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Schoolkunst, thuiskunst en  
authentieke kunsteducatie
 “ Thuis maak ik vooral poppetjes en op school teken je een oude schoen of een appel  

en leer je meer zoals het hoort.”

 “ Hier op school tekenen we niet stripfiguren. Hier moeten we bloemen maken,   
kerstdingen en sinterklaasdingen, enzo.”

 “ Het is een heel andere manier van tekenen. Thuis maak ik vooral cartoons,  
met kleur en stift en hier is het meer met potlood schetsen.”

Deze citaten van leerlingen uit het onderzoek De thuiskunst van scholieren (Haanstra, 2008)  
geven scherp de tegenstelling weer tussen inhoud en vorm van de beeldende activiteiten die 
leerlingen zelf buiten school ondernemen en wat ze op school als beeldende opdrachten krijgen. 
De kunstzinnige en culturele activiteiten die leerlingen en studenten buiten het onderwijs 
(thuis, op straat, in de vrije tijd, op internet) op eigen initiatief ondernemen, noemen we 
gemakshalve “thuiskunst”. Thuiskunst is de tegenhanger van schoolkunst, wat je neutraal 
kunt omschrijven als de kunstzinnige producten en producties die in het onderwijs worden 
gemaakt in opdracht van (of tenminste onder toezicht van) de leerkrachten. Maar de term is 
oorspronkelijk afkomstig van Arthur Efland (1967) en heeft bij hem een specifieke betekenis. 
Hij omschreef schoolkunst als kunst die meestal losstaat van zowel de ontwikkelingen in 
de professionele kunst als van wat leerlingen zelf spontaan aan kunstzinnige activiteiten 
beleven en ondernemen, maar die wel functioneel is binnen het instituut school. En volgens 
Efland is de belangrijkste functie ervan te verhullen dat de school in wezen een autoritair en 
disciplinerend instituut is, waar het gaat om leerlingen maatschappelijk nuttig geachte ken-
nis en vaardigheden bij te brengen. In het basisonderwijs betreft dat vooral rekenen en taal. 
Maar de schoolkunst opgehangen aan de gangmuren of voor de ramen van de klas geeft de 
school voor de buitenstaanders een “humanistisch” aanzien. “Zie eens”, zegt deze kunst, “we 
doen hier ook leuke, creatieve dingen”. En intern, voor de leerlingen, gebruikt de school deze 
kunst als welkome onderbreking om de institutionele druk te minimaliseren. Schoolkunst is 
“supposed to be easy and fun” (ibid., p. 41). Volgens Efland is schoolkunst niet een specifiek 
Amerikaans verschijnsel, maar kenmerkt het de kunstvakken in het onderwijs in de meeste 
westerse landen.
 Efland’s scherpe kritiek was niet gebaseerd op uitgebreid empirisch onderzoek. Bresler 
en enkele collega’s (Bresler, 1998, 2000) hebben wel onderzoeken gedaan naar schoolkunst in 
het Amerikaanse primaire onderwijs. Ze bevestigen op belangrijke punten Eflands analyse 
van ruim twintig jaar eerder, maar bevatten ook nuanceringen en uitbreidingen. Het onder-
zoek gaat niet alleen over de beeldende vakken, maar ook over dans, drama en muziek. Zo 
domineert bij muziek het zingen en dan vooral wat Bresler noemt het zingen van “kalender 
muziek”, muziek die aansluit bij de seizoenen, feesten, vakanties, etc. 
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In 2001 constateerde  Haanstra dat de kenmerken en functies van de schoolkunst zoals die 
door Efland zijn beschreven nog steeds van toepassing zijn op het Nederlandse onderwijs. 
Dat geldt in het bijzonder voor twee belangrijke door Efland genoemde kenmerken: de 
kunstvakken hebben vaak weinig aansluiting met waar leerlingen buiten hun onderwijs op 
kunstzinnig gebied mee bezig zijn en ook de aansluiting bij ontwikkelingen in de actuele 
kunsten is beperkt. Om kunst op school meer betekenisvol te maken pleit Haanstra (2001, 
2010) voor authentieke kunsteducatie. In zijn omschrijving van authentiek volgde hij Roelofs 
& Houtveen (1999). Authentiek betekent dan levensecht en heeft betrekking op beide boven-
genoemde aspecten van leersituaties: verbinding met de eigen kunstzinnige interesses, 
activiteiten en beleving van de leerling en verbinding met de “echte”, actuele wereld van de 
kunstdisciplines en de professionals. 
 De dubbele verwijzing van authentiek naar de leefwereld van de leerling (persoonlijk 
betekenisvol) en naar de professionele wereld (maatschappelijk of cultureel betekenisvol) 
heeft in de eerste plaats betrekking op het wat: de onderwijsinhoud. Authentiek onderwijs 
is “inhoudelijk georiënteerd op de leefwereld van de leerlingen en hun voorkennis, het moet 
ruimte laten voor persoonlijke stellingname en aandacht schenken aan eigen interesses en 
behoeften” (Haanstra, 2001, p.11). De aansluiting bij de leefwereld is bedoeld om betrokken-
heid en motivatie te bevorderen en om bij leerlingen voorkennis te activeren waarop voortge-
bouwd kan worden. Maar het is meer dan een didactisch middel. Het gaat er in authentieke 
kunsteducatie ook om dat de inhoudelijke thema’s en de stijlen en uitingsvormen die leerlin-
gen zelf van belang achten en buiten de school beoefenen (thuiskunst dus), een plaats krijgen. 
Maar aansluiting op inhouden is niet voldoende, want buiten het onderwijs wordt ook vaak 
op andere manieren geleerd dan in het klaslokaal. Het gaat om de aansluiting bij wat Green 
(2011) noemt de informele manieren waarop, in haar geval popmuziek, buiten school wordt 
geleerd, geproduceerd en verspreid. Veranderen van de inhoud van muziekonderwijs richting 
popmuziek, maar niet van de traditionele onderwijs- en leervormen, betekent dat men alleen 
schijnbaar popmuziek beoefent. Ook Duncum (1986) en Wilson & Wilson (1982) bepleitten  
in het verleden al met betrekking tot beeldende vorming dat de leerstrategieën die thuis 
worden gebruikt ook meer in school zouden kunnen worden toegepast. Informele leers-
trategieën buiten school berusten deels op samenwerkend leren en peer education,  
waarbij leeftijdsgenoten van elkaar leren.

Onderzoek
Het ideaal van authentieke kunsteducatie vroeg om nader onderzoek (Haanstra, 2001) en in 
de afgelopen jaren zijn er onder meer een aantal ontwerponderzoeken op dit gebied uitge-
voerd. Zo evalueerden Bremmer en Huisingh (2009) een muziekproject voor jonge kinderen 
dat veel kenmerken van authentieke kunsteducatie bezat, onder andere door de inzet van 
professionele musici, en waarbij kinderen uitgedaagd werden om de rol van componist, 
improvisator, uitvoerend musicus en luisteraar te onderzoeken. Groenendijk, Hoekstra & 
Klatser (2012)  deden onderzoek naar de implementatie van kenmerken van actuele kunst 
in lessen in het voortgezet onderwijs onder de noemer altermoderne kunsteducatie. En in 
zijn promotieonderzoek ontwierp Heijnen (2015) een geactualiseerd model voor authentieke 
kunsteducatie, waarbij hij zich onder meer baseerde op onderzoek naar de praktijken van 
hedendaagse kunstenaars en collectieven en onderzoek naar de praktijken van jongeren in 
“informele visuele netwerken” van bijvoorbeeld graffitimakers en fan artists.  
 Naast deze interventieonderzoeken zijn er ook kleinschalige onderzoeken uitgevoerd naar 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan authentieke kunsteducatie. Deze hadden deels tot 
doel meer inzicht te krijgen in de spontane, kunstzinnige activiteiten die leerlingen buiten 
het onderwijs uitvoeren. Haanstra (2008) onderzocht de vormen en functies van beeldende 
thuiskunst van scholieren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Op basis van interviews en meege-
brachte beeldende producten zijn vier soorten thuiskunst onderscheiden: a) toegepaste kunst 

(gebruiksvoorwerpen, decoratie, mode, wenskaarten e.d.), b) het navolgen van populaire 
kunst, zoals strips, tekenfilms en games, c) kunst gericht op persoonlijke beleving en d) tra-
ditionele kunst, met genres als landschap, portret, abstractie e.d. Veel leerlingen beschikken 
over een breder beeldend repertoire dan dat ze op school kunnen of mogen toepassen. In het 
onderwijs worden bepaalde beeldende uitingen gewaardeerd en andere niet of nauwelijks. 
Leerlingen beseffen heel goed wat de normen en criteria van schoolkunst zijn en welke 
thema’s en stijlen daarin wel en niet aan de orde zijn. Die laatste beoefen je dus buiten school 
in je vrije tijd. De onderzochte leerkrachten bleken nauwelijks op de hoogte van wat kinderen 
thuis aan beeldende producten maken. Sommige beschouwen dit als een gemis en zouden 
in de toekomst wel meer verbinding met de “thuiskunst” van hun leerlingen willen leggen. 
Andere beschouwen de beelden uit de jeugdcultuur als clichématig en iets dat op school juist 
vermeden of doorbroken moet worden.
 Het onderzoek uit 2008 naar de beeldende thuiskunst vroeg om verbreding naar andere 
leeftijdsgroepen en andere kunstdisciplines, maar ook om verdieping. Vanaf 2010 zijn enkele 
van dergelijke vervolgonderzoeken uitgevoerd  en in de studiejaren 2014/2015 en 2015/2016 
was ‘Thuiskunst’ het thema van het empirisch onderzoek dat tweedejaars studenten van de 
master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten uitvoeren. Dit heeft 
in totaal negentien onderzoeken opgeleverd en deze bundel bevat artikelen over al die onder-
zoeken. 

Inhoud van deze bundel
De onderzoeken zijn ingedeeld naar de drie onderwijsniveaus van de onderzochte leerlingen 
en studenten: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Een vierde cate-
gorie onderzoeken betreft de buitenschoolse educatie. Binnen elke categorie zijn verschil-
lende kunstdisciplines onderzocht. De onderzoeken zijn deels beschrijvend van aard, maar er 
zijn ook enkele interventiestudies. Niet alle onderzoeken gaan over thuiskunst en de relatie 
met onderwijs; enkele onderzoeken richten zich op die andere verbinding die authentieke 
kunsteducatie nastreeft, namelijk die met de actuele kunst. 

Primair onderwijs. Vijf onderzoeken in de bundel betreffen het primair onderwijs. Onder 
primair onderwijs vallen drie onderzoeken die globaal dezelfde vraagstelling en opzet hebben 
als het bovenbeschreven onderzoek naar de beeldende thuiskunst van scholieren. Dat wil 
zeggen dat gevraagd is naar vormen en functies van thuiskunst, naar leerprocessen en naar 
relaties met school. Ellen van Hoek deed dat voor muziek, Wil Walvis voor dans en Sjaak Bos 
en Monique Rutgers richtten zich op leerlingen van een bepaalde school en onderzochten de 
thuiskunst van alle kunstdisciplines (audiovisueel, beeldende kunst, dans, drama, literatuur 
en muziek). 
 Dominique van Egeraat en Marije de Vries onderzochten een bepaalde vorm van muzikale 
thuiskunst, namelijk de playlist. Dat is een digitale lijst met liedjes die leerlingen zelf samen-
stellen en beluisteren, bijvoorbeeld op Spotify. Welke muziek staat daar op, zijn groepsleer-
krachten hiervan op de hoogte en biedt de playlist mogelijkheden voor de muziekles? 
 De onderzoeken in het primair onderwijs zijn beschrijvend van aard, op één na. Petra Beers 
en Carlijn Rijnders deden een interventiestudie waarbij leerlingen in workshops aan elkaar 
vormen van thuiskunst leerden. 

Voortgezet onderwijs. Zes onderzoeken zijn in het voortgezet onderwijs gedaan. Lot Siebe, 
docent aan de opleiding Docent Dans, onderzocht dansbeleving en danspraktijk van jongeren 
tussen 12 en 16 jaar met behulp van vragenlijsten, interviews en video-opnames. Désirée 
Ceulemans en Vincent Lamers onderzochten hoe popbandjes buiten de reguliere muziek-
lessen leren in muziekstudio’s van twee middelbare scholen. Ze vergeleken dit met reguliere 
lessen waarbij muziekstudio’s worden gebruikt. 

Thuiskunst: een inleiding



Marjon Lusseveld en Renée van Schijndel richtten zich op de rol van sociale media bij het 
creëren, delen en volgen van thuiskunst, vooral van visuele producten, maar ook van muziek 
en literatuur. Anahi Ayala Cevat en Suzan Kalle deden een interventieonderzoek naar peer 
teaching van thuiskunst. Twee leerlingen onderwezen hun klasgenoten en de ervaringen van 
deze twee peer docenten, de klasgenoten en de leerkracht werden in kaart gebracht.   
 Twee onderzoeken gaan over de relatie van beeldend onderwijs met hedendaagse kunst en 
kunstenaars. Lars Deltrap en Lorentine van Tijn ontwierpen een beeldende opdracht volgens 
een onderzoekende en procesgerichte werkwijze zoals die gangbaar is in veel actuele kunst-
praktijken. De uitvoering van die opdracht in twee klassen werd gevolgd en geëvalueerd. 
Carolien Dekker en Jo-Anneke van der Molen vergeleken doelen, inhouden en werkwijzen van 
educatieve projecten uitgevoerd door zogeheten “educational turn” kunstenaars met projecten 
uitgevoerd door de “reguliere” kunstenaars in de klas in het voortgezet onderwijs. 

Hoger onderwijs. Ans Koopman en Sylvia Eusébio onderzochten welke thuiskunst er door 
studenten van de iPabo wordt gemaakt en welke rol die thuiskunst speelt in de lessen die ze 
krijgen en die ze zelf geven.  
 Twee onderzoeken vonden plaats in het kunstvakonderwijs. Vanessa Hudig en Melanie 
Kandelaars stelden zich de vraag wat voor werk kandidaten voor een beeldende kunst-
opleiding maken voor hun toelatingsportfolio en waar het is gemaakt: thuis, op school of  
bij een cursus? En als vervolgvraag: wat zijn kwaliteitskenmerken die de docenten in de  
toelatingscommissie aan het werk toekennen en zijn deze kwaliteitskenmerken gerelateerd 
aan thuiskunst of schoolkunst?  
 Angela Linssen en Hélène Meyer vergeleken de thuiskunst van studenten moderne 
 theaterdans en studenten van de opleiding Theaterdocent en vergeleken de rol die deze 
thuiskunst heeft in de twee opleidingen. 

Buitenschoolse educatie. Wendy van Delzen en Hanneke Stark onderzochten bij theater- 
en dansateliers van DOX het maakproces gestart vanuit materiaal van deelnemende jonge-
ren. Rik Eckhardt  en Myrthe Niens onderzochten het zelfgestuurde theatermaakproces van 
jongeren die deelnemen aan Kunstbende. Jurgen Houwers liet leerlingen van muziekscholen 
met hun docenten in de les werken aan muziek die ze thuis (mee)spelen en evalueerde het 
leerproces. Annemieke Goudriaan portretteerde zes cosplayers en onderzocht hun leerpro-
cessen bij het maken van kostuums. 
 Alle onderzoeken gaan over de thuiskunst van kinderen, jongeren en jong volwassenen, 
behalve het onderzoek van Marlies Juffermans. Zij onderzocht de kunstzinnige activiteiten in 
verleden en heden van bewoners van een woonzorgcentrum en vergeleek hun wensen op dit 
gebied met het aanbod van het centrum. 

Discussie 
De onderzoeken geven een gedifferentieerd beeld van de thuiskunst van verschillende 
leeftijdsgroepen en van de mogelijkheden en problemen om die meer met onderwijs en bui-
tenschoolse educatie te verbinden. Een aantal resultaten vallen op en geven aanleiding tot 
discussie. 

Thuis en kunst? We gaan eerst in op de begrippen thuis en kunst. Thuis is een mooie dui-
delijke tegenhanger van school, maar het bedoelde gebied van kunstzinnige activiteiten is 
aanzienlijk breder dan alleen thuis. Het gaat om het verschil tussen kunstzinnige producten 
gemaakt in een formele onderwijssetting (met geplande overdracht in een bepaalde tijd) en in 
informele leersituaties, zoals thuis, maar bijvoorbeeld ook in pauzes op school. Daarbij komt 
dat de digitalisering van maakprocessen en het tonen van producten de locatie van ontstaan 
minder relevant maakt.

Evenals bij “kinderkunst” roept het predicaat kunst bij “thuiskunst” vragen op. “Kunst” ver-
wijst hier naar producten die op symbolische wijze betekenis representeren of belichamen en 
verwijst niet naar het maatschappelijke instituut kunst of naar criteria als professionaliteit. De 
vraag die de onderzoeken oproepen is in welke mate kwaliteitscriteria die in kunst(educatie) 
gelden ook een rol zouden moeten spelen bij de afbakening van het begrip thuiskunst. De 
vraag naar de afbakening is direct gerelateerd aan de discussie over verschillen tussen wat 
wordt aangeduid als traditionele, canonieke of hoge cultuur en de populaire of lage cultuur. 
In tal van publicaties is aangegeven dat de oude hiërarchieën en statusverschillen tussen 
die cultuurvormen sterk zijn verminderd of zijn verdwenen (Janssen, 2005). Er is sprake van 
pluriforme cultuur- en kunstopvattingen. Voor het beschrijven van wat voor betrokkenen 
belangrijke visuele, muzikale, dansante en theatrale uitingen zijn, is er geen reden om a priori 
scherpe grenzen te trekken. In de onderzoeken is de invulling van thuiskunst aan leerlingen 
en studenten zelf overgelaten. Daarom vallen het maken van cupcakes, het spelen van be-
paalde games, dj’en en activiteiten geïnitieerd door de speelgoedindustrie (zoals bijvoorbeeld 
Loomen, het maken van armbandjes van loomelastiekjes) evenzeer onder thuiskunst als poëzie 
schrijven, musiceren, een theaterproductie maken en landschappen tekenen. In eerder 
onderzoek naar thuiskunst (Haanstra, 2008) zijn evenmin kwaliteitscriteria gehanteerd om 
iets wel of niet tot thuiskunst te rekenen. Veel vormen van beeldende thuiskunst omvatten 
het ontwerpen of maken van gebruiksvoorwerpen, decoraties en communicatieve beeldende 
producten, zoals wenskaarten, kranten, spellen en websites. Evenals het veelbeoefende ko-
piëren of navolgen van afbeeldingen van populaire cultuur, zoals strips, tekenfilms en games, 
kenmerken deze vormen van thuiskunst zich door herkenbaarheid, schematisering, versie-
ring, en bij de gebruiksvoorwerpen door functionaliteit. Mason (2005) stelt dat, hoewel veel 
mensen thuis vormen van handvaardigheid (“crafts”) beoefenen als hobby, deze in de gangbare 
opvattingen over beeldende activiteiten onderaan de prestigeladder staan. Dat komt volgens 
haar vanwege de heersende opvatting over creativiteit en esthetica. Die opvatting vereist dat 
een individuele maker het gehele maakproces beheerst en tot een origineel eindresultaat komt, 
daarbij gebruikmakend van “ruwe” materialen. Iets maken aan de hand van patronen en hand-
leidingen en met deels kant-en-klare materialen valt daarbuiten. Men zou daar nu aan kunnen 
toevoegen dat ook kant-en-klare formats op internet voor beeldende en muzikale producten 
daartoe behoren. Mason benadrukt echter dat ook dergelijke producten en uitingen belangrijke 
persoonlijke en sociale betekenis kunnen hebben en kunnen bijdragen aan het vormgeven van 
de identiteit. De Britse socioloog Willis (2002) sprak over “common culture” en de symbolische 
creativiteit waarmee  jonge mensen “use, humanize, decorate and invest with meanings their 
common and immediate life spaces and social practices – personal styles and choice of clothes; 
selective and active use of music, TV, magazines, decoration of bedrooms” (p. 2).  Ook Willis 
benadrukt dat deze symbolische activiteiten belangrijk zijn voor het creëren en handhaven van 
individuele en groepsidentiteiten. 
 Gezien de beperkingen van zowel de begrippen thuis als kunst zou de benaming “symbo-
lische creativiteit in informele leeromgevingen” beter dekken wat we bedoelen. Maar het is 
duidelijk dat dit geen aansprekende omschrijving is en dat we daarom toch liever vasthouden 
aan thuiskunst.  

Self-initiated? In Engelstalige publicaties over thuiskunst worden vaak termen gebruikt 
als “spontaneous art”, “self-initiated art” of “unsolicited art works”, om aan te geven dat het 
gaat om producten en producties die spontaan of althans niet in opdracht zijn gemaakt. Uit 
de onderzoeken blijkt dat er ook tal van tussenvormen bestaan. Zo blijken bepaalde opdrachten 
die op school zijn gegeven aanleiding te zijn daar thuis verder mee te gaan, om eventueel 
later het resultaat via sociale media te delen met vrienden. Ook bij muziekbeoefening thuis 
gaat het vaak niet om “zuiver” zelf geïnitieerde muziek, maar is er een wisselwerking met  
wat er in buitenschoolse muzieklessen wordt aangeboden en geleerd. Dat zijn gewenste 
interacties, die bij bepaalde genres sterker spelen dan bij andere. Belangrijk is dat de leerling 
zich eigenaar van het leerproces en de opbrengst ervan beschouwt.
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Thuiskunst in de klas? Uit de onderzoeken blijkt dat docenten soms verbaasd zijn over de 
kunstzinnige activiteiten van leerlingen thuis. Ze zien opeens een ander persoon of een nor-
maalgesproken onopvallende leerling staat opeens in het middelpunt. Veel leerlingen willen 
dan ook graag tijdens de kunstvakken op school iets laten zien van waar ze thuis mee bezig 
zijn. Ze willen zichzelf laten zien en ze vinden dat er in de lessen meer plaats zou moeten zijn 
voor het soort thema’s en activiteiten dat leerlingen buiten school bezighoudt. Maar niet alle 
leerlingen willen dat. Sommige zijn terughoudend omdat ze hun thuiskunst te persoonlijk 
vinden om op school te laten zien. Als leerlingen zelf hun kunstzinnige voorkeuren en ac-
tiviteiten op school laat zien en uitvoeren bestaat ook het gevaar dat het karakter ervan in 
die schoolse omgeving verloren gaat en dat het niet meer “hun ding” is. Dat kan gelden voor 
popmuziek die zo “net klassieke muziek wordt”, maar ook voor populaire beeldcultuur. 
 Dit gevaar werd al gesignaleerd in het onderzoek van Haanstra (2008) en ook door Brent 
Wilson (2004). Hij verwerpt het idee om thuiskunst als zodanig over te brengen naar het klas-
lokaal, omdat het vaak slordige en soms subversieve karakter van die thuiskunst in de orde 
van de school verloren zal gaan: 
 
  Kids’ self-initiated visual culture is frequently disorderly and sometimes subversive.  

When we obligate kids to do what they have chosen to do themselves, we make  
what  was theirs, ours. (…) We try to make unnecessary order out of kids’ delightfully  
spontaneous disorder. (2004, p.11) 

Het is ook niet het streven van authentieke kunsteducatie om de thuiskunst zonder meer 
over te plaatsen naar het klaslokaal of om thuiskunst het hele curriculum te laten bepalen. De 
docent kiest ook andere leerinhouden. Het gaat erom waar mogelijk relaties te leggen tussen 
de kunstzinnige activiteiten en de kunst- en cultuurbeleving van de leerlingen, zodat het 
onderwijs voor hen betekenisvoller kan worden.

Verbinding zoeken met thuiskunst. Authentieke kunsteducatie streeft dus naar een 
verbinding met thuiskunst. Maar hoe moet die verbinding er dan uitzien? Wat wordt er pre-
cies bedoeld met “verbinding”? De bundel bevat geen onderzoeken die verschillende vormen 
van  verbinding door interventies nader onderzoeken. Wel werd de thuiskunst letterlijk de 
klas in gebracht in de gevallen van peer education in het primair en voortgezet onderwijs en 
werd er in muzieklessen op de muziekschool met de docent aan een opname van thuismuziek 
gewerkt.  Maar andere verbindingen, waar thuiskunst bijvoorbeeld aanleiding is tot bredere 
cultureel-maatschappelijke thematieken, kunstbeschouwelijke thema’s, de uitbreiding van 
technieken en vaardigheden e.d., zijn niet uitgeprobeerd. Heijnen (2015) heeft door middel 
van ontwerpregels die verbinding wel nader gespecificeerd. Hij gaat uit van zowel de popu-
laire cultuur (als invulling van de cultuur van de leerling) als de informele manier van leren 
in informele visuele netwerken (in interactie met elkaar, onder andere gebruikmakend van 
kopiëren en remixen). Ingaan op deze populaire cultuur kan opgevat worden als een vorm 
van aansluiten bij de thuiskunst van leerlingen, maar niet alle thuiskunst van leerlingen is 
gerelateerd aan de populaire cultuur (Haanstra, 2008). Heijnen (2015) kiest in zijn benadering 
voor specifieke vormen en inhouden van thuiskunst die centraal worden gesteld in het 
onderwijs, namelijk die gerelateerd zijn aan hedendaagse massa-, media- en subculturen. En 
hij kiest bewust voor voorlopers bij zowel de kunstzinnige activiteiten van jongeren als bij de 
professionele kunstenaars. Dit als tegenwicht voor het doorsnee beeldende onderwijs, dat 
vaak ver achter loopt op actuele ontwikkelingen. De vraag blijft wel op welke manieren in de 
les verbinding gemaakt kan worden met andere vormen van thuiskunst. 
 De verbinding met thuiskunst is niet puur een middel om terecht te komen bij “hogere” 
vormen van kunst, die in de ogen van de docent eigenlijk onderwezen moeten worden. Deze 
insteek zou impliciet de boodschap afgeven dat thuiskunst geen echte kunst is en niet als 
volwaardig gezien moet worden ten opzichte van de “echte, hogere vormen van kunst”. Dat 
roept vragen op, zoals “wie bepaalt wat echte kunst is?” De professionele kunsten laten zien 

dat regels voor wat echte kunst is telkens weer verworpen kunnen worden. Onderzoek naar 
bijvoorbeeld graffitimakers laat zien dat dergelijke vormen van “thuiskunst” complexe leerge-
meenschappen betreffen met regels, criteria voor kwaliteit en eigen leerstrategieën (Heijnen, 
2015). Bovendien maakt thuiskunst in elk geval deel uit van onze (visuele)cultuur en bij een 
brede opvatting van het vak is het om die reden een volwaardig onderdeel van het curriculum. 
Tenslotte gaat het bij authentieke (kunst)educatie om betekenisvolle activiteiten voor het 
individu. In dat opzicht blijven voor authentieke kunsteducatie de inhoud en vorm van de 
spontane kunstbeoefening en kunstbeleving een wezenlijk en waardevol gebied op zich.
 Dit zorgt voor een spanningsveld voor de docent: een belangrijke taak van het onderwijs 
is immers om leerlingen verder te brengen. In die visie zouden leerlingen juist andere of 
complexere dingen moeten doen dan die ze thuis uit zichzelf al doen. Uit verschillende 
onderzoeken in de bundel blijkt dan ook dat docenten het lastig vinden om een verbinding te 
leggen met thuiskunst. Enerzijds zijn zij zelf geen expert op dat terrein, anderzijds sluit die 
thuiskunst niet aan bij het formele curriculum. Docenten vragen zich af hoe de thuiskunst 
dan ingezet kan worden zodat het “nuttig” is. Een docente suggereerde bijvoorbeeld, als het 
gaat om de playlist van leerlingen, deze in te zetten voor de Engelse les, waarbij de songtekst 
een puur instrumentele functie krijgt. In dat opzicht biedt het model van Heijnen (2015) 
waarin hij authentieke kunsteducatie nader specificeert een bruikbaar aanknopingspunt.  
Hij suggereert dat het onderwijs zich richt op het terrein waar populaire cultuur, professionele 
kunst en maatschappelijke thema’s overlappen en idealiter op gelijkwaardige en betekenis-
volle manier met elkaar verbonden zijn. “Betekenisvol” betreft hier de relatie tot de echte 
wereld buiten school.
 
ICT. In Haanstra’s onderzoek naar beeldende thuiskunst (2008) speelde de digitalisering van 
de beeldende productie nog maar een beperkte rol. De huidige onderzoeken laten een veel 
belangrijkere rol zien en die geldt voor alle kunstdisciplines. De beschikbare voorbeelden op 
internet beïnvloeden in sterke mate de vorm en inhoud van muziek, dans en beeldende uitingen 
die thuis worden nagevolgd. Maar het gaat niet enkel om voorbeelden volgen. Leerlingen 
maken zelf ook tutorials. Daarnaast spelen digitale media een rol als artistiek medium of als 
medium voor communicatie en uitwisseling. Via digitale netwerken zijn leerlingen direct of 
indirect in contact met anderen, vormen zij voorkeuren of geven en ontvangen zij feedback.
 In de studie naar theatermaken voor  Kunstbende door jongeren kwam naar voren dat 
communicatie tijdens het maakproces onder andere plaatsvindt via WhatsApp en dat 
digitale foto’s die via de telefoon worden verstuurd inspiratie kunnen zijn voor het stuk. Ten 
slotte bleken digitale video’s van winnaars van voorgaande rondes, die via de website van  
Kunstbende beschikbaar waren, van grote invloed op de gekozen thematiek.
 De playlist van leerlingen biedt een mogelijkheid om de receptieve digitale thuiskunst van 
leerlingen te bestuderen. Enerzijds is de playlist individueel samengesteld en grotendeels 
buiten het zicht van ouders om. Anderzijds blijken de playlisten van verschillende leerlingen 
van verschillende scholen, stad en platteland erg veel overeenkomsten te vertonen. Grote 
groepen kinderen en jongeren luisteren naar dezelfde muziek. De vraag is in hoeverre dit  
altijd al het geval was, maar duidelijk is dat kanalen als YouTube en Spotify leerlingen door-
verwijzen naar veelbeluisterde muziek in dezelfde genres. De onderzoekers concluderen: 

  Deze bronnen zijn namelijk dusdanig van opzet dat zoekopdrachten worden onthouden  
en bij een volgend bezoek nieuwe liedjes die gerelateerd zijn aan zoekopdrachten  
worden voorgeschoteld. Wij denken dat hierdoor de hoge concentratie recente muziek  
op de playlists in stand wordt gehouden.

Zij suggereren daarom dat het muziekonderwijs zich onder andere zou moeten richten op de 
wijze waarop de leerlingen zich online begeven in muzikale netwerken. 
 In het onderzoek Express yourself werd door leerlingen digitaal gecreëerde en gedeelde 
content onderzocht. Het blijkt dat veel leerlingen zich hiermee bezighouden. Ongeveer de 
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helft van de leerlingen creëert zelf content; vrijwel alle leerlingen volgen en delen deze con-
tent. Feedback en volgers krijgen zijn belangrijke motivaties voor leerlingen die zelf creëren 
om producten te delen. Voor docenten is deze wereld vrijwel niet zichtbaar, hoewel er ook op 
school tijdens de les en in de pauzes content wordt gecreëerd, gedeeld en becommentariëerd. 

Digitale media beïnvloeden dus niet alleen inhoud en thema’s, maar ook de manieren van 
leren. Bij de discipline muziek gaat het dan vaak om leren via YouTube. Bij het leren in pop-
bandjes blijken tutorials een grote rol te spelen, wat in 1999 (Green, 2011) nog niet aan de orde 
was. Ook de leerlingen in het onderzoek naar aansluiting bij thuiskunst op de muziekschool 
gebruiken graag YouTube tutorials. Ten slotte zijn er vormen van thuiskunst die zonder digi-
tale media helemaal niet zouden bestaan, zoals website design.

We kunnen concluderen dat de thuiskunst van leerlingen voor een deel plaatsvindt in een digi-
tale wereld waarin zij expliciet en doelbewust leren en anderen instrueren. Producten worden 
in sommige gevallen met behulp van digitale media gemaakt en producten worden vaak digi-
taal gedeeld, er wordt feedback geven en ontvangen. In vrijwel alle onderzoeken in de bundel 
(behalve het onderzoek naar ouderen), kwam deze digitalisering naar voren en we concluderen 
dat dit in contrast is met de mate van ICT-gebruik in de kunstlessen op school. Belangrijk is 
tevens dat dit niet betekent dat de producten op zich allemaal van digitale aard zijn. Het onder-
zoek naar de cosplayers laat bijvoorbeeld zien dat het ambachtelijke en het fysieke juist belang-
rijk zijn, maar dat producten en instructievideo’s wel via Facebook en YouTube gedeeld worden.

Rollen van docenten en leerlingen. In verschillende onderzoeken in de bundel kwamen 
problemen rond de rol van de docent naar voren. In de interventiestudies waar leerlingen 
elkaar vormen van thuiskunst aanleerden, trad de docent geheel op de achtergrond en had 
slechts een faciliterende rol. Het gevolg was dat de leerlingen “docent gingen spelen”. Het 
informele leren dat thuis plaatsvindt en waarbij leerlingen impliciet van elkaar leren werd  
dus niet naar de klas gebracht in de vorm zoals het thuis plaatsvindt. De vraag is ook, gezien 
het voorgaande, of informeel leren thuis tegenwoordig niet vooral via digitale kanalen plaats-
vindt en op die manier moeilijk naar de klas te halen is. Tevens hebben in online tutorials de 
makers veelal een expliciete instructor-rol. Het is dus de vraag wat een “authentieke” situatie 
is in dit geval.
 Uit het onderzoek naar de muziekstudio’s blijkt dat deze studio’s op verschillende  
manieren gebruikt worden: tijdens de muziekles en buiten de muziekles. Tijdens de muziek-
les worden de studio’s gebruikt voor groepsopdrachten die de docent formuleert en begeleidt. 
Buiten de lessen gaan de docenten niet vaak kijken in de muziekstudio’s. Ze weten dan ook 
nauwelijks wat daar gebeurt. De docenten vermoeden dat de leerlingen het prettig vinden 
dat de docent zich niet met hun “thuiskunst” bemoeit. De activiteiten in de muziekstudio’s 
blijken echter niet geheel structuurloos te zijn, zoals de docenten denken. De situatie die 
veelal werd aangetroffen was er een waarin de leerlingen door elkaar heen speelden en eigen 
partijen uitzochten. Maar er vond ook regelmatig peer teaching plaats; bandleden legden aan 
elkaar uit hoe een bepaalde partij gaat en speelden stukjes voor en er werd nagespeeld. Soms 
nam een bandlid de leiding en ging men over tot samenspel. De onderzoekers formuleerden 
een nieuw kenmerk voor leiderschap in de muziekstudio’s: “De leider in de band is vaak 
iemand met veel muzikale ervaring. In bandjes zonder duidelijke leider, nemen verschillende 
groepsleden initiatieven. Zij sturen elkaar aan.” Deze rolverdeling komt grotendeels overeen 
met de bevinding uit het onderzoek naar de theatermaakprocessen zonder docent in het 
kader van  Kunstbende. In dat onderzoek kwam naar voren dat de regisseur van de theater-
school vaak werd geciteerd en expliciet als rolmodel werd gebruikt, maar niet altijd door 
dezelfde persoon.
 In het onderzoek naar DOX, een theatergezelschap dat beoogt met jongeren te werken 
vanuit hun eigen inbreng, kwam naar voren dat één van de makers besloot om het materiaal 
van de jongeren los te laten. In zijn rolopvatting als docent maakte hij zich vooral zorgen om 

de kwaliteit van het eindresultaat en nam daarop de beslissing meer het heft in handen te  
nemen en vanuit een toneeltekst te gaan werken, zelf rollen te verdelen en zelf mise-en-
scènes te bedenken. Het gevolg was dat de jongeren zichtbaar minder initiatiefrijk werden. 
In de tweede casus van dezelfde studie werkte de maker met de jongeren tot het einde toe 
vanuit het materiaal van de jongeren. Deze jongeren namen meer initiatief en dit had invloed 
op de leerervaringen van de jongeren. 
 Het loslaten van de greep op het eindproduct kwam ook naar voren in de onderzoeken 
naar actuele kunst in het voortgezet onderwijs. Professionele kunstenaars hanteren volgens 
de onderzoekers van “Werken als een kunstenaar” een aanpak waarbij het eindproduct niet 
vaststaat. Leerlingen weten bij aanvang niet wat ze gaan maken. Die onderzoekende houding 
bleek ook kenmerkend voor educational turn kunstenaars. Uit dit onderzoek bleek dat kun-
stenaars die door de school worden aangetrokken met oog op bepaalde producten er moeilijk 
omheen kunnen om toch met resultaat in de vorm van “mooie” producten te komen. Voor 
docenten blijkt het daarom niet gemakkelijk om dit eindproduct los te laten. Dit zagen we ook 
al in het onderzoek naar altermoderne kunsteducatie (Groenendijk, Hoekstra & Klatser, 2012). 
Het gaat er dus om een balans te vinden tussen leerlinggestuurd en docentgestuurd, tussen 
structuur en vrijheid, tussen proces en product. 

Thuiskunst in het Hoger Onderwijs. Als het gaat om onderzoek onder pabostudenten, 
dan is vooral de vraag interessant of ze hun thuiskunst zien als een mogelijke input voor hun 
eigen onderwijs tijdens stage of na de opleiding. We kunnen dit zien in het kader van ruimte 
en eigenheid van docenten (Haenbeukers, Urlings, Janssen, & Ben Brahim, 2015). Twee 
andere onderzoeken in de bundel richten zich op kunstvakonderwijs. Het zal duidelijk zijn 
dat het begrip schoolkunst zoals bedoeld door Efland (1976) in het kunstvakonderwijs niet 
van toepassing is. Kunst is er geen vrijblijvende bijzaak (“supposed to be easy and fun”) maar 
het serieuze hoofdonderwerp van studie. Hoe kijken studenten en docenten in het kunstvak-
onderwijs naar wat studenten in informele settingen “voor zichzelf” maken? Enerzijds kan het 
(net als voor scholieren) een vorm van ontspanning zijn die losstaat van de opleiding, maar 
uit de onderzoeken blijkt ook dat thuiskunst een ruimte kan bieden voor eigenheid, vooral als 
deze in interactie is met de opleiding. De onderzoekers vermoeden, dat deze crossover tussen 
thuiskunst en het kunstvakonderwijs de eigen signatuur van de student zal versterken in 
authenticiteit en artisticiteit. Ook in het onderzoek naar de toelatingsportfolio’s wordt  
geconcludeerd dat portfolio’s met een bepaalde eigenheid, die een  samenhang lieten  
zien tussen thuis gemaakt werk en op school gemaakt werk, positief werden beoordeeld. 

Ten slotte
Voor zover wij weten is het  niet gebruikelijk om in educatieve masteropleidingen een 
bepaald thema voor te schrijven voor het onderzoek dat studenten moeten verrichten. Bij 
de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben we 
besloten wel steeds het onderzoeksthema voor een of twee jaar vast te stellen, waarbinnen 
uiteenlopende vraagstellingen overigens mogelijk zijn. De veronderstelling daarbij is dat de 
keuze voor een bepaald thema met een bijbehorend conceptueel kader leidt tot een grotere 
cumulatie van kennis en daarmee uiteindelijk meer impact kan hebben voor de praktijk. Het 
overkoepelende thema (in dit geval thuiskunst – en eventueel actuele kunst –  in relatie tot 
onderwijs) heeft aansluiting bij onderzoeksthema’s binnen het lectoraat Kunsteducatie van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De onderzoeken in de huidige bundel bevatten 
een onderzoek van een docent en verder van studenten, maar bouwen ook voort op eerder onder-  
zoek van docenten en de lector. Het gezamenlijk onderzoek doen door studenten en docenten 
binnen dezelfde thematiek vergroot het gevoel van een community of learners waarin docenten 
en studenten op gelijkwaardige wijze participeren en samen onderzoek publiceren. Dit is een 
interessant model voor de samenwerking tussen lectoraat en masteropleiding.
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We denken dat in het geval van het thema thuiskunst er inderdaad ook van cumulatie van 
kennis sprake is. Het begrip is bruikbaar en relevant gebleken voor de verschillende school-
niveaus en buitenschoolse educatie en voor de verschillende kunstdisciplines. De onderzoeken 
werpen gezamenlijk licht op belangrijke kunstzinnige activiteiten en producten (of zo men 
wil, symbolische creativiteit)  in informele leeromgevingen en op mogelijke verbindingen 
daarvan met formele leersituaties. Uiteraard leveren de onderzoeken ook nieuwe vragen  
op, maar op basis van de verzamelde kennis zullen deze vervolgvragen minder beschrijvend 
en inventariserend van aard zijn en kunnen nieuwe studies vaker toetsing van gerichte  
interventies betreffen. 
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2.   
de muzikale thuiskunst  
van scholieren

Inleiding
In 2008 publiceerde Folkert Haanstra het onderzoek De thuiskunst van scholieren, over de 
spontane beeldende uitingen van scholieren uit de groepen 7/8 van het primair onderwijs  
en 1/2 van het voortgezet onderwijs. Ikzelf was tot op dat moment al vele jaren werkzaam  
geweest als muziekdocent, met name in de buitenschoolse muziekeducatie, en het lag  
dan ook voor de hand dat ik me afvroeg: Hoe zouden de resultaten eruitzien bekeken vanuit 
een muzikale invalshoek? Wat weet ik eigenlijk zelf over de drijfveren en de uitingen van 
scholieren die in hun vrije tijd bezig zijn met muziek? 
 Kinderen nemen vanuit hun eigen cultuur deel aan diverse subculturen: de familie, de 
buren/wijk, de schoolklas, sportclub, het kerkkoor, maar ook bijvoorbeeld hobby- en inter-
netomgevingen zoals YouTube (Burnard, 2006). Deze subculturen vormen ook vaak een 
eigen muzikale context. Het leren van muziek binnen de verschillende subculturen kan vele 
vormen aannemen. Deels gebeurt dit onbewust en zonder wat voor instructie dan ook, enkel 
door te kijken naar en het ondergaan van een muzikale omgeving. Dit wordt wel encultura-
tieve verwerving van informatie genoemd (Campbell, 1998). Het kan ook gebeuren vanuit 
een duidelijk gestructureerd plan om kennis te verwerven, vaak met een opgeleide docent 
die toewerkt naar een aan bepaalde eisen voldoend programma (formeel leren). Leren kan 
daarom bekeken worden vanuit gradaties van formaliteit: van formeel naar informeel en van 
geïnstitutionaliseerde vormen van leren naar indirecte, onopzettelijke vormen van leren. In 
de schoolse context is het voornamelijk de docent die bepaalt wat, hoe en wanneer iets wordt 
geleerd, het leren is voornamelijk docentgestuurd. 
 In zijn onderzoek naar de beeldende thuiskunst onderscheidt Haanstra (2008) de 
volgende functies van kunstbeoefening: a) procesgerichte functies (lekker bezig zijn, 
een uitdaging, tegen verveling, omdat je er rustig of vrolijk van wordt, er je gevoelens en 
fantasie in kwijt kunt), b) productgerichte functies (functies met betrekking tot het eind-
resultaat, trots zijn op het eindresultaat) en c) sociale functies (trots zijn is ook een sociale 
bevestiging, waardering krijgen van anderen). Muziek is voor kinderen direct verbonden 
met de situatie en de functie die het daarin moet vervullen (Campbell, 1998). De volgende 
functies en categorieën worden hiervoor benoemd: emotionele expressie, esthetisch 
genoegen, entertainment, communicatie, fysieke reactie, bevestiging van sociale normen, 
ondersteuning van religieuze rituelen, continuïteit en stabiliteit van cultuur en integratie 
in de maatschappij (Campbell, 1998; Meriam, 1964). Wat is het beeld vanuit muziek als we 
de indeling van Haanstra aanhouden?

Met deze vragen als uitgangspunt heb ik een bescheiden replica van het onderzoek van 
Haanstra gemaakt. De onderzoeksvragen komen overeen, maar zijn geformuleerd vanuit 
een muzikale invalshoek. Ze zijn deels beschrijvend van aard en vragen naar de inhoude-
lijke- en vormkenmerken van de muzikale producten en activiteiten en welke functies deze 
muzikale “thuiskunst” vervult voor de leerlingen. Het tweede deel van de vraag gaat over de 
leerprocessen die plaatsvinden bij het verwerven van de vaardigheden. Tot slot wordt er een 
verband gelegd met het leren op school en wordt er gevraagd naar de eventuele gewenste 
relatie tussen de beide domeinen.
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De onderzoeksvragen luiden:
•  Wat zijn de inhoudelijke- en vormkenmerken van muzikale thuiskunst van scholieren  

uit groep 7/8 van het PO?
• Welke functies vervult deze thuiskunst voor leerlingen?
• Welke leerprocessen vinden plaats bij deze muzikale thuiskunst?
•  Wat is volgens leerlingen de wederzijdse relatie tussen schoolkunst en thuiskunst?  

En wat is volgens hen de meest wenselijke relatie?

Methode
Het uitgangspunt voor het onderzoek was een zo breed mogelijk beeld te krijgen. De scholieren 
waren afkomstig uit groep 7/8 van vijf verschillende basisscholen die regelmatig muziek-
onderwijs verzorgden. Dit was ten tijde van het onderzoek nog uitzonderlijk; sindsdien zijn 
er diverse impulsregelingen geweest, zoals “Muziek in ieder kind” en “Cultuureducatie met 
kwaliteit”, om het muziekonderwijs weer een vaste plek te geven in het primair onderwijs. De 
invulling van het muziekonderwijs was bij alle scholen verschillend. De groepsleerkrachten is 
gevraagd een lijst te maken van leerlingen die aangaven “actief met muziekbeoefening bezig 
te zijn”, hierbij is nadrukkelijk is aangegeven dat het niet alleen getalenteerde leerlingen 
moest betreffen. Uit deze lijsten is een willekeurige selectie gemaakt. Uiteindelijk hebben 
negen leerlingen meegewerkt: twee jongens en zeven meisjes. 
 De gegevens zijn verzameld door middel van interviews met de geselecteerde leerlingen. 
Hierin kwamen de diverse onderzoeksonderwerpen op verschillende manieren met verschil-
lende invalshoeken aan de orde. De uitgeschreven interviews zijn vervolgens gecodeerd, 
deels aan de hand van de antwoorden, deels aan de hand van gegevens die uit de literatuur 
zijn ontleend.

Resultaten

Vormen van muzikale thuiskunst

Instrument. Kinderen die naar eigen zeggen “actief met muziek bezig zijn”, vertellen 
over het algemeen als eerste wat ze met muziekinstrumenten doen. Van de geïnterviewde 
leerlingen spelen dan ook – op één na – allen een muziekinstrument: piano, viool, trombone, 
keyboard, cello en percussie en drums. Zes van de acht kinderen die een instrument bespe-
len hebben ook daadwerkelijk les in het bespelen ervan, de andere twee verzamelen zelf infor-
matie. De lessen worden meestal door een instrumentaal docent gegeven, één leerling heeft 
les van de vader. Vijf van de negen kinderen hebben thuis een voorbeeldrol van de ouders met 
betrekking tot het spelen van muziek en het waarderen ervan. 

Zang. Na doorvragen blijkt dat eigenlijk alle leerlingen op een of andere manier ook bezig zijn 
met zingen. Ze zingen met elkaar, voor elkaar, alleen of in een koor of band. Van alle manieren 
om met muziek bezig te zijn, kunnen ze met zingen het makkelijkst zelf informatie vinden. Ze 
zingen “bekende liedjes” die ze horen op MTV, TMF of op YouTube. Juist zingen wordt veel 
ingezet om de eigen fantasie in uit te drukken en te bekwamen in het populaire repertoire: 
“Soms schrijf ik zelf liedjes voor de musical, maar ook gewoon voor mezelf” en “Nou, liedjes 
die ik leuk vind ga ik proberen na te zingen.”
 Zingen doe je tijdens het naar huis lopen: “Als ik alleen naar huis ga dan zing ik ook”, met 
vriendinnen op het schoolplein en vaak zeggen deze leerlingen dat ze dat “eigenlijk hun hele 
leven al doen”. Voor zingen zoek je hulp bij oudere broers of zussen, vrienden en vriendinnen en 
zoek je informatie op internet. Op school wordt wel gezongen, maar dat staat voor deze leerlin-
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gen helemaal los van wat ze er verder zelf meedoen: “Sommige liedjes vond ik wel leuk, maar ik 
vond koor niet leuk. Nou, de liedjes zijn hele makkelijke simpele liedjes, niet uitdagend of zo.”

