op gang houden van het proces noodzakelijk blijkt te zijn. 
De docent kan bij het formuleren van de criteria suggesties doen of marges aangeven, 
aangezien leerlingen domweg vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Zo zullen 
vooral in het begin betrokkenheid, inzet en intrinsieke motivatie belangrijk, zo niet door-
slaggevend zijn, terwijl naderhand het proces gaande houden en daartoe zelf of samen 
met anderen voorwaarden scheppen belangrijke criteria zullen vormen. De kwaliteit van 
ideeën als voorwaarde voor de start van het proces en het niveau van de producten als 
belichaming van het proces zijn niet te verwaarlozen, maar komen niet op de eerste plaats. 
De docent zou een structuur kunnen aanbieden waarbinnen het voor leerlingen mogelijk 
wordt criteria te formuleren: Kan de leerling conceptueel denken en handelen? Is er sprake 
van een onderzoekende houding? Heeft de leerling vertrouwen in eigen denken en doen? 
Is er sprake van altermoderne inhoud? Heeft de leerling beeldend vermogen om werk te 
scheppen en voldoet het werk aan de eigen criteria? Kan de leerling reflecteren over het 
proces en het werk? Meer toegespitst zou dat kunnen leiden tot de volgende suggesties: 

Conceptueel denken en handelen

Bij de leerling zijn denkprocessen op gang gebracht die voorwaardelijk zijn voor het krijgen 
van ideeën en het artistiek scheppen. Hij weet bronnen te vinden en te gebruiken.
De leerling leert gevoelig te zijn voor het ‘onvoorspelbare’ (Lindstrom 2006), voor de meer-
voudige betekenis van zijn ideeën en artistieke uitingen en voor ambiguïteit, veelvormig-
heid en ambivalentie. 

Onderzoekende houding

De leerling kan door onderzoek naar de relatie tussen de eigen verhalen en beelden en 
die van anderen wereldwijd het eigen perspectief en zijn visie voortdurend ontwikkelen. 
(eigen leefwereld en die van anderen). 
De leerling durft risico’s te nemen, grenzen te overschrijden en zich buiten 
kaders te begeven.

Vertrouwen in eigen denken en doen

De leerling heeft vanuit een speelse attitude geleerd te vertrouwen op en gebruik te maken 
van onbewust verlopende denkprocessen. Hij leert op den duur vertrouwen te krijgen in 
de eigen manier van kijken, denken en maken. 
De leerling is in staat zelf de voorwaarden te scheppen waarbinnen artistieke denk-
processen kunnen ontstaan en gaande gehouden kunnen worden. De leerling weet 
zelfstandig de middelen, technieken en werkwijzen te vinden of hulp te zoeken om zijn 
ideeën vorm te geven.
De leerling durft te vertrouwen op eigen oordeel. Langzamerhand is de leerling zijn eigen 
leraar geworden en in staat om zijn denken en handelen kritisch te beschouwen.

Altermoderne inhoud

De leerling kan vanuit verschillende culturele registers en achtergronden experimenteren 
met beelden en concepten en deze kritisch onderzoeken.
De leerling heeft een gevoeligheid ontwikkeld voor de gemeenschappelijke culturele 
achtergronden die hij deelt met anderen in plaats van uitsluitend te focussen op de 
aanwezige culturele verschillen. Ook de eventuele spanning die dat oplevert weet hij 
artistiek te gebruiken.
De leerling is zich bewust van het eigen bestaan als onderdeel van zowel een lokale als een 
globale cultuur. Hij kan in artistieke zin uitdrukking geven aan eventuele spanningen die 
dat met zich mee brengt. 
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Beeldend vermogen

De leerling kan het gedachte visualiseren en het imaginaire stoffelijk maken met zijn werk. 
Hij kan een non-verbale werkelijkheid expliciteren, gebruikmakend van alle mogelijke 
middelen die hem ter beschikking staan uit hoge en lage cultuur, om zodoende nieuwe 
inzichten te generen.
De leerling kan zich manifesteren en denkbeelden, ideeën en ongrijpbare gedachten arti-
culeren. Gebruikmakend van de verbeelding functioneert hij als completer mens en kan 
hij effectiever participeren in de samenleving en daar invloed op uitoefenen. 