Media/internet. Alle leerlingen gebruiken het internet om informatie voor hun muzikale 
activiteiten te verzamelen. Ze zoeken informatie over het populaire muziekrepertoire, clips, 
maar ook teksten: “Nou tik je gewoon het liedje en ‘lyrics’ erachter...” en informatie over het 
instrument, voorbeelden of lessen. 

Creëren. Een aantal leerlingen benoemt dat zij ook liedjes of muziek maken (in de betekenis 
van creëren). De resultaten hiervan zijn echter vluchtig en worden nauwelijks vastgelegd 
d.m.v. opname of notatie.  Eén leerling creëert materiaal met “Garageband”, een programma 
dat ook meteen het resultaat opslaat. 

Stijlen. De stijlen die door de kinderen vooral genoemd worden, zijn (volgens de indeling Ter 
Bogt, 2005): pop en afro, American/Caribbean stijlen, rock en de highbrow stijlen (hiermee 
worden in deze opvatting de in 2005 als ingewikkeld ervaren muziekstijlen bedoeld, zoals: 
klassiek, jazz, soul, singer/songwriter, lounge, gospel). In pop en afro, Am/Car stijlen zoeken 
ze veelal zelf hun weg; op internet en bij broertjes, zusjes, familie en vrienden. De highbrow 
stijlen en rock zijn de stijlen waarin ze veelal instrumentale lessen volgen. Ook als de leerlin-
gen spreken over de voorkeuren van hun ouders en waarin ze daarin ondersteuning vinden, 
zijn het overwegend de highbrow stijlen. 

Functies van muzikale thuiskunst voor kinderen

Procesgerichte functies die door de leerlingen benoemd worden. 
 Lekker bezig zijn: “Nou, gewoon leuk om te doen, zingen onderweg naar huis, als er een  
liedje in je hoofd zit, of onder de douche, in je kamer of waar dan ook.”
 Tegen verveling: “Wanneer? Nou, dat doe ik gewoon als ik me een beetje verveel en als ik 
denk ‘ja, wat kan ik gaan doen’ en dan ga ik dat doen.”
 Omdat je er rustig of vrolijk van wordt: “Dan ga ik cello spelen, dan zet ik het een beetje  
van me af.” 
 Je gevoelens en fantasie kwijt kunnen: Met muziek kan je je even helemaal in een andere 
wereld wanen en met zingen kun je je helemaal inleven in een andere rol.
 Fysieke reactie: Muziek vraagt erom om erop te bewegen: “Als ik zing zonder dansen dan  
voel ik niets.” 
 Esthetisch genoegen: “Want muziek is ook een heel mooi iets eigenlijk” en “Ja, het geluid  
vind ik mooi.”
 Emotioneel genoegen: Net als dat muziek de stemming kan veranderen geeft het ook een 
emotioneel genoegen: “Muziek maakt ook emoties.”

Productgericht. In het kader van muziek gaat het hier vaak over “het kunnen doen” en  
af en toe over een echt eindproduct.
Trots op je instrument: De meeste leerlingen ontlenen er ook genoegen aan zich te onder-
scheiden van wat echt gangbaar is: “Weer eens iets anders dan gitaar of zo, of drummen.  
Ja, het is wel heel bijzonder.”
Trots omdat je iets kan wat je eerst niet kon: “Ja, ik vind gewoon de uitdaging als je een  
liedje luistert, dat je denkt dat wil ik kunnen, dat wil ik leren, en als je het kan dan kan je 
zeggen ‘nou dat liedje kan ik spelen’.”
Trots om iets te presenteren: “We hadden zelf een liedje gemaakt en dan hadden we met  
een soort ballet, dan hadden we er een heel mooi dansje bij gemaakt, dat was echt heel  
erg mooi als je het ziet.”
Iets kunnen voor de toekomst: “Ja, ik wil het wel graag goed kunnen, gewoon vooral voor  
later kan ik zingen en piano spelen.” 



 
Sociale functies van thuiskunst. Onderdeel van de eigen identiteit: De meeste leerlingen 
vinden dat het met muziek bezig zijn iets over henzelf zegt: “Het is wel een heel belangrijk 
stuk van jezelf, ik zou het ook niet kunnen missen, denk ik.”
Waardering van anderen: Iets laten horen aan mensen in je omgeving die je daarom waarderen: 
“Want oma vindt het wel heel knap van mij” en “Ja, meestal maak ik voor verjaardagen van 
mensen, maak ik ook liedjes op geluidsband.” Muziek maken is best moeilijk en het gaat ook 
weleens mis. Je stelt je dus ook kwetsbaar op als je muziek maakt: “Maar van dingen, als ik er 
zelf niet tevreden over ben, laat ik het anderen ook niet horen.”
Integratie in de maatschappij: Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen. Je doet 
mee aan een onderdeel van de maatschappij, het kerkkoor, bijvoorbeeld, of je speelt in een 
bigband en mag optreden in het Bimhuis of op het Norths Sea Jazz Festival. 
Samen muziek maken: Musiceren doe je vaak samen en dat kan ook met peers onder elkaar: 
“Soms gaan we ook samen zingen, doen we toen bijvoorbeeld in het speeltuintje voor onze 
deur, dan gaan we daar even zingen. Ja, met vriendinnetjes” en “Op school kunnen we 
gewoon lekker dansen op het schoolpleintje. Kan ik bijvoorbeeld met mijn vriendinnen een 
wedstrijd doen wie het ’t hoogst kan houden, maar thuis kan ik dat bijvoorbeeld niet doen” en 
“We hebben een band met nog een andere jongen van school.”

Stimulerende factoren voor thuis muziek maken. Welke factoren stimuleren het 
muziek maken volgens de leerlingen? In de eerste plaats zijn dit praktische zaken, zoals het 
verkrijgen van een instrument en een plek hebben om te oefenen. Maar zeker zo belangrijk is 
de sociale rol die anderen hierin spelen.
Voorbeeldfunctie: Muziek maken omdat het een onderdeel is van je culturele omgeving: “Het 
zit heel erg in onze familie eigenlijk” en “Piano, omdat papa dat deed en dat vond ik er altijd zo 
knap uitzien met al die vingers.’’
Inspiratiebron: Alle kinderen komen wel met een voorbeeld, vaak uit hun omgeving, die ze 
als inspiratiebron noemen. Dat kan zijn de muziekleraar/lerares, maar ook een beroemde 
musicus. 
Ondersteuning: Anderen zijn heel belangrijk om hulp aan te vragen. Dat kan zijn bij het 
oefenen, maar ook bij het leren van een bepaalde stijl: “Nou, dan vraag ik het aan mijn moeder 
als ik er echt niet uit kom” en “Mijn broer die is ook rapper en toen hebben we een liedje 
gemaakt.” Ook als publiek: “Als mijn nichtje op bezoek was dan ging ik een liedje zingen, dan 
deed ik een koptelefoon op.”

Het leren van thuiskunst. Speelmateriaal en internet: Veel instrumentale leerlingen  
spelen naast het oefenen voor de les ook op eigen initiatief uit het lesmateriaal. Eventueel  
is er nog andere bladmuziek of zijn er instrumenten in huis om te proberen. De cd-collectie 
van de ouders wordt gebruikt om meer muziek te leren kennen. Internet wordt op diverse 
manieren ingezet, maar vooral om clips van populaire liedjes te zien en om de teksten op te 
zoeken. Ook worden er wel “lessen” opgezocht: “Dan zijn er mensen die laten zien hoe je het 
moet spelen enzo.” 
Naspelen: Op gehoor nazingen wordt vooral genoemd als het om het populaire repertoire  
gaat en dan met name over songs. Luisteren, meezingen en de tekst goed leren. Meespelen 
met een instrument wordt door de meesten als te moeilijk ervaren. Een uitzondering hierop 
zijn de drummers: “Nou ik leer het ook voornamelijk op gehoor, want bij drumles doen we 
meestal liedjes.”
Andere leermiddelen: Een leerling heeft thuis onder andere het muziekprogramma  
“Garageband” ter beschikking en maakt hier allerlei stukken mee. De andere leerlingen  
ontbrak het aan instrumentarium of de kennis. Over het algemeen werd er weinig over  
muziekprogramma’s op de computer gesproken. 
Les: Het grootste deel van de kinderen die een muziekinstrument bespelen heeft ook les. Eén 
leerling kiest er bewust voor geen les te hebben, hij wil zijn eigen ontwikkeling volgen: “Want 
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je hebt mensen die denken van dat is muziek en muziek is muziek. Je hebt ook mensen zoals 
ik, die denken heel ruim daarover. Dan krijg je ook hele mooie dingen eigenlijk”. De andere 
leerling zonder les, leert van een vriendje dat wel les heeft. De leerlingen die wel een juf of 
meester hebben, spreken daar heel positief over: ze kunnen je tips geven hoe iets makkelijk 
kan, ze helpen je als je vragen hebt. Ze helpen ook om door te zetten om het nog beter te kun-
nen: “Mijn leraar helpt heel veel met, bijvoorbeeld, ook wel met drumtrucjes, trucjes zoals dat 
het lijkt of je een dubbelbase drumpedaal hebt, maar dan doe je het gewoon met twee troms.”
Oefenen: Oefenen doen de meeste leerlingen omdat ze het belangrijk vinden beter te worden 
en vooruit te gaan. “Anders kom je nooit ergens, dan kom je nooit verder. Als je beter wordt 
ben je toch meestal weer verder.” 
Lezen van bladmuziek: Bijna alle leerlingen die met een instrument bezig zijn, leren noten 
lezen. Ouders helpen voor zover ze het zelf beheersen. Alleen voor de slagwerkers is noten-
schrift lezen niet zo vanzelfsprekend.

Relatie schoolkunst-thuiskunst. Wat kinderen vinden over de invulling van de muziekles-
sen is afhankelijk van de situatie op school. Waar weinig muziek op school is, zouden ze een 
veel grotere invulling voor muziek willen. Aanbod en activiteiten die de leerlingen waarderen 
op school zijn de instrumentintroductielessen, mogelijkheden tot optreden en excursies voor 
zover die werden aangeboden. 
 De mate waarin de groepsleerkracht op de hoogte is van de muzikale activiteiten van 
de leerlingen is niet altijd duidelijk voor de leerlingen. De muziekvakdocent vormde hierop 
een uitzondering, die was zeer goed op de hoogte. Vaak hebben ze hun instrument weleens 
meegenomen, maar dat kan alweer bij een andere groepsleerkracht zijn geweest. Veel uitwis-
seling tussen de leerkrachten en de leerlingen lijkt er in ieder geval niet te zijn, terwijl de 
leerlingen best het idee hebben dat ze iets te delen hebben. 
 De leerlingen zouden bij muziekles op school meer in niveaus willen werken en dat ook 
vaker in kleinere groepen willen doen, met de mogelijkheid de leerlingen met meer muzikale 
bagage bij elkaar te zetten. Het gebruikte zangmateriaal moet uitdaging bieden en passen 
bij het niveau van de groep (hierbij was volgens de leerlingen nogal eens een mismatch). De 
kinderen willen hierbij graag inspraak. Ze geven ook aan dat er meer eisen gesteld mogen 
worden, bijvoorbeeld door te vragen aan het einde van de les: “Wat heb je nu uiteindelijk op-
gestoken?”
 Eigen creativiteit en zelf maken van materiaal op school, lijkt niet of nauwelijks aan de orde 
te komen. Er worden op school (ten tijde van het onderzoek) geen muziekactiviteiten met de 
computer of internet ondernomen volgens de leerlingen. Internet wordt door de leerlingen zelf 
gebruikt maar de zoekvaardigheden zijn erg basic. 
 “Op school”, wordt door de leerlingen ook wel verward met “op het schoolplein”, dit is een 
omgeving met eigen mogelijkheden: je kunt er met vriendinnen lekker zingen en dansen en 
ideeën uitwisselen, beschermd, maar zonder dat je direct in de omgeving van je ouders bent.
 Leerlingen vinden thuis wel een heel eigen terrein waar je je eigen dingen doet met mu-
ziek. Daar maak je de mooiste dingen en ben je op je eigen niveau aan het werk. Dat mag voor 
de leerlingen ook zo blijven, maar toch wordt ook de behoefte gevoeld de klas meer te laten 
delen met waar ze mee bezig zijn.



Conclusie
Het eerste wat opvalt bij het afnemen van de interviews, is hoe divers de kinderen zelf met 
muziek bezig zijn en hoe belangrijk het voor hen is. De kinderen die naar eigen zeggen “actief 
met muziek bezig zijn”, speelden in dit onderzoek overwegend een muziekinstrument. Dit 
kan zijn omdat kinderen “muziek maken” ook associëren met muziekinstrumenten bespelen. 
Daarnaast zijn alle leerlingen op een of andere manier ook met zingen bezig. Dat kwam in de 
interviews pas na goed doorvragen bovenwater, omdat de kinderen in eerste instantie vertel-
len hoe ze met muziekinstrumenten bezig zijn. 

Muziek vervult voor leerlingen veel verschillende functies (bijvoorbeeld, tegen verveling, trots 
zijn omdat je iets beheerst, sociale identiteit). Er is veel variatie in de plekken waar leerlingen 
zich bezighouden met muziek “In school” vormt daarin voor leerlingen een zelfstandige 
muzikale omgeving die weinig relaties onderhoudt met andere muzikale omgevingen. “Op 
het schoolplein” is daarentegen juist een beschermde omgeving die uitnodigt tot samen met 
vriend(inn)en iets met muziek te doen. Uiteenlopende leerprocessen spelen een rol, variërend 
van zeer formeel binnen muzieklessen tot “zomaar wat proberen met internet”, maar ook het 
sociale aspect: met wie en voor wie speelt bij het muziek maken een belangrijke rol. 

Discussie
“Spontaan” en “op eigen initiatief” is bij het musiceren een lastig begrip. De echte spontane 
muzikale uitingen bij kinderen uit groep 7/8 zijn vaak gezongen uitingen of geproduceerd 
op “zelfklinkende instrumenten”. Dit materiaal is vluchtig en wordt nauwelijks vastgelegd. 
Muziek maken wordt vaak met anderen gedaan. Spontaan zingen met elkaar en voor elkaar 
gebeurt op het moment dat je elkaar (toevallig) treft en met materiaal wat allen kennen en 
aanspreekt (vaak pop). Spontaan iets met instrumenten ondernemen is veel lastiger, daarbij 
moet je een instrument zo beheersen dat je er geluid mee kunt maken en moet je dat ook  
samen kunnen doen. Als daarbij “muziek” in een herkenbaar idioom moet klinken, wat 
kinderen ook “echt” muziek vinden, dan moet het óf op gehoor óf van notatie gereproduceerd 
kunnen worden. Hiervoor vragen de leerlingen (op eigen initiatief) hulp: bij ouders, broers  
en zussen of vrienden, of ze gaan op les. “Spontaan” wordt dan vaak gestuurd door wat en  
hoe ze (in de les) leren. 
 Dit onderzoek is verricht in 2010. Sindsdien is er al weer veel veranderd in muziekland. 
De mogelijkheden zelf iets te produceren en/of op te nemen op een smartphone of tablet met 
diverse apps waarbij je intuïtief, met beperkte voorkennis iets kunt produceren is nu voor 
veel meer kinderen onder handbereik gekomen. Voor vervolgonderzoek blijft de vraag relevant 
waar het eigenaarschap ligt bij het leren van muziek volgens scholieren en volgens docenten. 
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Inleiding
Eén van de kenmerken van authentieke kunsteducatie is dat de lerende start vanuit een 
intrinsieke motivatie die opgeroepen wordt doordat de docent aansluit bij de leefwereld en 
voorkennis van de leerling. In een muziekles kan de playlist een manier zijn om aan te sluiten 
bij de leefwereld van de leerling. Een playlist is een digitale lijst met liedjes die leerlingen zelf 
samenstellen, bijvoorbeeld op Spotify.
 We bevragen leerkrachten om te achterhalen in hoeverre zij op de hoogte zijn van wat 
kinderen in hun sociale omgeving aan muziek luisteren en in hoeverre zij mogelijkheden 
zien om hierbij aan te sluiten in de muziekles. Uit een aantal onderzoeken blijkt namelijk dat 
leerkrachten niet altijd op de hoogte zijn van wat leerlingen thuis aan (muzikale) kunst doen 
en dat hierin mogelijkheden liggen voor educatie. 
 In het onderzoek De beeldende thuiskunst van scholieren van Haanstra (2008) komt   
namelijk naar voren dat docenten slecht op de hoogte zijn van de “vrijwillige” beeldende  
activiteiten van hun leerlingen, waardoor zij mogelijkheden missen om verbindingen te  
leggen. Het onderzoeksverslag De muzikale thuiskunst van scholieren van Van Hoek (2010, 
zie vorige hoofdstuk) geeft een verschil weer tussen de typeringen van muzieklessen, vormen 
van muzikale thuiskunst en behoeften van leerlingen op het gebied van muziek. In het onder-
zoek Theorizing musical childhoods with illustrations from a study of girls constateert Young 
(2012) dat de dagelijkse muziekpraktijk van kinderen nog te weinig is geïmplementeerd in 
binnenschoolse muziekeducatie. Muziekeducatie zou zich vooral richten op tegenstellingen 
zoals binnenschools en buitenschools. Terwijl de muziekervaring van kinderen niet geframed 
moet worden in tweedelingen, maar gezien moet worden als een complex, verbonden net-
werk van activiteiten waarin educatie de verantwoordelijkheid heeft voor het uitbreiden van 
en participeren in dit netwerk (Young, 2012). 
 Om een beeld te krijgen van wat leerlingen in hun sociale omgeving aan muziek luisteren, 
analyseren we in dit onderzoek de playlists van leerlingen. Vervolgens zullen we de rol van 
muziekeducatie en hoe die zich verhoudt tot de playlist van leerlingen bevragen in interviews 
met leerkrachten. Dit leidt tot onderstaande onderzoeksvragen. 
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Hoofdvraag
Welke muziek hebben leerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar op hun playlist staan en hoe 
gebruiken ze de playlist thuis? In hoeverre is de groepsleerkracht hiervan op de hoogte en 
biedt dit mogelijkheden voor de muziekles?

Deelvragen
1.  Welke muziek (taal, jaartal, stijl, mannelijke/vrouwelijke artiest) staat op de playlist van 

leerlingen tussen 10-12 jaar? 
2.  Is er een verschil te zien in de samenstelling van de playlist bij a) de drie verschillende 

scholen die deelnemen aan dit onderzoek en b) jongens en meisjes? 
3.  Op welke manier gebruiken leerlingen de playlist thuis en in hoeverre zijn de leerkrachten 

hiervan op de hoogte?
4.  Zijn er criteria en invloeden aan te wijzen op basis waarvan leerlingen muziek toevoegen 

aan een playlist? 
5.  In hoeverre weten leerkrachten welke muziek leerlingen uit hun groep op hun playlist  

hebben staan, en wat de redenen van deze leerlingen zijn om deze muziek toe te voegen 
aan zijn of haar playlist?

6.  Welke mogelijkheden zien leerkrachten om in de muziekles aan te sluiten bij de muziek  
die op de playlists staan?

Methode
Dit onderzoek is een kwantitatieve en deels kwalitatieve survey (Baarda et al., 2013). Het 
kwantitatieve deel bestaat uit inventarisatieformulieren die onder leerlingen van groepen 7 
en/of 8 van drie basisscholen zijn verspreid. Bij deze leerlingen inventariseerden wij of zij een 
playlist hebben, en zo ja, welke liedjes zij op hun playlist hebben staan. Ook inventariseerden 
wij welke bron zij gebruiken voor de samenstelling van een playlist en of zij door ons geïnter-
viewd wilden worden, met toestemming van de ouders. De leerlingen zijn afkomstig van drie 
scholen die we geselecteerd hebben op basis van variëteit in locatie en populatie. De eerste 
school is een oecumenische basisschool in Amsterdam-Oost met Daltononderwijs (school 
1), deze school heeft een redelijk homogene autochtone populatie en is gelegen in een nieuw-
bouwwijk. De tweede school is een reguliere openbare basisschool in Amsterdam-West 
(school 2) met een cultureel gemixte populatie. De derde school is een kleine reguliere  
openbare basisschool in een dorpje in Zeeland met een homogene autochtone populatie 
(school 3). Er is voor deze onderzoeksgroep gekozen omdat we verwachten dat leerlingen  
uit groep 7 en/of 8 oud genoeg zijn om een playlist te hebben. Daarnaast sluit het aan op  
de leeftijdscategorie die in het onderzoek van Van Hoek (2010) voorkomt. De liedjes met  
bijbehorende artiesten die op de inventarisatieformulieren zijn ingevuld hebben wij  
verwerkt in een Excelbestand. Deze liedjes zijn gecodeerd op taal, jaartal, geslacht van  
artiest, instrumentaal/vocaal en op stijl.
 Het kwalitatieve deel van dit onderzoek bestaat uit 15 leerling-interviews en 3 interviews 
met de groepsleerkrachten. Om leerlingen te kunnen selecteren voor het afnemen van een  
gestructureerd interview hebben we een ongericht selecte steekproef getrokken. Bij de 
leerkrachten van de drie verschillende groepen 7 en/of 8 hebben we een semi-gestructureerd 
interview afgenomen. De interviewvragen zijn gebaseerd op de topics uit de hoofd- en  
deelvragen, namelijk “playlist”, “criteria” en “invloeden”. De interviews van de leerlingen  
en leerkrachten zijn via coding-up gecodeerd in het programma Maxqda.

Wat voor informatie geeft de playlist van kinderen en wat kunnen we ermee in het muziekonderwijs?

Resultaten
Deelvraag 1: Welke muziek (taal, jaartal, stijl, mannelijke/vrouwelijke artiest) 
staat op de playlist van kinderen tussen 10-12 jaar? 

We hebben de playlist van 27 leerlingen bekeken. Uit de kwantitatieve analyse van deze  
data zijn onderstaande tabellen gekomen.

Stijl Frequentie waarin 

stijl voorkwam 

Percentage van  

totaal aantal liedjes 

Voorbeelden van  

genoemde artiesten

Voorbeelden van  

genoemde liedjes

1. Pop 121 47,3 Justin Bieber

Shawn Mendes

Troy Sivan

Love Yourself

Stitches

Youth

2.  Pop-dance-

house

52 20,3 Meghan Trainor

Ariana Grande

Major Lazor

Better When I’m Dancing

Focus

Light it up

3. Rap 21 8,2 Pitbull Fireball

4. Pop-rock 15 5,9 5 Seconds of Summer Airplanes

5. Rock 7 2,7 Pearl Jam Even Flow

6. Klassiek 6  2,3 Johns Williams Hedwig’s Theme

7. Pop-soul 6 2,3 Charlie Puth One Call Away

8. Electronic 6 2,3 Avicii The Nights

9. Hard rock 5 2,0 AC/DC Back in Black

10. Hiphop 5 2,0 Makclemore &  

Ryan Lewis

Growing Up

11. Funk 5 2,0 Ruth BB Lost Boy

12. Balad 5 2,0 Adele Hello

13. R&B 2 0,8 Kygo Nothing Left

Totaal:  256 Totaal: 100%

Tabel 1: Muziekstijlen op de playlist 

In tabel 1 zijn in totaal dertien muziekstijlen weergegeven. Bijna de helft van de liedjes vallen 
onder de stijl “pop”. Daarna volgt “pop-dance-house” met ongeveer een vijfde deel van alle 
liedjes. Vervolgens komt “rap”, met daaropvolgend “pop-rock” en “rock”. De stijlen  “pop-soul”, 
“klassiek”, “electronic” komen daarna met exact hetzelfde percentage 2,3 %. Hetzelfde geldt 
voor de stijlen “funk”, “balad”, “hardrock” en “hiphop”, ook deze stijlen hebben exact hetzelfde 
percentage, 2,0%. De stijl die het minst voorkomt is “r&b” met 0,8%. 



Geslacht

Artiest 

Frequentie waarin 

geslacht artiest 

voor kwam 

Percentage van  

totaal aantal liedjes 

Voorbeelden van 

genoemde artiesten

Voorbeelden van  

genoemde liedjes

1. Man 163 63,7% Charlie Puth

Justin Bieber

One Call Away

Love Yourself

2. Vrouw 74 28,9% Zara Larsson

Meghan Trainor

Never Forget You

Bang dem Sticks

3. Meerdere

artiesten

(band / samen-

werking)

19 7,4% Esko

Shawn Mendes & 

Camilla Cabello

Beats by Esko

I know what you did  

last summer

Totaal: 256 Totaal: 100%

Tabel 2: Geslacht artiest

In tabel 2 is te zien dat van de 256 liedjes het overgrote deel afkomstig is van een  
mannelijke artiest. Daarna volgen de vrouwelijke artiesten met ongeveer een derde van  
het totaal. De categorie “meerdere” zijn liedjes waarin zowel door een man als door een  
vrouw gezongen wordt. Deze eindigen op de laatste plaats met 7,4% van het totaal.

In tabel 3 komt naar voren dat van de 256 liedjes 222 liedjes Engelstalig zijn. Daarna volgt 
Nederlands met 22 liedjes. Instrumentale muziek wordt acht keer genoemd, daarna volgen 
Frans en Turks die allebei twee keer zijn genoemd. Spaans, Italiaans en Arabisch sluiten de 
rij af, zij zijn allemaal één keer genoemd.

Taal van het 

liedje

Frequentie waarin 

taal van het liedje 

voor kwam 

Percentage van  

totaal aantal liedjes 

Voorbeelden van 

genoemde artiesten

Voorbeelden  

van genoemde  

nummers/liedjes

1. Engels 222 86,7% Kygo Stay

2. Nederlands 19 7,4% Marco Borsato Ik leef niet meer voor jou

3. Geen zang 8 3,1% John Williams Hedwig’s Theme

4. Frans 2 0,8% Avenir Louane

5. Turks 2 0,8% Sezen Aksu Gitme dur ne olur

6. Spaans 1 0,4% Alvaro Soler El mismo sol

7. Italiaans 1 0,4% Violetta A mi lado

8. Arabisch 1 0,4% Tomer Hosny Si el said

Totaal: 256 Totaal: 100%

Tabel 3: Taal van het liedje

Wat voor informatie geeft de playlist van kinderen en wat kunnen we ermee in het muziekonderwijs?

Jaartal van uitgave. Het overgrote deel van de liedjes is afkomstig uit de periode van na 
2012 tot nu, waarvan 145 liedjes (van de totaal 256 liedjes) uit het jaar 2015.  De periode 2007 
tot 2011 heeft ook nog wel wat liedjes opgeleverd, vijftien liedjes van de 256 komen uit deze 
periode. Vanaf 2005 neemt het aantal liedjes dat wordt genoemd af. Opvallend is dat het jaar 
2006 niet voorkomt. 

Instrumentaal/vocaal. Bijna alle liedjes zijn vocaal, zo’n 96,9%. Slechts acht liedjes zijn 
instrumentaal, deze liedjes vallen grotendeels onder de categorie klassieke muziek. 

Deelvraag 2: Is er een verschil te zien in de samenstelling van de playlist  
bij a) de drie verschillende scholen die deelnemen aan dit onderzoek en  
b) jongens en meisjes? 

a) Verschil tussen scholen. Op basis van een Anova-toets concluderen we dat er geen sig-
nificante verschillen zijn gevonden tussen de scholen met betrekking tot de variabelen mu-
ziekstijlen, jaartallen, geslacht van artiesten, taal van liedjes en of een liedje instrumentaal of 
vocaal is. De leerkrachten van de scholen in Amsterdam hadden kleine verschillen verwacht 
tussen de scholen, de leerkracht van de school in Zeeland niet. “Nee, ik denk dat ze wel zo zijn 
dat ze met hun tijd meegaan. Ze staan niet stil hier, ze zijn daarin ook wel bezig van wat leeft 
nu? Wat is er nu in? Dus ik denk niet dat daar veel verschil in is.”

b) Verschil tussen jongens en meisjes. Op basis van de Anova-toets concluderen 
we dat er significante verschillen zijn bij de variabelen “stijlen”, “geslacht artiesten” 
en “jaartallen”. De stijl “rap” komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes F(1,25)=6,081,
p=0,021). De stijl “pop” laat net geen significante verschillen zien (F(1,25)=4,210, p=0,051). Bij 
het geslacht van de artiesten komen vrouwelijke artiesten bij meisjes vaker voor op de playlist 
dan bij jongens (F(1,25)=6,081, p=0.005). Liedjes uit het jaartal 2015 komen vaker voor bij 
meisjes dan bij jongens (F(1,25)=5,659=p=0,025). Van alle jaartallen die zijn genoemd komen 
liedjes uit de 20ste eeuw vaker voor bij jongens dan bij meisjes (F(1,25)=7,320, p=0,012).
 Er zijn geen significante verschillen gevonden bij de variabelen “talen” en “instrumentale/
vocale liedjes”. Van de drie leerkrachten verwachtten twee leerkrachten bij meisjes meer 
vrouwelijke artiesten op de playlist omdat meisjes zich kunnen identificeren met (tienerpop)
idolen. Eén leerkracht verwachtte meer mannelijke artiesten op de playlists. 

Deelvraag 3: Op welke manier gebruiken leerlingen de playlist thuis  
en in hoeverre zijn de leerkrachten hiervan op de hoogte?

Uit de inventarisatieformulieren komt naar voren dat de leerlingen vooral gebruik maken van 
Spotify en Youtube. Tijdens de interviews met de leerlingen hebben we ze gevraagd naar de 
plek waar ze muziek luisteren. De meeste kinderen antwoordden “thuis”, en dan met name 
in de eigen kamer. Ze luisteren vooral na schooltijd, maar ook ’s avonds voor het slapen gaan, 
in het weekend of tijdens andere activiteiten: “Nou ik ga heel vaak naar de orthodontist en 
dan luister ik muziek omdat het echt altijd heel lang duurt, anderhalf uur of zo. En ook in het 
weekend, dan zit ik gewoon lang op de computer muziek te luisteren.”
 Luisteren naar muziek als begeleiding van andere activiteiten wordt het meest genoemd 
bij de vraag waarom kinderen naar muziek luisteren. Veel kinderen vinden het prettig om 
muziek op te zetten bij, bijvoorbeeld, huiswerk maken. Kinderen luisteren ook muziek om  
hun emoties te reguleren. 

  Dat is mijn favoriete liedje, ja  ik weet niet waarom, maar ik voel me er een heel klein beetje 
mee verbonden, omdat mijn ouders waren laatst zeg maar gescheiden en er was heel veel 
ruzie enzo, en dan zat ik heel vaak op mijn kamer met mijn zusje, muziek te luisteren, of  
alleen, en dan hun beneden ruzie maken.



De meeste leerlingen luisteren overigens in hun eentje of met peers (vriendjes) naar hun play-
list. Met de peers worden ook liedjes uitgewisseld. 

  Die heb ik voor het eerst gehoord in de kleedkamer van de voetbalclub. De tegenpartij had 
toen een box mee genomen. Dat vond ik een leuk liedje, dus ik vroeg aan mijn teamspeler: 
“Hoe heet dat liedje?” en toen had hij het ook verteld wat dat was.

Deelvraag 4: Zijn er criteria en invloeden aan te wijzen op basis waarvan  
leerlingen muziek toevoegen aan een playlist? 

We hebben aan de leerlingen gevraagd om criteria en invloeden te benoemen op basis 
waarvan zij hun playlist samenstellen. Onder criteria verstaan wij de redenen die een leerling 
heeft om een liedje toe te voegen aan een playlist. Bijvoorbeeld omdat hij of zij het liedje “leuk” 
vindt. De belangrijkste criteria om muziek aan de playlists toe te voegen zijn de eigen muzi-
kale smaak en meer willen opzoeken van een favoriete artiest: “Vaak kijk ik naar de artiest en 
dan ga ik zoeken naar meer liedjes van hem, kijken of die meer liedjes heeft.”
 Andere criteria zijn het zien van een mooie videoclip en vervolgens het liedje leuk gaan 
vinden. De tekst begrijpen is ook een criterium: een aantal leerlingen gaf aan het prettig te 
vinden om te weten waar een liedje over gaat. Op basis daarvan beslissen ze vervolgens of ze 
een liedje wel of niet leuk vinden en toevoegen aan de playlist. 
 Onder invloed verstaan wij de invloed vanuit de sociale en digitale omgeving van het kind. 
De grootste invloed bij de totstandkoming van de playlists heeft de media. Leerlingen zoeken 
digitaal hun muziek op, of krijgen dit via de media aangereikt.  
“Dan krijg je zo’n ding op Spotify, zo’n genre, en dan staat er gewoon ‘jazz, pop, rock, r&b’ 
enzo en dan kan je daar gewoon op klikken en dan staan er weer allemaal albums van arties-
ten enzo.”
 Een andere invloed is de sociale omgeving, met name oudere broers of zussen of vriendjes 
die muziek delen : “…van mijn zus. Volgens mij luisterde zij het een keer, toen luisterde ik 
volgens mij mee en toen hoorde ik het en vond ik het ook wel een leuk liedje.” De invloed van 
ouders op de samenstelling van de playlist is minimaal

Deelvraag 5: In hoeverre weten leerkrachten welke muziek leerlingen uit hun 
groep op hun playlist hebben staan, en wat de redenen van deze leerlingen zijn 
om deze muziek toe te voegen aan zijn of haar playlist?

De geïnterviewde leerkrachten verwachten recente muziek aan te treffen op de playlists van 
hun leerlingen, beïnvloed door radio en bestaande afspeellijsten. Een leerkracht geeft aan 
vooral zangeressen te verwachten, een ander rapmuziek en een derde heeft daar geen zicht 
op. De leerkrachten noemen meerdere redenen die leerlingen kunnen hebben om muziek op 
de playlist te zetten, zoals een deuntje dat blijft hangen of de herinneringen die een liedje  
oproept. De invloed van de sociale omgeving op de samenstelling van de playlist en de 
invloed van populaire kinderen uit de klas hierop wordt ook genoemd.
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Deelvraag 6: Welke mogelijkheden zien groepsleerkrachten om in de  
muziekles aan te sluiten bij de muziek die op de playlist staat?

Op school 1 en 2 wordt weinig tot geen muziekles gegeven, op school 3 staat het wekelijks 
op het rooster en wordt de methode “Moet je Doen” gevolgd. Belemmerende factoren om 
muziekles te geven zijn gebrek aan tijd, prioriteit en eigen muzikale vaardigheden. Muziek 
komt verder voor in het lesprogramma naar aanleiding van de actualiteit, bij de Engelse les, of 
om de muzieksmaak te verbreden van de leerlingen. Naast luisteren wordt zingen het meest 
gedaan. 

  Nou, wat ik zei, in het begin vind ik het heel belangrijk omdat je als je met een groep zingt 
je een soort “samen”, je maakt een “product”, namelijk een lied, dat je harder/zachter echt 
als groep samen zingt. Je maakt echt een groep. En ik als pianist/begeleider begeleid dan 
echt die groep, dat is wat je het hele jaar aan het doen bent.

Leerkrachten zien meerdere mogelijkheden om de muziek van de leerlingen te gebruiken op 
school. Naast mogelijkheden zien leerkrachten ook bezwaren, zoals de connotatie van een 
lied die kan veranderen of de inhoud van de teksten. Daarnaast geven de leerkrachten aan 
dat ze leerlingen op school juist met andere muziekstijlen in aanraking willen brengen. Ook 
voordelen worden genoemd, zoals aansluiting bij de belevings wereld, of omdat leerlingen het 
leuk vinden: “Maar ze vinden het wel leuk, want het is een lied dat ze al kennen of in ieder 
geval wel eens gehoord hebben, dat spreekt ze heel erg aan. Dat is tenminste bij de tijd, niet 
het ouderwetse.”
 De leerkrachten staan open voor aanbevelingen en handvatten voor het inzetten van de 
muziek van leerlingen in de klas. 

Slotconclusie en aanbeveling
De inhoud van de playlist van leerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar bestaat voornamelijk 
uit recente, Engelstalige popmuziek van mannelijke artiesten. Deze inhoud is te verklaren 
door naar de hitlijst van 2015 te kijken omdat de samenstelling van deze hitlijst grote over-
eenkomsten toont met de playlists.
 Verder blijkt dat digitale bronnen zoals Spotify en Youtube een groot aandeel hebben in 
het delen van muziek, maar met name in de samenstelling van de playlists. Deze bronnen zijn 
namelijk dusdanig van opzet dat zoekopdrachten worden onthouden en bij een volgend be-
zoek nieuwe liedjes die gerelateerd zijn aan eerdere zoekopdrachten worden voorgeschoteld. 
Wij denken dat hierdoor de hoge concentratie recente muziek op de playlists in stand wordt 
gehouden. Het kan wellicht ook verklaren waarom we geen significante verschillen hebben 
gevonden tussen de drie scholen, terwijl we toch een behoorlijke variatie hadden in onze 
steekproef.   
De online handelingen van leerlingen bij deze bronnen om muziek te verzamelen, te beluis-
teren en te delen vertelt ons iets over de muzikale netwerken waarin leerlingen zich thuis be-
vinden die Young (2012) heeft beschreven. Deze handelingen nemen zo’n grote plaats in dat 
we daarom denken dat de vraag niet meer zozeer moet zijn “wat kunnen we in het muziekon-
derwijs doen met dat wat kinderen thuis aan muziek beluisteren”, maar “wat kunnen we in 
het muziekonderwijs doen met de wijze waarop de leerlingen zich online begeven in muzikale 
netwerken”. Onze aanbeveling is dan ook om deze handelingen een plaats te geven in de mu-
ziekles. Enerzijds als manier om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling en erin 
te participeren. Anderzijds als manier voor educatie om de netwerken van de leerlingen uit te 
breiden en ook om hen kennis te laten maken met andere facetten van muziek. Onze laatste 
aanbeveling hierbij is dat leerkrachten hiervoor handvatten aangereikt moeten krijgen. 
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Inleiding
In onze praktijk als dansdocenten in het primair onderwijs zijn Emmy Wouters en ik over-
tuigd geraakt van het belang meer te weten te komen over hoe leerlingen thuis dansen. 
Immers, in de authentieke kunsteducatie is oriëntatie op de leefwereld van de leerlingen een 
van de pijlers. Een grote verandering voor het dansonderwijs is dat de leerlingen sinds kort 
via internet voorbeelden uit de professionele danswereld zelf kunnen opzoeken en daarvan 
kunnen leren. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de kennis over wat de leerlingen 
thuis in een informele setting doen aan dans en hoe zij daarvan leren: dans als thuiskunst. 

Dans en kinderen in Nederland
Dansontwikkeling 10- tot 12-jarigen
Bergman (2003) heeft in Dans in samenhang: een flexibele methodiek een theoretische basis 
over leerprocessen en de dansontwikkeling van kinderen beschreven. Over 10- tot 12-jarigen 
schrijft zij dat hun motorische vaardigheden snel toenemen. Spierkracht en coördinatie ont-
wikkelen zich; de kinderen kunnen hun lichaam op veelzijdige manieren inzetten. Zij richten 
zich op het aanleren van technieken en pasjes. Er is een grote verbeeldingskracht en er kan 
diep worden ingegaan op betekenisinhouden. De groepsdruk neemt toe, er is behoefte aan 
identificatie met leeftijdsgenoten. Ze zijn gevoelig voor wat in of uit is. Dit heeft nadrukkelijk 
consequenties voor hun “smaak” in dans. Bij dans is jezelf uiten een belangrijke factor, niet 
alleen op creatief, maar ook op fysiek gebied. Samenwerken om tot een dans te komen is geen 
probleem. 

Waar en wanneer dansen kinderen?
In hun vrije tijd danst ongeveer een kwart van de Nederlandse kinderen (Van den Broek, 
2010). Een deel van hen volgt dansles bij balletscholen, buurthuizen, sportverenigingen of 
centra voor de kunsten.

Waarom dansen kinderen?
Er zijn weinig empirische gegevens over de functie van dans voor kinderen. In een onderzoek 
naar deelname aan amateurkunst van kinderen van 10-12 jaar vermeldt Kempen (2009) 
als belangrijkste redenen om te dansen: lekker bezig zijn, gezelligheid, fijn om te doen, 
lichaamsbeweging en samen dansen. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen de groep 
“emotionele” dansers die dans ziet als uiting van creativiteit en als lichamelijke uitdaging en 
de groep “fysieke” dansers die vooral lichaamsbeweging, sociale contacten en ontspanning 
als motief heeft. In het onderzoek van Brouwer & Heesbeen (2007) noemen mensen boven de 
13 jaar als reden dat het leuk is om in een groep of samen met een partner te dansen. Aanne-
melijk is dat samen dansen ook voor kinderen van 10-12 jaar belangrijk is.

Dans op de basisschool
Uit de onderzoeken van Oomen, Visser, Donker, Beekhoven, Hoogeveen & Haanstra (2009) 
en Reijntjes (2009) naar dans in het basisonderwijs blijkt dat er op de meeste scholen weinig 
aandacht is voor dans. Waar wel dans wordt gegeven, gaat het meest om actieve lessen. Er 
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ligt geen of gedeeltelijk een methode aan ten grondslag: methodes als Moet je doen (Knoeff, 
1998; Ouwens, 2007) en Dansspetters (Speth, 1999) worden genoemd als inspiratiebron. 
Leerkrachten met affiniteit voor dans of vakdocenten geven de lessen. Zij stellen vaak zelf een 
leerlijn samen. 
 Schooldans bestaat veelal uit dansexpressie/improvisatie en elementen van kinderdans, 
met ruimte voor dansbeschouwing. Ook musicaldans, stijldans of urban worden gegeven, 
meestal gebaseerd op de dansstijl die de docent beheerst.

Formeel, non-formeel en informeel leren
Formeel leren – zoals in de basisschool – is formeel: het is intentioneel, met een leerplan, 
beoordelingen en gediplomeerde docenten. Bij informeel leren is de “leraar” geen professional 
en bepaalt de interesse van het moment wat er geleerd wordt. Het leren is inherent aan de  
activiteit en niet doelbewust. Daar tussenin staat non-formeel leren: het is intentioneel,  
opbouw en beoordeling zijn minder gestructureerd en vastgelegd dan bij formeel leren  
(Haanstra, 2008; Van Hoek, 2010).

Doel en vraagstelling
Het doel van dit beschrijvende onderzoek is inzicht te krijgen in de thuiskunst van kinderen 
van 10-12 jaar op het gebied van dans om goed te kunnen aansluiten bij de belevingswereld 
van deze leeftijdsgroep. Naar analogie van Haanstra (2008), die beeldende thuiskunst  
onderzocht, en Van Hoek (2010), die muziek als thuiskunst onderzocht, zijn de onderzoeks-
vragen als volgt geformuleerd:
•  Wat zijn de inhoudelijke- en vormkenmerken van dans als thuiskunst bij leerlingen van 

groep 7/8 van de basisschool? 
• Welke functies vervult deze thuiskunst voor de leerlingen? 
• Welke leerprocessen vinden plaats bij dans als thuiskunst? 
•  Wat is volgens leerlingen en hun leerkrachten de wederzijdse relatie tussen schoolkunst  

en thuiskunst? Wat is volgens leerlingen en hun leerkrachten de meest wenselijke relatie? 

Onderzoeksmethode
Op drie basisscholen, één in een kleine gemeente en twee in de grote stad, zijn elk acht inter-
views afgenomen met leerlingen van 10-12 jaar, de helft meisjes, de helft jongens. Ook zijn, om 
een beeld te krijgen van de situatie op school, de docenten en de organisatoren geïnterviewd. 
Op deze scholen wordt zeker al twee jaar dans gegeven, in jaarlijks terugkerende blokken of 
het hele jaar door. Op basis van deze structurele plaats van dans kan de “schooldans” in ver-
band worden gebracht met de thuisdans van de leerlingen. In de analyse zijn 21 interviews 
meegenomen. De contactpersonen van de scholen hebben de leerlingen voor de interviews 
voorgedragen op basis van interesse voor dans.  
 Op één van de scholen krijgen de kinderen algemeen dansante vorming. Er zijn relaties 
met een dansschool in de buurt, die vormen van urban dance aanbiedt. Bijna alle geïnter-
viewde leerlingen zitten daar op les. Op een andere school hebben de leerlingen enkele jaren 
streetdance met competitie-element gehad voordat de invulling van de danslessen op school 
breder werd. In de kleinere gemeente is musical/showdans beter vertegenwoordigd en is er 
een jeugdtheaterschool, waar deze stijlen worden gegeven. 

Resultaten

Vormen van dans als thuiskunst

Het begrip “inhoud” omvatte de dansen, dansbewegingen, bewegingskwaliteiten en de 
muziek waarop wordt gedanst. De leerlingen konden hier weinig over vertellen, en er was 
geen videomateriaal voorhanden. Daarom is dit niet verder uitgewerkt. Ruim driekwart van 
de leerlingen beoefent thuis een vorm van urban dance: streetdance, hiphop of breakdance. 
Jongens hebben de voorkeur voor breakdance, meisjes voor streetdance en hiphop. Evenveel 
leerlingen vertellen internet te gebruiken als inspiratiebron. Het gaat om videoclips van 
artiesten als Shakira en Michael Jackson en om dansgroepen die deelnemen aan America’s 
Best Dance Crew. 

Functies van dans als thuiskunst

Haanstra (2008) onderscheidt bij functie procesgerichte, productgerichte en sociale functies. 
Wij hebben deze indeling gevolgd. 
 Onder procesgerichte functie vonden we uitspraken die vielen onder: a) de eigen stem-
ming beïnvloeden, b) inspanning, c) verveling tegengaan, d) muziek als aanleiding en e) 
ontspanning. Bijvoorbeeld: “Ik dans soms ook wel eens als ik niet lekker in mijn vel zit of zo en 
dan ga ik ook gewoon een beetje dansen en dan voel ik me meestal wel weer beter.”
Ruim de helft van de leerlingen geeft aan dat ze zich door dansen blijer of gelukkiger gaat 
voelen. Daarnaast gaan ze dansen omdat ze zich vervelen, of niet kunnen slapen, moe willen 
worden, of omdat er muziek aan staat. “Als ik thuis ben dan heb ik weleens zin in muziek. Als 
mijn ouders niet thuis zijn zet ik de muziek effe ietsje harder. En dan ga ik dansen.”
Leerlingen gebruiken het dansen ook om te ontspannen. In hun woorden: losgaan, energie 
kwijt kunnen en alles kunnen vergeten.

Als productgerichte functies kwamen uit dit onderzoek: beheersen, presenteren/optreden, 
presteren en nieuwe dingen leren. Resultaatgerichte activiteiten dus. Een kwart van de 
leerlingen vindt het belangrijk een bepaalde beweging te gaan beheersen; dat roept een goed 
gevoel op, ze zijn trots op zichzelf. Daarom oefenen ze thuis in hun vrije tijd voor de dansles.
Veel leerlingen doen mee aan optredens: demoteams, talentenjachten, voorstelling op school 
of dansschool. Sommigen vertellen het leuk te vinden de dansen te laten zien, anderen zeg-
gen expliciet het publiek te willen entertainen: “Ik wil zorgen dat het goed overkomt… dat 
mensen vrolijk enzo gaan worden.” Presenteren is voor sommige kinderen verbonden met 
presteren, denk aan de talentenjachten en danswedstrijden. 
 Ook om nieuwe danspassen en -bewegingen te leren spannen de kinderen zich in. Zij 
zoeken materiaal op internet, leren van leeftijdsgenoten of van de dansdocenten in de vrije 
tijd: “Nee, winnen is voor mij niet heel belangrijk, het gaat mij vooral om… ja, naar andere te 
kijken, dingen of mensen te kijken, en dan ook weer nieuwe dingen te leren.”

Onder sociale functie groepeerden we motieven van leerlingen om samen of alleen te dansen: 
“…omdat met meerdere [dansers] kan je mooiere combinaties maken vind ik.” Dit raakt aan 
de stimulerende invloed van de omgeving en de leerstrategieën, zie verderop.
Het merendeel van de leerlingen vertelde dat zij graag samen dansen, met zussen,  
vrienden, vriendinnen en een enkele keer ouders. Zij maken in kleine groepjes dansen  
om te presenteren aan ouders, op school, op een feest. Drie leerlingen geven aan liever  
alleen te dansen want “dan kan je alles zelf bedenken”.



Dans als thuiskunst

Plaats van dans thuis 

Om een beeld te krijgen van de plaats van dans als thuiskunst vroegen wij de leerlingen 
hoe vaak, wanneer en waar zij dansen. Er zijn grote verschillen in hoe vaak kinderen thuis 
dansen, van af en toe tot dagelijks. De eigen slaapkamer is favoriet en soms uitgerust met 
spiegels. Slechts een enkeling danst op straat. Sommige leerlingen battlen thuis, met  
vrienden. Het is een vriendschappelijke competitie; in de battle laat de danser zijn skills  
zien en probeert de ander te overtreffen:

  Met nog een paar mensen erbij, op een speelpleintje, mijn neefje zei dat ik salto’s kon 
maken en er was een andere jongen bij die wel goed was, en toen gingen we op het pleintje 
battlen, er was geen muziek… en dan gaan we zeg maar freestylen dan, met z’n tweeën, en 
dan kijken of staan er sommige kinderen en die kijken maar. En dat is wel heel erg leuk en 
dan zeggen ze: kan je me dat ook leren?

Stimulerende factoren

Een direct voorbeeld in de omgeving, hulp krijgen van anderen, het publiek waarvoor je op-
treedt en het samen dansen zijn de belangrijkste stimulerende factoren om te dansen.
Dansgroepen inspireren via internet, een enkele keer een dansdocent, soms een vriendje of 
vriendinnetje. Hulp krijgen de kinderen vooral van directe familieleden zoals een moeder of 
een zus. Vaak laten ze zelfgemaakte dansen zien binnen het gezin, aan familie of vrienden. 
Een enkele leerling geeft aan dat dansen vanzelfsprekend is binnen de cultuur waar hun 
ouders oorspronkelijk deel van uitmaken, bijvoorbeeld op feesten.

Het leren van dans als thuiskunst

Uit de interviews komen enkele leerstrategieën bij het thuis dansen naar voren: imiteren, 
voor- en nadoen en dans maken, vooral samen met leeftijdsgenoten: 

  Eerst een beetje proberen, ik heb een spiegel, dus dat is makkelijker, eerst kijken hoe ze het 
doen en dan doe ik het na, en dan ga ik daarna nog een keer kijken naar de kleine details, 
want bij de dans van de Jabbawockeez die ik uit mijn hoofd ging leren, deed ik eerst ge-
woon zo maar dan moet je ook nog een voetje naar voren zetten en daar let ik dan later op. 
Eerst de grovere versie en dan de mooiere versie zeg maar.

Imiteren van internet zonder tussenkomst van een persoon is een veelgebruikte manier om 
het dansvocabulaire uit te breiden. De kinderen bekijken het voorbeeld en gaan zelf oefenen. 
Als zij het gevoel hebben dat zij de beweging onder de knie hebben, keren ze terug naar het 
voorbeeld om te vergelijken. Soms gaan zij opnieuw oefenen om beter te worden. Bij beoorde-
len van het resultaat gebruiken zij meestal hun bewegingsgeheugen en soms een spiegel. 
Ook leren zij van leeftijdsgenoten. Iemand die beter kan dansen krijgt de rol van leermeester 
en doet voor, beoordeelt de uitvoering en geeft soms verbale instructie: “Nou dan doet zij 
(zus) bijvoorbeeld een dansje voor en dan probeer ik het na te doen. Als het dan niet in één 
keer lukt: 

  dan vraag ik of ze het nog een keer wil voor doen en dan… telkens overnieuw en dan weer 
een nieuw stukje erbij aan. Dan gaat zij kijken of ik het goed doe en dan, als ik iets fout doe 
dan gaat ze het weer zeggen van dat ik het weer anders moet doen.

Ongeveer driekwart van de kinderen maakt thuis dansen. Zij gebruiken dansmateriaal  
van internet, van dansles op school of in de vrije tijd, van andere kinderen. De muziekkeuze is 

belangrijk; soms volgt de dans de structuur of de tekst van de muziek. Zij laten het resultaat 
aan mensen in hun directe omgeving zien of in georganiseerd verband zoals een playback-
show of dansles. 

Relatie thuiskunst en schoolkunst

De reacties op de inhoud van de dansles zijn over het algemeen positief. De meeste leerlingen 
vinden in de dansles op school de muziek, de sociale factor en de mogelijkheid van eigen in-
breng in de les leuk. Zij zijn minder positief over de dansstijl, de niveauverschillen en dat het 
voor jongens minder leuk is dan voor meisjes. Zij willen ook graag andere (urban) dansstijlen, 
les van gastdocenten en meer eigen inbreng.
 Alle dansdocenten willen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Zij geven 
creativiteits- en samenwerkingsopdrachten. Soms passen ze peer teaching toe. 

Conclusies
Wat zijn de inhoudelijke- en vormkenmerken van dans als thuiskunst bij  
leerlingen van groep 7/8 van de basisschool? 
De kinderen hebben duidelijk de voorkeur voor breakdance, streetdance en hiphop, dans-
vormen die deel uitmaken van de jongerencultuur. Dat past bij hun leeftijd (Bergman, 2003). 
De kinderen zoeken op internet populaire dansgroepen en clips op, deze zijn goed te vinden. 
De dansvormen die beschikbaar zijn in en om de school spelen hierin mee. 

Welke functies heeft thuis dansen voor kinderen van 10-12 jaar? 
Thuis dansen heeft voor leerlingen meerdere functies. Dit sluit aan bij het onderzoek over 
beeldende en muzikale thuiskunst. De leerlingen dansen om hun stemming te beïnvloeden 
en om danstechniek te leren. De belangrijkste stimulerende factoren voor dans als thuiskunst 
zijn de voorbeelden van internet, de dansles in de vrije tijd, waardering van familieleden en 
optreden voor publiek. 
 Opvallend is dat veel procesgerichte functies overeenkomen met wat Kempen (2009) en 
Brouwer & Heesbeen (2007) als redenen om te dansen hebben gevonden, net als de sociale 
functie. Zij benoemen echter niet de hier gevonden productgerichte functies zoals de beheer-
sing van technieken, nieuwe dingen leren en het goed willen doen. Mogelijk zijn die kenmer-
kend voor de leeftijdsgroep van 10-12 jarigen. 

Welke leerprocessen vinden plaats bij dans als thuiskunst? 
Ook het leren thuis kenmerkt zich door de fasen die Bergman (2003) onderscheidt: a) oriënte-
ren/voorbereiden, b) oefenen/uitvoeren en c) controleren/bijsturen. Deze zijn door de kinderen 
het duidelijkst benoemd bij het imiteren van dansmateriaal van internet. Dan doorlopen de 
kinderen deze fasen vaak individueel. Dit is te vergelijken met de werkwijze die Haanstra 
(2008) noemt voor beeldende kunst: het kopiëren van beeldende producten. Als zij van een 
leeftijdgenoot leren, dan geeft de “leraar” het voorbeeld en stuurt bij. 
 Bij het maken van dansen gaat het om sámen een product maken, daar is het leren geheel 
impliciet. De kinderen gebruiken dan al het materiaal dat zij kennen; veel van hen gebruiken 
internet als inspiratiebron, net als bij beeldende thuiskunst (Haanstra, 2008). 
 In de bevraagde basisscholen is het leren intentioneel en ontwikkelen de vakdocenten een 
danscurriculum en een beoordelingssysteem; twee van de drie docenten zijn bevoegd om 
dansles te geven. Het thuis dansen heeft vooral informele trekken (Haanstra, 2008; Van Hoek 
2010). Het leren is soms intentioneel, de leerling bepaalt wat hij of zij gaat doen, er is geen 
sprake van een opbouw of een vastgelegd educatief arrangement. 



Wat is volgens leerlingen en hun leerkrachten de wederzijdse relatie tussen 
schoolkunst en thuiskunst? Wat is volgens leerlingen en hun leerkrachten de 
meest wenselijke relatie? 
De leerlingen vertellen dat zij de muziek, het samenwerken en de eigen inbreng in de dansles 
op school fijn vinden. Zij gebruiken zowel bij het thuis dansen als in de school al het dansma-
teriaal dat zij kennen. Thuis oefenen de kinderen soms voor de dansles op school, of maken 
een dans. De kinderen zeggen dat zij meer aansluiting bij hun voorkeuren zouden willen in 
de muziekkeuze en de dansstijlen op school. De dansdocenten maken ruimte voor de eigen 
inbreng van de kinderen en zeggen dat nog meer te willen doen.

Het beeld dat hier ontstaat is dat kinderen van 10-12 jaar de voorkeur hebben voor dans uit 
de jongerencultuur, dat zij thuis dansen om zich goed te voelen, samen met anderen, soms 
alleen. Zij dansen thuis het meest met leeftijdsgenoten. Waardering van de omgeving stimu-
leert enorm. En een groot deel van hen verbindt vanzelfsprekend het thuis dansen, dansles in 
de vrije tijd en dansen op school. In de woorden van een leerling: “Eigenlijk dans ik thuis wel 
hetzelfde een beetje als op de dansschool, dat is niet echt een heel groot verschil. Ik mix de 
bewegingen van de dansles op school en de dansschool wel door elkaar, dus dan heb je niet 
echt verschillen.”

Dans als thuiskunst

Literatuur

Bergman, V. (2003). Dans in samenhang:  
een flexibele methodiek. Utrecht: De  
Kunstconnectie.

Broek, A. van den (2010). FAQs over kunst-
beoefening in de vrije tijd. Het culturele 
draagvlak, deel 9. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Brouwer, M. & Heesbeen, W. (2007). “Dansen 
is grensverleggend”. Motivaties amateur-
dans te beoefenen. Amsterdam: TNS, NIPO, 
in opdracht van Kunstfactor.

Haanstra, F. (2008). De thuiskunst van  
scholieren. Amsterdam: Amsterdamse  
Hogeschool voor de Kunsten.

Hoek, E. van (2010). De muzikale thuiskunst 
van scholieren. Amsterdam: Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten.

Kempen, W. (2009). Kinderen en amateur-
kunstcursus-deelname: een onderzoek  
naar de factoren die ervoor zorgen dat  
kinderen tussen de 10 en 12 jaar een  
amateurkunstcursus doen. Rotterdam:  
Erasmus Universiteit.

Knoeff, G. (1998). Moet je doen: dans.  
Amsterdam: Meulenhoff Educatief.

Oomen, C., Visser, I., Donker, A., Beekhoven, 
S., Hoogeveen, K. & Haanstra, F. (2009). 
Cultuureducatie in het primair en voortgezet 
onderwijs: Monitor 2008-2009. Utrecht:  
Sardes en Oberon.

Ouwens, L. (ed.) (2007). Moet je doen: kunst 
& cultuur. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

Reijntjes, M. (2009). Dans in Zicht. Onderzoek 
naar het voorkomen van het vak dans in  
het (speciaal) basisonderwijs in Nederland. 
Amsterdam: Stichting Educatieve Dans en 
het Wilmans Winkel Fonds. 



5.
thuiskunst op de  
Nicolaas Beetsschool 
in Alkmaar-West

Inleiding
In 2012 vond er in Alkmaar-West een fusie plaats van drie openbare basisscholen tot één 
school: de Nicolaas Beetsschool. Deze scholen verschilden wat betreft sociale achtergrond 
van leerlingen, ouders en onderwijscultuur. Om een eenheid te smeden, koos de fusieschool 
ervoor om kunsteducatie een prominente rol in het curriculum te geven. Een kunstenplan 
moest de scholen gaan verbinden. Het leek ons een interessante uitgangssituatie voor een 
onderzoek naar thuiskunst.

Het begrip thuiskunst kan vragen oproepen omdat het gemakkelijk in verband wordt ge-
bracht met het maatschappelijk instituut kunst of met criteria als kwaliteit, professionaliteit 
en dergelijke. Het gaat hier echter om buitenschoolse kunstzinnige activiteiten die kinderen 
op eigen initiatief, buiten schoolverband en niet in centra voor kunst en cultuur maken. Dit 
kader wordt ook gehanteerd door Haanstra (2008) in zijn kleinschalig onderzoek naar de spon-
tane beeldende activiteiten onder scholieren. Dit onderzoek vond plaats binnen de context 
van authentieke kunsteducatie dat belang hecht aan de eigen interesses van kinderen. Door 
het onderzoek te richten op de belevingswereld van de leerlingen zou het mogelijk zijn om 
daar beter bij aan te sluiten. 
 Haanstra beperkte zich in het betreffende onderzoek tot beeldende producten. Wij hebben 
ons niet beperkt tot beeldende thuiskunst, maar hebben ook andere kunstdisciplines bij ons 
onderzoek betrokken, zoals muziek, dans, drama, literatuur en audiovisueel. Wij willen de 
Nicolaas Beetsschool een breed algemeen inzicht geven in de thuiskunst van de leerlingen 
van de groepen 8, zodat er een gedachtewisseling over kunsteducatie en authentiek leren 
mogelijk wordt. 

Hoofdvraag
Wat voor soort thuiskunst maken leerlingen van de Nicolaas Beetsschool, waarom en in 
welke context maken ze het en wat is volgens leerlingen en leerkrachten de (wenselijke) rela-
tie daarvan met de schoolkunst?

Deelvragen:
•  Wat zijn de inhoudelijke en vormkenmerken van thuiskunst bij de leerlingen van de  

groepen 8 van de Nicolaas Beetsschool?

5.
thuiskunst op de 
Nicolaas Beetsschool 
in Alkmaar-West 
“ school is school en thuis is thuis: 
ik houd het graag gescheiden”

Sjaak Bos en Monique Rutgers



• Wat is het belang van thuiskunst voor de leerlingen en welke functies vervult het voor hen? 
•  Wat zijn de omstandigheden waaronder de geïnterviewde leerlingen hun thuiskunst  

realiseren? 
•  Wat is volgens de leerlingen en leerkrachten van de Nicolaas Beetsschool de wederzijdse 

relatie tussen schoolkunst en thuiskunst?
•  Wat zou volgens de leerlingen en leerkrachten van de Nicolaas Beetsschool de gewenste 

relatie tussen schoolkunst en thuiskunst kunnen zijn?

Onderbouwing en opzet van het onderzoek
 
Dit is een kwalitatief survey onderzoek door middel van een steekproef (Baarda, De Goede  
en Teunissen, 2009) op een school met gebouwen op twee verschillende locaties. Om een 
beeld van de onderzoekseenheden in de breedte te kunnen schetsen hebben wij ons onder-
zoek gedaan op basis van uitspraken van leerlingen en leerkrachten. Wij hebben daarvoor 
kinderen en leerkrachten geïnterviewd over het onderwerp thuiskunst. 
 We hebben leerlingen geselecteerd uit de groepen 8 van de twee locaties van deze  
basisschool. De selectiegroep bestond uit zeven leerlingen uit groep 8a (locatie a, Beethoven-
singel) en zeven leerlingen uit groep 8b (locatie b, Judith Leysterstaat). Er waren ook inter-
views met de leerkrachten van de doelgroepen, respectievelijk groep 8a op locatie a, en  
groep 8b op locatie b. Bij de interviews is gebruikgemaakt van onderstaande topiclijst. 

Topic 1: Inhoudelijke kenmerken van thuiskunst
Topic 2: Vormkenmerken van thuiskunst
Topic 3: Context, motivatie en omstandigheden 
Topic 4: Schoolkunst en de wederzijdse relatie met thuiskunst
Topic 5: Gewenste situatie

Resultaten
Wat zijn de inhoudelijke en vormkenmerken van thuiskunst bij de leerlingen van 
de groepen 8 van de Nicolaas Beetsschool?
Met deze vraag zijn wij op zoek gegaan naar de verschillende artistieke activiteiten en 
producten die kinderen thuis produceren, door naar de inhoud en vorm te informeren. In een 
interviewsetting hebben we vragen gesteld die gericht waren op de inhoud en vorm van de 
artistieke activiteiten. Daarna hebben we de resultaten gecategoriseerd naar de indeling van 
Haanstra (2008).
 De door de kinderen genoemde activiteiten komen ons vertrouwd over. Breien, borduren, 
haken en punniken zijn voorbeelden van traditionele textiele kunstnijverheid en het bouwen 
met Lego en ander constructiemateriaal (meccano) is ook “van alle tijden”. In het koken en 
bakken als artistieke activiteit herkennen wij ook het sociale aspect. Kinderen benoemen 
de rol die vaders of moeders daarbij spelen. Ook dansen, muziek maken en toneelspelen zijn 
activiteiten die nog steeds genoemd worden. Ten slotte komen vanuit de speelgoedindustrie 
enkele trends naar voren, namelijk het zogenaamde “Loomen”, het vlechten met “ScoobyDoo 
touwtjes” en het werken met strijkkralen.

Bij het categoriseren van de producten hebben we ons beperkt tot de categorieën die ook door 
Haanstra (2008) in zijn onderzoek zijn genoemd, waarmee we ons dus hebben beperkt tot de beel-
dende producten. Het categoriseren van muziek, dans en literatuur vraagt om meer onderzoek.
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Wat ten opzichte van het onderzoek van Haanstra (2008) is veranderd, is dat kinderen van nu 
gemakkelijk de beschikking hebben over geavanceerde apparatuur zoals camera’s, mobiele 
telefoons en computers, waarmee ze hun producten kunnen opslaan en delen, maar ook tot 
nieuwe artistieke activiteiten kunnen komen. Haanstra sprak in zijn onderzoek uit 2008 al 
van een “digitale generatie”. De beschikbaarheid en het gebruik van mobiele telefoons en 
tablets bij kinderen is de laatste jaren toegenomen. Zo zien wij dat de kinderen hun producten 
gemakkelijk plaatsen op Instagram, op eigen YouTube kanalen, vlogs en mobiele telefoons. 
Ze maken selfies of spelen met het meermalen genoemde ontwerpprogramma Minecraft 
Creative. 

Naar analogie van het onderzoek van Haanstra (2008) hebben wij de resultaten van ons  
onderzoek hieronder in een schema gezet. 

Categorie Subcategorie Voorbeelden

1. Toegepaste thuiskunst 1.1 Communicatie YouTube instructiefilmpjes, bakfoto’s, selfies, screenshots

1.2. Mode Ontwerptekeningen, accessoires, make-up, nagellak, 

breiwerk, T-shirts versieren

1.3 Decoratie Raamhanger, schminken, beschilderde bordjes, versierde 

cupcakes, kaarsen en opbergdoosjes, bureaubladachter-

gronden, T-shirts versieren, interieurplannen maken

1.4 Gebruiksvoorwerpen Technische prutsels, lippenbalsem, opbergdoosjes, 

naambordje, tashanger,  ScoobyDoo sleutelhangers, 

breiwerk

1.5 Constructies Legoconstructies, 3D, loomfiguren, objecten van con-

structiemateriaal, huisjes van doosjes, vliegtuigen van 

papier, ScoobyDoo objecten, knutselen met hout

1.6 Kook- en bakwerk Taart, cupcakes, gerechten

2. Populaire beeldcultuur DragonballZ figuren, eigen verzonnen stripverhalen, 

graffititekeningen, kerstmantekening, virtuele Minecraft 

ontwerpen. “Tekenen kan ik niet echt. Ik kan alleen van 

die Graffitidingen maken.” 

3.  Persoonlijke beleving  

en ervaring

3.1 Alledaagse ervaringen “Ik denk na over wat ik die dag heb meegemaakt...”

3.2 Expressie van en 

omgang met emoties

“Vervuiling van de natuur. Dat raakt me wel.”

Gedichttekeningen, eigen liedteksten

3.3 Identiteit, wensen en 

dromen

“Ik wil kinderkleding ontwerpen voor ons geloof” en  

“Dit ben ik eigenlijk in een DragonballZ versie, met  

verschillende krachten.” Droomhuis bouwen met  

Minecraft, eigen kamer inrichten

Het schema toegelicht

Toegepaste thuiskunst. Deze vorm van thuiskunst komt voort uit de behoefte om dingen 
te maken die “nuttig” zijn. Dat varieert van letterlijke gebruiksvoorwerpen, versiering van 
voorwerpen, of uitingen die een boodschap over willen brengen, zoals het geval is met 
YouTube-instructiefilmpjes.



Populaire beeldcultuur. Het actief gebruik van de vormentaal uit de gamewereld is van 
deze tijd. In het onderzoek van Haanstra wordt al gesproken van een “digitale generatie”, 
maar worden door de respondenten nog geen concrete voorbeelden aangedragen. Leerlingen 
uit ons onderzoek beschikken over smartmedia waarop ze gemakkelijk hun producten kun-
nen delen en vertonen. Meerdere van onze respondenten geven enthousiast aan individueel 
of samen virtuele omgevingen te construeren met Minecraft Creative. Dit is een computer-
spel uit 2011. De resultaten (screenshots) worden gedeeld via telefoons of soms als bureau-
blad ingesteld en op die manier langer vertoond.

Persoonlijke beleving en ervaring. In deze categorie gaat het om alledaagse ervaringen 
of juist sterk persoonlijke gevoelens en wensen. Speciaal voor deze categorie is de expres-
sie van en omgang met emoties, het uiting geven aan gevoelens.  Verder maken leerlingen 
in deze categorie producten waarmee ze uitdrukking geven aan hun identiteit, wensen en 
dromen: “…als ik zin heb om iets vrolijks te horen, ga ik een popmuziekje spelen” en “…als 
ik dans dan wordt mijn hoofd eigenlijk helemaal leeg en dan denk ik alleen nog maar aan 
dansen.”

Traditionele kunst. Hieronder verstaan we de producten die “net echte” kunst zijn en re-
fereren aan de bekende kunstdisciplines, zoals beeldende kunst, muziek, dans en literatuur. 
We hebben onder onze respondenten weinig voorbeelden gezien van traditionele beeldende 
kunst: landschap, portret, stilleven of abstract. Dit in tegenstelling tot wat Haanstra in zijn 
onderzoek vermeldt. Een derde van zijn respondenten hield zich hier mee bezig. Wij merken 
op dat hij zich richtte op beeldend actieve leerlingen en dat deden wij niet. 

Muziek, dans, creatief schrijven. Niet-beeldende activiteiten die genoemd werden, wa-
ren onder meer dansen, zingen, het bespelen van muziekinstrumenten en teksten schrijven. 
Verschillende leerlingen maken melding van het samen met klasgenoten maken van dansjes. 
Bij het dansen gaat het om het samendoen. De kinderen oefenen hun dansjes dan ook vaak op 
school, op momenten dat daar even tijd voor is, in pauzes of tijdens het overblijven. Samen be-
denken en muziek zoeken. Samen bewegingen maken en inpassen en tot slot: samen oefenen 
tot het gelijk gaat! 

Net als bij Haanstra blijkt ook in ons onderzoek dat van de onderscheiden soorten thuiskunst 
de categorie toegepaste kunst het meest wordt genoemd. Ook hier zien we dat veel van deze 
uitingen onder de traditionele kunstnijverheid valt. Mason (2005) noemt dit “crafts” en be-
toogt dat deze minder waardering krijgen omdat ze aan de hand van patronen, handleidingen 
en deels kant-en-klare materialen worden gemaakt. Zij benadrukt echter dat ze voor de maker 
een belangrijke persoonlijke sociale betekenis kunnen hebben. De populaire beeldcultuur 
komt op nummer twee. De andere categorieën worden incidenteel beoefend.

Wat is het belang van thuiskunst voor de geïnterviewde leerlingen en welke func-
ties vervult het voor hen?
Haanstra (2008) maakt in zijn onderzoek naar thuiskunst van scholieren onderscheid tussen 
drie soorten functies:  procesgerichte functie, productgerichte functie en een sociale functie. 

Procesgerichte functie. Alle leerlingen geven aan dat ze hun thuiskunst doen omdat ze 
het “leuk” vinden. Ze doen het voor de lol en om er plezier aan te beleven. Leerlingen noemen 
dikwijls iemand uit hun omgeving die als stimulans heeft gediend voor hun activiteiten. 

Productgerichte functie. Om gemotiveerd te blijven vinden leerlingen het belangrijk dat 
er een eindproduct is en dat het er mooi uit ziet. Ze zijn trots op hun producten en willen dat 
graag presenteren. Deze functie zien we terug bij de leerlingen  in de categorie toegepaste 
kunst (decoratieve producten) of de traditionele kunst (beeldend, dansjes). 
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De beschikbaarheid van mobiele telefoons maakt het mogelijk om eindproducten te fotogra-
feren en te delen. Jongens die Minecraft spelen, maken een screenshot van hun gemaakte 
ontwerp op hun telefoon en vinden het belangrijk om het te laten zien aan hun vrienden. Een 
meisje dat veel haar nagels lakt, zegt dat ze het leuk vindt om dat steeds aan anderen te laten 
zien en het te delen. 

Sociale functie. Hoe kinderen kijken naar hun eigen producten en door wie ze geïnspireerd 
worden, hangt sterk af van hun omgeving. De invloed en waardering van ouders en leeftijds-
genoten is groot. Ouders stimuleren hun kinderen om muziek te maken, te zingen, te koken 
en te bakken, te knutselen, te dansen. Uit verschillende reacties blijkt dat familieleden de 
artistieke activiteiten van kinderen kunnen stimuleren door bij gelegenheden materialen 
cadeau te doen (knutseldoos, loombord, tekenspullen, haakboekje etc.).
 Familietradities zijn bij sommige leerlingen ook belangrijk. Zo vertelde een meisje dat ze 
van haar tantes het Marokkaanse dansen leerde. Bij een ander meisje wordt de liefde voor 
muziek doorgegeven door de ouders die beide een instrument bespelen. Kunstdocenten  
worden als inspiratiebron genoemd, maar internet is ook een belangrijke bron.

Wat zijn de omstandigheden waaronder de geïnterviewde leerlingen hun  
thuiskunst realiseren? 
Thuiskunst kan worden bevorderd als bepaalde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 
Een speciale plek in huis om met thuiskunst bezig te kunnen zijn, kan bijvoorbeeld getuigen 
van een gezinsklimaat dat thuiskunst bevordert. 
 De beoefening van thuiskunst kan ook onder druk komen te staan van mediagebruik,  
nu huishoudens steeds verder gemedialiseerd raken en de nieuwste digitale smartmedia 
steeds vroeger ter beschikking komen van jonge kinderen. Uit de antwoorden in ons onder-
zoek blijkt dat ouders oog hebben voor de positieve effecten van media op de ontwikkeling 
van hun kinderen (het spelen met Minecraft), maar vrees hebben voor het spelen van  
verslavende spelletjes. 
 Samenvattend komen we tot de conclusie dat het maken van thuiskunst voor de meeste 
van onze respondenten geen dagelijkse bezigheid is, maar meestal iets voor tussendoor en  
in het weekend. Kinderen hebben niet veel vrije tijd. Buitenschoolse lessen en cursussen, 
sport, huiswerk en interactieve media houden hen bezig. In grotere gezinnen houden kin-
deren zich ook bezig met broertjes of zusjes. Ouders zijn geneigd om niet-digitale vormen 
van thuiskunst te stimuleren als tegenhanger voor het gebruik van media, zoals telefoon, 
televisie en computer.

Wat is volgens de leerlingen en leerkrachten van de Nicolaas Beetsschool de we-
derzijdse relatie tussen schoolkunst en thuiskunst?
In de loop van de basisschool ontstaat er een steeds groter verschil tussen school en 
thuiskunst (Haanstra, 2008). We hebben de leerkrachten van de groepen 8 over deze relatie 
thuiskunst-schoolkunst en over de gewenste situatie bevraagd. Haanstra (2008) spreekt van 
een kloof tussen beide werelden. Ons onderzoek levert hetzelfde beeld op. Er is een sterke 
scheiding tussen deze twee. 
 Ook de veertien geïnterviewde kinderen gaven aan dat ze nauwelijks een verband zien 
tussen wat zij thuis doen en wat zij op school doen. Een leerling typeerde het zo: “School is 
school en thuis is thuis; ik houd het graag gescheiden.” 

Wat zou volgens de leerlingen en leerkrachten van de Nicolaas Beetsschool  
de gewenste relatie tussen schoolkunst en thuiskunst kunnen zijn?
De ondervraagde leerkrachten legden nadruk op het volle programma en vreesden dat aandacht 
voor thuiskunst op school weer een extra belasting daarvan zou kunnen zijn. Er zouden  
misschien wel mogelijkheden zijn om binnen het bestaande programma thuiskunst eens  
als onderwerp te nemen, bijvoorbeeld door het geven van presentaties. 



In de gesprekken met de kinderen hebben we vervolgens ook gevraagd naar de wenselijke 
rol van thuiskunst op school. De kritische houding van kinderen ten aanzien van de school-
kunstvakken die Haanstra in zijn onderzoek aantrof (Haanstra, 2008) zagen we niet terug. 
Over het algemeen waren de kinderen tevreden over de inhoud en frequentie van de kunst-
vakken op school, maar spraken zij soms de wens uit om bepaalde materialen en technieken 
aan het repertoire toe te voegen, zoals koken en werken met computers.

Discussie en conclusie
 
Wat voor soort thuiskunst maken leerlingen van de Nicolaas Beetsschool,  
waarom en in welke context maken ze het en wat is volgens leerlingen en  
leerkrachten de (wenselijke) relatie met schoolkunst?
Bij thuiskunst gaat het om buitenschoolse creatieve activiteiten die kinderen op eigen  
initiatief buiten schoolverband en niet in centra voor kunst en cultuur maken. Bij het  
inventariseren van de thuiskunst hebben we een verdeling gemaakt in vier door Haanstra 
(2008) genoemde beeldende categorieën: toegepaste thuiskunst, populaire (beeld)cultuur, 
persoonlijke beleving en ervaring en traditionele kunst. 
 We zagen dat de leerlingen in meerdere van de categorieën actief kunnen zijn. Toegepaste 
kunst (koken en bakken, decoratie, mode) werd het meest beoefend. Populaire beeldcultuur 
staat op de tweede plaats. Een significant verschil met de bevindingen van Haanstra is dat 
de kinderen tegenwoordig kunnen beschikken over geavanceerdere apparatuur – camera’s, 
mobiele telefoons en computers – waarmee ze gegevens en beelden kunnen opslaan, die ze 
vervolgens weer kunnen gebruiken in hun creatieve uitingen. Het computerspel Minecraft 
Creative is bijvoorbeeld erg populair. Trendy is ook het maken van cupcakes en kant-en-klare 
materialen uit de speelgoedindustrie.
 Voorafgaand aan de gesprekken met de leerlingen hebben we de twee leerkrachten van 
de groepen 8 gevraagd naar hun ideeën over school- en thuiskunst en de wisselwerking. 
De leerkrachten hadden weinig zicht op de uitingen van thuiskunst door hun leerlingen. De 
docenten zien wel mogelijkheden om thuiskunst te stimuleren (bijvoorbeeld door middel van 
presentaties in de klas), maar het lesrooster biedt weinig “speelruimte”. Ze plaatsen ook de 
kanttekening bij de invloed van de gezinssituatie van de leerling – de actieve ouder versus de 
minder betrokken ouder – op het terrein van kunst. 
 In de relatie tussen thuis- en schoolkunst zien we in dit onderzoek – conform de bevindin-
gen van Haanstra – een kloof. Volgens de geïnterviewde kinderen is er nauwelijks sprake van 
een verband tussen thuis en school. Het zijn volgens de leerlingen verschillende domeinen. 

Voor een school die kunsteducatie tot speerpunt heeft gemaakt, is het uitdagend om te 
onderzoeken of de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten op het terrein van kunst 
elkaar kunnen versterken. Het is een interessant gegeven om de leefwereld van de leerling 
centraal te stellen en zo de schoolkunst te beïnvloeden met eigen stijlen en invloeden die deze 
leerlingen van belang achten. 
 Dit onderzoek heeft juweeltjes van thuiskunst opgeleverd. Het is een uitdaging om de  
creativiteit van kinderen te prikkelen en te stimuleren. Een actieve benadering van thuis-
kunst op de Nicolaas Beetsschool zou daarbij een middel kunnen zijn. Daar ligt een uitdaging 
voor de directie, leerkrachten en ouders.
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Inleiding
Als vakleerkrachten dans en beeldende vorming in het basisonderwijs maken wij steeds 
opnieuw de afweging hoe we de lesstof aan leerlingen aanbieden. Meestal gebruiken we een 
leerkrachtgestuurde strategie, waarbij de leerkracht bepaalt wat er geleerd moet worden en 
de wijze waarop dat gebeurt (Boekaerts & Simons, 1995). Daarnaast maken we echter steeds 
meer gebruik van methodes waarbij kinderen naast de interactie met de leerkracht ook leren 
van de interactie met elkaar (Ebbens & Ettekoven, 2015). In deze gedeelde of leerlingge-
stuurde werkvormen is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. In dit on-
derzoek koppelen we de leerlinggestuurde werkvorm aan drie onderwerpen: a) peer educatie, 
b) de theorie van het authentieke leren en c) de “thuiskunst” van leerlingen. 
 Peer educatie wordt omschreven als een methode waarbij leeftijdsgenoten aan elkaar en 
van elkaar iets leren (Jordans, 2011). Het uitgangspunt van deze methode is dat, hoewel bin-
nen de groep alle leerlingen in eerste instantie gelijkwaardig aan elkaar zijn, de peer docent 
een vaardigheid of kennis bezit die hem juist onderscheidt van de groep (Shiner, 1999). Het 
doel van peer educatie is het aanleren van nieuwe vaardigheden door het overbrengen van 
de kennis van een peer docent op een peer leerling. De expertise van de ene leerling kan de 
andere leerling helpen nieuwe kennis te vergaren. In ons onderzoek spreken we van peer 
educatie als het gaat om de interactie en samenwerking tussen leerlingen en er sprake is van 
een overdracht van een peer educator (in dit onderzoek benoemd als peer docent) op een peer 
(in dit onderzoek benoemd als peer leerling). 
Het leerproces van leerlingen bij peer educatie zien we terug bij de begripsomschrijving van 
authentiek leren van Roelofs & Houtveen (1999): 

  Een proces van leren waarbij de lerende voor hem of haarzelf betekenisvolle inzichten 
verwerft, primair startend vanuit de intrinsieke motivatie en voortbouwend op bestaande 
inzichten. Authentiek leren vindt plaats in voor de lerende relevante, praktijkgerichte en 
levensechte contexten, waarbij hij/zij een actieve constructieve en reflectieve rol vervult, 
mede via de communicatie en interactie met anderen. (p. 240)

 
Deze gedachte van een relevante, praktijkgerichte en levensechte context heeft Haanstra 
(2001) uitgewerkt in zijn concept van “authentieke kunsteducatie”. Authentieke kunstedu-
catie is inhoudelijk georiënteerd op de leefwereld van de leerlingen en hun voorkennis en 
maakt verbinding met de professionele kunstpraktijk. Daarnaast beperkt het onderwijs zich 
niet tot het overdragen van door de leerkracht voorgestructureerde leerinhouden, maar wordt 
er gestreefd naar een productieve leeromgeving die wordt gekenmerkt door een complexe 
en complete taaksituatie, waarbij er door de leerlingen onderling wordt gecommuniceerd en 
samengewerkt. 
 Bij deze omschrijving van authentieke kunsteducatie sluit het begrip “thuiskunst” (Haan-
stra, 2008) aan, doordat de kunstzinnige activiteiten aansluiten bij de leefwereld en de eigen 
motivatie en interesses van de leerlingen. Haanstra (2008) beschrijft thuiskunst als “de eigen 
buitenschoolse kunstzinnige activiteiten van kinderen en jongeren” (p. 9) en thuiskunst zou 
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kunnen worden gezien als een tegenhanger van “schoolkunst” (Efland, 1976). Voorbeelden 
van thuiskunst zijn het maken van muziekcomposities, het zelf aanleren van tekenvaardig-
heden en het schrijven van verhalen of gedichten.
 Vanuit deze begripsomschrijvingen is het doel van ons onderzoek vast te stellen hoe van-
uit de invalshoeken van authentieke kunsteducatie en het begrip “thuiskunst”, de leefwereld 
van de leerling en die van school elkaar kunnen ontmoeten. We stellen ons hierbij de volgende 
drie onderzoeksvragen: 

 1)  Welke kunstzinnige activiteiten leren de leerlingen (van 9 en 10 jaar in het  
primair onderwijs) aan elkaar tijdens een interventieworkshop met het  
onderwerp “thuiskunst”?

 2)  Hoe verloopt het proces (bestaand uit acties en betrokkenheid) voor zowel de  
leerling als de leerkracht wanneer de leerlingen elkaar iets leren vanuit thuiskunst en de 
leerkracht een coachende rol aanneemt?

 3)  Wat zijn de leerervaringen van de peer docent, de peer leerling en de leerkracht  
als coach?

Methode
Het onderzoek is kwalitatief  opgezet in de vorm van een veldexperiment, waarbij we de 
gevolgen (het proces en de leerervaringen) van een geplande interventie in de vorm van 
workshops hebben onderzocht. In deze workshops hebben de gekozen leerlingen een activi-
teit aan vier klasgenoten aangeleerd. Eerst hebben we de leerkrachten de opdracht gegeven 
een inventarisatie van wat er aan “thuiskunst” in de hele groep gedaan wordt te maken. 
De leerkracht heeft naar eigen inzicht een selectie gemaakt aan de hand van verschillende 
disciplines en hij of zij heeft gekeken naar aspecten als originaliteit, motivatie en praktische 
haalbaarheid. We hebben daarbij drie types respondenten onderzocht: de leerling als peer 
docent, de leerling als peer leerling en de leerkracht als coach. In totaal zijn er vier peer do-
centen, zestien peer leerlingen en twee groepsleerkrachten geobserveerd aan de hand van 
een checklist waarbij is gekeken in hoeverre de respondenten on-task of off-task waren. Om 
het effect van de interventie in kaart te brengen hebben we na afloop van de workshops alle 
twintig deelnemende leerlingen gevraagd een learner report in te vullen. Naar aanleiding 
van de antwoorden in het learner report zijn de peer docenten en peer leerlingen vervolgens 
individueel geïnterviewd. De leerkracht is middels een diepte-interview bevraagd naar zijn of 
haar leerervaringen als coach.
 De observatiechecklists zijn geanalyseerd door de gegevens in tabellen onder te brengen 
en met elkaar te vergelijken. De learner reports zijn uitgeschreven in het programma Excel en 
onderverdeeld in uitspraken van de peer docenten en de peer leerlingen. De interviews zijn 
gecodeerd in het programma Word en MaxQDA en richten zich op de kernuitspraken van de 
drie types respondenten. De video-opnamen van de workshops hebben we hierbij opnieuw 
bekeken. Deze hebben gediend ter ondersteuning.

Resultaten
Tijdens vier workshops zijn onderstaande kunstactiviteiten vanuit het onderwerp “thuis-
kunst” aangeleerd. We beantwoorden onderzoeksvraag 1 en 2 door middel van observaties 
en interviews, waarbij we kijken naar de thuiskunstactiviteit zelf, de acties en betrokkenheid 
van zowel de peer docent, peer leerling als de leerkracht als coach. 

Toffe peer!

Activiteiten en acties
Casus 1: Script schrijven. In casus 1 gaf een jongen van 10 jaar de workshop “script schrij-
ven”, met als doel de peer leerlingen een begin, een midden en een eind van een verhaal te 
laten herkennen. De peer docent deelde een voorbeeldverhaal uit en gaf de peer leerlingen de 
opdracht er een begin en een eind bij te verzinnen.  Hierbij liep de peer docent een rondje en 
stelde hij vragen. De peer leerlingen wisselden verhalen uit over de hoofdpersoon Geronimo 
Stilton en gingen daarna zelfstandig aan de slag. De leerkracht heeft van een afstand de 
groep geobserveerd en heeft niets ondernomen tijdens de workshop.

Casus 2: Paardenhoofd tekenen. De tweede casus werd gegeven door een meisje van 
9 jaar. De workshop had als doel het leren tekenen van een paardenhoofd. Bij de instructie 
vertelde en demonstreerde zij hoe je met behulp van een stippellijn de omtrek van een paar-
denhoofd kon maken. De peer docent liep rond en gaf tips en complimenten. De  leerlingen 
gingen zelfstandig aan de slag met tekenen en inkleuren en stelden vragen over het gebruik 
van het materiaal. Ter afsluiting besprak de peer docent met de peer leerlingen de gemaakte 
tekeningen. Tijdens de workshop stelde de leerkracht de peer docent op haar gemak en 
coachte ze de peer docent door haar te adviseren vaker rond te lopen en gaf ze aanwijzingen 
en complimenten.
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Casus 3: Dj’en. In de derde casus werd de workshop “dj’en” gegeven door een jongen van 
9 jaar. In zijn workshop heeft hij zijn peer leerlingen geleerd hoe je kunt dj’en en muziek kunt 
mixen met het programma Spotify. Tijdens de workshop is de peer docent vooral in gesprek 
geweest met zijn peer leerlingen en de leerkracht en heeft hij een voorbeeldfilmpje op You-
Tube laten zien. Er was een onderlinge uitwisseling van ervaringen met het dj-zijn. Er was 
echter geen moment waarop de leerlingen zelf iets konden uitproberen of uitvoeren. Tijdens 
de workshop heeft de leerkracht veel vragen gesteld en ging hij in gesprek met de peer docent 
en zijn peer leerlingen. Hij adviseerde en corrigeerde de peer docent daar waar hij het nodig 
achtte (zoals bij het voortdurend gefrunnik aan zijn T-shirt).

Casus 4: Dans aanleren. De vierde workshop werd gegeven door een meisje van 10 jaar. 
Zij leerde haar peer leerlingen een dans aan en voerde deze gezamenlijk met hen op. Ter in-
troductie gaf zij een warming-up en vervolgens deed zij de danspassen voor, waarna de peer 
leerlingen haar na mochten doen. Dit werd herhaald tot de dans in zijn geheel als choreografie 
kon worden uitgevoerd en inclusief kostuums kon worden gepresenteerd. De peer leerlingen 
stelden vragen, zoals “wanneer moeten we opkomen?” en ze maakten opmerkingen,  zoals 
“we hebben een stukje van de dans overgeslagen!” De leerkracht heeft tijdens de workshop 
zijn leerlingen geobserveerd en hen vooral non-verbaal feedback gegeven door een plek aan 
te wijzen of te applaudisseren.

 

Betrokkenheid
Naast de acties van de drie respondenten is ook hun betrokkenheid aan de hand van obser-
vaties en interviews bekeken. We kunnen concluderen dat ieder van hen gedurende de hele 
workshop on-task was. De leerlingen deden aandachtig mee tijdens de les. De workshops 
konden zoals bedoeld worden geïmplementeerd, zonder dat andere leerlingen dit verstoorden. 
 Daarnaast kwam uit de interviews naar voren dat de betrokkenheid per respondent niet 
alleen iets zegt over de aanwezigheid tijdens de les, maar ook over het gevoel zelf actief bezig 
te zijn geweest met de activiteit. Uit de antwoorden van de peer docenten kwam naar voren 
dat ze zich betrokken hebben gevoeld door de positie die ze innamen ten opzichte van de 
groep, bijvoorbeeld door aan dezelfde tafel te zitten als de peer leerlingen. Uit de interviews 

kwam naar voren dat de peer leerlingen de activiteiten leuk vonden, doordat het onderwerp 
hen aansprak en ze er actief mee aan de slag konden. Peer leerling L. : “Ik vond het leuk om op 
deze manier les te krijgen, omdat het is een aparte hobby daarom vind ik het leuk.” En peer 
leerling J. gaf aan: “Ik vond het leuk om op deze manier les te krijgen, omdat het van een  
leerling was.”

Leerervaringen
De derde onderzoeksvraag werd beantwoord door middel van learner reports en interviews 
en gaat in op de leerervaringen van zowel de peer docent, peer leerling als de leerkracht als 
coach tijdens de workshops. De leerervaringen voor peer docenten spitsen zich toe op hun 
evaluatie ten aanzien van de rol als peer docent en hun reflectie op didactisch handelen. “Ik 
vond de rol van juf of meester leuk, omdat als je het echt zegt, dan zit je echt in het verhaal. 
Dan was je echt de juf” (peer docent F., casus 2). Peer docent T. die de workshop dj’en gaf, 
antwoordde op de vraag wat hij had geleerd over het geven van de activiteit: “Ik heb geleerd 
dat ik me goed moet voorbereiden als ik meester speel.”
 Daarnaast zijn er persoonlijke leerervaringen waarin aangegeven werd dat de peer docen-
ten het geven van een workshop spannend, moeilijk of leuk vonden en gaven ze aan dat ze 
trots waren op zichzelf. Ten slotte kwam naar voren dat de peer docenten verschillen zagen in 
de eigen manier van lesgeven en die van de juf of meester. Ook werd er opgemerkt dat er een 
verschil is tussen iets uitleggen als een vriend en iets uitleggen in de rol van juf of meester. 
Peer docent T. (script schrijven) merkt op: “Nou ja, ik heb wel geleerd dat je dan meester bent 
en niet zomaar een vriendje van ze. Ja, dat is wel een verschil. Nou, dan ben je ze aan het 
lesgeven en dan ben je er niet mee aan het kletsen.”

De leerervaringen voor de peer leerlingen zijn in vijf categorieën onder te verdelen: a) erva-
ringen met betrekking tot de les, b) ervaringen over de vaardigheid, c) feitelijke kennis, d) 
ontdekkingen over zichzelf of anderen en e) ervaringen door de les van een klasgenoot als juf 
of meester. Met betrekking tot de ervaringen over de les was er één negatieve reactie. De peer 
leerling gaf aan dat ze niet veel had geleerd van haar peer docent, doordat hij niet veel had 
verteld en zich niet goed had voorbereid. Daarnaast werd in deze categorie aangegeven dat 
het leskrijgen van een klasgenoot ook als leuk werd ervaren, doordat ze niet vaak een les op 
deze manier krijgen.
 Ervaringen over de vaardigheid kwamen naar voren doordat de peer leerlingen konden 
aangeven wat ze precies hadden geleerd van hun peer docent. Deze ervaringen hangen 
samen met de feitelijke kennis die ze hebben opgedaan. Een voorbeeld hiervan is van peer 
leerling L. (paardenhoofd tekenen). Zij zegt: “Dat ik wel haartjes moet tekenen” en “Dat paar-
denogen aan de zijkant zitten.” 
In de vierde en vijfde categorie werden er ontdekkingen gedaan over zichzelf. Peer leer-
ling J. antwoordt: “Dat ik eigenlijk heel goed paarden kan tekenen (wat ik eerst niet wist).” 
Daarnaast werden er ook ontdekkingen gedaan over de ander als juf of meester. Zo vonden 
bijna alle peer leerlingen het leuk om van een klasgenoot les te krijgen en gaven ze aan dat er 
verschillen waren met de eigen juf of meester. Peer leerling A.: “Ja, want het is natuurlijk wel 
heel bijzonder. En ze geven ook anders les. Nou het is, kijk grote juffen hebben al gestudeerd 
en kinderen hebben nog niet gestudeerd en die doen het dan op een hele andere manier.”

De leerervaringen van de twee leerkrachten hadden betrekking op hun leerlingen, op de 
gegeven workshop en hun rol als coachende leerkracht. De leerkrachten gaven aan nieuwe 
inzichten te hebben gekregen over hun eigen leerlingen, doordat ze hen (vooral de peer do-
centen) in een ander licht hebben gezien. Daarnaast werden er nieuwe lesideeën opgedaan 
en werden er ontdekkingen gedaan over de manier van lesgeven van de peer docenten. Ten 
slotte hebben de leerkrachten ook uitspraken gedaan over hun ervaringen met betrekking 
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tot hun coachende rol. Een belangrijk onderdeel binnen deze rol bleek de voorbereiding van 
zowel zichzelf als de leerlingen te zijn. Leerkracht L. geeft aan niet zichzelf op de rol van coach 
te hebben voorbereid, maar wel de leerlingen te hebben ondersteund bij hun voorbereidingen 
op de workshop. Op de vraag of ze hier sturend of coachend heeft opgetreden antwoordde ze: 

  Coachend, denk ik wel, in hun onderwerpen die ze uitkozen en wat ze uiteindelijk als  
eindproduct wilde en een beetje sturend in van, wat neem je mee, duurt dat niet te  
lang? Maar niet in de begeleiding tijdens de les, dat heb ik niet voorbereid. 

Beide leerkrachten gaven aan zowel coachend als sturend te hebben opgetreden voorafgaand 
aan en tijdens de workshops. De sturende rol ervaarden ze niet als belemmerend, maar ze 
werden zich wel bewuster van de rol van coachende leerkracht. Het bleek dat bij de work-
shops die goed verliepen de leerkracht meer als coach kon optreden. Daarnaast gaven ze 
beide aan de rol van coach vaker toe te willen passen in hun lessen.