Reflectie

De leerling heeft inzicht in wat hij doet en hoe dat zich verhoudt tot wat hij wil vertellen, 
bereiken en tot stand brengen in een gemedialiseerde, globale cultuur. 
De leerling kan zijn werk spiegelen aan werk en werkwijze van kunstenaars.
De leerling kan vooraf en tijdens het werkproces eigen criteria formuleren en kan daarmee 
zijn ontwikkeling en zijn werk evalueren.  

De docent zou in samenspraak met de leerling een aantal spanningsvelden kunnen noe-
men en de mate waarin die zichtbaar worden in het werk als belichaming van denken en 
proces, maar alleen als dat houvast geeft. Voorbeelden zijn globaal versus lokaal; eigen leef-
wereld versus die van anderen; eigen wijze van uitdrukken versus bestaande beeldcultuur. 
In het onderzoek hebben docenten op verschillende manieren invulling gegeven aan een 
grotere betrokkenheid van de leerling bij het opstellen van criteria of het bijhouden van 
de eigen ontwikkeling. Zo is het visuele reflectieformulier (casus Oskar) een speelse en 
visueel prikkelende manier om de leerling zelf in kaart te laten brengen hoe hij ervoor staat 
en waar hij zich bevindt ten opzichte van de beginsituatie. Getekende gewichtjes ver-
beelden de werkdrift, een reageerbuisje met maatverdeling de hoeveelheid experiment, 
lampjes symboliseren de hoeveelheid invallen enzovoorts. In feite is dit een vorm van 
learner assesment. waarbij criteria als ideeontwikkeling, samenwerking, mogelijkheid 
tot uitvoeren van ideeën en reflectie een rol spelen. De gevorderde leerling zou zelf zo’n 
formulier kunnen samenstellen en vormgeven en zo, naast zijn werk natuurlijk, zijn veran-
derend perspectief zichtbaar kunnen maken. Een interessante vorm van peerreflectie of 
kennisnemen van elkaars werk is het plakken van post-its in elkaars werkboek, op ‘bezoek 
in elkaars werkboek’ (casus Rosanne). Belangrijk is dat docenten al deze vormen van re-
flectie, evaluatie en beoordeling niet rigide of dogmatisch toepassen. Het is vooral bedoeld 
om leerlingen tijdens het proces richting te geven en houvast te bieden.

De altermoderne docent is dus niet degene die opdrachten uitdeelt en streng beoordeelt 
of de leerling aan de verwachtingen heeft voldaan. Noch is de altermoderne docent een 
onverschillige goedzak die ongevoelig is voor kwaliteit. De altermoderne docent neemt 
zijn leerlingen serieus, heeft vertrouwen in hun reflectieve en evaluatieve vermogens en 
respecteert de individuele ontwikkeling en interesses van de leerling.

Botsing met curriculum en conventies?  
‘Creativity is beyond legislation and organisational method - it is about anarchy, 
not the curriculum.’ (Stephen Bayley, London’s Design Museum)

Het curriculum van altermoderne kunsteducatie gaat uit van een benadering van de 
leerling vanuit wederzijds vertrouwen en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en 
autonomie van de docent [en de leerling], ontkent de dominantie van de westerse canon 
en criteria, legt het accent op contextualiteit en verbondenheid en waarborgt het recht 
dat ieder zijn eigen verhaal kan vormgeven (Klatser 2010: p. 86). Het curriculum geeft alge-
mene marges aan. Het is geen statisch document dat de bestaande situatie beschrijft en 
vastlegt, maar vormt en hervormt zich voortdurend. Het ontstaat in de dynamiek tussen 
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theorie en praktijk, tussen actuele kunst en schoolpraktijk en tussen leerling en leraar. 
Jeff Adams (2010) stelt vast dat scholen zich bedreigd voelen door pedagogische ideeën 
die de gangbare curricula lijken te ondermijnen. Hij illustreert dat met een citaat van 
Clyde Chitty: ‘These creative acts and productions, especially in these obviously con-
temporary popular forms, may be at odds with prevailing school systems, which privile-
ge assessed individual performance, standardisation, conformity, and notions of innate, 
fixed ability or talent.’ (Chitty 2007 in Adams 2010, 689). Adams signaleert voorts dat het 
onvoorspelbare (‘socially contingent’) karakter van dit soort opvattingen de ideologische 
uitgangspunten van de conventionele schoolpraktijk kan ondermijnen. Enkele aan het 
onderzoek meewerkende docenten bevestigen dat beeld: ‘Op het Spinoza lyceum is het 
vrij ongebruikelijk om procesgericht te werken in de onderbouw’ (casus Saskia) of ‘Je zou 
daarom altermodern werken moeten afwisselen in het curriculum met meer gestructu-
reerde projecten’ (casus Oskar). 
Het is dus goed voorstelbaar dat in de praktijk het bestaande curriculum en de altermo-
derne uitgangspunten en de activistische werkwijze met elkaar botsen en het bestaande 
curriculum uitdagen. De schoolleiding zou kunnen vrezen dat de te radicale elementen 
van altermoderne kunsteducatie het schoolinstituut zullen destabiliseren en de school-
kunst bedreigen. In dat geval worden de scherpe kantjes al snel geëlimineerd en dreigt 
een nieuwe altermoderne schoolkunst te ontstaan.