Conclusie en discussie
In dit onderzoek zijn er drie onderzoeksvragen gesteld, waarmee is onderzocht welke soorten 
thuiskunst kinderen mee naar school wilden nemen om aan anderen te leren en hoe zij 
dit zouden kunnen overbrengen aan klasgenoten middels peer educatie. Daarbij hebben 
we gekeken naar de ondernomen acties tijdens de workshops, hun betrokkenheid en hun 
leerervaringen. We kunnen concluderen dat het onderzoek een positieve uitwerking heeft 
gehad voor zowel de peer docenten, peer leerlingen als de twee leerkrachten als coach. Er zijn 
leerervaringen opgedaan over de vaardigheid en over de manier van lesgeven. De leerlingen 
hebben iets van elkaar geleerd en kunnen dit benoemen. De leerkracht heeft een coachende 
rol aan kunnen nemen en is zich bewuster geworden van zijn of haar rol als coachende en 
sturende leerkracht. 
 We zien in het onderzoek verbinding ontstaan tussen het leren onderling en van elkaar 
en de onderwerpen binnen de thuiskunst van de leerlingen, doordat de activiteiten vanuit 
de interesses van de leerling zijn geïnitieerd en opgezet. De leerlingen waren bijna allemaal 
positief over het inzetten van peer educatie in de vorm van workshops en gaven aan ook 
daadwerkelijk wat te hebben geleerd. 
 Wel plaatsen we een aantal vraagtekens bij het onderzoek. Er is in deze situatie gekozen 
voor één onderzoeksgroep zonder vergelijkingsgroep. We vragen ons af welke onderzoeks-
resultaten we zouden hebben ontvangen als er met een vergelijkingsgroep zou worden  
gekeken naar de workshops met thuiskunst, maar zonder peer educatie of juist met peer  
educatie maar niet met het onderwerp thuiskunst. Daarnaast vragen we ons af of we  
dezelfde uitkomsten zouden hebben gekregen wanneer de interventie in grotere groepen  
met meer peer docenten en peer leerlingen zou hebben plaatsgevonden. Heeft de grootte  
van de groep invloed gehad op het handelen van de peer docent en de betrokkenheid en 
motivatie van de peer leerlingen? En zouden er naast méér ook verschillende leerervaringen 
worden geconstateerd?

Een aanbeveling voor de beroepspraktijk is om vanuit de eigen interesse van de leerlingen 
te experimenteren met het gebruik van peer educatie. We zien mogelijkheden voor zowel 
groeps- als vakleerkrachten om peer educatie in te zetten om de betrokkenheid bij het leren 
van kinderen te vergroten.
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Functie en plaats van beeldende thuiskunst

voortgezet  
onderwijs



Inleiding
Dans kent vele vormen en functies. De professionele theaterdans is slechts een klein domein 
van de danskunst. Sociale en populaire dansvormen worden verhoudingsgewijs door veel 
meer kinderen, jongeren en volwassenen beoefend dan theaterdansvormen. Uit de cultuur-
monitor van de stad Amsterdam (2011) blijkt dat 50% van de jongeren danst op informele 
bijeenkomsten. Daarentegen geeft slechts 21% van de Amsterdamse jongeren aan dat ze 
aan amateurdanskunst doen, waarvan 9% aan hiphop en urban dansvormen.1 Om aanslui-
ting te maken met de dansbeleving en danspraktijk van jongeren in Amsterdam is meer 
genuanceerde informatie noodzakelijk over dit informele circuit. De kracht van authentieke 
kunsteducatie is immers dat die tracht de relatie met de alledaagse en spontane kunst-
beoefening en kunstbeleving van leerlingen te handhaven, maar tevens een toegang te 
verschaffen tot het domein van de experts en de vakdisciplines (Haanstra, 2011). Eigentijdse 
docenten dans moeten in staat zijn een brug te slaan tussen de professionele danskunst 
wereld en de alledaagse praktijk van jongeren. Tevens vragen scholen voor basis- en voort-
gezet onderwijs in Amsterdam om kunst- en dansonderwijs dat aansluit bij de culturele 
diversiteit van de leerlingenpopulatie. 

Methode
In 2012-2013 ondersteunden Folkert Haanstra  en Jopie de Groot (artistiek leider opleiding 
Docent Dans, AHK) een onderzoek naar de dansbeleving en danspraktijk van jongeren tus-
sen de 12 en 16 jaar om beter inzicht te krijgen in de thuisdanskunst.2 Er werd samengewerkt  
met twee scholen in de buitenwijken van Amsterdam om zowel jongeren met een monocul-
turele als multiculturele achtergrond te bevragen. Door middel van een kwalitatief onderzoek  
kregen wij inzicht in de inspiratie- en dansbronnen van jongeren in onze grootstedelijke 
samenleving. Achtenveertig leerlingen van het IJburg College en Bindelmeer College volgden 
dansworkshops waarin ze werden gevraagd om dansmateriaal en dansbronnen uit hun 
dagelijkse dansbeleving te verwerken. Tevens vulden ze een vragenlijst in waarin ze onder 
andere aangaven met wie ze dansten, wanneer ze dansten en welke muziek en videoclips ze 
leuk vonden. Met zeventien leerlingen deden we een verdiepend interview waarin we de jon-
geren vragen stelden over dans in de familie, dans en jongerencultuur en dans op school. Een 
aantal jongeren interviewden we in de huiselijke omgeving, op hun eigen kamer. In dit artikel 
verwerk ik de resultaten van deze interviews en verbind ik deze met (dans)theoretische 
inzichten over de ontwikkeling van de individuele, sociale en transculturele identiteit. 

7. 
verbinden door dans
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authentieke kunsteducatie in een  
transculturele context
Lot Siebe

1  Gegevens uit de cultuurmonitor van de stad Amsterdam 2011, p. 67: de helft van de jongeren en 42% van de hele 
bevolking bezoekt een informeel feest. 21% van de jongeren doet aan amateurdanskunst. In vergelijking met 
landelijke gegevens van het SCP uit 2006 is dit meer dan het gemiddelde van de Nederlandse bevolking: 42% 
danst, 30% meer dan één keer per maand. 9% doet aan amateurdanskunst.

2  De interviews werden uitgevoerd door Lot Siebe en Damar Lamers. 



Om de alledaagse spontane danskunstbeoefening in beeld te krijgen, onderscheidden wij 
drie sferen: a) dans in de privésfeer, alleen op de eigen kamer, b) sociale dans in de privésfeer 
met vrienden en/of op jongerenfeesten en c) sociale dans in de privésfeer met familie. 

Dans raakt als kunstdiscipline dicht aan “het zelf” en “het eigene” en de ontwikkeling van de 
identiteit. Het lichaam verwerkt de kinesthetische beleving en is gelijktijdig het expressieve 
instrument. Het is voor zowel jongeren als dansprofessionals gangbaar om dans als expres-
sie van individuele gevoelens en emoties te definiëren en beiden hechten belang aan het 
ontwikkelen van een “eigen” danssignatuur. De termen “eigen” en “eigenheid” roepen echter 
vraagtekens op. Wanneer is iets “eigen”? Het filosofisch perspectief op de moderne westerse 
identiteit en authenticiteit van Charles Taylor bood een waardevol perspectief voor dit on-
derzoek. Volgens Taylor heeft de moderne westerse identiteit een oorsprong in zowel de Ver-
lichting als de Romantiek. Enerzijds is er de romantische opvatting dat de natuur zich in “het 
zelf” tot uitdrukking brengt. Anderzijds is er de opvatting door de Verlichting dat de mens 
een onafhankelijk “ik” is. Hij bepaalt zelf op welke wijze hij uiting geeft aan het “goede”. Het 
eigene zou volgens deze denktraditie dus volledig onafhankelijk ontstaan. In de danskunst 
zijn beide perspectieven herkenbaar. Dans valt enerzijds volledig samen met het lichaam, 
de natuur en de expressieve individualiteit. Anderzijds traint de danser de controle over dit 
lichaam en bepaalt de danser op welke wijze de expressie vorm krijgt. Taylor benadrukt ook 
het fundamenteel dialogische karakter van het menselijk leven. Volgens hem ontwikkelt de 
identiteit zich in dialoog met anderen en de omgeving:

  Het algemene kenmerk van het menselijk leven dat ik wil oproepen is het fundamenteel 
dialogische karakter ervan. Wij worden volledige menselijke personen, in staat onszelf te 
begrijpen en daardoor een identiteit af te bakenen, doordat wij rijke menselijke uitdruk-
kingsmogelijkheden verwerven… waarmee wij onszelf definiëren, waaronder de “talen” 
van de kunst, van gebaren, van liefde en dergelijke. (1994:43)3 

Dit sluit aan op de transculturele visie van de opleiding Docent Dans. We lieten ons inspireren 
door de visie en definitie van Rudi Visker (2006, pp. 5-13) van transculturaliteit: vermenging 
en verstrengeling van culturele uitingsvormen is een vanzelfsprekend proces. Identiteit en 
cultuur ontstaan en veranderen door voortdurende interactie. Aansluitend was de visie van 
Gerald Jonas (1998, p. 108 ) op sociale dans een belangrijk uitgangspunt:

  New generations must be nurtured and educated along socially approved lines; and dance, 
which displays the body in public, is one of the channels of communication used to pass 
along important social skills from one generation to the next… Through dance, young 
people can be taught how men and women behave in their society; through dance they can 
practice gender-specific behaviours and attitudes. 

Jongeren maken gebruik van diverse dansbronnen om vorm te geven aan de individuele 
expressie. Zij beoefenen zowel de traditionele en geaccepteerde dansvormen van de familie 
als de eigentijdse, soms afwijkende en grensoverschrijdende, dansvormen uit de populaire 
cultuur. Door middel van het verwerken van traditionele- en populaire danstalen definiëren 
jongeren zichzelf als deel van een (sub)cultuur. Ze kiezen dansvormen die voor hen beteke-
nisvol zijn, die de mogelijkheid geven voor imitatie en experiment, en waarmee ze uitdruk-
king kunnen geven aan een interpretatie van zichzelf. 

Verbinden door dans

3   De visie van Charles Taylor op authenticiteit wordt uitgebreid besproken in de publicatie: Identiteit en inter-
culturaliteit: identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel, van Marc van den Bossche en Bleri Lleshi. Voor de 
duidelijkheid: het begrip authenticiteit heeft in deze publicatie een andere betekenis dan de authenticiteit waar 
het model van Folkert Haanstra naar verwijst. Taylor heeft het in Bronnen van het zelf  (1989) over de horizon die 
de kaders aangeeft voor de ontwikkeling van de identiteit. (zie van den Bossche 2010: 69)

Resultaten

Dans en identiteit, dansen met jezelf

Uit de vragenlijsten die de jongeren in de eerste periode invulden, bleek dat jongeren vooral 
via televisie en YouTube kennis maken met dans. Dansfilms en dansprogramma’s stimule-
ren jongeren om zelf te gaan dansen. Videoclips zijn een belangrijke inspiratiebron. Jonge-
ren zijn fan van (onder andere) Shakira, Beyoncé, Chris Brown, Usher, Rihanna en Nicki Mi-
naj. Via clips zien ze mengvormen van sociale dans en uitvoerende theaterdans. Veel clips 
zijn tegelijkertijd korte speelfilms waarin gevoelens als liefde, verlangen en verdriet belang-
rijke thema’s zijn. Ze brengen vele variaties van man/vrouwverhoudingen en onderlinge 
relaties in beeld. Daarnaast zijn de artiesten en performers natuurlijk ook ideaalbeelden 
van mannelijkheid of vrouwelijkheid voor een jongere. Ze imiteren de dansbewegingen van 
hun favorieten en ontwikkelen daardoor hun fysieke expressiviteit en beheersing. Jongeren 
imiteren deze dansvormen op hun kamer en tijdens informele feesten. 
 Door dansprogramma’s als So You Think You Can Dance leren jongeren zowel westerse 
als niet-westerse traditionele dansstijlen en westerse theaterdansvormen kennen. In deze 
context wordt een stijlvorm benadrukt als een vaste gecodificeerde vorm. Experts in een 
bepaalde stijlvorm leren deelnemers een choreografie aan. De jury beoordeelt op technische 
vaardigheid en fysieke expressiviteit. Dans is in deze context ook een expressie van de 
persoonlijke emoties en beleving. Het koppelen van kunst aan expressie is gangbaar in de 
modernistische westerse kunst.  
 Bovengenoemde aspecten spreken jongeren aan. Ze hebben plezier in het nadoen van 
dans uit videoclips en het aanleren van korte choreografieën. Veel jongeren doen dit in 
de veilige omgeving thuis, alleen op hun kamer of met vrienden en vriendinnen. Met een 
aantal leerlingen die meededen aan de lessenseries en workshops deed ik een uitgebreider 
interview om beter inzicht te krijgen in deze praktijk. Hieronder volgen de verhalen van 
Ruhmayla, Shantel, Yairo, Tristan, Ruslan en Hanan. De persoonlijke verhalen geven weer 
hoe gevarieerd de danspraktijk en dansbeleving in de privésfeer is. 

Ruhmayla is dertien jaar oud en zit in het tweede leerjaar. Haar ouders zijn van Surinaam-
se afkomst. Zelf is ze geboren in Nederland. Ze houdt erg van dansen. Dans is voor haar 
een uitlaatklep. Soms heeft ze ruzie met haar moeder en dan gaat ze naar haar kamer om te 
dansen. Ze houdt meer van strakke dansvormen. In de dansvideo die Ruhmayla maakte, 
danst ze ingetogen en verlegen.  

Shantel is twaalf jaar en van Surinaamse afkomst. Ze danst veel thuis alleen op haar 
kamer. Ze houdt van muziek en kijkt veel naar videoclips. Ze danst hiphop en imiteert de 
choreografieën van populaire muziek in videclips. Ze is fan van Nicki Minaj.

Yairo is dertien jaar oud. Hij heeft plezier in het aanleren van ritmische passen en frases. 
Yairo danst thuis op zijn kamer. Als hij alleen is kan hij goed “freestylen”. Hij vindt het 
moeilijk om een choreografie vast te zetten op de muziek en het individueel aan iemand te 
tonen. Dan wordt hij verlegen en danst hij ingetogen. 

Tristan is twaalf jaar en zit in de eerste klas. Hij was negen toen hij begon met dansen. 
Hij zag een dansfilm, Step up 3, en vond dansen toen meteen ‘het einde van de wereld.’ Hij 
danst meestal alleen omdat hij zich dan goed kan uitleven. Hij danst om zich vrij te voelen: 
“Niemand kan je vertellen wat je moet doen of hoe je moet doen.” Als er iemand kijkt, dan 
vindt hij het vervelend als er iets fout gaat. Hij danst op allerlei soorten muziek, klassiek, 
hiphop, pop, afhankelijk van zijn stemming. Hij kijkt veel naar videoclips en probeert mooie 
moves na te doen. Als er muziek is, begint hij te bewegen, hij vindt het niet erg om bekeken 



te worden. Hij pikt bewegingen van anderen snel op en heeft veel fantasie in het maken  
van bewegings materiaal.

Ruslan is zestien jaar en woont tweeënhalf  jaar in Nederland. Hij komt uit Rusland, Sint 
Petersburg. Zijn moeder is in Nederland hertrouwd en hij woont nu met zijn moeder en stief-
vader. Ruslan houdt heel veel van dansen en muziek. “Dans wekt energie op, ik dans de hele 
dag.”  Ruslan kijkt veel naar dansprogramma’s op televisie, bijvoorbeeld naar So You Think 
You Can Dance. Hij probeert alles na te doen wat hij ziet. Michael Jackson is zijn grote held. 
Hij heeft al zijn muziek en video’s en doet hem veel na. Soms verkleedt hij zich ook als Michael 
Jackson. Zijn moeder moet erg om hem lachen. Ruslan heeft tijdens “Bindelmeer got talent” 
ook gedanst en kreeg na zijn optreden heel veel respect voor zijn moves. Hij vertelt dat hij  
zich nu net een Hollywoodster op de school voelt. 

Hanan danst op haar kamer en kijkt naar de dansprogramma’s Everybody Dance Now en 
The Next Generation. Ze kijkt graag naar de verschillende vormen: ballet, salsa, hiphop.  
Hiphop is haar favoriet. Een hiphopdanser doet kunstjes die zij niet kan.

De danspraktijk in bovenstaande voorbeelden is speels en dagelijks. Dans maakt dat de  
jongeren zich vrij en goed voelen. Vaak is dit in eerste instantie een onderzoek naar de  
vorm- en bewegingstaal. De jongeren experimenteren met dansvormen die ze aanspreken. 
Ze doen erg hun best om bewegingsfrases goed te imiteren. Dat deze praktijk en de keuzes 
die ze maken ook iets zegt over de ontwikkeling van de individuele identiteit houdt hen  
niet bewust bezig. Media en de populaire cultuur zijn in dit proces richtinggevend. De  
keuzes en affiniteiten van jongeren geven inzicht in de ideaalbeelden die zij hebben van  
mannelijkheid en/of vrouwelijkheid. De dansende zangers en zangeressen die de jongeren 
zien in videoclips en dansprogramma’s zijn bronnen van inspiratie en onderzoek. Het palet 
aan mannelijke en vrouwelijke verschijningsvormen is in veel videoclips uitdagender dan  
de verschijnings vormen in de dagelijkse omgeving. De expressiviteit van hun voorbeelden 
overtreft dan ook in de meeste gevallen de durf van de jongeren. Jongeren die graag  
dansen doen dit thuis, voor de spiegel, wellicht vol overgave. In een dansles bewegen  
ze eerder ingetogen en klein. 

Dans en identiteit: dansen met vrienden

Jongeren in Amsterdam groeien op in een pluriforme grootstedelijke omgeving. Zij  
ontwikkelen een hybride culturele identiteit waarin een vermenging optreedt van  
hedendaagse populaire culturen en de diversiteit aan culturele achtergronden van familie  
en vrienden. In dans en beweging vormen zij, op die manier, een “eigen” hybride identiteit. 
Ze vermengen daarin traditioneel geaccepteerde vormen met hedendaagse elementen.  
Dans is ook een middel om de bestaande waarden en normen in een samenleving op de  
proef te stellen. Jongeren experimenteren met uitdagend gedrag uit andere contexten: 
“Dance also provides an arena where people can negotiate challenges to group values  
posed by minorities or a new generation or behaviours imported from other societies”  
(Jonas, 1998, p. 108).
 De individuele zoektocht naar lichamelijke expressie delen jongeren met vrienden en 
vriendinnen. In interactie met elkaar ontwikkelen jongeren de vaardigheden die ze op hun  
kamer oefenden. Ze onderzoeken dan ook de grenzen en uitdagingen in expressiviteit.  
Meisjes doen dit meestal thuis of op dansfeesten, jongens doen dit ook buiten op straat.  

Shantel danst graag op feestjes en met vriendinnen. Meestal dansen ze Surinaams, maar 
soms ook Azonto, een dans- en muziekgenre uit Ghana waarin gebruik wordt gemaakt van 
het mimen van dagelijkse gebaren en activiteiten om het publiek te amuseren. Shantel 
vindt dit grappig om te doen omdat je allemaal leuke bewegingen met je armen maakt.  
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Samen met haar vriendin Cherady danst ze een stukje op een favoriete clip. Ze maken veel  
plezier tijdens het dansen. Soms doen ze Azonto-bewegingen op hiphop. Dat hoort niet,  
zeggen ze, maar is wel grappig om te doen.

Danietsia danst ook veel met vriendinnen op school. Soms gaat ze naar Miracles, een feest 
voor jongeren van veertien tot zestien in club Roses of the Sand.4 Ze kan dan lekker gek doen 
met vriendinnen omdat je daar toch niemand kent. Soms kom je wel bekenden tegen. Ze zijn 
meestal met een stuk of vijf vriendinnen en slapen daarna bij elkaar. Meestal is de sfeer op 
zo’n feest goed en gezellig. Soms krijgen jongens ruzie met elkaar en wordt er gevochten. 
Meisjes vechten soms ook met elkaar. Danietsia vindt het grappig om te zien hoe jongens 
en meisjes elkaar uitdagen. Soms wordt zij ook uitgedaagd. Ze probeert dan eerst rustig te 
blijven. Als het te ver gaat wordt ze boos. Dan krijgt ze allemaal gevoelens en het is dan lastig 
om controle te houden. Dans is een uitlaatklep

Tristan danst met vrienden, maar gaat zelf niet naar battles. Hij kent dit wel door de film 
Step Up 3. Dit  is volgens hem: “een film met veel jongens maar ook met meisjes. Ze doen in 
de film allerlei soorten dans, meestal battles tussen groepen.” Tristan danst op school met de 
groep jongens die hij in de workshop dance fusion heeft leren kennen. Op het IJburg College 
ontstond tijdens de lessenserie een jongensdansgroep. Op basis van het aangeleerde mate-
riaal maakten zij in korte tijd complexe groepschoreografieën met individuele, meer virtuoze, 
momenten en unisono ritmisch voetenwerk. Dit geeft een boeiend beeld van de wijze waarop 
deze jongens gezamenlijk een dans ontwikkelen. De sessies kenmerken zich door een, schijn-
baar, chaotische samenwerking. 

Yairo heeft de mix voor de muziek gemaakt en leert de andere jongens de basispassen aan. 
De jongens werken afwisselend gezamenlijk en individueel of in duo’s en trio’s. Ze improvise-
ren met bewegingen op muziek. Soms neemt de hele groep een beweging van iemand over. 
Consensus over het verloop van de choreografie ontstaat spelenderwijs. Ze hebben nu een 
dansgroep en willen mee doen aan het dansprogramma Everybody Dance Now.

Ook in het dansen met vrienden en vriendinnen is er enerzijds de interesse in choreografie 
en dansstijlen, en anderzijds een intensieve sociale danspraktijk op informele feesten. De 
ontwikkeling van genderspecifiek gedrag in deze context is expliciet. Inzicht in deze praktijk 
biedt waardevolle informatie voor danslessen op school. Een docent die weet wat jongeren 
onderling op de dansvloer doen zal minder geschokt reageren op seksueel expliciete bewe-
gingen van een uitdagende leerling in de les. In de context van een dansles op de school leren 
jongeren minder uitdagende vormen van sociale interactie. In die zin sluit een dansles meer 
aan op de dans die jongeren in familiekring meemaken.

Dansen met de familie: voorbeelden van thuisdanskunst

Dans is een verbindend element tussen familieleden. Uit de interviews blijkt dat er vooral 
met familie gedanst wordt door jongeren met een cultureel diverse of allochtone achtergrond. 
Broers en zussen dansen met elkaar in de vrije tijd. Dans is een verbindende factor tussen 
moeders en dochters die samen dansen in de keuken of huiskamer. De familie danst met 
elkaar op feesten en geven de danstradities uit het land van herkomst door. Met de danstra-
ditie worden ook waarden en normen over gedrag, onderlinge- en man/vrouwverhoudingen 
doorgegeven. Jongeren leren door dans sociale en communicatieve vaardigheden en gender-
specifiek gedrag. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Hanan.

Hanan is veertien jaar oud en haar ouders zijn van Marokkaanse afkomst. Zij is in Nederland 
geboren. Haar ouders zijn ongeveer vijfentwintig jaar geleden naar Nederland verhuisd. 

4 Miracles is een non-alcoholisch en drugsvrij evenement waarbij een zero-tolerancebeleid wordt toegepast.



Hanan heeft twee broertjes van zes en twee zusjes, een van twaalf en een van negen. Ze 
woont in Amsterdam Zuidoost. Ze heeft een grote familie: acht ooms, tantes en vijfentwintig 
neefjes en nichtjes. Ze wonen dicht bij elkaar in de buurt en zien elkaar vaak. Ze bellen ook 
veel met elkaar. Tijdens familiefeesten wordt er veel gedanst. Vrouwen, mannen en kinderen 
dansen in dezelfde ruimte. Vaak beginnen de vrouwen. Er zijn twee vrouwen die heel goed 
kunnen zingen. Zij beginnen en dan staan de andere vrouwen op om te dansen. Het is een 
soort buikdansen. Ze staan tegenover elkaar en houden dan een soort wedstrijdje. “Iedereen 
danst goed. Sommigen dansen beter,” zegt Hanan wijs. De vrouwen en de mannen dansen 
daarna ook met elkaar. Ze praten veel tijdens het dansen en maken grapjes. Aan het eind 
mogen de kinderen ook dansen. Hanan danst met de andere kinderen. Ze wordt dan aange-
moedigd door de volwassen. Dansen geeft haar een gevoel van vreugde en energie. Hanan is 
moslim. Ze hebben niet “van die strenge regels”. Ze gaan soms naar de moskee.  Ze is ook een 
keer in Marokko geweest. Daar dansten de mannen en neefjes gescheiden van de vrouwen 
en nichtjes. Ze vindt het leuker om gezamenlijk met iedereen te dansen. Ze weet dat som-
mige strengere families altijd gescheiden dansen. 

Ruhmayla danst ook wel eens met haar moeder, vooral op slow nummers. Dat vindt ze niet 
altijd zo leuk. Ze danst thuis ook veel met haar broertje. Met hem doet ze trucjes. Ruhmayla 
is blij dat ze mag dansen van haar ouders. In haar familie is ook iemand die niet mag dansen 
van de ouders. In het interview is Ruhmayla eerst terughoudend in het beantwoorden van de 
vraag waarom dit niet mag. Ze omschrijft de dans die niet mag als: “Een kruising tussen hip-
hop en Surinaamse dans. Het is een beetje zoals jongeren dansen op feesten…  schuren.” Als 
ik haar vraag of de dans Kaboela is, lacht ze en bevestigt ze dit. Kaboela is een Surinaamse 
muziek- en dansstijl die ook in Nederland in gebruik is. Deze stijl is afgeleid van de Kaseko. 
Kaboela heeft een wild imago. Tijdens kaboelafeesten wordt er erotisch gedanst op opzwe-
pende muziek. De ouders van het familielid vinden het dus niet goed als ze de bewegingen 
van Kaboela maakt. Ze begrijpt wel waarom de ouders dat niet goed vinden. “Aan de andere 
kant, vindt diegene het leuk, dus waarom niet?” Zelf houdt ze niet van die bewegingen. 

Marleen is vijftien  jaar oud en woont ongeveer acht jaar in Nederland. Ze is in Suriname 
geboren en is met haar hele familie, vader, moeder, een broer en twee zusjes, naar Nederland 
verhuisd. Marleen houdt van dansen. Ze danst op feesten, met familie en vriendinnen. Op 1 
juli is het in Suriname Keti Koti, dan wordt er gedanst. Dan maak je kralen voor om je enkels 
en dans je op muziek. Marleen doet zelf ook wel mee, maar vindt dat ze het niet zo goed kan: 
“Als ik meedoe, gaan de mensen juichen en aanmoedigen, dat voelt heel leuk. Dans geeft mij 
een gevoel van opluchting.” 

Danietsia is zestien jaar en woont met haar vader, moeder en broer van twintig. Zij danst op 
familiefeestjes, vooral met haar nichtjes en neven. Er is dan meestal een bandje. Ze maken 
veel plezier met elkaar. Haar ouders dansen met elkaar als er muziek op staat. Danietsia wil 
dat liever niet zien, ze vindt dat irritant. Ze danst ook samen met haar moeder. Vaak Suri-
naamse dans, maar ook wel hiphop. Haar moeder probeert haar dan na te doen. Ook Shantel 
danst met haar moeder en broer. Zij dansen vooral Surinaams en soms hiphop. Haar moeder 
danst echter geen hiphop.  

Anastasia is vijftien jaar oud en komt uit Suriname. Ze heeft twee zusjes en twee broertjes 
tussen de drie en dertien jaar oud. Ze heeft een grote familie en er wordt veel gedanst in de 
familie. Tijdens feestjes vooral op Surinaamse muziek. Soms is er een band. Mensen nemen 
elkaar mee en moedigen elkaar aan om te dansen. Zo maken ze lol. Ze dansen Kaboela en 
dansen uit andere culturen. De ouderen dansen wat rustiger. Zelf danst ze het liefst hiphop. 
Dansen is genieten van het moment. Het is een goede afleiding en ook goed om meer te 
bewegen. Als ze naar muziek luistert, gaat het vanzelf. Anastasia gaat af en toe naar feesten 
voor jongeren. Ze houdt evenals Danietsia van de sfeer en de uitdaging.
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Ruslan vertelt dat er in zijn familie veel wordt gedanst. Ook tijdens de bruiloft van zijn 
moeder. Ze deden een soort stepdans in een kring en dansten met de groep om zijn moeder 
en stiefvader heen. De groep bewoog naar binnen, op het nieuwe echtpaar af, en weer naar 
buiten. Hij vond dat erg grappig.

Jongeren leren in familieverband om  de onderlinge relaties in dans vorm te geven. Ze zien 
welke wijze van bewegen gewenst of geaccepteerd is.  Door dans leren jongeren op welke wij-
ze ze zich behoren te bewegen als man of vrouw, jongen of meisje. Ze ervaren het plezier van 
de gemeenschappelijke verbintenis en genieten van de bevestiging en aanmoediging die 
ze van de ouderen krijgen. Dat geeft gevoelens van geluk en vrijheid. In de familieomgeving 
leren ze op welke wijze ze vorm kunnen en mogen geven aan hun (gender)identiteit. Ze leren 
de mannelijke en vrouwelijke bewegingspatronen. Iedere familie heeft andere gebruiken, 
waarden en normen. De ene familie is vrijer dan de andere. Al deze ervaringen komen in een 
klas met leerlingen van cultureel diverse achtergronden samen. Jongeren zijn dan ook vaak 
in eerste instantie afwachtend. Wat kan en mag wel in deze context? Wat niet? In hoeverre 
is de docent bekend met de sociale dansvormen die zij praktiseren? De uitdaging voor een 
hedendaagse docent dans is om de diversiteit in sociale danspraktijken te leren kennen en 
een brug te slaan tussen de professionele danspraktijk en de dansbeleving van jongeren met 
een cultureel diverse achtergrond. Een transculturele benadering van dansonderwijs geeft 
docenten de mogelijkheid mengvormen te leren kennen en onderzoeken.

Conclusie
De danspraktijk en dansbeleving van jongeren in de grootstedelijke samenleving is zeer 
veelzijdig. Naast de inspiratie die jongeren opdoen via populaire cultuur en diverse media 
zijn er ook familieculturen waarin dans een belangrijke sociaal vormende functie heeft. 
Iedere omgeving is anders en heeft codes en conventies voor jongens, meisjes, mannen, 
vrouwen, het individu, het koppel en de groep. Sociale dans ondersteunt de ontwikkeling van 
de individuele en sociale identiteit. Dans in familieverband wordt verbonden met gevoelens 
van vrijheid en geluk. Dans op jongerenfeesten is eerder uitdagend. Jongeren tasten daar 
de grenzen van sociaal geaccepteerd gedrag af in en door dans. Daarnaast dansen jongeren 
alleen op hun kamer, bewegingsmateriaal uit clips wordt minutieus gekopieerd. Dans is bij 
uitstek een kunstvorm waarin jongeren zeggen uitdrukking te geven aan zichzelf, hun gevoel 
of de “eigenheid”. In navolging van Charles Taylor zie  ik deze “eigenheid” stevig ingebed in 
de tradities, gebruiken en gewoonten van de directe privéomgeving. De identiteit ontstaat 
door interactie en dialoog. Een jongere zoekt vrijheid en vormen die betekenisvol zijn voor zijn 
“eigen” moderne identiteit. Voor docenten dans is het van belang de eigenheid te herkennen 
als de persoonlijke affiniteiten en esthetische keuzes van een jongere en deze te verwerken in 
een dansles.
 Een hedendaags dansdocent moet in staat zijn een brug te slaan tussen deze dansbe-
leving en danspraktijk van jongeren in de grootstedelijke samenleving en de professionele 
danswereld. Als je een relatie wilt leggen met de spontane danspraktijk van jongeren is het 
van belang om de sociale- en populaire dansbeoefening te onderzoeken. Het is relevant om 
je af te vragen op welke wijze deze danspraktijken onderdeel kunnen zijn van een dansles in 
het (voortgezet) onderwijs. Door het idee van “eigenheid” te verbinden met de omgeving en 
het dialogische karakter van het ontstaan van het “eigene” kun je als dansdocent individuele 
en sociale processen ondersteunen. Transcultureel doceren doe je door interactie en de ver-
menging en verstrengeling van artistieke affiniteiten als vanzelfsprekend te benaderen. Een 
collectieve werkwijze en een transculturele benadering van dansonderwijs zijn een goede 
basis voor authentieke danseducatie. 
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Inleiding
In Nederland zijn de laatste jaren op een aantal middelbare scholen muziekstudio’s ingericht. 
Deze studio’s zijn voorzien van popinstrumentarium, versterkers en zanginstallaties. Zij  
zijn in de eerste plaats bedoeld om tijdens de muzieklessen leerlingen in groepjes zelfstandig 
opdrachten te kunnen laten uitvoeren. Een belangrijk neveneffect is echter dat de muziek-
studio’s ook buiten de lessen om, voor en na schooltijd en in pauzes, door scholieren worden 
gebruikt om zelf muziek te maken. Wat gebeurt er op die momenten in de studio’s? Een 
hypothese van ons is dat het spelen in een band van jongeren in een muziekstudio op school 
buiten schooltijd, een vorm van thuiskunst is. Zij spelen daar immers zelfstandig, op eigen 
initiatief en zonder aanwezigheid van een docent. Hoewel dit repeteren op school plaatsvindt, 
zou je het daarom toch als thuiskunst kunnen beschouwen. Met dit onderzoek kijken wij naar 
hoe deze groep leerlingen, vanuit eigen initiatief, leert.
 
In een Engels onderzoek naar hoe popmuzikanten leren, beschrijft Lucy Green (2011)  
vijf belangrijke kenmerken van het informele leerproces van deze groep: 
•  De muzikanten kiezen zelf de muziek die ze willen spelen. Het is muziek die zij waarderen 

en waarmee zij zich identificeren.
•  De muziekopnamen worden louter op het gehoor nagespeeld, notatie, mondelinge of 

schriftelijke instructies spelen geen rol.
• De muzikanten zijn autodidact en leren bij voorkeur in groepen van elkaar (peer  teaching).
•  De muzikanten leren hun vaardigheden op willekeurige volgorde, afhankelijk van hun 

muziekkeuze. Er wordt geleerd door complete, echte muziekstukken na te spelen.
•  Er is een integratie van luisteren, optreden, improviseren en componeren, met de  

nadruk op productie en creativiteit.

Zij baseert deze kenmerken op interviews uit 1999 met individuele popmuzikanten. We  
zijn benieuwd of de bovenstaande kenmerken anno 2015 terug te vinden zijn bij leerlingen-
bandjes die zelfstandig in muziekstudio’s op school repeteren. We nemen aan dat de rol 
van internet intussen enorm is toegenomen. Verder schrijft Green (2011) weinig over 
groepsprocessen tijdens het leerproces. In ons onderzoek kijken we ook naar de rolverdeling 
binnen de bandjes. 
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Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet
Bij de eerste oriënterende gesprekken met muziekdocenten werden twee zaken al snel  
duidelijk. De docenten zijn trots dat zij muziekstudio’s op hun school hebben, maar tegelijker-
tijd hebben zij een beperkt beeld van wat zich daar buiten de lessen om afspeelt. Het beeld 
dat ze hebben, baseren ze vooral op de ervaringen die ze hebben met het zelfstandig werken 
van leerlingen in muziekstudio’s tijdens de reguliere muzieklessen. Wat er daarbuiten in de 
muziekstudio’s gebeurt, is vooral gebaseerd op vooronderstellingen. Ze zijn er zelf immers 
niet bij. 

We willen collega muziekdocenten in het voortgezet onderwijs inzicht bieden in de  
mogelijke functies van muziekstudio’s op middelbare scholen. We onderzoeken hoe  
leerlingen zelfstandig repeteren in muziekstudio’s en we beschrijven hoe de muziekstudio’s 
worden ingezet in de reguliere muzieklessen. Als de manier waarop leerlingen informeel leren 
gebruikt kan worden tijdens de reguliere lessen, dan zou er een mooie vorm van authentieke 
kunsteducatie kunnen ontstaan. Dat heeft ons geleid tot de volgende hoofdvraag: Hoe leren 
popbandjes in muziekstudio’s op middelbare scholen buiten de reguliere muzieklessen om  
en hoe worden volgens docenten en leerlingen de muziekstudio’s gebruikt tijdens de  
reguliere muzieklessen? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden interviewden we vier muziekdocenten en vier bandjes 
op twee middelbare scholen. Via een gerichte selectie kwamen we uit bij twee scholen in de 
Randstad waar muziekstudio’s aanwezig zijn die veel buiten schooltijd gebruikt worden door 
zelfstandig repeterende leerlingenbandjes. Drie bandjes speelden covers, de leerlingen van 
deze bandjes zaten in klas 2 of 3. Het vierde bandje bestond uit bovenbouw leerlingen en had 
de meest ervaren muzikanten. Zij creëerden en speelden eigen werk.
 De docenten hebben we met behulp van een topiclijst individueel geïnterviewd. Vervol-
gens zijn video-opnamen van bandrepetities gemaakt. Na afloop van de repetitie volgde 
er een groepsinterview met de bandleden. Ook hebben we de bandleden gevraagd vooraf 
een vragenlijst in te vullen. Hierdoor werden achtergrondgegevens duidelijk,  zoals leeftijd, 
ervaring op het instrument en samenspelervaring. De interviews zijn opgenomen, getrans-
cribeerd, gefragmenteerd en gecodeerd. Na het beschrijven van de resultaten vanuit de 
interviews zijn de video-opnamen geanalyseerd. 

Waarom muziekstudio’s op school?
De docenten op de door ons onderzochte scholen geven een praktische, een onderwijs-
kundige en een strategische reden waarom er muziekstudio’s zijn. De praktische reden 
betreft de geluidsoverlast die het vak muziek geeft. De studio’s beperken de geluidsoverlast 
voor de rest van de school. Onderwijskundig gezien verschuift het onderwijs door de  
mogelijkheden die de muziekstudio’s bieden, van klassikaal frontaal naar gedifferentieerd  
in groepen lesgeven. Als een sociaal-constructivistische manier van werken van belang  
is, creëren muziekstudio’s de randvoorwaarde om dat voor het vak muziek in de praktijk  
te brengen. De docenten op beide scholen geven aan dat een muziekstudio ook een  
strategische keuze is. De scholen profileren zich als cultuurprofielschool of gebruiken  
de muziekstudio’s als visitekaartje. Hiermee hopen de scholen extra leerlingen aan  
te trekken.
 De mogelijkheid voor bandjes om buiten de lessen om te repeteren, lijkt een mooie bij-
vangst van de aanwezigheid van de muziekstudio’s. Het wordt niet als hoofdreden genoemd 
dat ze er zijn. Deze bijvangst wordt echter wel gewaardeerd. De docenten zetten zich in om 
het repeteren buiten de lessen mogelijk te maken.

De kunst van het klooien

De docenten geven aan dat ze slecht zicht hebben op wat de leerlingen doen in de studio’s 
buiten de reguliere muzieklessen. Ze komen niet vaak kijken en verwachten ook niet dat dit 
gewaardeerd zou worden. Ze denken dat de bandjes weinig effectief en zonder stappenplan 
repeteren. Dit beeld lijkt afgaande op de video-opnamen op het eerste gezicht te kloppen. Het 
door elkaar heen spelen van de leerlingen zal menig muziekdocent een doorn in het oog zijn. 
De leerlingen zelf hebben er echter geen last van. Die komen voor hun plezier, om te jammen, 
niet om efficiënt te repeteren. De leerlingen spelen vanuit een sterke motivatie. Ze vinden het 
belangrijk om in een band te spelen, ze zijn er trots op en steken er veel tijd in. 

Vergelijking met kenmerken van Green
Als we de onderzoeksresultaten vergelijken met de kenmerken van het informeel leren van 
popmuzikanten die Green (2011) beschrijft, zien we een aantal kenmerken duidelijk terug. Er 
zijn echter ook kenmerken die niet stroken met onze bevindingen of waarbij onze onderzoeks-
resultaten de theorie van Green nuanceren. 
 Het eerste kenmerk van Green betreft de muziekkeuze van de bands. Zij beschrijft dat 
popmuzikanten nummers kiezen op basis van hun persoonlijke voorkeur. In ons onderzoek 
komt naar voren dat alle muzikanten spelen wat ze leuk vinden, maar dat niet iedereen een 
even grote inbreng heeft. Voortrekkers stellen nummers voor en weten hun medebandleden 
te overtuigen. Ook bij de band die zijn eigen nummers schrijft, volgen de bandleden wat de 
meest ervaren of bedreven muzikanten initiëren. Redenen om voor een nummer te kiezen 
buiten de persoonlijke voorkeur kunnen zijn dat het nummer goed past op een bepaald optre-
den op school of dat de speelstijl aanspreekt: “Ik vind rock wel leuker want dan mag ik net als 
de drummer harder op de elektrische gitaar spelen.”
 Als tweede kenmerk stelt Green dat popmuzikanten voornamelijk spelen op gehoor en 
geen gebruik maken van muzieknotatie. Het bandje dat zijn eigen nummers schrijft, gebruikt 
inderdaad geen notatie en speelt op gehoor. Ook de coverbandjes zien we goed naar het 
origineel luisteren. Het naspelen op gehoor is dus een van de middelen die de popmuzikanten 
inzetten om hun partij te leren, maar het is zeker niet het enige. Hoewel we de traditionele 
vorm van muzieknotatie (bladmuziek) niet tegenkomen, zien we veel andere vormen van 
notatie. In alle coverbandjes halen de bassisten en gitaristen hun akkoorden en tabs van 
internet.1 Ook de zangers vinden daar hun teksten. Veel bands maken gebruik van YouTube. 
Via dit medium leren leerlingen zichzelf hoe ze een nummer moeten spelen door middel van 
een tutorial.2 Ten tijde van het onderzoek van Green (2002), waren de mogelijkheden van het 
internet lang niet zo groot als tegenwoordig. Wij signaleren dus het gebruik van muzieknota-
tie en instructiemogelijkheden via internet als een nieuwe ontwikkeling in de manier waarop 
bands zelfstandig repeteren. Ook is het vastleggen van ideeën en het opnemen van repetities 
via een smartphone een makkelijk middel dat veelvuldig wordt toegepast.
 Het derde kenmerk van Green, dat popmuzikanten veel leren via peer teaching, vinden wij 
terug bij de door ons onderzochte bandjes. Peer teaching houdt in dat bandleden van elkaar 
leren, zowel bewust als onbewust, verbaal als non-verbaal. Zowel docenten als leerlingen 
zeggen dat dit een belangrijke rol speelt. Dit is ook duidelijk terug te vinden in de video-
opnamen. We zien bandleden stukjes voor- en naspelen en aan elkaar uitleggen hoe een 
bepaalde partij gaat. Het feit dat popmuzikanten volgens Green autodidact zijn kan vanuit 
ons onderzoek niet in zijn algemeenheid onderschreven worden. In elk bandje zitten wel één 
of twee autodidacten, maar de meeste bandleden hebben op een of andere manier wel les op 
hun instrument.

1   Via diverse internetsites (bijvoorbeeld www.ultimate-guitar.com, www.tabsrus.nl of www.911tabs.com) zijn 
duizenden songteksten te vinden met boven de tekst de gebruikte akkoorden. Meestal alleen met letters en 
cijfers aangegeven, maar ook wel met gitaargrepen, zogenaamde tabs.

2  Een tutorial is een instructievideo waarin iemand een nummer voorspeelt en daarbij gedetailleerde  
instructies geeft.



Als vierde kenmerk beschrijft Green dat muzikanten hun vaardigheden leren op willekeurige 
volgorde, afhankelijk van hun muziekkeuze. Daarnaast zegt Green dat muzikanten leren 
door complete en echte muziekstukken na te spelen. Of de leerlingen in ons onderzoek leren 
op een willekeurige volgorde kunnen we niet zeggen, want we hebben maar één repetitie 
gezien van de bandjes, waarin ze meestal maar toekwamen aan één nummer. De bandjes 
hebben een zeer beperkt repertoire. De leerlingen zeggen wel dat zij rekening houden met de 
moeilijkheidsgraad van de nummers. Zij passen partijen aan of kiezen liever toch voor iets 
eenvoudigers. De leerlingen die covers spelen proberen een volledig nummer van begin tot 
het eind zo goed mogelijk na te spelen. Het naspelen van hele nummers is dus inderdaad een 
belangrijke leervorm, zoals Green stelt. 
 Het laatste kenmerk uit de theorie van Green is de integratie van luisteren, optreden, 
improviseren en componeren. Wij hebben dat geïnterpreteerd als doelgericht klooien. Dit 
productieve klooien kenmerkt zich door in het moment, op een experimenterende manier, 
partijen bij elkaar te brengen die later gereproduceerd kunnen worden. Dit productieve kloo-
ien is terug te zien bij één band. Het is de band die zelf nummers schrijft. Vanuit improvisa-
ties ontstaan ideeën die uitgewerkt worden naar een onderdeel van een nieuw nummer. Bij 
de andere bandjes die covers spelen valt dit doelgerichte klooien niet waar te nemen. Volgens 
de docenten speelt de ervaring van de bandjes hierbij een rol. Onervaren bandjes klooien wel, 
maar komen niet tot iets nieuws. Meer ervaren bandjes weten goede ideeën te herkennen en 
om te zetten in nieuwe nummers.

Schematisch ziet de mate waarin wij de kenmerken van Green (2011) vanuit onze onderzoeks-
gegevens kunnen onderschrijven er als volgt uit:

Er zijn slechts twee kenmerken die we geheel kunnen onderschrijven. Bij de rest kunnen we 
dat niet of zijn er belangrijke nuanceringen in onze onderzoeksgegevens naar voren gekomen. 
Kan daarmee de theorie van Green in de prullenbak? Zeker niet! Alle kenmerken die Green 
noemt, zijn belangrijk voor het zelfstandig leren van leerlingenbandjes in muziekstudio’s. 
Hiernaast staan ze puntsgewijs vermeld zoals we ze op basis van ons onderzoek kunnen  
(her)formuleren.

Een belangrijk verschil tussen het onderzoek van Green (2002) en dat van ons is dat wij het 
groepsproces hebben meegenomen in ons onderzoek, waar Green zich baseerde op inter-
views met individuele popmuzikanten. Vanuit dit verschil is te verklaren dat de muziekkeuze 
niet alleen door eigen voorkeur wordt bepaald. Een ander verschil is dat uit ons onderzoek is 
gebleken dat de ervaring van muzikanten een rol speelt, bijvoorbeeld bij de manier waarop 
muziekstukken worden ingestudeerd en de mate waarin het klooien doelgericht is. Verder is 
onze aanname dat de mogelijkheden die het internet nu biedt een grotere rol spelen dan in de 
tijd dat Green haar onderzoek publiceerde, bevestigd.

Kenmerk Green (2011) resultaat

1. Muziekkeuze op basis persoonlijke voorkeur +/-

2. Geen notatie, alleen gehoor -

3a. Autodidact -

3b. Peer teaching +

4a. Vaardigheden leren in volgorde van muziekkeuze ?

4b. Vele muziekstukken naspelen +

5. Integratie luisteren, optreden, improviseren en componeren +/-

De kunst van het klooien

Leiderschap in bandjes
Zoals in bovenstaande paragraaf al duidelijk is geworden, vinden wij het groepsproces waar-
in de bandjes repeteren van belang. Bij de docenten bestaat het beeld dat bandjes zonder 
stappenplan repeteren. Vooral bij onervaren bandjes gaat in een democratisch proces veel tijd 
verloren aan overleggen, terwijl er juist iemand nodig is die een knoop doorhakt. In de praktijk 
blijkt er echter wel een soort van leiderschap te bestaan, doorgaans op basis van muzikale 
expertise. Degene die het meest van muziek weet, wordt de muzikale leider. In momenten 
van peer teaching wordt dit duidelijk. Er wordt niet zoveel overlegd. De leerlingen spelen door 
elkaar heen, ze zijn vooral bezig hun eigen partij uit te zoeken, vragen aan een ander hoe het 
moet, totdat er een het voortouw neemt en de zaak tot de orde roept en het nummer gezamen-
lijk wordt gespeeld. 
 Nu lijkt dit leiderschap absoluut niet op het klassieke beeld van een dirigent die de 
muzikanten met strakke hand dirigeert. Al spelend wordt verbaal en non-verbaal gecommu-
niceerd. De leidersrol kan ook wisselen van persoon. Verschillende bandleden kunnen initia-
tieven tonen tijdens het repeteren. De kenmerken van het zelfstandig leren in muziekstudio’s 
kan vanuit ons onderzoek worden uitgebreid met:

Muziekstudio’s in reguliere muzieklessen
De muziekstudio’s worden tijdens de reguliere muzieklessen vooral gebruikt voor groepsop-
drachten. Dat kan op twee manieren: de instrumenten die dezelfde partij hebben oefenen die 
partij gezamenlijk in een ruimte (alle gitaren bij elkaar in een studio), of meerdere heterogene 
groepjes gaan elk in hun eigen ruimte een opdracht uitvoeren (elk bandje een eigen studio). 
De leerlingen werken op beide scholen aan groepsstukken, individuele speelstukken of leren 
een specifiek (pop)instrument. Daarnaast werken de leerlingen aan compositieopdrachten of 
zogenaamde “vrije” opdrachten, waarbij ze een eigen gekozen nummer mogen spelen. 