Een enclave binnen de school

Eerder schreef ik (Klatser 2008, 7) over mijn eigen schoolervaringen: ‘Zelf heb ik ooit les 
gehad van een leraar met een vlinderstrik, die zich duidelijk als kunstenaar manifesteer-
de. Ook in de klas en in de (katholieke) school […] werden zijn lessen, zelfs toen (de tijd 
van de vrije expressie) als ongestructureerd, (subversief en activistisch) gekenschetst. 
Hij besprak dromen, sex, geweld, Freud en Nietszche. Hijzelf werd door collega’s met 
een mengsel van bewondering en afgunst bekeken en meestal als outcast weggezet. 
Daar kwam hij mee weg omdat hij een status aparte genoot als kunstenaar. Daar maakte 
hij goed gebruik van, of zo je wilt, misbruik. Die houding sprak leerlingen in die tijd 
aan,zelfs degenen die weinig met de kunst op hadden.’ Deze docent schiep zijn eigen 
domein, een enclave waarbinnen zijn afwijkende wetten en regels, of beter gezegd de 
afwezigheid ervan, golden.
Dit roept de vraag op wat in dit licht als een interessante, uitdagende en veilige omgeving 
gezien kan worden. Hoe creëer je tijdelijk een ruimte waar leerlingen zich tegelijk uitge-
daagd weten én veilig voelen? Carol Wild (2011) gaat dieper in op de mogelijkheid om bin-
nen de school of zelfs binnen de les zo’n enclave in het leven te roepen. Centraal bij Wild, 
hoofd kunsteducatieve afdeling van de University of Birmingham, staan de ideeën van 
Foucault over het begrip ‘heterotopia’ en de suggestie van Hakim Bey in de Temporary 
Autono mous Zone’ of ‘T.A.Z (1991). Hakim Bey is een pseudoniem van Peter Lamborn 
William, een anarchist en altermoderne geest avant la lettre. Heterotopia is een reëel 
bestaande ruimte of enclave waar utopische behoeften beleefd en ervaren kunnen worden 
(Foucault 1984). Het zijn volgens Foucault plekken die de cultuur vertegenwoordigen, 
confronteren of omkeren door verscheidenheid toe te laten. Niet toevallig aspecten waar 
de altermoderne docent in is geïnteresseerd. Bey definieert zijn T.A.Z. 
als een heterotopia-achtige ruimte van waaruit men ‘met guerrillatactieken een land, 
een status quo of de verbeelding bevrijdt om het tijdelijke gebied daarna weer tijdig te 
verlaten, zodat het niet door de gevestigde orde of de staat vernietigd kan worden’ (Bey 
1991 in Wild 2011, 289) Bey had natuurlijk geen school voor ogen, maar de staat. Toch is 
het volgens Wild een mogelijkheid om docenten tijdelijk te bevrijden van de druk die wordt 
uitgeoefend door de onomkeerbare langetermijndoelen van het bestaande curriculum. 
Beschermd door de T.A.Z. kan de docent zich verzetten tegen de druk om te excelleren en 
van de zinloze verplichting zijn didactiek voortdurend te moeten legitimeren. Die houding 
maakt de altermoderne docent tot anarchist.

De altermoderne docent is ook een dagdromer en wil zijn leerlingen infecteren. Hij schept 
daartoe een eigen enclave. Deze heterotopia-achtige ruimte hoeft niet alleen letterlijk als 
een reëel bestaande ruimte opgevat te worden: het kan ook gaan om een ruimte in het 
hoofd waar men naar hartenlust kan dagdromen, zich kan overgeven aan vrije gedachten 
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(‘task unrelated thoughts’) en vrijelijk kan associëren en fantaseren om zo ontvankelijk 
te worden voor serendipiteit. Een heterotopia of tijdelijke autonome zone kan gedurende 
enige tijd een veilige ruimte bieden, waar alternatief onderzoek en experimenten kun-
nen plaatsvinden (Wild 2011). Leerlingen moeten veilig, zonder voortdurend te hoeven 
oordelen of beoordeeld te worden, in aanraking komen met het onbekende. Dit leidt tot 
nieuwsgierigheid en verbeelding: ‘Artistieke problemen worden niet gevonden tijdens 
‘brainstorm sessies’ of intensief broeden, maar tijdens dagdromen en het voortkabbelend 
innerlijk gesprek, ook wel ‘mind-wandering’ of ‘task unrelated thought’ (T.U.T.’s ) genoemd. 
Het scheppingsproces, dat begint met een mentaal beeld, het idee, vereist een lange aan-
eenschakeling van inzichten en nieuwe probleemdefinities die zich in eerste instantie als 
precognitief gemompel aandienen. […] Juist de zogenaamde T.U.T.’s zijn voorwaardelijk 
voor het ontstaan van associatief denken en het ontdekken van nieuwe verbanden en 
betekenissen. Door het koesteren van deze task unrelated thoughts is men in staat onver-
wachte ingangen en bruikbare metaforen te vinden die leiden naar een enorme hoeveel-
heid interpretaties van ambigue betekenissen die in het brein opgeslagen liggen.’ (Klatser, 
2005) Dat kan leiden tot het verschuiven van het perspectief, het kan nieuwe inzichten en 
oplossingen toevoegen en ongekende beelden en betekenissen opleveren. De enclave is 
vooral een safe house waar leerlingen hun onderdrukte (over)activiteit kunnen kanaliseren 
en vormgeven en waar ze gelegenheid krijgen om mogelijke en onmogelijke ideeën met 
beeldende en gedachte-experimenten ten uitvoer te brengen. 

De altermoderne docent is een activist. Binnen de muren van de school is de rol van de 
kunstdocent om voortdurend verassend en activistisch te zijn, nieuwe mogelijkheden 
en ideeën aan te dragen en voor korte periodes nieuwe praktijken mogelijk te maken. 
Rondom die interventies binnen de school, die de vorm van ‘memorabele events’ (Wild 
2011, p. 430) kunnen aannemen, zullen leereffecten zichtbaar en hoorbaar zijn. Zo’n event 
is zowel een heterotopia als een T.A.Z. waar normale regels opzij worden gezet. Nadien 
keert iedereen weer terug tot de ‘normale’ gang van zaken. De betrokkenen rest ervarin-
gen, nabeelden, herinneringen en verhalen. En ondanks dat er geen cijfers of concrete 
beoordelingen aan vast zitten, zal weinig leerlingen de waarde ervan ontgaan.
Binnen de heterotopia als vorm van een beschermde omgeving ontstaat al snel het 
gevoel tot een gemeenschap te behoren. Het begrip leergemeenschap zal jongeren niet 
aanspreken en wekt misschien achterdocht op, maar nader beschouwd sluit het aan op 
essentiële uitgangspunten van altermoderne kunsteducatie, vooral het belang van de 
dialoog. Uitgangspunt van de leergemeenschap is een specifieke notie van wat leren nu 
eigenlijk is. Waar in de eenzijdige modellen van leren een keuze wordt gemaakt, wie de 
‘drijvende kracht’ is achter leerprocessen van leerlingen (leerkracht ofwel leerling) wordt 
er bij leren in een leergemeenschap van uitgegaan dat leren plaatsvindt in samenwerking 
en dialoog tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht. De nadruk ligt op 
leren als continu proces in plaats van op leren als iets dat afgesloten wordt met een toets 
of product. De leerkracht heeft een belangrijke rol in het organiseren en begeleiden van 
leeractiviteiten, maar is daarbij gericht op het optimaal aansluiten bij de ontwikkeling van 
leerlingen. Kenmerkend voor zo’n leergemeenschap is volgens Els Kuiper (2008) bijvoor-
beeld dat de leerkracht en leerlingen samen deelnemers zijn aan onderzoeksactiviteiten. 
Binnen altermoderne kunsteducatie werken leerlingen misschien vaker individueel dan 
in een leergemeenschap en hebben leerlingen en docenten meer vrijheid en autonomie, 
maar toch is het idee van een leergemeenschap gekoppeld aan de ideeën van heterotopia 
en de ‘tijdelijke autonome zone’ aantrekkelijk om binnen de school buiten de geijkte paden 
van het curriculum te kunnen treden. 