Bevindingen onderzoek

1.  Leerlingenbandjes spelen muziek die ze zelf hebben gekozen op basis van hun muzikale voorkeur die genoeg door de 

bandleden gedeeld wordt. 

Onervaren bandjes spelen het origineel zo veel mogelijk na en houden daarbij rekening met hun eigen niveau.

2.  Leerlingen (die net beginnen) maken gebruik van notatie in verschillende vormen die veelal via het internet te vinden is. 

Leerlingen die eigen nummers spelen, spelen veelal op gehoor.

3a.  De leerlingen zijn meestal niet autodidact en krijgen vrijwel allemaal les op hun instrument. 

3b. De leerlingen leren veel via peer teaching.

4b. De leerlingen spelen graag hele nummers na

4b. Vele muziekstukken naspelen

5.  Bij bandjes met ervaring worden luisteren, optreden, improviseren en componeren geïntegreerd.  

Dit doelgerichte klooien kan tot nieuwe nummers leiden. 

Bevindingen onderzoek

6.  De leider in de band is vaak iemand met veel muzikale ervaring. In bandjes zonder duidelijke leider,  

nemen verschillende groepsleden initiatieven. Zij sturen elkaar aan.



Thuiskunst op school?
Dat het zelfstandig repeteren van bandjes in muziekstudio’s buiten schooltijd een vorm van 
thuiskunst is, in de betekenis van dat scholieren op eigen initiatief, buiten reguliere school-
tijden, kunst beoefenen, kunnen we vanuit de onderzoeksgegevens niet hard maken. Repete-
ren in schoolstudio’s zou dan vergelijkbaar moeten zijn met een repetitieruimte buiten school. 
Bij de ene school is dat niet het geval. De muzikanten kunnen hier weliswaar zelfstandig 
repeteren, maar de muziekstudio voldoet niet aan de eisen waar een repetitieruimte, volgens 
de leerlingen, aan moet voldoen. Er is hier weinig privacy en de ruimtes zijn slecht geïsoleerd. 
Ook het instrumentarium is van slechte kwaliteit. Bij de andere school zijn de muziekstudio’s 
veel beter toegerust. De studio’s zijn er nieuw, er staan goede spullen in, ze zijn behoorlijk 
geïsoleerd en hebben weinig last van inkijk door medeleerlingen. Met andere woorden, bij het 
bepalen of het repeteren van scholieren in muziekstudio’s gezien kan worden als thuiskunst, 
lijken de faciliteiten een belangrijke rol te spelen. Je kunt ook nuanceren door te spreken  over 
de “mate van thuiskunst”. Het repeteren in de muziekstudio’s bij de ene school lijkt behoorlijk 
dicht tegen een volledige thuiskunstsituatie aan te zitten, op de andere school staat het er 
verder van af. 

Aanbevelingen
Een vraag die middelbare scholen zich kunnen stellen is: moet je als school muziekstudio’s 
hebben die kunnen fungeren als professionele oefenruimtes, of zijn aparte ruimtes voor 
groepsopdrachten genoeg? Veel groepsopdrachten richten zich op de muziek waar leerlingen 
zich thuis mee bezig houden: popmuziek. Wil je de groepsopdrachten goed kunnen uitvoeren, 
dan hoort daar dus ook goed popinstrumentarium bij. Het lijkt zinvol om genoeg te investeren 
in de inrichting van de muziekstudio’s vanuit didactische overwegingen. Die studio’s zijn 
dan idealiter voorzien van apparatuur van goede kwaliteit die “hufterproof” is, hebben een 
goede geluidsisolatie en zijn zo in te richten dat er genoeg privacy voor de leerlingen is, maar 
er tegelijkertijd goede toezichtmogelijkheden voor de docenten zijn. Dat je daarmee muziek-
studio’s creëert die erg lijken op professionele oefenstudio’s is een mooie bijvangst. Zij bieden 
de mogelijkheid om authentieke kunsteducatie vorm te geven.

Wil je de informele manier van leren van popmuzikanten inzetten in de muziekles dan zijn 
volgende aandachtspunten belangrijk.
•  Laat de muziekkeuze zoveel mogelijk door de leerlingen bepalen. Hou wel in de gaten of 

het nummer bij hun niveau past.
•  Laat de leerlingen zelf de groepssamenstelling bepalen. Leerlingen werken beter samen 

als ze dezelfde muzikale interesse delen. 
•  Laat de leerlingen op hun eigen manier partijen uitzoeken via internet. Help ze eventueel 

bij het vereenvoudigen van partijen. Ervaren muzikanten kunnen op het gehoor naspelen.
• Stimuleer peer teaching. Leerlingen leren graag en snel van elkaar.
• Geef de leerlingen voldoende klooitijd. Ga op je handen zitten en grijp niet te snel in. 
•  Elk groepje heeft waarschijnlijk een informele leider. Spreek die aan als je een bepaald 

resultaat wilt bereiken.

Met andere woorden, zorg voor goede randvoorwaarden, geef een duidelijke opdracht en 
observeer daarna het authentieke leerproces dat zich in de muziekstudio voltrekt.

De kunst van het klooien
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Inleiding
Vrijwel alle Nederlandse jongeren zijn actief op sociale netwerken of andere vormen van  
sociale media: 93% van de 12- tot 18-jarigen en 98% van de 18- tot 25-jarigen (Bighelaar &  
Akkermans, 2013). Uit onderzoek van Duimel & Pijpers (2014), blijkt dat al 94% van de jonge-
ren tussen de 12 en 17 jaar in het bezit is van een smartphone. Jongeren gebruiken het  voor 
gamen, het bekijken van filmpjes of het luisteren naar muziek, maar zeker ook voor contact 
met vrienden via (sociale) media als Facebook, WhatsApp, Instagram en Snapchat.  Het  
verloop in het gebruik van applicaties en sociale media is groot en modegevoelig. Wat het  
ene jaar populair is, kan een jaar later alweer “uit” zijn.
 Veel scholen hebben wel een , waar naast roosterwijzigingen ook  
opdrachten en beeldmateriaal worden gedeeld. Leerlingen reflecteren en reageren via sociale 
media ook op school, zie bijvoorbeeld de Facebookpagina van Arte College Memes1: een plat-
form waar leerlingen op satirische wijze in beeld en tekst reageren op dagelijkse gebeurtenis-
sen die te maken hebben met school. Uit onderzoek (Smit et al., 2011) blijkt dat veel leraren 
positief staan tegenover het gebruik van nieuwe media, zoals computers en internet, omdat 
de kwaliteit van het onderwijs er door kan worden vergroot. Maar de overgrote meerderheid 
(96%) van de in het onderzoek ondervraagde leraren maakt vrijwel nooit gebruik van sociale 
media en smartphones tijdens de les. 
 Wij zijn allebei kunstdocenten (beeldende vorming en theater) in het voortgezet onderwijs en 
we herkennen ons hierin.  Het lijkt alsof wij docenten vooral de strijd proberen aan te gaan met 
de smartphone. Het is ook een crime om de aandacht te krijgen als je de oplichtende schermpjes 
ziet. Daarom verbieden we telefoons in het klaslokaal: “Als ik een mobiele telefoon zie of hoor 
dan is de telefoon van mij. Want ik spaar namelijk mobiele telefoons…” Toch verzinnen we elk 
jaar ook minimaal één opdracht waarbij de leerlingen hun mobiele telefoon mogen gebruiken. 
Want in hun leefwereld nemen die telefoon en het gebruik van sociale media een centrale plaats 
in en je wilt je onderwijs toch laten aansluiten op wat leerlingen beweegt. Er zijn ook goede 
voorbeelden van gebruik van sociale media in het onderwijs (Van Lier, 2013).  Dat was ook de 
reden voor ons onderzoek: meer inzicht krijgen in het artistieke gebruik van sociale media van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs, omdat we denken dat sociale media ook functioneel  
ingezet kunnen worden in het onderwijs. Met name het delen van artistieke “content”, dus 
tekst, geluid en beeld, om samen te werken en van elkaar te leren.
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1  https://www.facebook.com/pages/Arte-College-Memes/280389545498172



Onderzoeksvragen
Onze onderzoeksvragen zijn: 

•  Wat zijn de inhoudelijke- en de vormkenmerken van artistieke content die vo-scholieren  
op sociale media delen? 

•  Welke functies vervullen het delen van artistieke content via sociale media voor  
vo-scholieren?

•  Welke leerprocessen vinden plaats bij vo-scholieren tijdens het creëren, delen en  
volgen van artistieke content? 

•  Welke interacties tussen school en thuis vinden plaats bij het creëren, delen en volgen  
van artistieke content? 

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen: de afname van een schriftelijke vragenlijst, gevolgd 
door verdiepende interviews. In totaal hebben 150 leerlingen uit zes verschillende klassen 
(twee brugklassen, twee havo-5 klassen, twee vwo-6 klassen)  een vragenlijst ingevuld. De 
leerlingen zijn afkomstig van scholengemeenschap het Arte College in Almere-Poort en het 
Copernicus te Hoorn. Verdiepende interviews zijn afgenomen bij zes tweetallen (dus twaalf 
leerlingen). Ze  zijn geselecteerd op basis van de resultaten van de vragenlijst. Gestreefd is 
naar spreiding over veelheid en vormen van creëren en/of delen. Het betreft derhalve een 
beredeneerde selecte steekproef van geïnterviewden.
 De schriftelijke vragenlijst inventariseerde gedrag en meningen. In de toelichting stond: 
“Deze enquête gaat over bronnen die jij deelt op internet, zowel bestanden/werk dat je zelf 
maakt, als van anderen dat je eventueel hebt bewerkt. Het gaat daarbij om artistieke content: 
een verzamelnaam voor visuele, auditieve en literaire content: 

• Visuele content: beeldfragmenten, zoals fotografie, illustraties, video’s, etc. 
• Auditieve content: geluids- en/of muziekfragmenten.
• Literaire content: tekstfragmenten.

NB: Het kan ook gaan om een samentrekking van verschillende contents, bijvoorbeeld   
muziek- of dansclips of animatie.”

Wat “artistiek” inhoudt, is bepaald door de leerlingen zelf. De interviews behandelden vier  
topics ten aanzien van artistieke content:  a) creëren, b) vormen van delen, c) leerprocessen 
en d) de relatie tussen thuis en school. Deze thema’s worden hieronder ook behandeld op 
basis van de vragenlijst- en interviewgegevens.

Creëren van content. Volgens Komen (2014) communiceren jongeren via sociale media 
vooral met beelden en niet met tekst. Van de artistieke content blijkt visuele content ook het 
meest favoriet onder de ondervraagde leerlingen. Maar liefst 43% van hen geeft aan visuele 
content te creëren en 44% doet dat soms. Op basis van de interviews en de bij interviews 
meegenomen producten komt naar voren dat de leerlingen volop gebruikmaken van sociale 
media met fotocontent. Instagram, Snapchat en Pinterest zijn populair. Er worden foto’s 
gemaakt van vakanties, vriendinnen en vrienden, eten (zoals taart en sushi), landschappen, 
kleding en schoenen en zichzelf: de selfies. Soms worden deze foto’s bewerkt met een filter. 
De reden waarom foto’s gemaakt worden is om dat speciale moment vast te leggen, dat 
belangrijk is om later terug te zien. Auditieve content wordt vaak in combinatie met beeld 
gecreëerd. YouTube is het meest gebruikte medium hierbij. Veel leerlingen geven tijdens de 
interviews aan een eigen YouTube account te hebben, waar eigen en andermans video’s mee 

gedeeld worden. Een voordeel van een eigen YouTube account is dat filmpjes uitgewisseld 
kunnen worden en je een eigen netwerk kan opbouwen. Voorbeelden van filmpjes die gecre-
eerd worden, zijn van mensen die playbacken en tutorials, filmpjes met als doel anderen te 
informeren, te instrueren of te helpen. 
 Het creëren van literaire content gebeurt in vergelijkbare mate als het creëren van audi-
tieve content. Leerlingen geven aan soms literaire content te maken in opdracht van school. 
Bijvoorbeeld een opdracht voor een jaarboek of een toneelstuk. Andere voorbeelden van het 
creëren van literaire content zijn het schrijven van toneelstukken, liedjes, gedichten, boeken, 
verhalen en quotes. Er zijn verschillende redenen om literaire content te creëren, zoals het 
uiten van gevoelens, kennis of emoties. Leerlingen geven aan literaire content op uiteen-
lopende plaatsen te creëren, in de bus, de trein, thuis, wanneer ze alleen zijn of tijdens een 
wandeling. Literaire content wordt soms gecreëerd door eerst op papier te schrijven en daar 
vervolgens een foto van te maken en daarnaast direct op de smartphone. Veel gebruikte apps 
voor het creëren van literaire content zijn Tumblr en WhatsApp. 
 Aan de geënquêteerden is gevraagd waar ze artistieke content creëren, thuis en/of op 
school. Bijna een derde geeft aan hun artistieke content nooit op school te maken, 57% maakt 
artistieke content soms op school en 12% doet dat vaak. Tussen de examenklassen en brug-
klassen is een opmerkelijk verschil waar te nemen: examenleerlingen maken hun artistieke 
content veel vaker ook op school. Over het algemeen wordt er door zowel de examenleerlingen 
als de brugklassers thuis meer artistieke content gecreëerd dan op school, maar brugklassers 
maken hun artistieke content aanzienlijk vaker thuis dan op school. 

Delen van content. Sociale media zijn bedoeld om content met anderen te delen. Twee van 
de geïnterviewden hebben dit als uitgangspunt genomen voor een korte documentaire: “Our 
Generation Shares” (fig. 1), met delen als onderwerp en als middel om een gezicht te geven 
aan de generatie die is opgegroeid met sociale media: 

 

  Iedereen deelt tegenwoordig dingen op Facebook en sociale media. Iedereen heeft een  
eigen mening over kinderen van onze leeftijd. We wilden laten zien dat er ook iets achter 
zit. Veel mensen denken van, kinderen zitten heel vaak op hun telefoon, denken  er  
eigenlijk erg negatief over. We willen laten zien dat er ook wat achter zit bij die kinderen. 

De geïnterviewden geven aan zorgvuldig om te gaan met wie, wat en hoe ze bepaalde 
content delen. Ze weten de werking van verschillende media en zijn goed op de hoogte van 
de mogelijkheden die het biedt, maar ook van de valkuilen. Leerlingen uit de brugklas heb-
ben vaak nog duidelijke afspraken met hun ouders rondom hun gedrag op sociale media. 
Uit de enquête komt naar voren dat het delen van eigen artistieke content voornamelijk met 
vrienden gebeurt. Ook ouders en familie, en vrienden van ouders, vallen onder deze groep van 
bekenden met wie er regelmatig wordt gedeeld. Het is een relatief veilige groep waarvan de 
feedback op prijs wordt gesteld. Leerlingen delen (iets) vaker volledig openbaar dan met een 
specifieke groep onbekenden (bijvoorbeeld een platform). Men waant zich dan anoniemer, en 
durft zich daarom anders te uiten: “Op Tumblr deel ik heel andere dingen dan op Facebook, 

Figuur 1
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want mijn familie ziet dat natuurlijk ook. En vrienden en dat is anders. Bij Tumblr heb je ook 
heel veel mensen die je niet kent, dan kunnen het ook hele andere onderwerpen zijn.”
 Amusement speelt een grote rol in het gedrag rondom het delen. “Als het heel erg informa-
tief is, dan denk ik niet dat ik het online zet. Maar als het een leuk filmpje is dan wel.” Maar 
vaak is er ook een mix van informatie en amusement. Video’s op YouTube van een schoolreis 
zijn een mix van informatie over de desbetreffende stad en de registratie van het plezier dat 
leerlingen beleven in deze week. Tutorials worden gemaakt om gedeeld te worden. Het kan 
gaan om een instructie om een bepaald level in een game te krijgen. Ook wordt soms een 
artistiek werk in wording in foto’s vastgelegd en soms toegevoegd aan het eindwerk. Hierbij 
wordt het proces getoond om anderen verder te kunnen helpen. Andersom zien we ook 
gebeuren, het proces wordt getoond met de vraag “Hoe nu verder?” Het delen van artistieke 
content gaat vaak gepaard met het willen delen van een bepaalde uiting en emotie van de 
maker. Een veel gekozen visuele manier hiervoor is een gefotografeerd zelfportet: de selfie. 
Figuur 2 laat een selfie zien van een leerling met eigen gecreëerde grime ten behoeve van een 
examenstunt. De selfie is op dat moment meer dan 100 keer geliket. 

Figuur 2 

Delen is tevens een eenvoudige manier om met mensen in contact te blijven of te komen, ook 
buiten de eerste eigen sociale kringen (lees: school, familie, sportclub, etc.), zelfs wereldwijd. 
Op de wat meer specifiekere platforms geven de geïnterviewden aan dat de gebruikers zeer 
open zijn tegen elkaar: “Mensen hebben echt respect voor elkaar daar, zeg maar, iedereen is 
daar [op Tumblr] gelijk, voor zover ik het heb meegemaakt.” Toch is er niet alleen maar posi-
tieve feedback, veel van de geïnterviewden geven aan ook negatieve geluiden te horen op de 
verschillende media. De meesten reageren hier luchtig op, zien het als leerpunt en geven zelfs 
aan dat ook medegebruikers van de verschillende platforms ongefundeerd negatief commen-
taar op hun beurt weer bekritiseren: “Er zijn vaak mensen die domme comments hebben en 
dan gaan anderen mensen voor elkaar opkomen. Dan zie je dat echt wel. Mensen steunen en 
helpen elkaar. Uiteindelijk komen ze er dan meestal wel uit.” 
 Een aantal van de geïnterviewden geeft aan te delen om feedback te krijgen. Een eigen 
beeldend product wordt bijvoorbeeld gefotografeerd en de maker geeft aan in de titel “dit 
getekend… probeer feedback te krijgen”.  Delen en feedback gaat over concrete werken die 
gemaakt worden, maar ook over de digitale weergave daarvan. De manier waarop iets wordt 
vastgelegd, krijgt vaak evenveel aandacht als de inhoud: “Op Pinterest heb ik een eigen bord 
aangemaakt met wat ik zelf heb gemaakt. Meestal zet ik daar schoolprojecten op, met dingen 

die ik heb geschilderd of in elkaar heb gezet. Soms ook gewoon eten, taart of recepten, dat 
vooral eigenlijk en dingen die ik zelf teken.”
 Een frequente deler kan op de meeste media volgers krijgen. De volger bekijkt meerdere 
door de maker gedeelde content en houdt bij wanneer de maker iets nieuws deelt; de volger 
krijgt hier vaak direct bericht van. De geïnterviewden geven aan dat volgers een belangrijke 
functie vervullen. “Zij geven feedback, want zij zijn meestal ervaren. Zij zijn meestal wat 
ouder, 20 jaar of zo. Ze geven feedback op wat ik allemaal kan doen en wat ik beter kan doen, 
daar houd ik van, want dan kan  ik het beter maken.”

De rol van school en van de docent. In hoeverre zijn de docenten betrokken bij wat de 
scholieren aan artistieke content creëren en delen? De meeste leerlingen zijn hier heel duide-
lijk over en geven aan dat het delen van artistieke content meestal niet hoort bij de opdracht 
van de docent, maar dat het delen iets is wat de leerlingen uit zichzelf doen. De leerlingen 
geven aan dat er een groot verschil is tussen wat zij thuis aan artistieke content creëren en 
delen en wat er op school gebeurt. Wat leerlingen thuis creëren en delen heeft vaak te maken 
met het uitoefenen van hun hobby en vrijetijdsbesteding. “Ja, ik edit alleen maar thuis en doe 
er verder niets mee op school. En thuis deel ik het natuurlijk. En ik doe dat gewoon als ik er zin 
in heb. Maar ik ga dat niet doen als ik gelijk van school kom. Het ligt echt aan het moment dat 
ik er zin in heb.” 

Leerlingen delen artistieke content die ze op school gecreëerd hebben minder snel en vaak 
dan artistieke content die ze thuis hebben gecreëerd. Thuis mag best een heel eigen terrein 
blijven voor de meeste leerlingen, daar kan je je eigen dingen doen, zonder dat anderen daar 
iets van hoeven te vinden: “Ik heb eigenlijk nog nooit iets op school gemaakt en dat gedeeld, 
gewoon omdat het vaak informatief is en dan heb ik zoiets van dat is niet echt gezellig om te 
kijken. Of er staat iets heel persoonlijks bij omdat het moet en dan heb ik gewoon niet het idee 
van dat ga ik met de hele wereld delen” en “In mijn vrije tijd, als ik dan bijvoorbeeld schilder of 
teken, dan heb ik er plezier in om het te maken en dan vind ik het ook leuk om te delen. Terwijl 
als het meer een taak wordt van school dan heb ik er niet al mijn energie ingestoken en dan 
vind ik het niet leuk als dat erop zou staan.”

Wat is de relatie met wat leerlingen creëren en delen aan artistieke content op 
school en thuis? In de meeste gevallen geven leerlingen aan dat het twee afzonderlijke 
gebieden zijn, waar je andere dingen creëert en deelt, met andere eisen en met een andere 
reden. Dingen die ze op school doen hebben meestal geen invloed op de dingen die ze thuis 
doen met betrekking tot het creëren en delen van artistieke content: “School en thuis is wel 
gescheiden van elkaar” en “Bij mij hebben de dingen die ik op school doe geen invloed op wat 
ik thuis maak aan artistieke content. Het is best wel gescheiden en ook wel persoonlijk voor 
mij denk ik.”
 Maar leerlingen vinden hun inspiratie voor het creëren van artistieke content ook op 
school en de aanleiding voor het delen van artistieke kan wel een schoolopdracht zijn: “Het 
liedje dat ik hier heb gebruikt, nam ik op school op bij muziek. Ik had mijn speelopdracht 
al af, dus ik ging gewoon iets spelen en toen kwam dat eruit. Mijn inspiratie voor dat liedje 
begon dus eigenlijk op school” en “Soms zie ik op school wat leuks en dan denk ik er thuis nog 
een keertje over na en dan wil ik daar misschien iets mee doen. Dus dat heeft inderdaad wel 
invloed op elkaar.” 

Leerlingen zeggen dat er zo ook een combinatie van thuiskunst en schoolkunst ontstaat. De 
opdracht begint dan vaak op school en daar wordt vervolgens thuis aan gewerkt of verder 
op voortgeborduurd. Invloed andersom komt ook voor, dus dat wat leerlingen thuis maken 
inspiratie biedt voor de opdracht op school: “Ik denk dat het juist andersom moet zijn. Dat wat 
ik thuis maak, heeft juist invloed op dat wat ik op school maak.”
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Leerlingen reageren verschillend op de vraag of ze het belangrijk vinden dat hun artistieke 
content gedeeld zou worden op de schoolsite. Sommigen reageren terughoudend: “Ik denk 
dat ik dat best wel confronterend zou vinden als mensen al mijn werk op zo’n schoolsite 
zouden zien staan. Ik ben best wel privé met dat soort dingen.” Andere leerlingen zijn erg 
makkelijk in het wat en met wie ze hun artistieke content delen: 

  Ik zou het niet erg vinden als er iets gedeeld wordt in of door de school. Want dezelfde  
mensen zien het, het is niet dat één of andere Amerikaanse verzamelaar erop gaat  
kijken. Niemand die er iets geks bij gaat zetten, van wat een lelijke foto, het is gewoon  
voor de mensen van school te zien, op de site als wel in de school. Op zich maakt het  
mij niet uit.

Bij leerlingen is wel de behoefte meer met school te delen, zodat meer gezien wordt waar ze 
mee bezig zijn: “Ik zou graag mijn eigen passie en mijn eigen kunst meer kwijt kunnen hier op 
school. Dan zie ik echt een volledige samenwerking met school. Dat je in opdracht van school 
iets gaat schrijven, bijvoorbeeld tijdens literatuur of zo. Dat je helemaal zelf mag bepalen wat 
het wordt en dat je iets aan school geeft maar dat de school ook iets terug aan jou geeft. En 
dat je echt iets tofs kan neerzetten met behulp van school, techniek van school maar dat je het 
vormt hoe jij het wil. Dat zou super tof zijn.” Daarnaast geven leerlingen aan dat ze les krijgen 
in het gebruik van digitale media waardevol zouden vinden: “Ja, (…) werken met iMovie en 
dat wil ik ook wel kunnen, alleen weet ik niet hoe dat moet” en “Ja absoluut, als we bijvoor-
beeld les krijgen in Photoshop bijvoorbeeld. Weet je hoe handig dat zou zijn?”

Conclusie, discussie en aanbeveling
Vrijwel elke scholier binnen het voorgezet onderwijs is in het bezit van een smartphone en 
deelt en volgt via verschillende sociale media. Een enkele uitzondering daargelaten hebben 
de media en applicaties die de scholieren gebruiken een sterk visueel karakter. Uit dit onder-
zoek blijkt ook dat van de artistieke content het creëren én delen van visuele content (foto’s, 
video, afbeeldingen en infographics) het meest favoriet is onder de leerlingen. Het creëren 
van muzikale en literaire content komt minder voor. Het geheel van de (artistieke) content 
vormt een zorgvuldig samengestelde online identiteit van de leerling. Het delen van (eigen) 
artistieke content kan een vraag om hulp of het geven van informatie betekenen. Maar vooral 
is het de vraag om waardering. Het aantal likes of comments genereert een bepaalde waarde 
en status. 
 De leerlingen geven aan dat er vaak een groot verschil is tussen wat zij thuis aan artistieke 
content creëren en delen en wat er op school gebeurt. Ook delen leerlingen artistieke content 
die ze op school gecreëerd hebben minder snel en vaak dan artistieke content die ze thuis 
hebben gecreëerd. Maar anderzijds vindt er een duidelijke wisselwerking plaats tussen 
school en thuis, waardoor de grenzen tussen schoolkunst en thuiskunst vervagen. Sociale 
media zijn niet plaatsgebonden en een opdracht van school kan aanleiding zijn om er thuis 
mee verder te gaan en het daarna te delen met anderen. 
 De leerlingen zien binnen het onderwijs hun vakdocenten als experts en hechten waarde 
aan de feedback die docenten geven. Bij een aantal leerlingen is er de behoefte om deze feed-
back ook te ontvangen op content die zij buiten school om creëren, anderen houden het liever 
gescheiden. Bij de meeste leerlingen is wel de behoefte meer gezien te worden in het speciale 
waar ze mee bezig zijn. 
 De inzet van sociale media door de kunstdocenten, waarbij op een informele wijze 
gereageerd en gereflecteerd kan worden op de (artistieke) werken die  leerlingen delen,  
biedt veel kansen. Op deze manier krijgt de docent een ander en bovendien een beter  
beeld van de leerling.
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Inleiding
Als onderzoekers en educatoren vinden wij het belangrijk dat er wordt gewerkt met het talent 
van de leerlingen en dat daarmee beeldend werk wordt gecreëerd. Daarbij streven we naar 
een setting waarin leerlingen samenwerken tijdens kunstzinnige activiteiten. Een manier 
van leren waar dit wordt toegepast is peer teaching: mensen delen kennis en leren van en aan 
elkaar (Shiner, 1999). Daarnaast beschrijven Goldschmid & Goldschmid (1976) peer teaching 
in hun onderzoek als: “(...) students of similar age and/or educational level teach each other” 
(p. 10). Ze geven aan dat peer teaching veel kan opleveren voor de lerenden, vooral op het vlak 
van actief meedoen, samenwerken en sociale interactie. Op het Haarlemmermeer Lyceum 
in Hoofddorp zijn op dit moment de lessen beeldende vorming grotendeels docentgestuurd. 
We zijn van mening dat een interventie in de klas met peer teaching vernieuwend is op het 
Haarlemmermeer Lyceum en we onderzoeken door middel van een interventieonderzoek wat 
peer teaching teweeg kan brengen in de beeldende vorming lessen. 
 Om aan te sluiten bij de beeldende interesse van de leerling hebben we gewerkt met de 
thuiskunst van de leerling. Haanstra (2008) beschrijft het begrip (beeldende) thuiskunst  
als volgt: “ Beeldende producten (...) die kinderen op eigen initiatief buiten schoolverband  
maken” (p. 9). Door te werken met de thuiskunst blijven we dichtbij de leefwereld van de 
leerling, dit is één van de kenmerken van authentiek leren, een algemeen didactisch concept 
dat door Haanstra (2001) is toegepast op kunsteducatie. Bij de thuiskunst gaat het niet alleen 
om bepaalde inhouden en technieken, maar ook de manier waarop het buiten school wordt 
geleerd, zoals door te leren van elkaar. Andere kenmerken van authentieke kunsteducatie zijn:
•  Het werken met complexe opdrachten voor de lerenden, waarbij globale richtlijnen en 

criteria worden geformuleerd.
•  Streven naar een connectie tussen het onderwijs en de professionele buitenschoolse  

wereld.
•  De educatie is zoveel mogelijk gericht op communicatie en samenwerking tussen  

leerlingen.

Dit bracht ons tot de volgende vraagstelling van onze hoofdvraag: Wat is de inhoud en wat 
zijn de leeractiviteiten van beeldende interventielessen over thuiskunst van de leerlingen in 
mavo 3 op het Haarlemmermeer Lyceum waarin peer teaching wordt toegepast en wat zijn 
de (leer)ervaringen van de leerlingen en docent die hierbij betrokken zijn?
Deze vraag bestaat uit de volgende deelvragen:
•  Welke vormen van thuiskunst beoefenen de leerlingen voor de interventie en welke  

vormen van peer teaching zijn daaraan verbonden?
•  Welke vormen van peer teaching worden vóór de interventielessen door de docent ingezet 

in de klas?
•  Wat zijn de inhouden en leeractiviteiten van de interventielessen waarin peer teaching 

wordt toegepast?
•  Wat zijn de (leer)ervaringen van de leerlingen en docenten die aanwezig zijn bij de  

interventie in de klas?

10. 
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Methode
We hebben een kleinschalig, kwalitatief onderzoek gedaan met als centraal onderdeel de 
evaluatie van de interventie met peer teaching. Onze onderzoekspopulatie bestond uit twee 
beeldendekunstklassen mavo 3 van het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp, in totaal 
29 leerlingen. De klassen waren goed vergelijkbaar: leerlingen zijn van dezelfde leeftijd en 
hetzelfde niveau en ze hebben hetzelfde curriculum en dezelfde docent. De leerlingen hebben 
van tevoren een online enquête ingevuld om te ontdekken welke vormen van thuiskunst en 
peer teaching al werden beoefend. Daarna werd ze voorafgaand aan de interventie gevraagd 
om een elevator pitch te houden over de eigen beeldende thuiskunst. De leerlingen kozen 
uit de elevator pitches het onderwerp dat ze het leukst vonden om zelf een keer te doen. De 
leerling die de presentatie gaf, is gevraagd zijn of haar thuiskunst te delen met de groep. Dit 
leidde tot de eigenlijke interventielessen van 60 minuten. We vonden het belangrijk om de les-
sen van de interventie zoveel mogelijk leerlinggestuurd te laten verlopen. Deze lessen zijn ge-
observeerd aan de hand van een formulier dat wij beiden onafhankelijk van elkaar invulden. 
We hebben gekeken naar kenmerken van het gedrag van de peer docent, de leerlingen en de 
leerkracht. Aan het eind van iedere les hebben de leerlingen een learner report ingevuld. Deze 
bestond uit open vragen in de vorm van “Ik heb geleerd dat…” en uit stellingen over de les. 
Ten slotte zijn er in totaal zes interviews gehouden: met de docent, de peer docent (de leerling 
die de les gaf) en de leerlingen. De kwantitatieve gegevens zijn verwerkt met Excel en op de 
kwalitatieve gegevens zijn inhoudsanalyses toegepast.

Resultaten
De online enquête is door 11 leerlingen ingevuld. Op de vraag “Maak je thuis dingen?” 
antwoordden zeven leerlingen het volgende: houtbewerken, YouTube video’s, filmpjes, pyro-
grafie, edits, designs, kleding, foto’s, beeldjes, kostuums, props en tekenen als onderwerp. 
Uit de elevator pitch kwamen nog meer vormen van thuiskunst naar voren, zoals graffiti, 
demons, animatie, interieur, gebouwen, zwart/witte dieren, strips, manga, gezichten en 
dromenvangers tekenen, elektra, make-up video’s, websites en foto’s maken. We hebben 
twintig aantekeningen ontvangen van de elevator pitch. Te lezen is dat enkele leerlingen 
tijdens het maakproces zichzelf filmen of het eindresultaat vastleggen. Deze filmpjes delen ze 
op YouTube.
 Tijdens het interview dat voor de interventie plaats vond met de docent hebben we de 
vraag gesteld: Pas je momenteel peer teaching toe in de lessen? Zij gaf aan dat samenwerken 
en van elkaar leren plaatsvond in de les. De leerstof kwam echter altijd van de docent. Zij 
gaf als voorbeeld: “Als ik dan één leerling bijvoorbeeld uitleg hoe een machine werkt, laat ik 
het die leerling weer uitleggen aan de volgende. Dus dan leren ze het indirect via mij maar 
wel van elkaar.” Daarnaast gaf zij aan dat leerlingen wel eens een onderwerp te bestuderen 
krijgen en zo “expert” worden over het onderwerp. Vervolgens legt de “expert” het onderwerp 
weer uit aan een andere leerling.

Interventie les 1

Hieronder zal aan de hand van de observatieformulieren de inhoud en de context van de  
twee lessen worden geschetst om daarna de leeractiviteiten van de leerlingen te kunnen 
beschrijven.    

In les 1 hebben de leerlingen cupcakes versierd. De klas bestond uit acht meisjes en één jon-
gen. De peer docent wees de leerlingen op het materiaal dat uitgestald stond op een aparte 
tafel en gaf aan dat de leerlingen konden beginnen. Ze zei dat de leerlingen zelf op de telefoon 
mochten opzoeken hoe ze het materiaal konden gebruiken. Als de leerlingen vragen hadden, 
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werden deze gesteld aan de peer docent. Er werd meestal in taal uitleg gegeven. Motiveren 
en beoordelen werden niet in het gedrag van de peer docent gesignaleerd. Sporadisch  
corrigeerde zij en deed zij iets voor. De leerlingen vroegen om aanmoediging van de peer 
docent. De docent deed net als de leerlingen mee met de activiteit. Gedurende de les hield  
ze af en toe orde, bijvoorbeeld om grof taalgebruik te corrigeren. De leerlingen vertoonden  
60 minuten lang on-task gedrag. Dit houdt in dat de leerlingen actief meededen, luisterden, 
vragen stelden of overlegden. De leerlingen deden enthousiaste uitspraken over het onder-
werp, zoals: “Gaan we dit echt doen!?” Ze keken bij elkaar af, deelden gereedschap en deden 
elkaar na. Een leerling zei: “Ik ga zo meteen jouw tactiek van de roosjes proberen.” Er werd 
onderling gecorrigeerd, ze deelden ervaringen over het versieren van de cupcakes en ze  
kopiëerden de peer docent. Het resultaat van deze les was dat iedereen twee cupcakes  
had versierd.

Interventieles 2

De tweede interventieles werd geleid door een jongen. Het onderwerp was HTML schrijven, 
het creëren van een internetpagina door middel van codes. Hij had de les voorbereid door een 
PowerPoint presentatie te maken. Met de presentatie leidde hij de andere leerlingen stap voor 
stap door het proces van HTML schrijven. De stappen bestonden uit: een titel voor de pagina 
maken, een achtergrondkleur instellen, een plaatje en een filmpje toevoegen. 
 Aan het begin van de les vervulde de docent een ondersteunende rol. Tevens spoorde ze 
de peer docent aan en gaf hem complimenten. Na 10 minuten liet ze de les over aan de peer 
docent en bemoeide ze zich amper met het verloop van de les.
 De peer docent stelde zich eerst voor en vervolgens gaf hij instructie. Hij maakte duidelijk 
wat ze gingen doen en wat het eindresultaat zou zijn. Uit de observaties blijkt dat hij het  
gedrag van een docent vertoonde, zoals rondlopen, vragen beantwoorden, klassikaal  
uitleggen aan de hand van de PowerPoint presentatie, corrigeren en vragen of iedereen  
klaar is voor de volgende stap.
 Het HTML schrijven riep veel vragen op. De leerlingen stelden deze vragen aan de  
peer docent en overlegden met elkaar. Daarbij corrigeerden ze ook zichzelf, een leerling zei 
bijvoorbeeld: “Ik weet al wat ik fout heb gedaan!” Tevens vroegen ze om goedkeuring van de 
peer docent. Na 30 minuten in de les was er een pauze. In de pauze was iedereen op eigen 
initiatief weer aan het werk. Niet alle leerlingen hebben alle stappen van de les doorlopen. 
Sommigen hadden alleen een gekleurd vlak voor zich, anderen hebben ook een plaatje en  
een filmpje op de internetpagina kunnen zetten.

(Leer)ervaringen van docent, peer docent en leerlingen

In dit gedeelte beschrijven we de (leer)ervaringen van de docent, peer docent en leerlingen 
aan de hand van de interviews en de learner reports.

De docent. De docent beschrijft van de interventielessen geleerd te hebben dat de leerlingen 
meer geïnteresseerd zijn in wat andere leerlingen aan thuiskunst doen dan dat zij van tevoren 
had verwacht. Ook toonden ze er volgens haar opvallend veel respect voor. De leerlingen 
deden enthousiast mee met de les.
       De docent legt uit wat zij van de interventielessen heeft geleerd: “...misschien dat ik wel 
erg enthousiast ben? Dat ik merk dat ik het heel leuk vind om met de leerlingen bezig te zijn, 
dus dat het wel lastig is om dan een stapje terug te doen.” Ze benoemde dat ze er meer op 
moet vertrouwen dat de leerlingen heel veel zelf weten en aan elkaar uit kunnen leggen. Zij 
kan de controle wat meer loslaten.
 Haar mening over het toepassen van het peer teaching model was positief. Ze verwacht 
peer teaching in de bovenbouw specifiek bij de theorielessen te kunnen inzetten en in de  
onderbouw juist bij de praktijklessen. De klas in het onderzoek is een examenklas (mavo 3 



heeft schoolexamens) waardoor ze het gevoel heeft in de praktijklessen te veel aan het  
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast te zitten.

Peer docenten. Peer docent 1 zei dat zij van de interventieles had geleerd dat “je kunt zien 
dat iedereen toch wel een heel ander idee heeft. Ook hoe ze het uitwerken enzo.” Daarnaast 
gaf zij aan niet graag voor groepen te staan en dat ze deze vorm van peer teaching niet nog 
een keer als peer docent zou willen uitoefenen. Peer docent 2 gaf aan dat je als peer docent 
vaak iets moet uitleggen, omdat de leerlingen niet de hele tijd opletten. Daarnaast zei peer 
docent 2 op de vraag “Wat heb je over jezelf geleerd?”: “Dat ik het best wel goed heb gedaan 
met lesgeven en beter dan ik had verwacht eigenlijk.” Over zijn rol als peer docent zei hij dat 
hij had ontdekt dat hij goed kan uitleggen. Daarbij gaf hij aan iets geleerd te hebben over 
motiveren, namelijk dat zijn input tijdens de les ervoor zorgde dat leerlingen weer verder kon-
den werken. De docent denkt dat de leerervaring van de peer docenten het overbrengen van 
informatie is. Zij zei hierover: “Als iemand dus helemaal niks weet over het onderwerp, hoe ga 
je dat dan zeg maar introduceren en hoe ga je dat dan uitleggen zodat ze het wel begrijpen en 
ook gaan doen?” Zij gaf aan dat dit te maken heeft met het vermogen tot “omdenken”.
 De peer docenten gaven aan dat zij het een leuke ervaring vonden om een keer hun thuis-
kunst te delen. Uit het interview met de leerlingen bleek dat zij ook het enthousiasme van de 
peer docent 2 konden voelen in de manier van informatie overbrengen en ze het gevoel had-
den de peer docent beter te leren kennen: “hij is een hele stille jongen die goed zijn best doet 
en goed oplet (...) ik denk dat hij nu meer van zich heeft kunnen laten zien.”

Uitspraken van leerlingen

De (leer)ervaring van de leerlingen bespreken we eerst aan de hand van de uitspraken ge-
daan in de open learner reports en in de interviews die we met zes leerlingen hebben  
afgenomen. 
 De meest voorkomende onderwerpen waarover de leerlingen uitspraken doen, zijn in de 
tekst vetgedrukt.
In interventieles 1 zijn er uitspraken gedaan over de technische leerervaring,  zoals: “Ik 
heb geleerd dat je door middel van poedersuiker met water te mengen dingen op fondant of 
marsepein kan laten plakken.” Daarbij hebben ze geleerd te werken met verschillende ge-
reedschappen: “Ik heb geleerd hoe je cupcakes kunt versieren en hoe je spullen zoals mesjes 
kunt gebruiken voor kleine dingetjes te maken.” 
 In het interview over interventieles 2 beschreven de leerlingen dat ze vooral verschillende 
vaardigheden hadden geleerd zoals: het schrijven van HTML codes, hoe je een filmpje in 
een website zet, hoe je een kleur kan veranderen op de website en hoe je een titel kan maken 
voor je website. Daarnaast zeggen ze iets over het zelfinzicht en de moeilijkheidsgraad 
van interventieles1: “Ik vond het veel ingewikkelder dan ik dacht.” Een andere uitspraak zegt 
iets over het oplossend vermogen: “Om zelf oplossingen te bedenken als iets niet lukt.” 
Overige notities van de leerlingen gaan over de ervaring, de moeilijkheidsgraad en zelfinzicht 
bij interventieles 2. Veel leerlingen schrijven dat ze er niet goed in zijn: “Ik ben hier niet ge-
schikt voor” en dat het daarom niets voor hen is: “Ik word helemaal gek van al die codes.” Er 
waren ook positieve reacties: “Ik kan dingen met een website die ik nog niet wist dat ik kon.” 
 Een uitspraak van een leerling uit de interviews van interventieles 1 zegt iets over de  
kennismaking met wat anderen thuis maken ofwel de thuiskunst van anderen: “(...) dan leer 
je ook weer andere dingen kennen. Normaal doen we in de les veel meer wat te maken heeft 
met kunst. Terwijl ik dit ook wel een soort van kunst vind. Het is wel een hele andere manier 
die de docent zelf niet zo snel zou kiezen.”  
 Als laatste geven de leerlingen aan dat ze graag nogmaals op deze manier les willen  
krijgen, mits het door de peer docent goed wordt voorbereid, bleek uit het interview. De 
meeste leerlingen echter gaven aan in het learner report zelf geen peer docent te willen zijn. 
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De stellingen

De leerlingen hebben in het gesloten deel van het  learner report op dertien stellingen gere-
ageerd. De stellingen hebben we gekoppeld aan de volgende thema’s: thuiskunst, leren van 
anderen, peer docent, autonomie, verschil in de les van docent/peer docent en waardering. 
De laatste twee thema’s zullen we hieronder uitlichten.

Verschil in les van docent/peer docent. Op de vraag of deze manier van lesgeven ze 
meer aanspreekt dan les krijgen van een docent antwoordden de meeste leerlingen uit inter-
ventieles 1 “een beetje mee oneens”. Bij dezelfde vraag in interventieles 2 antwoordde bijna 
de helft van de leerlingen dat dit een beetje tot helemaal het geval is. 
Bijna alle leerlingen uit interventieles 1 gaven aan niet meer te hebben geleerd over dit 
onderwerp dan wanneer de docent les had gegeven. Meer dan de helft van de leerlingen 
uit interventieles 2 vonden dat ze meer hadden geleerd over dit onderwerp dan wanneer de 
docent les had gegeven. 

Waardering. De leerlingen uit interventieles 1 hebben het als erg leerzaam ervaren om 
van een medeleerling les te krijgen. In interventie les 2 vonden de leerlingen het enigszins 
leerzaam.
 Interventieles 1 scoorde hoger op de plezierbeleving dan interventieles 2, wat ook te  
zien is in de uitspraken van de interviews.

Conclusie
Er werd vóór ons interventieonderzoek weinig gedaan aan peer teaching in de lessen 
beeldende vorming. Soms legde de leerling iets uit aan andere leerlingen, maar dan had de 
docent eerst uitleg gegeven. 
 We hebben gezien dat de twee door leerlingen gekozen interventielessen verschilden qua 
opzet. De ene was samen cupcakes versieren waarbij de peer docent weinig uitlegde, terwijl 
bij interventieles 2 de peer docent aan de hand van een PowerPoint presentatie een lesopzet 
had voorbereid. We kunnen stellen dat bij beide interventielessen de leerlingen grotendeels 
on-task waren. Ze vroegen elkaar veel en hielpen wanneer ze niet verder konden. Dit grijpt 
terug op het voordeel wat Goldschmid & Goldschmid (1976) toebedelen aan peer teaching, 
namelijk dat het veel kan opleveren op het gebied van sociale interactie, actief meedoen en 
samenwerken. 
 Uit de interviews kwam naar voren dat de leerlingen de peer docent als een docent  
hadden beschouwd tijdens de interventieles. De peer docenten “speelden” ook meer docent 
dan verwacht. We kunnen wel concluderen dat er peer teaching heeft plaatsgevonden. Wij 
hanteren immers de definitie van Goldschmid & Goldschmid waar leerlingen met dezelfde 
leerstatus en bijna gelijke leeftijd van elkaar leren. 

Discussie en aanbeveling
Wij verbaasden ons erover hoe sterk de leerlingen de peer docent zagen als docent. Wij 
hadden verwacht dat de leerlingen in de les meer zouden werken zoals ze dat thuis doen 
door een  onderwerp meer informeel en elkaar als gelijkwaardig te behandelen. Te zien 
was in interventieles 2 dat de peer docent de rol van een klassieke docent op zich nam die 
aan de hand van een PowerPoint presentatie zijn verhaal hield en de meeste tijd klassikaal 
lesgaf. Ondanks dat bij interventie les 1 geen voorbereiding was gedaan door de peer  
docent kreeg zij toch de leidende rol van de leerlingen. De vragen werden aan haar gesteld  
en niet aan de docent. 



Wij vragen ons af of bij het beoefenen van de thuiskunst van leerlingen er ook één leerling de 
leiding neemt en in hoeverre dit dan plaats vindt. Daarom vragen wij ons af in welke mate 
het mogelijk is om informele peer teaching op te roepen in een formele setting als de school. 
Verlies je door de aanwezigheid van de docent, het schoolgebouw en de onderzoekers het 
authentieke van de informele setting? Wij hadden graag gezien dat de leeractiviteiten meer 
zouden lijken op hoe de leerlingen buiten school leren, dat zou beter passen bij de ideale 
authentieke kunsteducatieve situatie. Ook hier hadden we wellicht eerst met de doelgroep 
kunnen praten over hun visie op leren om ze door een langer voortraject met gesprekken los  
te weken van de schoolse setting. Hierdoor hadden we de informele sfeer misschien meer 
kunnen waarborgen.
 Aan het Haarlemmermeer Lyceum bevelen we aan om onderwerpen die leerlingen  
aandragen in de lessen te implementeren. Ook kunnen de lessen vaker door de leerlingen 
worden gegeven wanneer het onderwerp hen aanspreekt. Dit adviseren we omdat de data 
een hoge concentratie en enthousiasme onder de leerlingen laten zien. 
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Inleiding
Kunstonderwijs vindt in Nederland voor een groot deel in een gereguleerde en georganiseerde 
schoolomgeving plaats. Lesopdrachten die leerlingen op school uitvoeren zijn veelal strak  
georganiseerd en er staat een vast aantal lesuren voor het doorlopen van een creatief proces.  
Je kunt je afvragen of deze georganiseerde schoolomgeving passend is voor het onderwijzen 
van kunst, omdat het maken van kunst in praktijk vaak grillig en meestal niet via strak 
georganiseerde processen verloopt.
 De aanleiding voor dit onderzoek is dat in kunstlessen op school vaak een ander werk proces 
wordt gehanteerd dan in de actuele kunstpraktijk. In veel kunstlessen staan voor namelijk 
traditionele kunstwerken, formele beeldaspecten en traditionele materialen en werkwijzen 
centraal, terwijl het in de actuele kunstpraktijk juist draait om concept ontwikkeling, het cre-
atieve werkproces en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Wanneer het de opdracht 
van een school is om leerlingen iets relevants te leren over kunst – voor henzelf en wellicht voor 
later – dan slagen scholen daar in kunstlessen vaak niet in. Ook in onze eigen onderwijspraktijk 
(voortgezet en hbo kunstonderwijs) zien wij dit soms terug.
 Efland beschrijft deze kloof tussen kunstonderwijs en kunstpraktijk in 1976 in zijn  
artikel “The School Art Style: A Functional Analysis”. De onderzoeker introduceert het  
begrip schoolkunst, waarmee hij kunst bedoelt die functioneel is binnen het westerse 
school systeem met een op zichzelf staande eigen stijl die niet aansluit op professionele 
kunst en ook niet op de belevingswereld van kinderen (Haanstra, 2001). Bij schoolkunst 
zijn onderwijsactiviteiten gemakkelijk in de klas uitvoerbaar en draait het vooral om
motorische en niet om intellectuele activiteiten. Volgens Efland dient schoolkunst vooral 
het instituut school zelf, en draagt het niet bij aan het onderwijzen van kunst die relevant  
is voor de kunst in de wereld buiten de school. Als alternatief voor schoolkunst werkt 
Haanstra (2001) het didactisch concept authentieke kunsteducatie uit, een didactisch  
concept dat poogt verbindingen te leggen met zowel de belevingswereld van de leerling  
als met de professionele kunst (Haanstra, 2001). Uit onderzoeken van Groenendijk, Hoekstra 
& Klatser (2012) en Heijnen (2015) komt eveneens naar voren dat het curriculum van een 
beeldende les niet te sterk moet afwijken van de hedendaagse kunstpraktijk, wil je als 
school leerlingen iets relevants leren over kunst.
 In dit onderzoek willen we proberen te achterhalen op welke manier we leerlingen  
een aan de actuele kunstpraktijk ontleend werkproces kunnen laten doorlopen met de  
bedoeling dat zij een betekenisvolle leerervaring opdoen. We willen onderzoeken of een 
door ons ontwikkelde lessenserie voor het voortgezet onderwijs, waarin een onderzoekende 
en procesgerichte werkwijze uit de actuele kunstpraktijk centraal staat, de leerlingen  
iets relevants leert over kunst. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt dan ook: Wat is de 
leerervaring van leerlingen in het tweede leerjaar van het Gymnasium Felisenum Velsen-
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Zuid wanneer zij een beeldende opdracht uitvoeren volgens een onderzoekende en 
procesgerichte werkwijze van beeldend kunstenaars zoals die gangbaar is in de actuele 
kunstpraktijk?

Onderzoeksopzet en uitvoering  
Ons onderzoek hebben wij uitgevoerd in februari en maart 2016 op het Gymnasium  
Felisenum in Velsen-Zuid in twee tweede klassen met in totaal vijfenveertig leerlingen. 
Deze leerlingen zijn geselecteerd op basis van een selecte gerichte steekproef; het onderzoek 
richtte zich specifiek op deze gymnasiumleerlingen. De klassen die bij het onderzoek  
betrokken waren, hebben les van dezelfde tekendocent. Zij doceert naast deze klassen ook 
andere klassen. Wij hebben haar de keuze gelaten in welke groepen zij de lessenserie wilde 
uitvoeren. Haar keuze heeft zij gebaseerd op haar ervaring met de betreffende groepen. 
 Ons onderzoek is opgezet als ontwerponderzoek. Ontwerponderzoek wordt gebruikt om  
in de (onderwijs)praktijk een werkwijze te bevragen en te onderzoeken (Groenendijk et al., 
2012). Die werkwijze wordt vervolgens geoperationaliseerd in een lesontwerp of curriculum. 
Ons ontwerponderzoek is onderverdeeld in vier fasen, zoals ook Heijnen (2015) dat in zijn  
ontwerponderzoek heeft gedaan. In de identificatiefase stellen we het basisprobleem vast  
en onderzoeken we op welke manier de onderwijspraktijk en kunstpraktijk van elkaar ver-
schillen. We doen dit aan de hand van bronnen uit de actuele kunstpraktijk en literatuur, een 
docentinterview voorafgaand aan de nieuwe lessenserie, en leerlinginterviews met achttien 
leerlingen die aselect zijn gekozen uit de totale onderzoeksgroep. In de ontwerpfase ontwerpen 
we een alternatieve lessenserie, daarbij baseren we ons op bronnen uit de actuele kunst-
praktijk en literatuur. In de testfase vindt de operationalisering van de lessenserie plaats en 
onderzoeken we de leerervaringen van de leerlingen. Dit doen we aan de hand van eigen 
observaties, een docentinterview na afloop van de nieuwe lessenserie, de leerlinginterviews 
met achttien leerlingen en learner reports die alle vijfenveertig leerlingen na afloop van de les 
hebben ingevuld. Deze learner reports bestaan uit een open deel met vragen zoals: “Ik heb 
geleerd/ervaren dat ...” en een gesloten deel waarin leerlingen kunnen aangeven in hoeverre 
zij het eens zijn met bepaalde uitspraken zoals: “Ik heb in deze opdracht iets over kunst en 
kunstenaars geleerd”. In de reflectiefase evalueren we de lessenserie.

Resultaten
We beschrijven in deze paragraaf achtereenvolgens de resultaten per fase.

Fase I – Identificatiefase

In deze fase staat allereerst de vraag centraal wat de onderzoekende en procesgerichte werk-
wijze van beeldend kunstenaars zoals die gangbaar is in de actuele kunstpraktijk kenmerkt. 
Om die vraag te beantwoorden hebben we de onderzoeken van Hoekstra (2015), Heijnen 
(2015) en Van Winkel, Gielen & Zwaan (2012) geraadpleegd. Op basis van deze bronnen 
hebben we vijf kenmerken van de werkwijze uit de actuele kunstpraktijk geformuleerd. Deze 
kenmerken zullen we later gebruiken als basis voor het lesontwerp. Vervolgens hebben we 
op basis van de interviews met de docent tekenen en de leerlingen, en de learner reports vast 
kunnen stellen dat er in kunstlessen op het gymnasium een ander werkproces gehanteerd 
wordt dan in de actuele kunstpraktijk.
 Het eerste kenmerk van de werkwijze van de actuele kunstpraktijk is dat het idee belang-
rijker is dan het object of materiaal. Op de school zijn de lessen juist gericht op het aanleren 
van basisvaardigheden en niet op het ontwikkelen van een idee. Een leerling zegt: “We zijn 
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nu bezig met een masker, en dat moeten we dan doen met krijt en met acrylverf.” Het tweede 
kenmerk is dat de aandacht van de kunstenaar in de actuele kunstpraktijk op het proces 
gericht is, en niet zozeer op het eindproduct. In de beeldende lessen op het gymnasium is veel 
aandacht voor het proces, net als in de actuele kunstpraktijk. Echter, dit proces dient volgens 
een voorgeschreven stappenplan te verlopen dat ook wordt beoordeeld. De docent zegt: “Ze 
gaan schetsen, de schets koppelen ze aan een voorstudie en de voorstudie moet natuurlijk 
naar een eindproduct leiden.” Het derde kenmerk is dat kunstenaars in de actuele kunstprak-
tijk veelal werken in flexibele samenwerkingsverbanden. De leerlingen werken in de gebrui-
kelijke lessen altijd individueel aan een opdracht. Het vierde kenmerk is dat er in de actuele 
kunstpraktijk veelal interdisciplinair gewerkt wordt. Kunstenaars hanteren verschillende 
uitdrukkingsmiddelen om hun idee te communiceren, terwijl de leerlingen in de gebruike-
lijke lessen juist uitsluitend tweedimensionale beeldende tekenmiddelen hanteren. Het  vijfde 
kenmerk is dat in de actuele kunstpraktijk documentatievormen een belangrijk deel uit-
maken van de artistieke productie. Leerlingen documenteren ook: “Je krijgt een onderwerp 
en dan begin je meestal met een logboekje, een beetje ideeën opdoen, een beetje ontwerpen”. 
Maar anders dan in de actuele kunstpraktijk wordt de documentatie in de beeldende lessen 
zelden deel van het eindwerk.
 Uit de identificatiefase blijkt dus dat de werkwijze zoals de leerlingen in een gebruikelijke 
beeldende les op het gymnasium hanteren, in veel opzichten verschilt van de vijf kenmerken 
van de werkwijze van kunstenaars in de actuele kunstpraktijk. 

Fase II – Ontwerpfase

De volgende stap in het onderzoek is de vraag welke lessenserie je kunt ontwerpen die leer-
lingen stimuleert onderzoekend en procesgericht te werk te gaan zoals beeldend kunstenaars 
in de actuele kunstpraktijk dat doen, waardoor de leerlingen iets relevants leren over kunst en 
de actuele kunstpraktijk. 
 De lessenserie die wij hebben ontworpen is gebaseerd op de vijf kenmerken zoals 
beschreven  in de identificatiefase. Daarnaast hebben we bij het ontwerpen uiteenlopende 
bronnen gebruikt die ons inspireerden met voorbeeldlessen, theorie en didactiek. Voor de 
nieuwe lessenserie hanteren we het didactisch concept authentieke kunsteducatie (Haanstra, 
2001) omdat dit concept uitgaat van kunstonderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van 
de leerling en bij de professionele kunstpraktijk. De lessenserie bestaat uit drie lessen en heet 
Alledaags probleem. De leerlingen voeren deze opdracht uit: Kies en onderzoek een  alledaags 
probleem op school, en bedenk er een kunstzinnige oplossing voor. Het hoofddoel van deze 
opdracht is dat de leerling een artistiek werk realiseert volgens een onderzoekende en proces-
gerichte werkwijze, zoals die gangbaar is bij kunstenaars uit de actuele kunst praktijk. In de 
nieuwe lessenserie werken de leerlingen daarom in groepjes aan een oningevulde opdracht 
waarvan de einduitkomst niet vastligt. Ze starten vanuit een eigen fascinatie, zoals een 
 kunstenaar in de professionele beroepspraktijk. In de lessenserie zijn voorbeelden opgenomen 
van kunstenaars die een probleem te lijf gaan met kunst, zoals kunstenaars collectief The 
incredible shrinking man dat de mogelijkheden en consequenties van een kleiner wordende 
mens onderzoekt als oplossing voor de groei van de wereldbevolking. De rol van de docent is 
tijdens het geven van de lessenserie minder sturend dan gebruikelijk. Zij grijpt zo min moge-
lijk in in het natuurlijke verloop van het proces en we vragen haar de leerlingen te stimuleren 
om te experimenteren en niet-doelgericht te werken. 
 Door de leerlingen te laten werken zoals een hedendaags kunstenaar willen wij bereiken 
dat ze anders dan gebruikelijk te werk gaan, en op die manier aan het keurslijf van school-
kunst kunnen ontsnappen. De lessenserie biedt geen stappenplan maar laat de leerlingen  
zelf uitzoeken hoe ze tot een oplossing komen. De bedoeling is dat leerlingen daardoor hun 
eigen werkproces bevragen. 



Fase III – Testfase

In deze fase onderzoeken we of de lessenserie een goede operationalisering is van de 
 praktijktheorie. We stellen onszelf daarom in deze fase allereerst de vraag hoe een dergelijke 
les verloopt en of de leerlingen het gewenste gedrag/gewenste houding vertonen. Wanneer  
bij de leerlingen kenmerken van de onderzoekende en procesgerichte werkwijze uit de 
 actuele kunstpraktijk zijn terug te zien, noemen wij het gedrag/de houding gewenst. 
 Daarnaast beantwoorden we de vraag wat de leerervaringen zijn van de leerlingen.

De eerste vraag beantwoorden we aan de hand van onze lesobservaties en het interview   
met de docent na afloop van de lessenserie. We kunnen stellen dat de onderzoekende en 
procesgerichte werkwijze uit de actuele kunstpraktijk door de leerlingen grotendeels gehan-
teerd is. We hebben gezien dat de meeste leerlingen een groot deel van de lessenserie veel 
nadachten en samen discussieerden over het idee. Ook was de aandacht een groot deel van 
de lessenserie gericht op de ideeontwikkeling en het proces, en niet op het eindproduct en de 
materiële uitvoering daarvan. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hebben de leerlingen 
intensief samengewerkt en zich door elkaar laten inspireren. De leerlingen gebruikten nu 
meer uitdrukkingsmiddelen door elkaar om hun idee te communiceren dan uitsluitend de 
discipline van tweedimensionale beeldende middelen die zij anders hanteren. Ook hebben 
de leerlingen hun proces af en toe gedocumenteerd en maakte de documentatie bij bijna alle 
groepen een belangrijk deel uit van de artistieke productie. Naast het gebruik van de door ons 
geformuleerde kenmerken, zijn ons nog twee andere dingen opgevallen: de meeste leerlingen 
hadden veel plezier in het doen van de opdracht en we zagen dat de leerlingen verantwoorde-
lijkheid namen voor het leerproces.
 Het werk dat de leerlingen maakten varieerde sterk. We noemen een paar voorbeelden. Een 
groepje had last van de traagheid van docenten bij het invoeren van cijfers in administratie-
systeem Magister. Als oplossing bouwden deze leerlingen een website waarmee ze leraren 
hoopten te verleiden sneller te werk te gaan. Een ander groepje zocht een oplossing voor het 
probleem van de veel te zware tassen. Ze ontwierpen een transportsysteem dat ze met een 
korte film en een installatie demonstreerden aan hun klasgenoten. Verschillende groepjes 
 bogen zich over het probleem van slaapgebrek van leerlingen; ze moeten veel te vroeg op 
school zijn. De oplossingen varieerden van reuzevogels die de leerlingen naar school konden 
brengen tot slaapvrachtauto’s. Een laatste voorbeeld komt van een groep jongens die last had 
van de chagrijnige buien van de conciërge. Ze maakten een doos waarin allerlei objecten 
zaten om zijn humeur mee te verbeteren.

Wat nu volgt is de beantwoording van de vraag wat de leerervaringen waren van de leer-
lingen. Daarbij maakten we gebruik van observaties, learner reports en interviews met de 
leerlingen. Uit hun antwoorden kwamen vijf kernthema’s naar voren.
 Het eerste kernthema is werkplezier. De meeste leerlingen vinden de nieuwe lessen leuk 
en zouden vaker op deze manier willen werken: “Dit was in één woord: GE-WEL-DIG- :)”. Ze 
geven ook aan dat deze lessen hen motiveerden om harder te werken: “Ik denk dat je altijd 
harder aan iets werkt als je iets leuker vindt.” Ook benoemen ze dat ze nieuwe dingen over 
zichzelf hebben geleerd: “Ik heb gemerkt dat ik niet altijd een doorzetter ben”.
 Het tweede kernthema is de werkwijze. De meeste leerlingen zeggen dat ze op een nieuwe 
manier hebben gewerkt. Ze noemen de nieuwe lessenserie een denkles: “Je kon echt je hele 
brein doorspitten van: waar zitten ideeën” en een les waarin ze voor hun onderzoek steeds  
actief in en buiten het klaslokaal nieuwe informatie zochten om hun probleem op te lossen. 
Het viel de leerlingen op dat ze geen eindwerk maakten zoals ze gewend zijn: “Bij deze  
opdracht was de weg ernaar toe belangrijker dan het eindproduct, erg fijn.” 
 Het derde kernthema is vrijheid. De meeste leerlingen voelen zich zowel fysiek vrij als vrij 
in hun werkwijze: “Je kon nu vrij rondlopen, allemaal materialen zoeken en gebruiken.” De 
leerlingen hebben daardoor zelfsturender gewerkt dan gewoonlijk: “Bij de nieuwe lessen was 
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het heel vrij: je kreeg een opdracht en je mocht die uitvoeren zoals jij wilde.” De leerlingen  
voelen zich ook vrij in het kiezen van het onderwerp: “In dit geval was het je eigen idee, 
je eigen probleem dat je moest oplossen”. Overigens vinden de leerlingen zelf dat de  
opdracht hen niet stimuleert om zelfstandig te werken, maar wij en de docent hebben  
dat anders gezien. 
 Het vierde kernthema is samenwerken. De meeste leerlingen vinden dit goed verlopen, 
al vinden sommigen het ook lastig: “Ik ben heel erg gewend dat dingen mij best makkelijk 
afgaan, en dan loop ik al snel van dingen weg als het moeilijk is. Aan de andere kant lijkt  
het wel goed voor mezelf, om het nog een keer te doen.” Leerlingen vinden dat ze iets over  
samenwerking hebben geleerd, bijvoorbeeld dat je moet geven en nemen, en dat samen-
werken tot een beter resultaat kan leiden: “Ik heb ervaren dat je met samenwerking en  
duidelijkheid heel ver komt in een onderzoek.”
 Het laatste kernthema is de relevantie van de kunstpraktijk, waaruit blijkt of de leerlingen 
vinden dat ze hebben gewerkt als een kunstenaar en of ze de les een kunstles vinden. Ze 
geven in de learner reports aan daar weinig over geleerd te hebben. Uit de interviews komt 
een genuanceerder beeld naar voren; de leerlingen bevragen wel degelijk wat kunst is en hoe 
kunstenaars werken. Sommigen voelen zich meer filosoof dan kunstenaar: “Ik zat veel na te 
denken over hoe zetten we dit nou in elkaar en hoe zetten we dat nou in elkaar [...] Het is heel 
leuk om er heel veel vragen over te stellen en heel diep over na te denken.” De les – volgens de 
meeste leerlingen een kunstles – doet de leerlingen werken als een kunstenaar, maar ze erva-
ren dat blijkbaar zelf niet allemaal zo. Een leerling die het wel een kunstles vindt zegt: “In het 
begin dacht ik: dit heeft toch helemaal niks met tekenen te maken. Maar uiteindelijk begon ik 
me wel een beetje te realiseren dat het wel te maken heeft met kunstzinnig nadenken.” Een 
andere leerling zegt: “Het is een kunst om het te bedenken.”

Fase  IV – Reflectiefase

In deze fase reflecteren we op de lessenserie en beantwoorden we de hoofdvraag: Wat is de 
leerervaring van leerlingen in het tweede leerjaar van het Gymnasium Felisenum Velsen-Zuid 
wanneer zij een beeldende opdracht uitvoeren volgens een onderzoekende en procesgerichte 
werkwijze van beeldend kunstenaars zoals die gangbaar is in de actuele kunstpraktijk?
 Naar aanleiding van de resultaten kunnen we stellen dat de meeste leerlingen in de  
nieuwe lessenserie het gewenste gedrag vertonen: de meesten hebben volgens de vijf 
kenmerken van de onderzoekende procesgerichte werkwijze uit de actuele kunstpraktijk  
gewerkt. Ook blijkt de lessenserie een positief effect te hebben op de motivatie van de  
leerling en is te zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. De leer-
lingen geven aan dat zij veel werkplezier hebben gehad en dat dit motiverend werkt, dat  
ze nieuwe dingen over zichzelf hebben geleerd, dat ze een nieuwe werkwijze hebben leren 
kennen, vrijheid hebben ervaren en over samenwerking hebben geleerd. De lessenserie 
blijkt bij de leerlingen enig inzicht te verschaffen over wat kunst is en hoe een kunstenaar 
eigenlijk werkt.
 Terugkijkend zouden we de lessenserie op een aantal praktische punten aanpassen.  
Allereerst zouden we de lessenserie langer maken waardoor de leerlingen nog meer kunnen 
wennen aan de open oningevulde werkwijze die zo kenmerkend is voor een kunstles (Gielen, 
2015). Ook zouden de kunstbronnen in de les meer aandacht kunnen krijgen waardoor er meer 
gelegenheid is om de werkwijze uit de professionele kunstpraktijk en de eigen werkwijze 
kritisch te bevragen.
 Een vraag die ons onderzoek oproept is wat de ideale docentenrol in de lessenserie zou 
zijn. Bij het stimuleren van kritische reflectie blijkt de docent namelijk een grotere rol te 
vervullen dan wij voorzagen. Zoals Vanderstraeten & Biesta (2006) het formuleren is de pe-
dagogische taak van de docent: “to educate a free person towards freedom” (Vanderstraeten 
& Biesta, 2006, p. 160). Hoekstra (2009) brengt in dat een kunstenaar als docent vanuit zijn 
specifieke achtergrond als gids kan functioneren voor leerlingen en hen kan introduceren 



in de wereld van de professionele kunst. Juist in de actuele kunst draait het om het kritisch 
bevragen van conventies en doorbreken van geldende regels. Volgens Gielen (2015) zou de 
kunstdocent precies daarin moeten lesgeven. Volgens hem heeft de kunstvakdocent de taak 
om in de kunstles te onderwijzen hoe je buiten de gebaande paden kunt treden – iets dat in 
de andere vakken meestal niet gebeurt. Als wij de lessenserie opnieuw zouden ontwerpen 
zouden we meer aandacht besteden aan deze specifieke rol van de docent. 

Discussie en aanbevelingen
Dit onderzoek was een interventie die heeft blootgelegd dat de didactiek van de gebruikelijke 
lessen precies tegengaat wat er kenmerkend is in actuele kunst. De leerlingen werken in de 
gebruikelijke lessen volgens een voorgestructureerd stappenplan. Daardoor worden ze niet 
in de gelegenheid gesteld om zelfstandig en vrij keuzes te maken in hun werk, ondanks dat 
de docent dat wel wil, met als gevolg eindwerken die weinig te maken hebben met de actuele 
kunstpraktijk. In die zin kun je zeggen dat de nieuwe lessen met recht kunstlessen zijn.
 Uit ons onderzoek komt naar voren dat het blijkbaar voor een docent moeilijk is om niet een 
traditionele, sturende rol aan te nemen die tegengaat wat de docent eigenlijk wil bereiken. 
Ook Heijnen (2015), Hoekstra (2015) en Groenendijk et al. (2012) constateren dat docenten  
in praktijk sterk geneigd zijn om een sturende docentrol aan te nemen, hoewel veel huidige 
inzichten over didactiek en pedagogiek pleiten voor een andere aanpak. Wellicht zijn  
docenten geneigd zich in hun onderwijs te eenzijdig te richten op een-op-een meetbare  
eindresultaten en rendement (Masschelein & Simons, 2012); een andere oorzaak kan zijn dat 
de kunstopvatting van veel beeldende docenten sterk formalistisch en productgericht is en 
niet overeenkomt met de kunstopvatting van de huidige avant-garde.
 Een aanbeveling voor de onderwijspraktijk is dat kunstdocenten zich middels 
intervisie en professionalisering meer gaan richten op de specifieke gidsrol die zij in een 
kunstles vervullen. Kunstdocenten zouden onderwijsstrategieën kunnen uitwisselen die 
leerlingen stimuleren buiten de gebaande paden te treden. Ook zouden kunstenaars uit  
de kunst praktijk voor de klas de leerlingen kunnen introduceren in de wereld van de 
professionele kunst.
 Wat ook blijkt uit dit onderzoek is hoe noodzakelijk het is om leerlingen te introduceren 
in actuele kunst. De leerlingen uit ons onderzoek blijken een zeer traditionele opvatting te 
hebben over kunst, dat komt ook door de traditionele lesmethoden die worden gehanteerd. 
Wil je leerlingen iets relevants leren over kunst, dan dien je ook een andere lesmethode te 
ontwikkelen. Daartoe hebben wij in dit onderzoek een poging gedaan en daarop zou een 
vervolgonderzoek zich kunnen richten.
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Inleiding
Dit onderzoek richt zich op kunsteducatieve projecten voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs, uitgevoerd door kunstenaars. Kunstvakdocenten houden het vaak bij het aan-
leren van artistieke vaardigheden, constateert Lutters (2015). Haanstra (2011) stelt dat de 
alledaagse kunstbeleving van de leerling een verbinding zou moeten krijgen met de heden-
daagse kunstpraktijk. Hij geeft aan dat met name de actuele beeldende kunst een moeilijk 
toegankelijk terrein is en dat een veel gebruikte manier om de verbinding te leggen met de 
kunstpraktijk het uitnodigen van kunstenaars op school is. Hoekstra (2008) concludeert in 
haar empirisch onderzoek dat kunstenaars een verbinding leggen tussen de ervaringswereld 
van de leerlingen en de wereld van de kunst. “De kunstenaar kan rechtstreeks uit de heden-
daagse kunstwereld tappen. Voor een leerkracht is dat veel moeilijker” (Frenssen, 2014).  
Sinds de jaren ‘70 onderscheiden we een nieuwe beweging in de kunstwereld, de zoge-
naamde “educational turn”. De “educational turn” is een begrip dat staat voor verandering 
in de manier van denken over educatie bij tentoonstellingen, in de hedendaagse kunst, en 
andersom, voor een andere manier van werken van kunstenaars in de verschillende lagen 
van het onderwijs (Kalin, 2012). De artistieke praktijk van een kunstenaar of curator gaat bij 
de educational turn over het delen en produceren van kennis, in plaats van het overdragen 
van kennis, waarbij het proces belangrijker is dan het eindproduct. In de actuele kunstwereld 
zien we dat deze kunstenaars het begrip “materiaal” breed interpreteren. Ze maken gebruik 
van educatieve vormen en structuren en pedagogische methodieken. Kijk bijvoorbeeld naar 
Jonas Staal die het publiek onderdeel laat zijn van zijn politieke debatten of Rirkrit Tiravanija, 
die Thaise soep serveert in een galerieruimte om sociale interactie te initiëren. 
 Het lijkt er anno 2016 op dat deze beweging ook een plek heeft gekregen in het onderwijs, 
zo stelt Frenssen (2014). We zien bij projecten die vallen onder de educational turn dat profes-
sionele kunstenaars in enkele gevallen ook leerlingen betrekken bij hun eigen artistieke 
werkproces. Deze manier van werken staat naast de manier van werken die we al kennen: 
daarbij worden kunstenaars vaak door een school (of via een kunstinstelling) gevraagd om 
een opdracht te geven aan leerlingen, wel naar aanleiding van hun eigen artistieke werk 
maar niet als onderdeel van hun eigen artistieke onderzoek (wij noemen deze kunstenaars 
“kunstenaar in de klas” ofwel KIK). Voor het onderzoek ETK (Educational Turn Kunstenaar) vs 
KIK zijn deze twee groepen naast elkaar gezet en vergeleken. 
 Kenmerken van de educational turn in het kunstonderwijs zijn beschreven door Podesva 
(2007): een gelijkere rol tussen leerling en docent; projecten vinden plaats buiten de school-
muren; ruimte voor sociale interactie; meer gericht op onderzoek, zonder volledig vastom-
lijnde ideeën; en, niet kennisgedreven, maar vooral ervaringsgericht. Door de beschrijvingen 
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van deze beweging in de literatuur, hebben we de indruk dat het een nieuwe manier van 
werken is bovenop wat er al was, maar is dat wel zo? En wat zijn die verschillen dan precies?
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: in hoeverre zijn er verschillen tussen de educatieve 
projecten in het voortgezet onderwijs van ETK en KIK? Daarbij zijn de achtergrond, visie en 
artistieke werkwijze van de kunstenaars vergeleken, maar ook de opzet, inhoud en didactiek 
van een specifiek educatief project uitgevoerd door de kunstenaar. Daarnaast is gekeken 
naar de verschillen en overeenkomsten van de opbrengsten van deze projecten vanuit het 
perspectief van de kunstenaars.  

Methode
Voor dit onderzoek zijn acht interviews afgenomen; vier met de KIK en vier met de ETK. Om 
vier ETK te vinden zijn kunstenaars, bemiddelaars en kunstinstellingen benaderd van wie 
sommigen al eerder projecten hebben gedaan die in de literatuur als voorbeeld van de educa-
tional turn zijn genoemd  (Kalin, 2012; Krauss, Pethick & Vischmidt, 2010). De KIK zijn voorna-
melijk via het netwerk van docenten CKV bij elkaar gebracht. Het karakter van dit onderzoek 
is toetsend, omdat vanuit de theorie kenmerken zijn genoemd van projecten van de ETK. We 
kunnen daardoor toetsen in hoeverre deze kenmerken in de acht educatieve projecten die we 
onderzoeken terug zijn te zien. 
 De kunstenaars mogen geen vaste functie hebben binnen het onderwijs, enkel in school-
verband werken met een groep leerlingen uit het voortgezet onderwijs en ze moeten een 
professionele carrière als kunstenaar hebben. De groep ETK is samengesteld op basis van 
een criterium dat uit een literatuuronderzoek over de educational turn (van der Molen, 2015) 
is geformuleerd: “vanuit een eigen artistiek onderzoek wordt gewerkt met leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs”. De data bestaan uit acht afgenomen interviews die gehouden zijn aan 
de hand van een interviewleidraad. Beide onderzoekers hebben vier interviews gecodeerd, 
waarna een tweede codeerronde plaatsvond en de onderzoekers elkaars materiaal hercodeer-
den om subjectieve interpretatie van antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen.

Resultaten
Bij de resultaten wordt eerst gekeken naar de achtergrond, visie en artistieke werkwijze van 
de kunstenaar, vervolgens naar de opzet, inhoud en didactiek van de acht educatieve projec-
ten van de respondenten en als laatste worden de opbrengsten van deze projecten in kaart 
gebracht. De KIK worden “kunstenaars 1, 2, 3 en 4” genoemd. De ETK worden “kunstenaars 
A, B, C en D” genoemd.

De kunstenaar

De achtergrond van de kunstenaar wordt mede gevormd door een opleiding. We hebben  
gezien dat bijna geen van de kunstenaars een educatieve opleiding heeft genoten. De  
KIK hebben over het algemeen een opleiding in een toegepaste richting en zijn na hun  
opleiding vooral ruimtelijk of driedimensionaal gaan werken. De ETK zijn over het algemeen 
na hun kunstopleiding doorgegaan in andere disciplines: film, performance en onderzoek 
naar educatie. 
 Een groot verschil is hoe de kunstenaars hun artistieke werk in relatie tot educatie zien. De 
KIK voelen zich over het algemeen meer kunstenaar dan docent, de ETK maken dit onder scheid 
niet; voor hen is educatie een onderdeel van hun artistieke onderzoek. Omdat de KIK echt een 
onderscheid maken tussen hun artistieke werk en educatieve werkzaamheden geven ze aan 
dat ze hun artistieke werk willen blijven ontwikkelen, iets wat de ETK niet zeggen. 

Een van de overeenkomsten van de kunstenaars is hun visie op educatie: ze willen allen dat 
leerlingen breder leren kijken en zien onderwijs als een spel. Alle kunstenaars vinden dat 
educatie moet gaan over reflecteren op jezelf en de wereld om je heen. Kunstenaar 3 zegt:  
“Ik wil ze de waarde van hun eigen plek duidelijk maken, de waarde van het leven.”   
 Daarnaast zien alle kunstenaars dat procesmatig werken een belangrijkere plek zou  
moeten krijgen binnen het onderwijs, waar ruimte zou moeten zijn voor leerlingen om fouten 
te mogen en durven maken. 
 Een groot verschil zien we in de visie en het gebruik van materiaal. De KIK onderzoeken 
vaak vorm- en beeldaspecten en werken deze vervolgens uit. Kunstenaar 1 zegt: “Mijn  
onderzoek start meestal vanuit het bewerken of manipuleren van materiaal.” Kunstenaar 
2: “Ik werk altijd met twee contrasten, contrast in thema of een contrast in letterlijk kleur, 
bijvoorbeeld.” De ETK zien materiaal breder. Zij laten zich meer leiden door een onderzoeks-
vraag dan door een materiaal of discipline. Kunstenaar D zegt dat alles potentieel inspirerend 
materiaal kan zijn: “Ontmoetingen, dingen die ik lees en plekken waar ik ben, mensen, 
ideeën.” Kunstenaar A geeft aan: “Hoe acteer je, hoe speel je jouw rol in het dagelijks leven?  
In iedere situatie neem je een andere rol aan.”
 Voor de KIK is het vaak moeilijk om gemotiveerd aan educatieve projecten te werken.  
Dit komt doordat ze vaak minder betaald worden dan voor hun eigen artistieke werk, de 
desinteresse van de leerlingen tijdens de lessen erg demotiverend werkt én ze het moeilijk 
vinden binnen de structuur van een school te werken. Kunstenaar 2 zegt: “Op een middel-
bare school word je zo’n juf. Je bent alleen maar bezig met een klas te motiveren terwijl ze  
zoiets leuks kunnen doen.” Ze halen vooral motivatie uit het willen overbrengen van het  
belang van hun vak en ze willen graag hun enthousiasme over hun beroep delen. Soms is  
het ook moeilijk om als kunstenaar aan betaalde projecten te komen en is educatie een  
manier om hun werkzaamheden te verbreden. 
 Zoals we eerder hebben geconstateerd zien we dat bij de ETK de educatieve projecten 
vaak voortkomen uit hun eigen artistieke proces; het kan los van elkaar staan, maar het vloeit 
veel meer in elkaar over dan bij de KIK. Kunstenaar A, C en D geven aan dat hun werkwijze 
voor hun artistieke onderzoek niet veel verschilt van hun kunst-educatieve projecten:  
Kunstenaar A: “(...) of je het communiceert met jongeren of met je werk dat is eigenlijk geen 
verschil. Ik vind het thema interessant, dat houdt mij bezig.” Kunstenaar D: “(…) mijn werk-
wijze als docent of kunstenaar is hetzelfde, daarin zie ik geen verschil, maar ik maak het 
explicieter in een lesomgeving.”

Het kunsteducatieve project
Om de verschillen van de educatieve projecten te onderscheiden, hebben we gekeken naar de 
manier waarop het project is opgezet, de inhoud van het project, wie de inhoud heeft bepaald 
en op welke manier de inhoud wordt aangeboden (didactiek). 
 Zoals we eerder hebben kunnen lezen ligt het initiatief van de projecten van de KIK vaak 
bij de school of bemiddelaar. Daarbij heeft de school al een concreter beeld van de invulling 
van het project, de kunstenaars worden hier op geselecteerd, meestal vanuit hun discipline. 
Vervolgens kunnen de kunstenaars de invulling van het project verder bepalen. Bij de opzet 
wordt vooral gekeken naar het maakproces binnen een bepaalde discipline en er wordt 
gewerkt naar een concreet eindproduct. De ETK zijn weliswaar meestal ook gevraagd door 
een bemiddelaar of museum maar daar is de aanleiding een onderwerp waarin de kunste-
naar zelf werkt of een tentoonstelling van dat moment. De opzet van de meeste projecten 
van de ETK is onderzoekend van karakter, de leerlingen nemen deel aan dit onderzoek. De 
onderzoeksvraag is van tevoren door de ETK geformuleerd, de uitwerking en vorm zijn deels 
opgezet, maar zijn tijdens het proces vrij te interpreteren en aan te passen.
 Met betrekking tot de didactiek zien we zowel een aantal overeenkomsten als een aantal 
verschillen tussen de KIK en de ETK. Overeenkomsten zien we bij de werkvormen: alle 
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kunstenaars starten met een introductie en tijdens de les reflecteren ze op gemaakte keuzes 
en (tussen)resultaten. Dit gebeurt in bijna alle gevallen door het stellen van vragen. “Meer 
vragen stellen zodat er meer details komen”, meldt kunstenaar B of “vragen aan elkaar stellen 
om zo de diepte in te gaan”, zegt kunstenaar A. Bijna alle kunstenaars hanteren een vorm van 
evalueren, als ze er tijd voor kunnen maken. Ze geven aan dat het een belangrijk onderdeel is 
van het proces. Het proces wordt daardoor verdiept en leerlingen worden geprikkeld om weer 
op een andere manier naar hun werk te kijken. Beide groepen kunstenaars maken gebruik 
van een bepaald kader om de ruimte voor de inbreng van de leerling af te bakenen. 
 Alle kunstenaars geven aan dat hun rol tegenover de leerlingen meer begeleidend of  
coachend is. De KIK begeleiden met expertise op het gebied van de techniek en hun disci-
pline. De ETK begeleiden door de inrichting van de ruimte, ze willen de leerlingen uitdagen 
om op de ruimte te reageren. De meeste KIK laten de leerlingen vooral vanuit de techniek aan 
het werk gaan, het maakproces neemt dus veel tijd in beslag. De ETK daarentegen lijken meer 
tijd te nemen voor het gesprek als onderdeel van het onderzoek. Met betrekking tot de mate 
van samenwerken zien we verschillen, maar die verschillen kunnen niet worden gekoppeld 
aan één van de onderzoeksgroepen. 
 De projecten van de ETK lijken over het algemeen langer te duren dan de projecten van 
de KIK. En daarnaast vinden drie van de vier projecten van de ETK (deels) plaats buiten de 
schoolmuren, terwijl drie van de vier projecten van de KIK op school plaatsvinden. 

Opbrengsten
We hebben gezien dat alle kunstenaars het proces belangrijker vinden dan het eindresultaat of 
eindproduct. Bij de KIK werken de leerlingen toe naar een eindproduct, vooral omdat de school 
dit belangrijk vindt. Ondanks het feit dat de KIK veelal met de leerlingen werken aan een eind-
resultaat, geven de kunstenaars aan dat het bij hen ook meer gaat om het maakproces, het leren 
kijken en samenwerken. Kunstenaar 3 nuanceert dit: “Mij gaat het nooit om het eindresultaat, 
maar om het oefenen.” Toch is er vaak wel een materialistisch product dat door de leerlingen  
individueel is gemaakt. Kunstenaar 3 voegt toe aan haar idee over het eindproduct: “Al zeg je 
‘het gaat niet om het product’, een succesvol eindproduct is toch wel heel fijn.” Leerlingen 
nemen dat product (wel of niet met trots) mee naar huis, zij zijn vervolgens de eigenaar daarvan.
 De ETK geven aan dat het gaat om het onderzoeksproces. Kunstenaar C: “I come from the 
perspective from learning by doing, or unlearning by doing, but also by thinking by doing. 
It is the process not the end product.”  Bij kunstenaars A, B en D gaan de genoemde leerop-
brengsten niet om een maakproces of materiaal, maar om bepaalde inzichten. Kunstenaar 
D zegt: “Plezier in dingen uitzoeken en ook in sommige gevallen frustraties; dat het kunste-
naarschap niet gewoon ‘maar alles kunnen doen’ is, dat denkt iedereen maar altijd, dat 
kunstenaars maar gewoon een beetje bezig zijn, maar je komt jezelf gewoon als eerste tegen 
en dat is de moeilijkste discipline: jezelf tegenkomen.” 
 Bij de ETK zien we dat de kunstenaar meer eigenaar is van het project. De afronding 
van een project is niet zozeer een product, het zijn eerder nieuwe onderzoeksvragen die weer 
worden  meegenomen in het artistieke proces van de kunstenaar. Leerlingen en de gesprek-
ken die ontstaan zijn het “materiaal” van de kunstenaar. De leerling neemt veelal een 
ervaring  mee naar huis, eerder dan een eindproduct. 
 Naast een eindresultaat zijn ook de leeropbrengsten van de leerlingen niet onbelangrijk bij 
educatieve projecten. Deze leeropbrengsten zijn alleen vanuit de optiek van de kunstenaar 
onderzocht. Kunstenaar C geeft aan dat zij niet goed weet wat de leeropbrengsten zijn voor de 
leerlingen, maar over haar eigen leeropbrengsten zegt ze: “I am using them in order to inves-
tigate schoolsystems.” Alle kunstenaars, zowel KIK als ETK, vinden hun projecten in meer of 
mindere mate geslaagd. Het enthousiasme van de leerlingen speelt daarbij een grote rol. Een 
verschil met betrekking tot de opbrengsten is dat bij de ETK, in tegenstelling tot de KIK, de 
projecten vaak goed worden gedocumenteerd in de vorm van een publicatie of website. 

Conclusie
De hoofdvraag van het onderzoek “In hoeverre zijn er verschillen tussen de educatieve 
projecten in het voortgezet onderwijs van ETK en KIK?” kan als volgt beantwoord worden: 
er zijn wel degelijk verschillen aan te wijzen tussen de educatieve projecten van de ETK en 
van de KIK. De ETK zien hun artistieke werk niet los van hun educatieve werk, terwijl de 
KIK hun artistieke en educatieve werk als twee aparte gebieden zien. De ETK werken veelal 
vanuit een onderzoeksvraag waarbij de vorm van uitwerken niet van tevoren vastligt, terwijl 
de KIK meestal een strakker kader hebben waarbinnen ze (moeten) werken, met meestal een 
duidelijk eindproduct. De projecten van de ETK roepen juist nieuwe vragen op en zijn minder 
gericht op een eind(resultaat). De projecten van de ETK worden vaker goed gedocumenteerd. 
Projecten van de KIK sluiten meer aan bij de manier van werken binnen een school: deze 
zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, er wordt gewerkt aan een eindproduct en 
dit wordt gepresenteerd. De leerlingen krijgen, binnen de kaders van materiaalgebruik, de 
vrijheid om zelf iets te maken, al dan niet in groepjes. Het eigenaarschap lijkt veelal bij de 
leerlingen te liggen. Projecten van de ETK richten zich op eigen onderzoek/concepten van de 
ETK waar de leerlingen aan deelnemen. Doelen of opbrengsten voor de leerlingen lijken voor 
de ETK niet richtinggevend. Het eigenaarschap lijkt veelal bij de kunstenaar te liggen. 

Discussie en aanbevelingen
In de inleiding vroegen we ons af of hier werkelijk sprake is van een nieuwe beweging in het 
kunsteducatieve veld. Hoewel er enkele overeenkomsten zijn tussen de educatieve projecten 
van de ETK en de KIK (bijvoorbeeld: fouten durven maken; proces belangrijker vinden dan 
het eindresultaat; rol leerling en docent is gelijkwaardiger; buiten de lijnen leren denken), 
mogen we op grond van de gevonden resultaten concluderen dat de “educational turn” een te 
onderscheiden beweging is binnen de kunsteducatie. Er lijkt echter geen sprake te zijn van 
een grote beweging, want we konden weinig concrete voorbeelden vinden. 
Het is aan te bevelen om lopende projecten van zowel de ETK als de KIK te observeren en de 
initiatiefnemer(s) van die projecten (museum/galerie en/of bemiddelaar en/of school) te inter-
viewen. Dit zal zeker nieuwe inzichten opleveren. Daarbij kunnen de leeropbrengsten van de 
leerlingen, vanuit de optiek van de leerling zelf, worden opgenomen. 

ETK vs KIK: in hoeverre verschillen educational turn kunstenaars van kunstenaars in de klas?
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Inleiding
Dit onderzoek geeft zicht op wat de studenten van de iPabo thuis aan kunstzinnige activitei-
ten doen, waarom en hoe ze dat doen en waar er mogelijkheden liggen voor de docenten om 
hierbij aan te sluiten. Het gaat om de zogenaamde “thuiskunst” van deze studenten: de bui-
tenschoolse kunstzinnige activiteiten van studenten. Het betreft de actieve beoefening van 
muzikale, dansante, dramatische, beeldende, audiovisuele of literaire activiteiten, thuis of in 
clubverband (Haanstra, 2008; van Hoek, 2010 en Walvis & Wouters, 2011). Receptieve beoefe-
ning, zoals het kijken naar ballet, concerten bijwonen of het lezen van literatuur valt buiten dit 
onderzoek. Voor zover bekend, is er nog niet eerder onderzoek gedaan naar de thuiskunst van 
studenten (18 tot 24 jaar) en naar de audiovisuele, literaire en dramatische thuiskunst.
 In haar missie en visie staat te lezen dat de iPabo belang hecht aan innovatie, waarbij  
de talenten van kinderen en studenten centraal staan (www.iPabo.nl). De iPabo heeft  
een start gemaakt met het vernieuwen van het curriculum op grond van het proefschrift 
Cultureel Sensitief Leraarschap van Susam (2015). Een van de pijlers van Susam’s visie is dat 
het leerbiografisch perspectief – de persoonlijke leergeschiedenis van de student, de eigen 
ervaring – het vertrekpunt zou moeten zijn voor het opleiden van de student. Inzicht in de 
belevingswereld van studenten is hierin essentieel en thuiskunst maakt deel uit van die  
belevingswereld. Daarnaast is het voor studenten van de iPabo belangrijk om aan te sluiten 
bij de belevingswereld van de kinderen in hun beroepspraktijk. Centraal in dit onderzoek 
staat dan ook de vraag: Welke thuiskunst wordt er door de studenten van de iPabo gemaakt 
en speelt die thuiskunst een rol in de lessen die zij krijgen en geven? 

Methode
Data voor dit onderzoek zijn verkregen uit zestien verdiepende interviews met eerste- en 
tweedejaars studenten. Voorafgaand aan de interviews hebben 288 eerste- en tweedejaars 
studenten in Alkmaar en Amsterdam een schriftelijke enquête ingevuld. De studenten 
konden een keuze maken uit een brede selectie van kunstzinnige activiteiten die zij buiten 
schooltijd doen en eventueel aanvullingen geven. 
 De ingevulde enquêtes zijn vervolgens verdeeld in acht groepen op basis van de 
verschillende kunstdisciplines. Uit deze acht groepen zijn er steeds twee studenten at  
random gekozen, één uit Alkmaar en één uit Amsterdam. Er werd hierbij geen onderscheid 
gemaakt tussen eerste- of tweedejaars, mannen of vrouwen. Dit deel van de steekproef is dus 
aselect. De zestien studenten die op deze manier zijn geselecteerd, zijn uitgenodigd voor een 
verdiepend interview. De interviews waren half- of gedeeltelijk gestructureerd van aard. De 
resultaten van de interviews zijn in vier stappen gecodeerd en samengevat.
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Resultaten

Soorten thuiskunst

Uit de enquêtes is gebleken dat de iPabo-studenten thuis actief zijn in verschillende kunst-
disciplines. Het blijkt dat vier vijfde van de studenten doet aan audiovisuele vormen van 
thuiskunst. Meer dan de helft van de studenten doet aan beeldende en muzikale thuiskunst 
en ongeveer een derde aan literaire en dansante thuiskunst. Aan drama wordt het minst 
gedaan, maar toch nog door iets minder dan een derde van de studenten. Studenten zijn 
gemiddeld actief in drie verschillende disciplines. Er kan gesteld worden dat de studenten 
veel aan thuiskunst doen: 96% beoefent een of meerdere vormen van thuiskunst. In de zes-
tien interviews hebben we de studenten gevraagd naar de aard van hun activiteiten. In alle 
disciplines blijkt het zowel om uitvoerende als scheppende activiteiten te gaan. Onder een 
scheppend proces wordt in dit onderzoek verstaan: het maken van iets nieuws, ook als dat is 
samengesteld uit al bestaande delen. Een mooi voorbeeld hiervan is het aanpassen van een 
bestaand patroon om “eigen” kleding te maken. Onder een uitvoerend proces wordt verstaan: 
het uitvoeren van een werk dat al bestaat en er niets nieuws aan toevoegen. Een voorbeeld 
hiervan is een dans of muziekstuk precies zo uitvoeren zoals de docent voordoet en daar niets 
nieuws aan toevoegen. Zoals blijkt uit het onderzoek van Haanstra (2008) speelt het nadoen 
en kopiëren een belangrijke rol bij thuiskunst. Binnen het scheppende proces is er verschil in 
de mate waarin een werk nieuw is. Soms is dit vrij klein, zoals een bestaand lied dat in een 
langzame versie wordt gezongen. Soms is dit heel groot, bijvoorbeeld als er vanuit het niets 
wordt gecomponeerd: “Ik begin blanco, ga improviseren op een beat, als het goed klinkt ga ik 
door.” De studenten gaan dan “op zoek naar oplossingen, toeval gebruiken, experimenteren.”
 De eerste- en tweedejaars studenten van de iPabo doen veel aan thuiskunst. Wat ze ma-
ken en doen is zeer divers, maar vrijwel altijd is er sprake van een scheppend proces. De mate 
waarin studenten nieuwe elementen toevoegen is daarbij wisselend. De beginstap is meestal 
het zoeken naar een voorbeeld of inspiratie op internet. De eerste aanleiding om te beginnen 
met een vorm van thuiskunst komt vanuit de directe omgeving: ouders, familie of buren. 
Dit wijkt af van het onderzoek van het SCP (van den Broek, 2010) waar andere kunstenaars 
een belangrijkere inspiratiebron waren dan ouders, familie, vrienden of leerkrachten. Het 
beoefenen doet men echter vooral met vrienden of alleen. De studenten geven aan dat aanleg 
een belangrijke rol speelt bij de reden om een bepaalde vorm van thuiskunst te beoefenen: 
“Dans zal altijd onderdeel van mijn leven zijn”, “Ik zong al in de wieg, het is onderdeel van mijn 
persoonlijkheid”, “Het zit in je of niet”, “Ik kan niet zonder”, “Zingen en acteren heb ik altijd 
gedaan”, “Ik houd van schrijven, het komt uit mezelf” en “Het is deel van mezelf.”  Van huis uit 
wordt de student gewaardeerd om wat hij of zij kan. 