De altermoderne docent is een…

Epiloog 
Universele ervaringen, die cultuur, tijd en plaats te boven gaan, zullen belangrijke thema’s 
voor de kunst en de kunsteducatie blijven, maar daarnaast is er behoefte aan meer on-
grijpbare en vluchtige aspecten van de mondiale cultuur die wij ook met anderen delen: 
multiperspectiviteit en aandacht voor het ambigue, de ambivalentie, de twijfel, het half-
bewuste, het associatieve, het veranderlijke en vooral het transculturele. 
Dat zijn kenmerken van de cultuur die ons verbinden en waar we inspiratie uit kunnen 
putten. Het besef dat we ons voortdurend in een periode van transitie en transculturaliteit 
bevinden met alle spanningen, maar ook mogelijkheden van dien brengt de verantwoor-
delijkheid met zich mee om dat besef op volgende generaties over te dragen. Leerlingen 
gaan gelukkig nu al minder krampachtig en luchtiger om met die gedeelde culturele 
achtergrond, multiperspectiviteit en contextualiteit dan opvoeders en leraren aannemen. 
De altermoderne docent ziet het niet alleen als opdracht, maar ook als een schitterende 
kans om leerlingen bewust te maken van de mogelijkheden van artistieke processen om 
daar uitdrukking aan te geven of om leerlingen te helpen de mogelijkheden die ze mis-
schien nog niet zien te ontdekken. Hij zal daartoe zowel rationele als intuïtieve didactische 
strategieën ontwikkelen en gebruiken, waarbij hij niet schroomt ongewone tactieken 
te gebruiken die de status quo misschien onwelgevallig zijn of tarten en het bestaande 
 curriculum uitdagen. Kortom: de altermoderne docent is (g)een vreemde snuiter.
In dit artikel heb ik met een impressie van de resultaten van het onderzoek mijn interpre-
tatie kunnen geven en laat ik de vakkundige wetenschappelijke verwerking graag over 
aan de onderzoekers. In de hoop niet teveel aan de haal te zijn gegaan met de onderzoeks-
gegevens heb ik geprobeerd om enthousiaste geïnteresseerden richting te geven en in-
spiratie te bieden. Tevens verwacht ik dat de onderzoeksresultaten, alhoewel niet simpel 
interpretabel of eenduidig, de scepsis enigszins kunnen verminderen. Met nuancering en 
aanscherping wil ik altermoderne kunsteducatie behoeden om te verworden tot de zoveel-
ste hybride of postmoderne schoolkunst die onopgemerkt leuke lessenseries fabriceert op 
grond van tot de verbeelding sprekende thema’s, fantastische resultaten laat zien, maar 
bewegingloos ten onder gaat in het curriculumgeweld: nu maar weer even gewoon doen..
Het enthousiasme waarmee docenten hebben meegewerkt, die aanvankelijk op een 
gezonde manier sceptisch waren en vol vragen, biedt hoop. Collega’s maken zich zorgen 
en stellen vragen, net als leerlingen en studenten: kan dit, mag dat ook, moet ik zus of 
mag ik het ook zo aanpakken? De ultieme vrijheid laat te veel keuzes en biedt te veel 
mogelijkheden. Zo makkelijk kan het toch niet zijn? Begrijpelijk, maar verbazingwek-
kend tegelijkertijd. De altermoderne benadering zoals die wordt voorgesteld, maakt alles 
natuurlijker, minder problematisch en vanzelfsprekender. Maar juist dat zorgt voor on-
duidelijkheid. Actief niet handelen, autonomie verwerven, ongebondenheid realiseren, 
problemen transformeren tot mogelijkheden, transcultureel sensitief begeleiden, het zijn 
geen simpele opgaven, of wel?
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