Functies van thuiskunst

De discipline audiovisuele thuiskunst wordt door het merendeel van de studenten beoefend. 
Opvallend is dat Instagram, fotografie en film bij elkaar door de meeste van de studenten 
die iets doen met audiovisuele thuiskunst wordt gebruikt. Dit heeft veelal te maken met de 
sociale functie van deze vorm van thuiskunst. Studenten delen, maken contact en krijgen 
waardering. Uit de interviews blijkt dat zowel de sociale functie als de procesfunctie (het 
plezierige en ontspannende van het maken van thuiskunst, het uiten van emoties) even vaak 
als reden wordt genoemd bij het beoefenen van thuiskunst. Dit geldt voor alle disciplines. 
Je kunt dus spreken van een introverte en een extraverte functie die door de studenten 
even belangrijk wordt gevonden. Een mooi voorbeeld daarvan leveren de resultaten van de 
audiovisuele thuiskunst. Een student geeft bijvoorbeeld aan vooral te publiceren waarvan ze 
denkt dat anderen dat leuk vinden, “het mooie leven”, zoals blijkt uit de volgende uitspraken: 
“Ik denk er wel vaak over na, van hoe zouden andere mensen hier over denken? Stel ik zet dit 
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op Instagram, zouden andere mensen dat dan interessant vinden om dat terug te zien van 
mij?”, “dan word ik er op zich best wel vrolijk van en je ziet dat het aanslaat. Dat mijn vrienden 
erom moeten lachen en dan denk ik ook wel van ‘O, ja nice!’” en “Soms gooi ik het wel eens op 
Facebook. Ja. Als ik denk dat het écht grappig is.” Er werd echter ook verteld dat Instagram 
werd gebruikt als een soort troost na een nare dag. “Als ik dan een rotdag heb gehad, kan ik 
altijd even op mijn Instagram en dan zie ik wel al die herinneringen, die leuke herinneringen.” 
Door te kijken naar de foto’s van het eigen leuke leven, voelde de student zich beter.
 Ook bij muziek, dans, drama, beeldende en literaire thuiskunst worden de sociale en  
emotionele factoren benoemd. Bij muziek wordt er veel samen gezongen en gemusiceerd, 
maar ook alleen thuis op het eigen kamertje. Het meest wordt er door studenten gedanst bij 
het uitgaan, maar ook thuis met de Wii (spelcomputer). Bij drama wordt “personen nadoen” 
het meest gedaan, vaak voor de lol met vrienden. Drama helpt studenten echter ook op moei-
lijke dagen voor de klas. Ze kunnen beter hun rol als leerkracht spelen. Bij beeldende thuis-
kunst wordt veel getekend en geschilderd. De emotionele functie lijkt hierbij het belangrijkst, 
hoewel de waardering hiervoor ook als belangrijk wordt ervaren. Ook bij literaire thuiskunst 
lijkt het accent vooral op de emotionele functie te liggen, een dagboek bijhouden en verhalen  
schrijven wordt daarbij het meest gedaan. De categorieën die hierop volgen zijn songteksten
en brieven schrijven. Hier wordt de sociale functie weer zichtbaar.
 Het is wisselend waar, wanneer en hoe vaak studenten aan thuiskunst doen. Iedere 
discipline heeft echter kenmerken die daar een rol bij spelen. Tekenen, schilderen en schrijven 
worden vaker alleen thuis uitgevoerd dan dans, drama en muziek. Het non-formeel leren, het 
leren bij een club of vereniging dus, wordt dan ook genoemd bij muziek, dans en drama. De 
motivatie om iets moois te willen maken wordt vaker genoemd bij beeldend en literair, hoewel 
er bij beeldend vaak ook een functionele toepassing voor is. Daardoor wordt het creatief bezig 
zijn als nuttig ervaren: “Dan denk ik van, of ik kan muziek maken, of ik kan tv gaan kijken, 
bijvoorbeeld. Dan denk ik dat ik muziek maken een stuk leuker vind, want uiteindelijk: je 
produceert ook wat, je maakt ook uiteindelijk iets.”
 Vaak worden beeldende thuiskunstproducten cadeau gedaan. Soms gebeurt dat ook bij 
literaire producten: “Af en toe vind ik het gewoon leuk om mijn vriendinnetje te verrassen met 
iets leuks in de vorm van een gedichtje.” Hoewel de emotionele functie in de eerste instantie 
bij deze disciplines het belangrijkst lijkt, blijkt de sociale functie toch ook weer een grote rol 
te spelen. Door de opmars van mogelijkheden om zelf te publiceren op internet worden er 
nu ook sociale aspecten toegevoegd aan vormen van thuiskunst die oorspronkelijk wat  
meer individueel en op emoties gericht waren. Een student vertelt over zijn filmpjes op 
sociale media: “Ik vind het leuk om zelf-sadistisch-achtige humor te maken om andere  
mensen te laten lachen.”

Kunstvakken op de iPabo

Over het algemeen worden de kunstvakken op de iPabo als nuttig ervaren. Sommige studenten 
geven aan meer aansluiting te willen bij de eigen thuiskunst. Anderen vinden dat niet nodig: 
“School is school en thuis is thuis.”  De wens leeft om eerst meer te doen aan eigen vaardig-
heid met betrekking tot de kunstvakken en daarna pas aandacht te besteden aan de didac-
tiek. Met name de studenten die drama beoefenen als thuiskunst blijken meer aansluiting 
met de kunstvakken op de iPabo te willen, terwijl studenten die audiovisuele en literaire 
thuiskunst beoefenen dat niet nodig vinden. 

Thuiskunst inzetten op de stage

Een aantal studenten zet de eigen thuiskunst in tijdens de stage. Niet alle studenten voelen 
de behoefte dat te doen, zoals blijkt uit dit citaat: “Als ik nou gewoon binnenkom met zo’n 
filmpje, dan word ik al niet meer serieus genomen.” Sommigen geven aan wel meer de eigen 



thuiskunst in te willen zetten, maar dat de materialen niet beschikbaar zijn. Studenten 
zijn in enige mate op de hoogte van de thuiskunst van kinderen in de stageklas. De meeste 
geven aan een meerwaarde te zien in het gebruiken van de thuiskunst van kinderen in de 
lessen. Met name pedagogische aspecten, zoals de betrokkenheid verhogen of een kind “een 
momentje stralen” gunnen worden genoemd. Ook hier komt de emotionele en sociale functie 
naar voren.

Conclusies en discussie
Studenten van de iPabo beoefenen alle vormen van thuiskunst. Daarbij maken de studenten 
graag gebruik van voorbeelden en inspiratiemateriaal, maar in vrijwel alle gevallen worden 
er nieuwe elementen aan het werk toegevoegd. Over voorkeur voor onderwerpen, genre en 
technieken valt geen eenduidige conclusie te trekken. Sociale en emotionele factoren spelen 
een rol. Bij de context van het beoefenen van thuiskunst zijn ouders, naaste familie en buren 
belangrijk. Zij inspireren, stimuleren, waarderen en helpen. Het beoefenen van thuiskunst 
wordt echter meestal alleen of met vrienden gedaan. Waar, wanneer en hoe vaak studenten 
thuiskunst beoefenen is wisselend en heeft meestal te maken met de aard van de thuiskunst. 
Met betrekking tot het proces van het beoefenen van thuiskunst valt het op dat studenten 
vaak internet gebruiken als beginstap en dat zij volhardend zijn in het afmaken van het werk. 
Waardering van anderen is een belangrijke stimulans om door te gaan. Er wordt geleerd 
van naaste familieleden, van vrienden, van zelfinstructievideo’s op internet en in sommige 
gevallen van een docent van een muziek- of dansschool. Veel studenten leren echter ook door 
gewoon aan de gang te gaan en te blijven proberen zichzelf te verbeteren.
 De eigen thuiskunst wordt maar mondjesmaat ingezet tijdens de stage. De meeste studen-
ten zien dat pas voor zich als ze een eigen klas hebben of als de juiste materialen aanwezig 
zijn. De studenten zijn enigszins op de hoogte van wat de kinderen in hun stageklas aan 
thuiskunst doen, maar gebruiken dit niet in de lessen die ze ontwerpen. Ze zouden dat wel 
meer willen, om de betrokkenheid van de kinderen te verhogen en om positieve aandacht te 
geven aan individuele kinderen. 
 Ongeveer de helft van de studenten vindt dat de iPabo voldoende aansluit bij hun thuis-
kunst. Over het algemeen worden de lessen in de kunstvakken op de iPabo nuttig gevonden. 
Een deel van de studenten vindt meer aansluiting niet wenselijk. De aard van de thuiskunst 
zou hiermee te maken kunnen hebben. Sommige thuiskunst wordt echt als privé ervaren. 
Een ander deel zou willen dat er meer aandacht zou komen voor de eigen vaardigheid en 
daarna pas voor didactiek. Meer aandacht voor vaardigheden en technieken, alvorens voor-
beeldlessen voor de stage aan te bieden, zou dus een mogelijkheid zijn voor iPabo-docenten 
om aan te sluiten bij de thuiskunst van studenten. Dit wordt echter slechts door een deel van 
de geïnterviewde studenten wenselijk gevonden. 
Meerdere studenten geven aan dat hun thuiskunst deel uitmaakt van hun persoonlijkheid. 
Ze geven ook aan dat het voor kinderen belangrijk is aandacht te geven aan thuiskunst met 
het oog op betrokkenheid en positieve aandacht. Wellicht geldt dit ook voor studenten. De 
vraag rijst echter of de iPabo wel moet aansluiten bij de thuiskunst van studenten. En als voor 
aansluiten gekozen wordt, wat dan de beste manier is. 

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen dat in ieder geval de kunstdocenten op de iPabo op de hoogte zijn van 
de thuiskunst van de studenten om er gedifferentieerd bij aan te kunnen sluiten, zoals dat 
ook graag wordt gezien bij de lessen die de studenten zelf verzorgen. Er zouden lessen ingezet 
kunnen worden die aansluiten bij de studenten door gebruik te maken van de drie ingrediënten 
van altermoderne kunsteducatie, te weten intercultureel, procesgericht en leerlinggestuurd 
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(Groenendijk, Hoekstra & Klatser, 2011). Deze wijze van lesgeven zou voor studenten over-
draagbaar zijn naar hun eigen situatie op de basisschool en aansluiten bij de visie van Susam 
(2015), waarbij het onderwijs aansluit bij de leergeschiedenis van de student.
Om op de wens van de student in te gaan en meer aan te sluiten bij hun eigen
vaardigheden zou kunnen worden overwogen om studenten elkaar les te laten geven
vanuit hun eigen thuiskunst, zodat de studenten van elkaar leren (peer teaching). De
student zou daar wel vrij in gelaten moeten worden, omdat de kans bestaat dat de
student het anders als “onteigening” van de eigen thuiskunst gaat zien. Een
aanbeveling zou zijn om een onderzoek te doen op welke manier thuiskunst de iPabo
binnengehaald zou kunnen worden, zonder dat de student het gevoel krijgt dat zijn
thuiskunst hem wordt “afgepakt”.
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Inleiding
Het samenstellen van een portfolio voor de toelating aan een kunstacademie is voor een  
leerling een belangrijk schakelmoment naar een gewenste toekomst. In Nederland wordt op 
bijna alle kunstacademies met een toelatingsprocedure gewerkt. Het portfolio speelt daarin 
een belangrijke rol, veelal in combinatie met een gesprek (Brouwer, 2014). Meestal wordt  
gevraagd om een selectie van divers werk mee te nemen: tekeningen, schilderijen,  
sculpturen, foto’s en digitaal werk. 
 Een portfolio is van oorsprong een grote map waarin kunstenaars zorgvuldig voorbeelden 
van hun werk verzamelen om potentiële opdrachtgevers te overtuigen van hun kwaliteit 
(Castaglione,1996). Men laat hierin producten zien die nauwkeurig geselecteerd zijn, vandaar 
dat we spreken van een “productportfolio”. Tegenwoordig werkt men in het onderwijs vaker 
met een “procesportfolio”. Men krijgt meer inzicht in zowel houdingen als vaardigheden, zoals 
risiconemen en experimenteren (Lindström, 2006). Ook in het kunstonderwijs in Nederland 
zien we de invloed van de ontwikkelingen omtrent het procesportfolio. Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (SLO, 2007) vraagt bij de eindexamens voor de kunstvakken naar een beeldend 
onderzoek middels een doelgericht werkproces waarbij het werk zo wordt gepresenteerd dat 
het inzichtelijk wordt gemaakt voor de beschouwer. 
 Het portfolio bestaat over het algemeen deels uit werk dat leerlingen op school hebben 
gemaakt en uit “vrij” werk, hetgeen thuis is gemaakt. Uit onderzoek van Folkert Haanstra 
(2008) is gebleken dat er een groot verschil is tussen het werk wat scholieren op school en 
thuis maken. Onder “schoolkunst” wordt verstaan de kunst die alleen functioneel is binnen 
het instituut school, die daarbij geen verbinding maakt met de ontwikkelingen in de  
professionele kunst of voorkeuren van de leerlingen. “Thuiskunst” wordt gedefinieerd als: 
“Beeldende producten […] die kinderen op eigen initiatief buiten schoolverband maken” 
(Haanstra, 2008, p. 9). 
 In zijn artikel over authentieke kunsteducatie gaat Folkert Haanstra dieper in op de  
verschillen tussen thuis- en schoolkunst en de implicaties die deze verschillen hebben voor 
het kunstonderwijs (Haanstra, 2011). De docent fungeert als schakel tussen de leefwereld van 
de leerling en die van de hedendaagse kunst. Om ervoor te zorgen dat er transfer tussen de 
beide domeinen wordt verwezenlijkt, is het nodig om dit expliciet te onderwijzen, zoals door 
complete en complexe  taaksituaties en toepassing in verschillende contexten. 
 Maar hoeveel zien wij hiervan terug in het portfolio? Wat zijn de thema’s en de technieken 
die leerlingen gebruiken bij het maken van werk voor in het portfolio en is aan hun proces 
te zien dat zij, al dan niet door toedoen van een docent, inderdaad aansluiting zoeken bij de 
hedendaagse kunstsituatie? Hiermee komen we bij de centrale hoofdvraag van ons onder-
zoek: Op welke wijze beïnvloeden de ontstaansgebieden de portfolio’s van kandidaten voor 
de toelating tot de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht? 
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Deze vraag bevat de volgende deelvragen:

1.   Welke technieken en onderwerpen zitten in het toelatingsportfolio en hoe zijn deze  
gerelateerd aan de ontstaansgebieden?

2.  Hoe maken kandidaten werk voor het toelatingsportfolio en hoe is dat gerelateerd aan  
de ontstaansgebieden?

3.  Welke kwaliteitskenmerken kennen de docenten toe aan het portfoliowerk en in  
hoeverre zijn deze kwaliteitskenmerken gerelateerd aan de ontstaansgebieden?

Onderzoeksopzet
We hebben ons onderzoek op de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving HKU 
(BKV) gedaan omdat de beantwoording van onze hoofd- en deelvragen voor zowel het hoger 
beroepsonderwijs als het voorgezet onderwijs interessante antwoorden kon opleveren.
Op de dag van de toelating deden we een mondelinge oproep waarna er acht kandidaten  
tussen 17-21 jaar wilden meewerken aan het onderzoek.
 We hebben de hoofdvraag onderverdeeld in een drietal deelvragen. Om de vragen te 
beantwoorden hebben we de kandidaten, tijdens een interview van ongeveer een half uur, be-
vraagd over hun werkwijze, naar aanleiding van een aantal werken in hun toelatingsportfolio. 
De interviews van de kandidaten zijn vervolgens getranscribeerd en open gecodeerd volgens 
de in vivo methode. Hieruit kwamen de volgende aspecten naar voren die een rol spelen in het 
maken van werk voor in het toelatingsportfolio: motivatie, voorbereiding, uitvoering, feedback 
& reflectie en omgeving. We hebben vervolgens beschreven wat de invloed van de ontstaans-
gebieden op deze aspecten is.
 Ook hebben we het werk in de toelatingsportfolio’s van de acht kandidaten geanalyseerd. 
We hebben de 290 werken ingedeeld in technieken en onderwerpen en inzichtelijk gemaakt 
in hoeverre er verschillen zijn per ontstaansgebied. Dit hebben we vergeleken met de indeling 
in categorieën volgens Haanstra (2008).
 Als laatste interviewden we twee docenten van de docentenopleiding BKV naar  
aanleiding van de data van zes portfolio’s. Aan de hand van een aantal topics hebben we 
een semigestructureerd interview afgenomen dat ongeveer een uur duurde. Uit de gelabelde 
interviews kwam een codeboom voort waarin de kwaliteit van het portfolio centraal stond; 
deze gegevens hebben we gekoppeld aan de ontstaansgebieden.

Welke technieken en onderwerpen zitten in het toelatingsportfolio en hoe 
zijn deze gerelateerd aan de ontstaansgebieden?
Wat betreft de ontstaansgebieden waarin het werk in het portfolio gemaakt is, is het meest 
opvallend dat 61% van het meegebrachte werk thuis gemaakt is en 35% op school. Slechts 
twee van de acht kandidaten nam cursuswerk (4%) mee naar de toelating. 
 We wilden inzicht krijgen in de toegepaste technieken en konden de volgende acht  
categorieën onderscheidden in het portfoliowerk. (zie tabel 1a)

Wat meteen in het oog springt is dat zowel in het ontstaansgebied thuis als school het over-
grote deel bestaat uit schilder- en tekenwerk. Alleen in het ontstaansgebied “school” wordt 
soms ruimtelijk werk gemaakt, worden druktechnieken toegepast en digitaal werk gemaakt. 
Thuis gebeurt dit niet. Er wordt in geen van de ontstaansgebieden iets met film gedaan.
Naast de technieken wilden we de onderwerpen die zichtbaar waren in de portfolio’s in kaart 
brengen. Dit leverde de volgende indeling op: portret, mensfiguren, abstract werk, natuur,  
stilleven, vormgeving en tekst. (zie tabel 1b). 
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Portretten zijn verreweg het meest aanwezig in alle ontstaansgebieden. In het thuiswerk zijn 
natuur en mensfiguren daarna de meest voorkomende onderwerpen en in cursuswerk is ook 
de natuur een onderwerp. De andere onderwerpen komen thuis en op school in ongeveer 
dezelfde verhouding voor. Alleen in het cursuswerk is de kunstgeschiedenis vaker een inspi-
ratiebron, in het schoolwerk slechts een enkele keer. In geen van de ontstaansgebieden zien 
we werk geïnspireerd op hedendaagse kunst.

Categorieën van thuiskunst

In het onderzoek Thuiskunst van scholieren (Haanstra, 2008) wordt een indeling van vier 
hoofdcategorieën gemaakt: a) Toegepaste kunst, b) Populaire beeldcultuur, c) Persoonlijke be-
leving en ervaring en d) Traditionele kunst. Wij zijn geïnteresseerd in de overeenkomsten en 
verschillen tussen beide onderzoeken wat betreft de vier categorieën van thuiskunst. Naast 
het feit dat ons onderzoek 8 respondenten betrof en er 52 respondenten zijn in het onderzoek 
van Haanstra, is het belangrijk te wijzen op het verschil in leeftijd: de kandidaten uit ons 
onderzoek hebben de leeftijd van 17 tot 21 jaar, de respondenten van Haanstra’s onderzoek 
zijn tussen de 10 en 14 jaar. Veel van de verschillen tussen de onderzoeken kunnen te maken 
hebben met dit leeftijdsverschil.
 

Categorie thuis N=177 school N=101 cursus N=12

Tekenen 50 % 47 %

Schilderen 27 % 21 % 50%

Fotografie 16 %* 16 %

Druktechniek 1 %

Collage 2 % 1 % 8%

Ruimtelijk werk 4 %

Digitaal werk 2 % * 2 %

Gemengde technieken 3 % 9 % 42%

Tabel 1a Technieken per ontstaansgebied. * geheel afkomstig uit één portfolio

Categorie thuis N=177 school N=101 cursus N=12

Portret 37% 46% 58%

Mensfiguren* 21% 10% 17%

Abstract werk 8% 12%

Gebaseerd op natuur 25% 17% 25%

Stilleven 2% 4%

Vormgeving 5% 8%

Tekst 2% 1%

Tabel 1b Onderwerpen ingedeeld per ontstaansgebied. * mensfiguren of lichaamsdelen



Een van deze meest in het oog springende verschillen is dat in het onderzoek van Haanstra 
(2008) 73% van de respondenten ‘Toegepaste kunst’ beoefent. In ons onderzoek selecteerden 
slechts drie van de acht kandidaten toegepast werk, zoals uitnodigingen, wenskaarten en 
posters. Vijf kandidaten selecteerden geen (digitaal) toegepast werk, terwijl zij toelating doen 
voor de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. 

 

Afbeelding A: Voorbeelden thuis en op school gemaakt werk met het onderwerp dieren.

In bovenstaande afbeelding (Afbeelding A) staan een aantal voorbeelden van het onderwerp 
“dieren” ingedeeld op ontstaansgebied. Hier komen de twee categorieën van thuiskunst, na-
melijk “Populaire beeldcultuur” en “Traditionele kunst” zowel in het thuiswerk als het school-
werk terug. Interessant is ook dat kandidaten in beide ontstaansgebieden zeer gedetailleerd 
naar voorbeeld tekenen. 
 Aangezien portretten het meeste voorkomen in de portfolio’s hebben we een poging  
ondernomen om de thuisportretten in te delen in de categorieën en subcategorieën van  
thuiskunst (Haanstra, 2008). Meest voorkomend in het thuiswerk was de categorie “Populaire
beeldcultuur”. Het gaat hier veelal om gedetailleerde, met potlood nagetekende portretten

 
Afbeelding B: Voorbeelden van thuis gemaakte portretten.

gebaseerd op glossy mediabeelden van modellen en popsterren (Afbeelding B). Ook zijn er 
een heel aantal thuis vervaardigde portretten in te delen in de categorie “Persoonlijke beleving 
en ervaring”. Sommige kandidaten houden zich alleen bezig met het verbeelden van emoties 
en gevoelens, dat doen ze op een expressieve en symbolische wijze. Andere kandidaten 
maken juist portretten die onder de subcategorie “Identiteit en wensen” vallen. Het thema 
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thuiswerk

schoolwerk

identiteit wordt overigens ook gebruikt in schoolopdrachten. Deze werken gaan vaak over hoe 
de kandidaat zich verhoudt tot de ander of onderscheidt van de groep. In een aantal portfolio’s 
wordt het thema breder getrokken dan alleen de eigen belevingswereld en wordt er gerefe-
reerd naar de maatschappelijke context.
Los van de categorieën van Haanstra zagen we dat de portfolio’s vooral “affe” producten be-
vatten. Binnen het ontstaansgebied thuis zien we, net als op school, veel tekeningen waarbij 
het om het oefenen van tekenvaardigheden gaat om tot een mooi eindresultaat te komen. Dit 
brengt ons tot de volgende onderwerp van onderzoek.

Hoe maken kandidaten werk voor het toelatingsportfolio en hoe is dat  
gerelateerd aan de ontstaansgebieden?
Voor dit onderzoek vonden we het van belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop werk 
wordt gemaakt. Een belangrijk aspect dat invloed heeft op het maakproces is de motiva-
tie. Onder intrinsieke motivatie verstaan we de drijfveer om een taak te doen vanuit een 
persoonlijke behoefte. Uit de interviews met de kandidaten kwam naar voren dat er sprake 
is van meerdere soorten intrinsieke “drijfveren”. De drijfveer om ergens betekenis aan te 
geven wordt meestal gekoppeld aan gevoelens, waarbij symboliek wordt ingezet om tot een 
persoonlijke uitdrukking te komen. Op school heeft de innerlijke drijfveer voor het maken 
van werk minder vaak te maken met gevoelens en het meest te maken met het ontwikkelen 
van vaardigheden. Dit laatste is overigens ook thuis een belangrijke drijfveer. Op school is de 
extrinsieke motivatie een belangrijke drijfveer voor handelen: een cijfer. 

     “ Ja ik dacht, ik wou iets maken over gevoel, het eerste 
wat in me opkwam was angst, om angst uit te beelden. 
[…] omdat het een hele sterke emotie is, je kan er veel 
mee in het werk.”

     Afbeelding C: Emoties in schoolwerk

Thuis is het antwoord op de vraag naar waar de aanleiding of inspiratie voor het maken van 
werk wordt gezocht, opvallend vaak het internet. Daarnaast zitten ideeën in het hoofd en die 
worden “eruit getekend”. Het denken neemt volgens de kandidaten veel tijd in beslag. Op 
school voelen kandidaten zich minder vrij om lang over iets na te denken en daar wordt inter-
net bijna niet als inspiratiebron gebruikt.
 Door sommige kandidaten wordt zowel op school als thuis het experiment als van belang 
voor het maakproces gezien. Maar duidelijk komt naar voren dat kandidaten op school niet 
de opdracht krijgen of aangemoedigd worden te experimenteren. Wel geven ze aan dat ze 
zich op school soms “gedwongen” voelen met andere materialen en technieken te werken, 
hetgeen leidt tot diverser materiaalgebruik. 
 Thuis is er nauwelijks sprake van feedback op het proces. Blijkbaar laten kandidaten thuis 
niet hun tussentijdse producten zien en vragen zij ook niet tijdens het proces aan anderen er 
iets over te zeggen. Op school is er die feedback wel, met name door de docent. Deze feed-
back gaat zowel over vorm als inhoud, soms is deze feedback nogal “dwingend”, maar vaak 



ook gericht op het “losser” worden en een opdracht “vrijer” uit te voeren. Kandidaten noemen 
regelmatig in de interviews dat docenten feedback geven op het feit dat er weinig proces te 
zien is. 
 Feedback op het product wordt bij thuiskunst soms live, soms via Facebook of andere 
wegen op internet gevraagd en gegeven. Opvallend is de openheid waarmee kandidaten hun 
werk aan vreemden laten zien. Ze willen daadwerkelijk reacties uitlokken op hun werk en la-
ten eindproducten zien waar zij tevreden over zijn. De reactie van de docent op school op het 
eindproduct vinden ze prettig als het om een goed cijfer gaat. 
 Een “mooi” product wordt volgens de kandidaten bereikt door een proces dat onder  
controle is. Thuis is het makkelijker even iets anders te gaan doen op momenten van frustra-
tie: wanneer er de angst is “om iets te verpesten”. Kandidaten geven aan dat zij thuis meer 
concentratie op kunnen brengen dan op school. Op school vinden ze het belangrijk om een 
eigen draai te kunnen geven aan een opdracht en krijgen ze liever vrije opdrachten die zij 
zelf in kunnen vullen. De schoolse situatie geeft hen minder ruimte terwijl de kandidaten op 
school wel vaker uitgedaagd worden om met andere materialen te werken en onderzoek te 
doen in de vorm van schetsen. Deze procesmatige manier van werken wordt door docenten 
gestimuleerd, maar er vindt daarvan geen transfer plaats naar de thuissituatie.

Welke kwaliteitskenmerken kennen de docenten toe aan het portfoliowerk en in 
hoeverre zijn deze kwaliteitskenmerken gerelateerd aan de ontstaansgebieden?
Als laatste wilden we weten welke kwaliteiten docenten aan de zes portfolio’s toekennen en 
hoe zij denken dat deze zich verhouden tot de ontstaansgebieden. De twee geselecteerde do-
centen HKU hebben meerdere jaren ervaring als lid van een toelatingscommissie. Bij de toe-
lating wordt verwacht dat de samenstelling van het portfolio een brede selectie van (recent) 
werk is. Er wordt ook beschreven wat er moet blijken uit het portfolio: beeldend vermogen, 
kunnen werken naar waarneming en vanuit fantasie; gevoel voor kleur, vorm en materiaal; 
oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid. Overigens wordt hierbij door de geïnterviewde docen-
ten aangegeven dat zij niet naar de losse beoordelingscriteria kijken maar naar de samenhang 
van kwaliteiten. Van de criteria vinden beide docenten de conceptuele, verhalende kwalitei-
ten zeer belangrijk. Daarnaast hechten ze waarde aan de houding van de kandidaat, zoals het 
vermogen tot reflectie en een onderzoekende houding ten aanzien van het werk (experiment) 
en aan eigenheid. 
 Naar aanleiding van het zien van een aantal van de portfolio’s constateren de docenten 
dat er relatief weinig conceptueel en verhalende eigenheid in de portfolio’s te zien is. De 
portfolio’s waar deze kwaliteit wel aanwezig is, zijn de portfolio’s die de docenten het meest 
waarderen. Er is een grote samenhang in deze portfolio’s en opvallend is dat er geen duide-
lijke scheidslijn is tussen de ontstaansgebieden school en thuis. Op school wordt soms de 
inhoud en de vorm van het werk meer onderzocht en uitgewerkt dan thuis. Maar er zijn ook 
“schoolse” opdrachten waar niets van de zeggingskracht van de kandidaat in terugkomt.

In alle portfolio’s zit thuiswerk dat geen beeldende eigenheid heeft. De docenten  
bestempelen dit werk als resultaatgericht, “netjes” en oninteressant; werk waar weinig  
onderzoek of idee aan ten grondslag ligt. Hieronder vallen onder andere de nagetekende 
portretten of op mediabeelden geïnspireerd werk. De docenten vinden de diversiteit in  
gebruik van media minimaal; de meeste portfolio’s bestaan uit teken- en schilderwerk. Het 
enige ruimtelijk werk is op school gemaakt, maar is voor de hand liggend en slecht uitgevoerd. 
Fotowerk dat thuis is gemaakt, wordt gewaardeerd om de eigen zienswijze. De motivatie van 
de kandidaten wordt het meest herkend aan de grootte van het portfolio. Bij weinig werk is 
het moeilijker om te beoordelen hoeveel “passie” de kandidaat heeft. Aan de andere kant zien 
de docenten in grote portfolio’s met enorme hoeveelheden gelijksoortige portretten, niet hoe 
leerbaar iemand is en in hoeverre iemand het experiment wil aangaan, kwaliteiten die nodig 
zijn voor aankomende studenten.
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Conclusies en aanbevelingen
Uit ons onderzoek komt naar voren dat er eigenschappen van thuiskunst ook in het op 
school gemaakte werk voorkomen en vice versa. Docenten van de HKU herkennen in beide 
domeinen werk dat gekarakteriseerd wordt door eigenheid, maar ook werk dat “voor de hand 
liggend” is. Docenten van de HKU herkennen intrinsieke motivatie aan werk waar “passie” in 
zit en aan grotere portfolio’s. Ze geven aan kwaliteiten te kunnen herkennen aan schetsmatig, 
“onaf” werk en werk waarin een experiment te zien is. 
 Kandidaten zijn thuis meer gemotiveerd dan op school. Zij voelen zich op school minder 
vrij om gevoelens te uiten, hetgeen zij juist graag vormgeven door middel van symbolen. 
Voor werk met een sterk persoonlijke signatuur is naar hun gevoel op school minder plaats. 
Thuis is de ruimte er om te “denken” en kunnen kandidaten zelf beslissen op welk moment 
ze iets gaan maken. Maar er wordt thuis weinig onderzoek gedaan door “doen” in de vorm 
van experimenteren. Het spontane karakter dat thuiskunst zou typeren is hierin niet aan-
wezig. De resultaatgerichtheid thuis heeft een “schoolser” karakter dan de vrije en spontane 
eigenschappen die thuiskunst zouden typeren: de leerling is zijn eigen docent die een strikte 
opdracht geeft die “goed” of “fout” kan uitpakken. 
 Kandidaten experimenteren ook nauwelijks op school, terwijl zij wel door de docent uitge-
daagd worden om een proces te laten zien, weliswaar door “doen” en niet door “denken”. Ze 
ervaren procesmatig werken als een schoolse verplichting en zien er niet het nut van in. Zij 
trekken zich weinig aan van de feedback van de docent. Daar waar het schoolwerk een oplos-
singsgericht karakter heeft en slechts een invuloefening is van wat een docent heeft voorge-
schreven, wordt er door de docenten HKU geen eigenheid in herkend. Daarentegen vindt op 
school naar aanleiding van open opdrachten, wel een onderzoek of experiment plaats waarbij 
de leerling zoekt naar persoonlijke betekenissen en erin slaagt een conceptuele gelaagdheid 
in het werk aan te brengen. 
 Wat betekent dit nu voor authentieke kunsteducatie? Kan de docent wel als schakel funge-
ren tussen de eigen ideeënwereld van de leerling en de professionele kunstwereld, of staat hij 
in een onmogelijke spagaat? 

thuiswerk
schoolwerk

Afbeelding D: Verschillen in schoolwerk en thuiskunst.

 “  Ja, daar zie je iemand die zal in de weg gezeten zijn door de docent, want dan moet je weer zo’n  
truttige opdracht doen, terwijl je met bloed wil werken. Ze moesten vast een tekening maken met  
Miró als uitgangspunt.”



Tijdens de interviews viel ons op hoe graag de kandidaten praten over hun werk, maar ook hoe 
weinig zij dat gewend waren te doen. Op de meeste academies wordt veel aandacht besteed 
aan reflectie. Daar is men bezig met het analyseren van werk om de student verder te helpen 
in de ontwikkeling. Docenten in het voortgezet onderwijs zouden kunnen leren over de wijze 
waarop er op academies les en feedback wordt gegeven, dat lijkt op school nog te weinig te 
gebeuren. Op school kunnen docenten hun leerlingen beter voorbereiden op de toelatingen 
door het inzetten van procesportfolio’s, aangezien deze meer inzicht geven in leerbaarheid, 
het hebben van een “eigen stijl” en een onderzoekende houding. Nochtans lijken docenten 
niet in staat het procesmatige werken op een bevredigende manier als didactisch middel in te 
zetten, waardoor leerlingen het nut er niet van inzien. 
 In ons onderzoek komt naar voren dat leerlingen die op school een open opdracht krijgen 
met een complexe inhoud veel meer onderzoek doen en bezig zijn met de probleemdefinitie. 
Hierbij wordt in de opdrachtstelling het “format” van procesmatig werken niet opgelegd, 
maar is de behoefte van de leerling om het probleem op verschillende manieren aan te pakken 
intrinsiek aanwezig. De “wil” iets te onderzoeken komt voort uit de manier waarop de leerling 
door de opdracht uitgedaagd wordt. Deze “kunstenaarsaanpak” zou ook de interesse in de 
hedendaagse kunstsituatie inzichtelijk kunnen maken voor de leerling. Zo zouden ze met hun 
portfolio beter beslagen ten ijs komen bij de toelatingen tot vervolgopleidingen in de kunsten.
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Inleiding
Al geruime tijd zijn wij werkzaam in het kunstvakonderwijs. Angela Linssen als artistiek 
leidster van de opleiding Moderne Theaterdans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten (AHK) en Hélène Meyer als docent van de opleiding Theaterdocent aan de ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Wij waren nieuwsgierig naar de thuiskunst van de 
studenten van onze kunstvakopleidingen en naar de manier waarop de studenten, en ook de 
docenten, een verbinding maken tussen de thuiskunst en het onderwijs.                                                                                            
 In de afgelopen jaren zijn er binnen het primair en voortgezet onderwijs meerdere onder-
zoeken naar de thuiskunst (Haanstra, 2008) en de schoolkunst (Efland,1976) van leerlingen 
gedaan. Deze onderzoeken richten zich met name op de actieve thuiskunst, zoals bijvoorbeeld 
het zelf theatermaken, dansen, musiceren, tekenen of fotograferen.                                                                                                     
Efland (1976) beschrijft schoolkunst als een vorm van kunst die alleen op scholen wordt 
aangeboden, zonder enige relatie met de professionele kunstpraktijk. Binnen het primair en 
voortgezet onderwijs zijn de kunstvakken geen kernvakken, terwijl in het kunstvakonderwijs 
de kunstdiscipline het hoofdvak van de opleiding is en gedoceerd wordt door professionals  
uit de kunstsector. Hierdoor staat de kunstvakopleiding juist in directe relatie met de  
professionele kunstpraktijk.
 Wij gingen ervan uit dat studenten in het kunstvakonderwijs helemaal geen tijd hebben  
om zich naast de opleiding met thuiskunst bezig te houden, maar werden tijdens het 
 onderzoek verrast door het tegendeel. Door de interviews met de studenten van beide 
 opleidingen kregen we inzicht in  en hebben we in kaart gebracht welke kunstzinnige 
 activiteiten studenten, zowel actief als receptief in hun vrije tijd ontplooien. De vragen die  
ons bezighielden, waren: Houden ze zich voornamelijk bezig met de kunstdiscipline waarin  
ze worden opgeleid? Of gaat hun interesse ook uit naar andere kunstdisciplines? Hoe  
verhouden de professionele kunstvakopleiding en de kunstzinnige activiteiten van de  
studenten in hun vrije tijd zich tot elkaar? Zijn het gescheiden werelden of worden er  
crossovers gemaakt? 
 Zowel de AHK als ArtEZ beschrijven in hun instellingsplan het belang van de eigen  
signatuur of artistieke identiteit in de persoonlijke ontwikkeling van hun studenten (AHK, 
2012; ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 2015). Wij stelden ons voor, dat de verbinding 
tussen de thuiskunst van studenten en het onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het 
ontwikkelingsproces van de eigen signatuur van de danser en de theaterdocent. Dit leidde  
tot de volgende onderzoeksvragen: Welke thuiskunst wordt er door de studenten van de  
opleiding Moderne Theaterdans (AHK) en Theaterdocent (ArtEZ) gemaakt? Op welke wijze 
speelt thuiskunst een rol binnen het onderwijs van de beide opleidingen? Op welke wijze  
kan thuiskunst een verrijking zijn in de persoonlijke ontwikkeling van de studenten als  
hedendaagse danser of theaterdocent?
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Onderzoeksopzet, dataverzamelingsmethode 
en analyse
Wij hebben een beschrijvend kwalitatief survey onderzoek (Baarda et al., 2013) gedaan, ge-
richt op de derdejaars studenten van de opleiding Docent Theater van ArtEZ in Arnhem en de 
opleiding Moderne Theaterdans van de AHK. 
 De interviews zijn afgenomen volgens een semigestructureerde vragenlijst met vijf derde-
jaars studenten van beide opleidingen. De geïnterviewde studenten zijn gevraagd om (beeld)
materiaal van hun thuiskunst mee te nemen naar het interview. Deze interviews zijn als inte-
graal transcript gecodeerd met het softwareprogramma MAXQDA.
 Naast de interviews met de studenten is er onder de docenten een online schriftelijke en-
quête gehouden, met een beperkt aantal open en gesloten vragen over de verbinding tussen 
de thuiskunst (actief/receptief) van de studenten en de eigen lessen binnen de opleiding. Vijf 
docenten van beide opleidingen hebben de enquête ingevuld. De enquête is afgenomen via 
Survey Monkey, een gratis online survey programma. 

Twee voorbeelden
We geven hier ter illustratie twee voorbeelden van de thuiskunst van een geïnterviewde  
theaterstudent en een dansstudent. Daarna volgen de algemene resultaten van het  
onderzoek. 

Theaterstudent

De actieve thuiskunst van deze respondent is het verzamelen van incidentele kunst: 
“Ik verzamel foto’s van wat ik zelf noem: incidentele kunst, dat zijn dan gewoon dingen  
op straat, die daar helemaal niet horen, wat ik dan heel erg mooi vind.” (zie Afbeelding 1)

Afbeelding 1: fotografie/theaterstudent

Hij verzamelt die beelden ook van internet, bijvoorbeeld door sites te bezoeken die iets te 
koop aanbieden, zoals “gratis af te halen”. Het gaat dan om beelden die helemaal niet als 
kunst zijn bedoeld, maar bij het vuil zijn gezet of op een plek staan, waar ze niet horen: “Nou, 
de eerste keer overviel het mij gewoon, dat was op een gratis-af-te-halen site. Dat iemand 
daar een foto op zette van een fiets, onder water, van mocht je je fiets kwijt zijn… hier ligt 
die… Dat was de intentie… een mooie foto, heel artistiek.” Hij verzamelt dit vanwege de pa-
radox die hij ziet in de beelden. Ook boeit het hem, dat de foto’s gemaakt worden door mensen 
die helemaal niet met kunst bezig zijn, maar dan toch kunstzinnig zijn. Die tegenstelling 
vindt hij leuk. De gevonden foto’s laat hij aan anderen zien. Ook reclames die hij inspirerend 
vindt en die hij ooit nog kan gebruiken, slaat hij op. 

Daarnaast maakt hij met zijn nieuwe camera foto’s van details (zie Afbeelding 2).
 
  Ik heb het gevoel dat er veel meer achter iets zit, veel meer in iets zit, als je er op inzoomt. 

Bijvoorbeeld, een olifant vind ik een ontzettend mooi dier. Maar als ik hem ga fotograferen 
dan ga ik stukken rimpel fotograferen, ga ik het oog fotograferen. Zijn kaaklijn ga ik foto-
graferen. En dan waardeer ik het nog meer dat het zo een mooi dier is. Het is een mooi dier 
omdat het is opgebouwd uit zoveel elementen. Dat is met gebouwen net zo, met dingen 
net zo. Ik denk dat ik dat de waarde vind van het detail. Dat hoe gedetailleerder iets is, hoe 
mooier het wordt.

Afbeelding 2: fotografie/theaterstudent

Hij verzamelt ook kleding die hij mooi vindt: “En dan niet kostuums die ook bedoeld zijn als 
kostuums. Maar ik verzamel mogelijke kostuums voor mogelijke voorstellingen die ik ooit een 
keer ga maken… Ik ga veel naar rommelmarkten en tweedehandswinkels of zo… Dit kan ik 
ooit een keer gebruiken in een scène of een voorstelling.” Vooral het materiaal spreekt hem 
aan, zoals fluweel. Hij kijkt naar wat voor mogelijke rollen er in het kostuum zitten, tot wat het 
hem inspireert.
 Als receptieve thuiskunst luistert deze respondent naar muziek om zich te laten inspireren. 
Hij gaat naar theater - en dansvoorstellingen en doet – als het kan – mee aan workshops, die 
daarbij worden aangeboden.
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Dansstudent

De actieve thuiskunst van deze respondent is fotograferen, schilderen en borduren. Ze kreeg 
schilderles op de middelbare school en volgde daarna een paar cursussen. Nu schildert ze  
’s avonds om haar geest te ontspannen. Ze borduurde het afgelopen jaar van september tot 
de zomer een schilderij van Klimt (zie Afbeelding 3). 

Afbeelding 3: borduren/dansstudent

Daarnaast is ze actief met hairdressing: “We had a small performance… We had to make a 
small thing in the theme of the 1960s and so hair would… we had to reproduce the whole 
image of the 1960s and hair would be really important, so I had to understand how they did  
it in the 1960s.” Ze doet dit al vanaf haar 10de jaar. Eerst bij haar moeder; later op verzoek  
van haar docent bij voorstellingen. Nu doet ze het ook wanneer haar medestudenten op  
de opleiding een beroep op haar doen. Schilderen en borduren doet ze thuis en alleen.  
Hairdressing is een sociale activiteit en doet ze op verschillende locaties (zie Afbeelding 4). 

Afbeelding 4: hairdressing/dansstudent

Mensen vragen haar omdat ze het goed kan. Ze neemt foto’s van het eindresultaat: “It’s also 
social, actually… And I can do it well. And it’s also for myself, I take pictures. It’s nice and also 
relaxing and you chat and listen to music and have a great time together.” Het schilderen en 
borduren is ontspannend en aangenaam om te doen. Het leidt tot nieuwe ideeën. Ze is niet 
doelgericht, maar houdt van het proces en het resultaat. Dit is anders dan op de opleiding. 
Dan zou het voelen als een examen en zit er veel meer druk achter. Als thuiskunst heb je de 
vrijheid om voor een tijdje te stoppen. 

Resultaten

Inventarisatie thuiskunst

De studenten van beide kunstvakopleidingen beoefenen een groot aantal vormen van thuis-
kunst, zowel actief als receptief. Als actieve thuiskunst beoefenen zij: gamen, Dungeons & 
Dragons (lifegame), taarten bakken en decoreren, tekenen, schilderen, fotograferen, gitaar 
en piano spelen, muziek maken, dansen, choreograferen, schrijven, festivalacts maken, 
kostuums verzamelen, fashion en design, hairdressing. De receptieve vormen van thuiskunst 
die de studenten beoefenen zijn: YouTube films kijken, films kijken, bioscoop-, museum-, 
concert- en theaterbezoek, muziek luisteren en verzamelen, foto’s verzamelen en lezen. Uit 
de interviews komt naar voren dat de theaterstudenten een grotere variëteit aan vormen van 
actieve thuiskunst beoefenen dan de dansstudenten, die zich meer op receptieve thuiskunst 
richten.
Als motivatie om zich aan hun thuiskunst te wijden, benoemen de studenten verschillende 
drijfveren, variërend van “voor de lol” tot een persoonlijke noodzaak; een manier om te ont-
spannen of zich juist te concentreren; een individuele fascinatie of een eigen inspiratiebron. 
Bij de dansstudenten valt op dat ontspanning een belangrijke drijfveer is bij het uitoefenen 
van hun thuiskunst. Sommige theater- en dansstudenten noemen de vrijheid die ze in hun 
thuiskunst ervaren tegenover de druk en de beoordeling binnen de opleiding: “Dus het is heel 
belangrijk dat het ook autonoom iets blijft, dat dat veilig blijft voor de invloeden van wat is 
vaktechnisch en wat is... gewoon ook dat het een gevoelsding mag zijn.” (theaterstudent)

Inbreng van de studenten

Zowel de theater- als dansstudenten ervaren voldoende ruimte in de lessen om hun thuis-
kunst in te brengen. Zij maken daar niet altijd gebruik van en benoemen uiteenlopende 
persoonlijke redenen, zoals onzekerheid en niet willen delen, naast redenen dat het niet pas-
send zou zijn binnen de lesinhoud: “Ik weet dat het zou mogen en dat het zou kunnen… maar 
het ligt dan toch in mijn natuur om het toch eng te vinden om zoiets, wat toch een beetje 
persoonlijk is… om dat te delen.” (dansstudent)
 Er is een verschil in de manier waarop theaterstudenten en dansstudenten hun thuiskunst 
inzetten in de lessen: “Heel vaak doe ik het gewoon.” (theaterstudent)
De theaterstudenten nemen veel initiatief, zoals muziek maken en zingen; terwijl bij de 
dansstudenten de thuiskunst eerder een inspiratiebron is, die op intuïtieve wijze wordt inge-
bracht. Studenten van beide opleidingen ervaren in de maakopdrachten een grotere mate van 
vrijheid om hun eigen thuiskunst in te brengen.

Appèl van de docenten 

De studenten geven te kennen dat de docent bepaalt of thuiskunst een plek krijgt binnen 
de les. De theaterdocenten geven vaker ruimte en bevragen de studenten op analyse en  

Thuiskunst in het kunstvakonderwijs



fascinatie om thuiskunst in te zetten: “Mijn regiebegeleider blijft continue zeiken: ...waardoor 
gaat  bij jou het vuurtje branden? Waardoor, wat is het? Nou, dan kom ik al heel snel bij muzi-
kale dingetjes… Dus, hij blijft heel erg… pushen… wat wil je toepassen?” (theaterstudent)
 De dansdocenten vragen volgens de studenten nauwelijks naar hun thuiskunst. Wanneer 
dit wel gebeurt, gaat het vaak om het inbrengen van een inspiratiebron, zoals een foto of 
boek: “Ik denk dat ze dan meer denken: ‘Ah, die film heb ik gezien, dat heeft te maken met 
dit onderwerp’. Of dit boek heb ik gelezen, misschien heeft iemand anders dat ook gelezen.” 
(dansstudent)

Persoonlijke ontwikkeling

Over de wenselijkheid om thuiskunst in het onderwijs in te brengen, verschillen de theater- 
en dansstudenten van mening. Theaterstudenten zien de verbinding tussen hun thuiskunst 
en het onderwijs als een verrijking in hun persoonlijke ontwikkelingsproces: “Dat ik dan nog 
meer vanuit mijn eigen kracht ga handelen in plaats van dat ik buiten mij om ga kijken… 
wanneer je daar nog meer in bekrachtigd wordt, dan denk ik dat jij als persoon in je persoon-
lijke ontwikkeling, gewoon veel meer opbloeit.” (theaterstudent)
 De dansstudenten vinden het moeilijk om daar een uitspraak over te doen en zien het 
onderwijs en de thuiskunst als twee gescheiden werelden. Een aantal dansstudenten laat 
zich positief uit over de verbinding van hun thuiskunst met het onderwijs, met name als 
inspiratiebron, waardoor er een sterkere persoonlijke verbinding met het dansmateriaal kan 
ontstaan: “Ik zoek een scène op, die ik dan al eerder heb gezien, maar ik kijk dan bijvoorbeeld 
veel gerichter. Naar bewegingen die ze dan doen of sfeer en dat breng ik dan weer in de repe-
titie.” (dansstudent)

Docentenenquête

Uit de docentenenquête valt op, dat de docenten de thuiskunst van de studenten in het 
verlengde van hun vak of project benoemen. De inhoud van de les of het project zijn leidend 
voor hun kennis van de thuiskunst van de studenten. Zoals blijkt uit de interviews met de 
studenten, valt veel van hun thuiskunst buiten het blikveld van de docenten: “Soms in de 
lessen vertellend spel wordt bijvoorbeeld het spelen van een instrument of tekenvaardig-
heid gebruikt bij de presentaties of performances” (theaterdocent) en “An object or music or 
literature that expresses their situations, emotional landscapes. Something they have affinity 
with.” (dansdocent) Zeven van de tien docenten geven aan een verbinding te maken met de 
thuiskunst van de studenten in hun lessen. Slechts drie docenten betrekken de thuiskunst 
van studenten niet in hun lessen. 
 In de voorbeelden die de docenten geven, onderscheiden zich twee categorieën: thuis-
kunst van de student passend bij de lesinhoud en de persoonlijke inspiratie van de student 
als startpunt bij een lesopdracht. Hierbij valt op dat de docenten in beide categorieën alleen 
vanuit de lesinhoud een appèl doen op de thuiskunst van de studenten. Het merendeel van de 
docenten van beide opleidingen geeft wel aan een meerwaarde te zien in de verbinding van 
de thuiskunst van de studenten met het onderwijs. 

Conclusies
De theaterstudenten beoefenen vele vormen van actieve thuiskunst en zetten die bewust 
in tijdens de lessen. Daarentegen richten de dansstudenten zich meer op receptieve vormen 
van thuiskunst en gebruiken de thuiskunst als inspiratiebron, die zij op een onbewuste en 
intuïtieve manier in het onderwijs inbrengen. We vermoeden, dat dit samenhangt met het 
verschil in rol en positie tussen de danser als performer/co-creator en de theaterdocent als 

theatermaker/regisseur. De theaterstudent is als theatermaker gericht op de voorstelling 
vanuit een zelfontwikkeld regieconcept; terwijl de dansstudent als performer/co-creator 
vanuit het concept van de choreograaf werkt en gericht is op het interne proces om zich te 
verbinden met het dansmateriaal. Dit kan een verklaring zijn waarom de theaterstudent zich 
vooral met actieve thuiskunst bezighoudt en de dansstudent vooral gericht is op ontspanning 
en daardoor vaak voor receptieve vormen van thuiskunst kiest.
 De theaterstudenten worden door hun docenten vooral bevraagd op de toepassing van 
hun thuiskunst binnen de maakopdrachten. Hierdoor zetten de studenten hun thuiskunst op 
basis van hun persoonlijke fascinatie bewust in. Het geringe appèl van de dansdocenten op 
de thuiskunst van de studenten kan de reden zijn dat dansstudenten hun thuiskunst en het 
onderwijs als twee gescheiden werelden zien. In de voorbeelden die de dansstudenten geven, 
wordt de thuiskunst als een inspiratiebron binnen een lesopdracht gebruikt. De toepassing 
van de eigen thuiskunst wordt niet door de docenten besproken, waardoor de studenten zich 
minder bewust zijn/worden van de invloed van hun thuiskunst op hun creatieproces.
 Het merendeel van de docenten, zowel van de opleiding Docent Theater als van de oplei-
ding Moderne Theaterdans, zijn positief over de verbinding van de thuiskunst van studenten 
en het onderwijs. Zij zien de meerwaarde in de persoonlijke ontwikkeling van de student als 
toekomstig danser/co-creator en als theaterdocent. Het “out-of-the-box denken”, de eigen sig-
natuur en de samenhang met de andere kunstdisciplines worden als aspecten van verrijking 
genoemd: “Studenten kunnen zich door hun passies voor de thuiskunst onderscheiden en 
hun thuiskunst gebruiken om hun eigen signatuur te ontwikkelen” (theaterdocent), “Ik vind 
het wenselijk en zelfs noodzakelijk dat thuiskunst een plek krijgt in de lessen. Dat kan een 
manier zijn om wat breder over kunst te denken en te ervaren” (dansdocent) en “It is benefi-
cial to make an environment where they can be inspired by their own universes and be able 
to translate this… Thuiskunst is one of the ways to enrich that.” (dansdocent)
Op basis van de interviews met de studenten en de docentenenquête vermoeden wij, dat 
de verbinding tussen thuiskunst en het onderwijs binnen de betreffende opleidingen meer 
kan worden benut dan nu gebeurt. Wij vermoeden, dat deze cross-over tussen thuiskunst en 
het kunstvakonderwijs de eigen signatuur van de theater- en dansstudent zal versterken in 
authenticiteit en artisticiteit en tot een grotere diversiteit zal leiden in interdisciplinariteit en 
interculturaliteit. 

Aanbeveling
Uit dit onderzoek komt naar voren, dat het merendeel van de studenten de verbinding tussen 
thuiskunst en het onderwijs als een verrijking ziet voor hun persoonlijke ontwikkeling. 
Daarentegen blijkt de inzet van de thuiskunst in het onderwijs beperkt. De docent honoreert 
alleen in het verlengde van het eigen vakgebied de inbreng van de thuiskunst van de student. 
Wij denken dat hierdoor de persoonlijke kwaliteiten van de individuele student vaak niet  
(h)erkend worden. 
 Als vervolg op dit beschrijvend kwalitatief onderzoek bevelen wij een interventiestudie 
aan binnen de opleiding Docent Theater van ArtEZ en de opleiding Moderne Theaterdans 
van de AHK. De interventie is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de theater- en 
dansstudenten door lessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren waarin de thuiskunst 
meer ruimte krijgt. 
 In de missie van beide opleidingen (AHK, 2012; ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 2015) 
en in de huidige beroepspraktijk staat de artistieke identiteit van de maker/performer centraal. 
Zo’n interventiestudie kan wellicht een nieuw perspectief bieden in het ontwikkelen van de 
eigen signatuur van de theater- en dansstudent binnen het huidige kunstvakonderwijs.

Thuiskunst in het kunstvakonderwijs



Literatuur

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
(2012). Instellingsplan Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten 2013-2018. 
Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten.

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten  
(2015). Here as the centre of the world. 
Instellingsplan ArtEZ  2016-2021. Arnhem, 
Enschede, Zwolle: ArtEZ Hogeschool voor  
de Kunsten.

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Goede,  
M. de, Julsing, M., Peters, V. & Van der 
Velde, T. (2013). Basisboek kwalitatief  
onderzoek: handleiding voor het opzetten  
en uitvoeren van kwalitatief onderzoek.  
Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Efland, A. (1976). The School Art Style:  
A Functional Analysis. Studies in Art 
Education, 17 (2), 37-44. 

Haanstra, F. (2008). De thuiskunst van  
scholieren. Amsterdam: Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. 

buiten-
schoolse 
educatie 

Thuiskunst in het kunstvakonderwijs



Inleiding
Het uitgangspunt van dit onderzoek is de leefwereld en kunstbeleving van jongeren enerzijds 
en de actuele kunsten en het werken met professionele kunstenaars anderzijds. Wij hebben 
dit onderzoek verricht bij DOX die volgens ons aan bovengenoemde eigenschappen voldoet:

  DOX is een dynamisch Utrechts gezelschap van zelfstandige en veelzijdige kunstenaars, 
(...) DOX neemt jongeren stapsgewijs mee in de interdisciplinaire podiumkunstwereld en 
wil hen opleiden tot sterke individuen die ergens voor staan. Anderzijds is de leefwereld 
van jongeren een belangrijke inspiratiebron bij het maken van voorstellingen. (DOX, 2015)

De jongeren (leeftijd tussen de 16 en 25 jaar) hebben zich vrijwillig, vanuit een persoonlijke 
interesse, opgegeven voor een project, genaamd  “de Ateliers”. Deze ateliers monden uit in 
een voorstelling voor publiek.
 Door inzicht te krijgen in het maakproces en de leerervaring van de jongeren kun je tijdens 
het werkproces bewust sturen om het talent van de jongeren volledig te benutten. Wij gaan 
ervan uit dat op het moment dat het talent van de jongere optimaal wordt ingezet, de artis-
tieke kwaliteit van de voorstelling wordt verhoogd. Met ons onderzoek sluiten we aan bij  de 
authentieke kunsteducatie (Haanstra, 2001) en de altermoderne kunsteducatie (Groenendijk, 
Hoekstra & Klatser, 2012).

Authentieke en Altermoderne  
kunsteducatie en DOX
Authentieke kunsteducatie zoekt de relatie met de spontane leerling en zijn alledaagse 
kunstbeleving en -beoefening op, en zoekt daarnaast aansluiting met het domein van de 
experts en de vakdisciplines (Haanstra, 2001). “Authentieke kunsteducatie is meer dan een 
didactisch middel. Het gaat er bij authentieke kunsteducatie ook om dat de inhoudelijke the-
ma’s en de stijlen en uitingsvormen die leerlingen zelf van belang achten en buiten de school 
beoefenen, een plaats krijgen.” (Haanstra, 2011, p. 13) Hier sluiten de trajecten van DOX op 
aan met een “actieve insteek” zoals ze dat zelf omschrijven in hun verslag. Zelf bedenken en 
doen, zelf ervaren en samen toewerken naar een concreet eindresultaat; daar gaat het om. 
Altermoderne kunsteducatie vertoont veel overeenkomsten met authentieke kunsteducatie 
en voegt daarnaast het interculturele aspect toe.

  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, geciteerd in Groenendijk, Hoekstra 
& Klatser, 2012, p. 168)

Groenendijk, Hoekstra & Klatser (2012) formuleren drie uitgangspunten in hun onderzoek 
Altermoderne Kunsteducatie: theorie en praktijk: a) intercultureel, b) procesgericht en c) 
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leerlinggestuurd. In ons onderzoek bekijken we op welke manier deze drie uitgangspunten 
zijn terug te vinden binnen de werkwijze van DOX. 
 Onder intercultureel wordt verstaan dat er ruimte moet zijn voor een veranderende 
 opvatting van cultuur, in tegenstelling tot een aangeboren cultuur. In de praktijk staan bij 
DOX de individuele verhalen, die als eigen materiaal worden aangedragen, centraal. Onder 
procesgericht wordt verstaan: niet doelgericht werken en experimenteren. De docent stelt 
niet vooraf vast wat de leerlingen gaan maken en er is geen vooraf vastgesteld eindproduct. 
Onder leerlinggestuurd wordt verstaan “dat de leerling een bepaalde autonomie heeft en zelf 
sturing geeft aan zijn leren” (Groenendijk, Hoekstra & Klatser, 2012, p. 28). 
 Waar het onderzoek van Haanstra (2001) en het onderzoek van Groenendijk, Hoekstra  
& Klatser (2012) zich richten op de beeldende kunst, richt ons onderzoek zich op theater  
en dans.

Hoofdvraag
Vanuit de theorie van authentieke en altermoderne kunsteducatie en de actuele praktijk bij 
DOX volgt de volgende hoofdvraag: Hoe verloopt het maakproces bij DOX Theater-, Dans- en 
Muziekateliers, gestart vanuit materiaal van jongeren, en wat zijn de leerervaringen van jon-
geren en makers bij deze manier van werken?

Deze vraag bevat drie deelvragen:
• Hoe verloopt het maakproces gestart vanuit materiaal van jongeren?
• Wat is de leerervaring van jongeren bij deze manier van werken?
• Wat is de leerervaring van makers bij deze manier van werken?

Met het ontwikkelen van eigen materiaal verstaan we dat de jongeren materiaal ontwikkelen 
vanuit hun eigen inspiratie en motivatie binnen een opdracht die veel ruimte biedt voor eigen 
interpretatie. Belangrijk is dat het materiaal vanuit de jongeren komt en niet bepaald wordt 
door de regisseur.
 Met het begrip “leerervaring” verwijzen we naar de definitie van authentiek leren. “Een 
proces van leren waarbij de lerende voor hem of haar betekenisvolle inzichten verwerft, 
primair startend vanuit de intrinsieke motivatie en voortbouwend op bestaande inzichten.” 
(Roelofs & Houtveen, geciteerd in Haanstra 2001, p. 11)

Methode
Learning on Stage is een kwalitatief beschrijvend multiplecasestudy, deels exploratief. We 
beschrijven verschillende gevoelens, gedachten en gedragingen van een specifieke groep 
jongeren die werken vanuit eigen materiaal en samen met een maker deelnemen aan een 
repetitieproces dat uitmondt in een voorstelling. We hebben hiervoor twee ateliers bij DOX 
onderzocht, waarbij de jongeren en de makers de respondenten waren.
 De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen via methodetriangulatie; interviews van 
jongeren en makers en observaties tijdens repetities. Door de combinatie geven we een vol-
lediger beeld van de onderzoeksituatie. De interviews geven informatie over de persoonlijke 
ervaring van de jongeren en de makers. We hebben de respondenten aan het begin en einde 
van de repetitieperiode geïnterviewd. De observaties geven informatie over het zichtbare 
gedrag. We hebben gekozen voor een niet-participerende observatie waarin we een zo goed 
mogelijk beeld van het proces probeerden te krijgen door de didactiek te observeren van de 
makers en het gedrag van de jongeren. Als observatie-instrument maakten we gebruik van 
het curricular spider web, zoals ook Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), (geciteerd door 
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van den Akker, 2001) dit hanteert.  Het spider web hebben we omgezet in een observatie-
schema dat we gebruikten tijdens de observaties. We hebben ons gericht op de volgende 
aandachtsgebieden: a) activiteiten (hoe verloopt het leren), b) inbreng eigen materialen 
(hoe wordt er gebruik gemaakt van inbreng eigen materiaal? ), c) rollen (hoe geeft de maker 
instructie en begeleiding), d) groepering (hoe zijn de jongeren gegroepeerd), e) toetsing (hoe 
wordt nagegaan wat jongeren geleerd hebben) en f) sfeer.

 

Maakproces
De eerste deelvraag: Hoe verloopt het maakproces gestart vanuit materiaal  
van jongeren? 
In beide ateliers staat bij aanvang de kennismaking centraal. In deze eerste fase wordt veel 
gediscussieerd. Samen op zoek gaan naar wat de leefwereld van de jongeren is, waar hun 
interesses liggen. Dit kun je ook vertalen naar: Op zoek gaan naar “materiaal van jongeren”. 
“We hebben bijvoorbeeld gesprekken over (…) hoe je in de wereld staat en de verschillende 
perspectieven op dingen.” (jongere 2)

In beide ateliers gaat de maker op zoek naar thema’s die de jongeren verbindt. Samenwerking 
is daarbij belangrijk. Er worden in het begin verschillende soorten opdrachten gegeven die 
niet sturend zijn, maar meer een kader geven waarbinnen gezocht kan worden.  “(…) Zelf een 
bepaald kader krijgen van… hierbinnen werken we… en binnen dat kader heel veel vrijheid 
(…) daarbinnen zelf denken en met beelden komen en met vormen komen en daarin heel veel 
keuzes maken.” (jongere 2) 

Vanuit de thema’s die uit de discussies en opdrachten naar boven zijn gekomen, volgen de 
ateliers vanaf dit moment een verschillende koers. Atelier 1 kiest ervoor een bestaande roman 
die omgezet is tot toneelstuk uit te voeren, waarbij de maker de rollen verdeelt en mise-en-
scènes bedenkt. De maker neemt hierbij een duidelijk leidende rol. Het inzetten van materiaal 
van de jongeren wordt binnen het proces nu alleen nog gebruikt voor het zelf invullen van de 
eigen rol. Er wordt veel in deelrepetities gewerkt. 
 Atelier 2 is blijven werken vanuit materiaal van jongeren. Hoewel de maker ook een  
theatertekst heeft uitgekozen,  zijn de jongeren vanuit deze tekst zelf beelden en teksten  
gaan verzamelen. De tekst was dus meer het uitgangspunt om zelf vanuit te gaan werken  
en niet het eindproduct, zoals bij Atelier 1. 

Naast het experimenteren en ontdekken was de reflectie op de keuzes die de jongeren maak-
ten altijd heel belangrijk in het proces. “Heel vaak willen ze snel resultaat hebben en bruik-
bare materialen, ik denk dat we ze hier wel heel erg in hebben meegenomen, dat ze mogen 
uitstellen, dat dingen niet meteen bruikbaar moeten zijn (…).” (maker 2)

Leerervaring jongeren
De tweede deelvraag: Wat is de leerervaring van jongeren bij deze manier  
van werken? 
Als belangrijkste leerervaring van de jongeren komt uit de interviews en de observaties naar 
voren: het leren van anderen. Het anders denken, de verschillende perspectieven van waaruit 
iemand denkt, levert nieuwe visies op. Dat gebeurt tijdens discussies bij beide ateliers, maar 
bij Atelier 2 met name ook tijdens de zoektocht in het maken van een scène: “Mij brengt het 
zoveel inspiratie op, want iedereen die denkt anders en soms dan hebben we bijvoorbeeld 
eenzelfde onderwerp en iedereen bekijkt dat anders.” (jongere 2)



Ook het gegeven dat de jongeren met verschillende disciplines in dezelfde groep zitten, levert 
verschillende inzichten op. Er zijn jongeren met een dansachtergrond en andere met theater 
als discipline. Sommige hebben een theoretische achtergrond, andere zijn meer praktisch. Zo 
geven sommige aan vanuit de theoretische achtergrond “diepere perspectieven” aan anderen 
te kunnen aanleren en zelf van anderen weer te leren om “de remmen los te laten” en juist niet 
te veel te denken, maar te doen. Bij het leren van anderen wordt ook de maker genoemd. 
“Ja. Ik vind [naam regisseur] gedachtegang wel heel cool zeg maar. (…) Ik probeer me wel een 
beetje op te trekken aan hoe hij denkt”. (jongere 1)

De maker wordt hierbij een creatief denker genoemd en dient als voorbeeld. De aansluiting 
van de maker bij de persoonlijke verhalen (het eigen materiaal) en de reflectie daarop, geeft de 
jongeren inzicht en levert inspiratie op. Voor hen die gewend zijn doelgericht te werken, kost 
het heel veel moeite om met ruime kaders te werken. Ze hebben meer behoefte aan concrete 
aanwijzingen en doelgerichte opdrachten. “Ik vind het ongestructureerd, heel losjes, laks, en 
heel experimenteel en heel weinig concrete aanwijzingen.” (jongere 1)

Naast het leren van anderen wordt ook zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als belang-
rijke leerervaring genoemd. Juist het onderzoeken, het ontdekken en daarin de ruimte en vrij-
heid krijgen vraagt om focus en roept bij de jongeren de vraag op naar hun eigen leerbehoefte. 
Binnen die zelfstandigheid is het serieus worden genomen door de ander ook een belangrijk 
aspect, daardoor krijgt de jongere discipline. “Hier voel je je echt een onderdeel van het pro-
ces. Dat vind ik heel leuk en ook heel leerzaam, want je moet echt verantwoordelijk nadenken. 
En je kan hier niet onvoorbereid komen.” (jongere 2)

In Atelier 1 was de houding van de jongeren beduidend afwachtender. Tijdens de observatie 
was te zien hoe de jongeren vaak onderuitgezakt op hun stoel zaten, of aan hun haar zaten, 
geeuwden. “Iedereen zegt een beetje de tekst en iedereen zit een beetje op zijn plaats maar er 
komt nog niet echt iets uit.” (jongere 1)

Toch werd ook bij Atelier 1 zelfstandigheid,  “zelfstandig werk”, als leerervaring genoemd. 
“Zelfstandig werk was voor mij echt even gefocust zijn op mijn eigen scènes, en hoe ik wil  
dat het eruit komt te zien, daar een concept van maken en voorleggen.” (jongere 1)

Leerervaringen makers
De derde deelvraag: Wat is de leerervaring van makers bij deze manier  
van werken?
De verwachte leerervaring ligt voor de makers bij het inspireren van de jongeren, hoe ze  
het beste de jongeren kunnen stimuleren om hun eigen materiaal in te zetten om tot een  
goed artistiek product te komen. Hun aanpak verschilde daarin. Maker 1 liet al vrij snel 
het inzetten van het eigen materiaal los, terwijl maker 2 het eigen materiaal van de 
jongeren tot het einde van het werkproces bleef inzetten. 
 Maker 1 had moeite met de grootte van de groep, de diversiteit van de ideeën en het  
gegeven dat er steeds zoveel jongeren niet aanwezig waren. Ook vond hij hun eigen ideeën 
soms te moralistisch en artistiek niet interessant genoeg. Het leerproces was voor maker 
1 meer gekoppeld aan het uiteindelijke artistieke doel omdat hij dat als maker interessant 
vindt. Hij had al direct een idee wat voor vorm hij wilde. “Vertellend. Heel vormelijk. Heel  
veel tekst. Personages die in de rol stappen om daar echt iets te belichamen, echte  
momenten beleven om daar vervolgens weer uit te stappen.” (maker 1)

De leerervaring voor maker 1 was dat hij gaandeweg het proces merkte hoe belangrijk het 
is dat je het groepsdynamische proces goed begeleidt en stap voor stap de techniek van 
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spelen met ze doorneemt en het zich eigen laat maken. “Nou vooral hoe je dat echt goed moet 
structureren en opbouwen, (…) dat je eerst moet werken aan het groepsproces, elkaar moet 
leren kennen, veiligheid creëren, gewoon beginnen met speloefeningen, tools aanreiken hoe 
ze kunnen spelen, (…) al die stapjes moet je uit gaan werken. (…) dat heb ik geleerd, en dat zal 
ik in het vervolg wel meenemen, ja.” (maker 1)

Bij maker 2 stond het eigen onderzoek van de jongeren centraal, de leerervaring voor maker 2 
bestond uit het kruispunt opzoeken tussen zichzelf als docent en als maker. “Ik bekijk altijd 
mijn werk als twee dingen, als docent en anderzijds als maker, (…), mijn interesse als maker 
ook kwijt te kunnen als docent, omdat ik dat zelf heb ervaren als jongere dat ik graag werkte 
met iemand die ergens voor stond, een persoonlijkheid of iemand die ergens een mening over 
had, of een noodzaak had.” (maker 2)

Maker 2 gaf aan dat hij ook in dit werkproces weer leerde dat ideeën over hoe hij het wilde 
doen steeds weer veranderden en hoe belangrijk het is daarvoor open te staan. Daarbij gaf hij 
ook aan dat zijn kijkwijze verruimd werd. “Omdat zij vooral dansers zijn, zij maken materiaal 
dat ik nooit kan maken, zij hebben de skills die ik niet heb. (…) je merkt bijvoorbeeld dat  
dansers veel sneller uit de voeten kunnen met abstracte materialen, (…) dat heeft mij wel  
heel erg verruimd met het kijken naar het materiaal.” (maker 2)

Conclusie
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe verloopt het maakproces bij DOX Theater-,  
Dans- en Muziekateliers, gestart vanuit materiaal van jongeren en wat zijn leerervaringen 
van jongeren en makers bij deze manier van werken?
 Aan de hand van dit praktijkonderzoek naar twee ateliers van DOX kunnen we concluderen 
dat er een verschil was in maakproces tussen beide makers. Door de vergelijking tussen 
beide ateliers blijkt dat het een wisselwerking is tussen de jongeren en de makers en dat de 
houding van de maker hierbij heel belangrijk is. Wanneer de maker kaders geeft waarbinnen 
de jongeren veel ruimte hebben om zelf keuzes te maken nemen de jongeren een actievere 
houding aan en creëren ze meer vanuit zichzelf.
 Het werken vanuit eigen materiaal van jongeren levert diverse leerervaringen op, 
zowel bij de jongeren als bij de makers. De jongeren leren veel van de samenwerking met 
anderen. Daarbij levert het werken met verschillende disciplines een extra uitwisseling en 
ontwikkeling van nieuwe visies op. De jongeren vinden het belangrijk dat ze serieus genomen 
worden, dit draagt bij aan het gedisciplineerd werken door de jongeren. De zelfstandigheid en 
eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot en verder ontwikkeld door het werken vanuit eigen  
materiaal.
 Als leerervaringen van de makers wordt het belang benoemd van het stapsgewijs  
begeleiden van het groepsdynamisch proces. Daarnaast zien de makers in hoe belangrijk 
het is de jongeren inzicht te geven in het maakproces middels reflectie. Het interdisciplinair 
werken geeft een verruiming en verdieping van hun eigen artistieke werk. In de rol van  
coach stimuleert de maker de creativiteit en het kunstenaarschap van de jongeren. 
  Aansluitend op authentieke kunsteducatie zien wij in ons onderzoek dat eigen  
verantwoordelijkheid van jongeren van invloed is op de leeropbrengst van jongeren. 
Wanneer de maker vertrouwen geeft aan de jongeren nemen ze verantwoordelijkheid voor 
hun eigen leerproces, daarnaast nemen ze meer initiatief in het maakproces. Dat vraagt 
een open, flexibele houding van de docent.  De houding van de docent sluit aan bij de alter-
moderne kunsteducatie. “De altermoderne docent is een denker. Bij de voorbereiding hoort 
ook een goed doordachte, 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.” 
(Groenendijk, Hoekstra & Klatser, 2012, p. 28).



Discussie
Als algemene theoretische achtergrond voor dit onderzoek kozen we voor de authentieke  
en altermoderne kunsteducatie. De didactische uitgangspunten van altermoderne  
kunsteducatie ‒ procesgericht, leerlinggestuurd en intercultureel ‒ zijn de uitgangspunten  
in deze reflectie. 
 Het samenwerken van de jongeren waarbij de inhoudelijke thema’s en stijlen voortkomen 
uit de leefwereld van de jongeren leverden divers eigen materiaal van de jongeren op. Voor 
maker 1 was het verzamelde materiaal echter van onvoldoende kwaliteit, wat theatraliteit 
betreft. Maker 1 besloot om zelf de vorm van de eindvoorstelling te kiezen en hier met de jon-
geren gericht naar toe te werken. Voor maker 2 verruimde het materiaal van de jongeren zijn 
kijkwijze, hij bleef tot het einde gericht op het proces in plaats van het resultaat. Het verschil 
in de manier van werken is terug te voeren op het “procesgericht werken”, als kenmerk van de 
altermoderne kunsteducatie. Naar aanleiding van deze vergelijking zien wij aanwijzingen dat 
procesgericht werken, zonder vooraf gesteld doel, meer oplevert. Dit sluit aan bij de visie van 
DOX waarin de jongeren onderdeel uitmaken van het maakproces.
 “Leerlinggestuurd” werken bleek voor één van de makers lastig. Het moeten leveren van 
een eindproduct maakte het voor maker 1 moeilijker om de leerlingen vrijheid te geven en 
eigen materiaal aan te laten dragen. In ons onderzoek komt naar voren, dat op het moment 
dat je een door de leerling gevraagde begeleiding kan bieden, het de meeste leerervaringen 
oplevert. Dit vraagt om een flexibele open houding van de docent. De balans tussen sturing 
en vrijheid kan gevonden worden door concepten en ideeën van kunstenaars bij jongeren te 
toetsen. Deze visie van DOX sluit hiermee goed aan bij de altermoderne kunsteducatie.
 Het intercultureel aspect is vanuit de deelvragen minder expliciet naar voren gekomen. 
Dat heeft te maken met het feit dat het inherent is aan de culturele diversiteit van de groep. 
Deze veronderstelling sluit aan bij een impliciete veronderstelling van Groenendijk, Hoekstra 
en Klatser (2012): “Vrijheid voor de leerlingen leidt automatisch tot interculturele onderwer-
pen, want leerlingen en hun interesses maken deel uit van een mondiale, volledig gemixte 
samenleving.” (p. 29)

Aanbevelingen
Onze aanbeveling aan het werkveld is om op zoek te gaan naar werkvormen waarin je ruimte 
creëert voor jongeren of studenten waarmee je werkt om zelf materiaal te kunnen maken. 
Hiermee sluiten we ons aan bij de aanbevelingen van Groenendijk, Hoekstra en Klatser (2012, 
p. 132) om “enabling constraints” te gebruiken. Dat betekent om een balans te zoeken tussen 
ondersteuning, oftewel sturing, en vrijheid in de taak. Dit doe je door goed te kijken, terug te 
geven wat werkt en wat niet en vooral door vragen te stellen. 
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Inleiding
Jongeren kunnen op veel verschillende manieren in aanraking komen met acteren en theater-
maken. Sommige jongeren doen dat via het vak drama binnen het voortgezet onderwijs. Andere 
jongeren komen met theater in aanraking door bijvoorbeeld lessenreeksen, cursussen of work-
shops te volgen op jeugdtheaterscholen of centra voor de kunsten. Het vak drama binnen het 
onderwijs is een vorm van formeel leren: er is in dit geval sprake van een vastgelegd educatief 
arrangement (een bepaalde leeromgeving, bepaalde tijd, systematische geplande overdracht 
en beoordeling) en erkende diploma’s (Haanstra, 2008). Bij buitenschoolse theaterlessen of 
cursussen is er sprake van non-formeel leren. Er is hierbij weliswaar sprake van een educatief 
arrangement en een intentie om te leren, maar deze is minder gestructureerd dan het formele 
leren (Haanstra, 2008). Naast formeel en non-formeel leren bestaat als derde vorm het informeel 
leren: het leren buiten een vastgelegd educatief arrangement. Bij informeel leren is in het 
algemeen vaker sprake van incidentele of toevallige leerervaringen (Onderwijsraad, 2003, p. 
39 e.v.; Straka, 2004). Jongeren leren bijvoorbeeld door instructiefilmpjes op internet of boeken 
maar ook door inspirerende voorbeelden van volwassenen of peers (Haanstra, 2008).

Het informeel leren sluit aan op Haanstra’s begrip “thuiskunst” dat verwijst naar kunst dat 
gemaakt wordt op eigen initiatief buiten het formele en non-formeel leren (Haanstra, 2008). 
Een groot voordeel van thuiskunst is dat leerlingen vanuit een intrinsieke motivatie kunst 
beoefenen en hierdoor onbewust betekenisvolle inzichten verwerven. Waar Haanstra’s  
onderzoek naar de thuiskunst van scholieren zich in 2008 richtte op beeldende thuiskunst 
van scholieren, richt dit onderzoek zich op de thuiskunst van jongeren binnen het domein  
theater. We hebben ervoor gekozen om dit onderzoek onder de vlag van Kunstbende uit te 
voeren omdat dit een plek is waar het informeel leren in de vorm van een competitie wordt 
gereguleerd. Kunstbende is een wedstrijd voor jong creatief talent, waarbij jongeren in de 
leeftijd 13-18 jaar tegen elkaar strijden in acht verschillende categorieën, uiteenlopend van 
fashion tot film en van muziek tot theater (www.kunstbende.nl). In ons onderzoek Een  
onderzoek naar het niet-docent gestuurde theatermaakproces van jongeren die deelnemen 
aan Kunstbende (Eckhardt & Niens, 2016) onderzochten wij hoe de samenwerking tussen  
de zelfsturende deelnemers van Kunstbende verliep en hoe de fasering van het theatermaak-
proces in elkaar stak. 
 Als er sprake is van een theatermaakproces zonder vooraf vastgesteld script heet dit 
“dramatiseren”. Onder dramatiseren wordt het artistieke maakproces verstaan dat leidt tot 
een voorstelling waarbij geen gebruik wordt gemaakt van bestaande toneelteksten. In plaats 
daarvan gebruikt men “kennis, ervaring en inspiratiebronnen die de spelers en de regisseur 
bezitten en tijdens het maakproces en tijdens de voorbereiding werven” (Twijnstra, van den 
Hurk & Verspaget, 2001). Twijnstra et al. (2001) onderscheiden bij het maakproces van dra-
matiseren drie fases: a) initiëren (explorerende opstartfase), b) componeren (ideeën worden 
verder uitgewerkt) en c) regisseren (het “zetten” van de voorstelling). 
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Fase 1: Initiëren
Een beginfase waarin een groep elkaar leert kennen, elkaars spel en elkaars wensen. Het is 
een explorerende opstartfase waarin kennis, ervaringen en inspiratiebronnen gedeeld worden. 
Deze fase wordt afgesloten met een keuze voor een thema en de eerste aanzet tot een premisse.

Fase 2: Componeren
Onder componeren wordt verstaan het verder uitwerken van spelimprovisaties uit de eerste 
fase. Er wordt nagedacht over de compositie van de voorstelling. 

Fase 3: Regisseren
Deze fase begint met het “zetten” van de voorstelling. De mise-en-scènes worden vastgelegd 
en de teksten moeten onthouden worden. 

We onderzochten hoe drie verschillende groepen jongeren de fases van het theatermaakpro-
ces, zoals Twijnstra et. al (2001) deze beschreven, doorliepen met als focus het niet-docent 
gestuurde theatermaakproces. De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: Hoe verlopen de 
verschillende fases van het niet-docent gestuurde maakproces van jongeren die deelnemen 
aan Kunstbende en hoe reflecteren zij hier zelf op?

Methode
Ons onderzoek betreft een multiplecasestudy bestaande uit drie cases. Dit waren twee duo’s 
en een viertal in de leeftijd van 13-19 jaar die elk in een andere provincie van Nederland woon-
achtig zijn. De drie groepjes hebben zich zelf bij Kunstbende aangemeld, waarna wij door 
middel van een selecte, gerichte steekproef de groepjes hebben benaderd. Bij elke case heb-
ben we een repetitie geobserveerd en een groepsinterview afgenomen en daarna hebben we 
de processen en interacties die zich onderling afspeelden tijdens het theatermaakproces in 
kaart gebracht. Vervolgens hebben we de data afgezet tegen de theorie over de fasering van 
het theatermaakproces van Twijnstra et al. (2001). In dit artikel presenteren wij uitsluitend de 
resultaten van de interviews. 

Resultaten case A

Case A bestaat uit twee meiden van 17 jaar uit de provincie Utrecht. Respondent A1 zit op 
een reguliere school, respondent A2 zit op een vrijeschool. De reden om mee te doen aan 
Kunstbende is dat ze het leuk vinden om helemaal zelf iets te maken: “Het is leuk om te 
denken dat je gewoon een leeg podium helemaal kan vullen met wat van jou is, en dan kun je 
gewoon helemaal alles verzinnen enzo.”

Fase 1: Initiëren. Inspiratie halen de respondenten van case A uit hedendaagse, populaire 
(social) media zoals Instagram, Snapchat en YouTube. Doordat respondent A1 “uit verveling” 
de ander een Snapchat stuurde met plakband over haar gezicht ontstond een associatie over 
het gedwongen schoonheidsideaal van vrouwen. De respondenten hebben geen concept op 
papier uitgewerkt. Wel ontdekten we dat er een poging gedaan is tot het formuleren van een 
premisse, al is deze niet vastgelegd op papier. 

Fase 2: Componeren. De respondenten hanteren geen repetitieplanning met een indeling 
van wat ze per repetitie gaan doen. Er is überhaupt niet duidelijk hoeveel repetities het duo 
bij elkaar zal gaan komen. De respondenten beschrijven hun planning als “organisch”: “We 
hebben niet echt dat we iets hebben van, ok... dít moeten we doen, zoveel keer afspreken,  
dan werken we er zolang aan, dán hebben we dít af... en we... het gaat een beetje organisch  
of zoiets.” 

De respondenten geven aan dat ze een startidee hebben wat het eindbeeld van de act moet 
gaan worden. Ze bouwen de act dus op van achter naar voren. Vervolgens gaan ze brain-
stormen door aan tafel allerlei ideeën op de computer uit te werken die ze vervolgens op de 
spelvloer gaan uitproberen. Respondent A1 zegt dat zij “spelenderwijs er ook een beetje meer 
erachter komt van, oh, ik wil dit eh... dit werkt goed, dit werkt minder goed, en dat je het daar-
door een beetje verder... krijgt.”

Fase 3: Regisseren. Omdat we de respondenten in een vroeg stadium van het proces heb-
ben geïnterviewd, is er nog weinig zicht op hoe de fase van het regisseren zal gaan verlopen. 
Het duo geeft aan dat ze de act als “af” bestempelen wanneer ze de act een keer helemaal 
achter elkaar hebben gespeeld en dat het dan “ok voelt”. De respondenten hebben beiden de 
taak van regisseur op zich genomen door tijdens het spelen elkaar regieaanwijzingen te ge-
ven. De respondenten geven wel aan een externe regisseur te missen. Ze omschrijven de rol 
van een regisseur als een belangrijke taak in een theatermaakproces. Door hun vriendschap 
vinden ze het soms lastig om elkaar aan te sturen.

Zelfreflectie. Terugkijkend op hun eigen functioneren komen de respondenten van case A 
tijdens hun repetitieproces al tot een paar interessante bevindingen. Zo geven ze aan dat het 
belangrijk is om op tijd aan het maakproces te beginnen. Ze vinden het belangrijk om echt 
de tijd te nemen zodat ze goed kunnen blijven overwegen of ze er wel achter staan wat ze aan 
het maken zijn. Ook vinden ze het belangrijk dat ze een thema hebben gekozen waar ze zelf 
veel plezier aan beleven, ze maken de act nadrukkelijk niet voor het publiek maar voor zich-
zelf. Daarnaast geeft respondent A1 aan dat de volgorde van het maakproces heel bepalend is 
voor het resultaat dat daaruit voortkomt:

  Ik denk wel dat het handig is om eerst een idee te hebben van wat je gaat doen voordat je 
bijvoorbeeld kleren uit gaat zoeken of zoiets. Want dat inspireert misschien ook wel verder 
maar het is wel… het moet wel een beetje bij een stukje passen. Dus dat denk ik wel dat dat 
handig is. Eerst met spel te beginnen.

Resultaten Case B   

Case B bestaat uit twee meiden uit de provincie Noord-Holland. Respondent B1 is 18 jaar en 
respondent B2 is 17 jaar, ze zitten beide in het tweede jaar van de mbo-opleiding Artiest The-
ater. De twee deden mee aan Kunstbende omdat hun docent zelf vroeger aan de competitie 
had meegedaan en hij er zo enthousiast over vertelde in de les.

Fase 1: Initiëren. Eigenlijk hadden de twee respondenten hun act al vrij snel klaar, maar na-
dat ze hun docent naar de act lieten kijken en hij hen er kritisch over ging bevragen, besloten 
ze om het hele concept overboord te gooien. Het thema “vluchtelingen” bleek een heet hang-
ijzer waar ze hun vingers liever niet aan wilden branden. Ze besloten het over een andere 
boeg te gooien en gingen op YouTube filmpjes kijken van de winnaars van vorige edities. Ze 
ontdekten dat luchtigere acts een grotere kans maakten om te winnen en kwamen zodoende 
op het thema “chicks before dicks” uit. Het brainstormproces dat daarop volgde, ontwikkelde 
zich voornamelijk via de smartphone: “Meestal Whatsappen we elkaar dan, of spreken we 
van die berichtjes in weet je wel, van hey...vik had een idee...” 
       
Fase 2: Componeren. De respondenten van case B zijn vervolgens “in het wilde weg” gaan 
repeteren. Gemiddeld spraken de respondenten een keer in de twee weken na schooltijd in een 
studio op school: een ruime, professionele dansstudio met zwarte balletvloer en spiegels. Er 
ontstond gaandeweg een driedeling in de act van losse stukjes die ze vervolgens aan elkaar 
gingen plakken: “We hebben een tekststukje, we hebben een bewegingstheaterstukje en we 
hebben een dansstukje.” Volgens B2 blijft het concept aan veranderingen onderhevig en blijven 
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ze steeds kritisch naar het materiaal kijken: “Maar we zijn er natuurlijk nog steeds niet helemaal 
uit met wat we precies gaan doen. We hebben een concept maar het is nog lang niet daar.” 

Fase 3: Regisseren. In deze fase gingen de respondenten het materiaal dat ze tot dan toe 
hebben bedacht strak zetten. Met name de uitwerking van het dansstuk van de act wordt als 
belangrijk ervaren om te bepalen of de act af is of niet. B2 zegt hierover:

  Ik denk vooral als we dat dansstuk, als dat er goed uitziet waar we aan gaan werken en dat 
ik dan kan zeggen als ik er, als het voor mijn gevoel goed voelt hoe ik daar een beetje sta te 
dansen, wat ik nu echt totaal niet vind, dan kan ik misschien denken van ah, we zijn er.

Om te bepalen of de act ook zo overkomt als zij bedoelen, schakelen ze de hulp in van een  
vakdocent van de opleiding. Ze presenteren de act op een open avond op de opleiding en 
vragen hun docent om feedback te geven. Ook laten ze in deze fase klasgenoten langskomen 
om te beoordelen of hun act overkomt zoals ze dat voor ogen hebben. 
 Omdat ze allebei op de spelvloer staan, laten de respondenten af en toe klasgenoten 
meekijken. Wanneer een klasgenoot als regisseur meekijkt, ervaren de respondenten dit als 
iemand die op gelijke voet staat met hen als spelers. Daarom nemen de respondenten alleen 
aan waar ze het zelf ook mee eens zijn.

Zelfreflectie. Terugkijkend op hun eigen maakproces komen de respondenten van case B 
tot een paar conclusies. Zo geven ze aan dat hun eerste onderwerp over vluchtelingen een te 
groots en te zwaar thema is voor een act van vijf minuten. Daarnaast zijn de respondenten 
tevreden over de samenwerking. Zo noemt B1 bijvoorbeeld dat ze blij is dat B2 vaak om 
herhaling vraagt, omdat B1 juist de neiging heeft om te snel te gaan waardoor ze uiteindelijk 
veel vergeet. Tot slot zien de respondenten het belang in van hun klasgenoten die hebben 
meegekeken bij de repetities. Door het materiaal tijdens enkele repetities aan klasgenoten te 
presenteren konden ze controleren of het materiaal ook zo overkomt zoals zij bedoeld hebben. 
De angst om te falen speelt hierbij een belangrijke rol.

Resultaten Case C     

Case C bestaat uit twee jongens en twee meiden in de leeftijd van 15-19 jaar uit de provincies 
Overijssel en Drenthe. Voordat de respondenten van case C besloten om aan Kunstbende mee te 
doen, kenden zij elkaar nog niet of nog niet zo goed. Het initiatief voor deelname aan Kunstbende 
kwam van C1 die een berichtje naar de WhatsAppgroep van de jeugdtheaterschool stuurde. 

Fase 1: Initiëren. Inspiratie voor de act halen de respondenten van case C uit persoonlijke 
ervaringen, films en muziek. Respondent C2 zegt daarover: “Inbreng is voornamelijk gewoon 
van wat ik weet en van eh... heel breed, poëzie tot heel veel, ik kijk heel veel films, ik luister 
heel veel verschillende soorten muziek, dat probeer ik toe te passen, en gewoon mensen- 
kennis.” De initiator van de act, C1 haalt inspiratie uit zijn eigen jeugd waarin hij veel is 
gepest. Hij wil het publiek laten ervaren hoe het is om in een wanhopige situatie te leven 
zoals hij het vijf jaar lang heeft ervaren: “Eigenlijk wil ik een keer echt een stuk neerzetten en 
mensen tonen wat ik te vertellen heb.”
 In het begin van het repetitieproces is de groep gestart met een brainstorm om de thematiek 
vast te stellen. Gestuurd door de persoonlijke ervaringen van de initiatiefnemer kwam de groep 
uit op het thema “wanhoop”.  Maar, zo bleek uit hoe het interview vervolgde, deze thematiek 
werd niet door iedereen van de groep herkend als zijnde het gezamenlijk vast gestelde thema.   

  Onderzoeker: Dat was samen bepaald?
  C1:  Ja, samen bepaald, want natuurlijk, de wereld is natuurlijk één grote  

wanhoop geworden langzaam, en.... je ziet, en ik...

 C2: (naar C3) Watis?
 C3: Ik wist niet dat we dat bepaald hadden, maar leuk.
 C1: Ja, we hadden...
 C2: Ja, hij zegt het nu... maar zoiets wouwen we.

De groep van case C onderschrijft gezamenlijk de drive om het publiek een act voor te schotelen 
waarbij ze moet nadenken. Over de negatieve manier van hoe mensen met elkaar omgaan zegt 
C3: “Ik denk ook voornamelijk gewoon de mensen laten realiseren wat ze allemaal doen.” De 
groep toont een groot engagement, ze willen met hun theateract het publiek raken en aan het 
denken zetten. Ze betrekken grote, actuele maatschappelijke gebeurtenissen zoals ISIS, de mi-
grantenstroom en de aanslagen in Parijs in hun act en willen hun publiek de wanhoop daarvan 
laten ervaren. Omdat ze daarbij een positief signaal willen afgeven, is de stelling die ze innemen 
“dat er eigenlijk meer is dan wanhoop”. Dit signaleerden wij als de premisse van de theateract.

Fase 2: Componeren. Er is geen vooraf vastgelegde repetitieplanning en de inhoud van  
de repetities wordt bepaald aan de hand van “waar we gebleven waren gaan we verder”. 
 De repetities worden voorbereid op zaterdagmiddag door C1 die bepaalt aan welke scènes er de 
volgende dag zal worden gewerkt. Hierover wordt met elkaar gecommuniceerd via WhatsApp. 
 Opvallend bij case C is dat er veel tegenstrijdigheden worden geuit over hoe het theater-
maakproces volgens de respondenten verloopt. Het ene moment wordt gezegd dat er een 
vaststaand thema en een “ideeënscript” is en het andere moment zeggen de respondenten 
dat dit ontbreekt of dat ze er een ander idee over hebben. Over het ontbreken van een script 
zegt C1: “Ik vind een script, dat vind ik eigenlijk, dan heb je dus al besloten waar het over 
gaat.” Er wordt gezegd dat er “grote lijnen” zijn maar bij het herhaaldelijk doorvragen naar wat 
die grote lijnen precies zijn, blijven de respondenten het antwoord schuldig.
 C1 beschrijft dat er een “ideeënscript” is dat veel te lang was voor de vijf minuten die de 
theateract mag duren van Kunstbende. Daarom hebben C1 en C3 met z’n tweeën heel veel 
geschrapt waarna er naar eigen zeggen alleen het onderwerp en de sfeer overbleef. Met die 
gegevens zijn ze op de spelvloer van alles gaan uitproberen.
 Om vast te leggen wat er tijdens een repetitie aan waardevol theatraal materiaal ontstaat, 
heeft de groep van case C een klein, rechthoekig whiteboard. Daarop schrijven ze met elkaar 
ingevingen en reminders op. Aan het eind van de repetitie maken ze een foto van het white-
board om die vervolgens te delen via WhatsApp.  

Fase 3: Regisseren. Het groepje van case C is zich heel bewust van wat ze het publiek wil 
laten ervaren. In de laatste fase van het proces komen ze weer terug bij dit uitgangspunt. Ze 
willen zo nauwkeurig mogelijk de wanhopige sfeer neerzetten en werken daarom aan het 
precies zetten van de overgangen en het vastleggen van de timing. 
 De rol van regisseur wisselt continu tussen de groepsleden. Er is steeds iemand die niet in 
een scène zit die naar het totaalplaatje kan kijken. Dat het aan een vaste regisseur ontbreekt 
vinden de respondenten daarom ook niet zo erg. Een regisseur is volgens C1 wel belangrijk, 
maar moet ook weer niet overdreven worden. Het zijn de acteurs die de voorstelling uiteinde-
lijk moeten spelen: “Een regisseur is niets anders dan een schilder. Hij zoekt zijn verf uit, hij 
doet ongeveer waar de verf komt en hoe en wat erin moet zitten, maar de acteurs, die maken 
het, de verf maakt het schilderij.”
Doordat de taak van regisseur steeds wisselt tussen de groepsleden, geeft ieder groepslid 
nieuwe input aan de theateract. De respondenten geven aan dat ze vooral op het fysieke vlak 
veel van elkaar leren. Ze coachen elkaar op houding en mimiek met dank aan de opgedane 
kennis van de jeugdtheaterschool.
 Voordat ze aan de eerste ronde van Kunstbende mee gaan doen, zal er een generale  
repetitie worden gespeeld op dezelfde locatie. Een van de respondenten zal de speellocatie 
nog gaan bezoeken om de publieksopstelling aldaar te bespreken zodat ze daar in het  
regisseren van hun act rekening mee kunnen houden. 
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Zelfreflectie. De jongeren van case C zijn best content met hoe de samenwerking verloopt. 
Ondanks het feit dat de leden van de groep elkaar nog niet zo lang kennen, ervaren ze het 
samen theatermaken als een prettige bezigheid. C3 merkt wel op dat ze het lastig vindt als 
een leeftijdsgenoot de leiding neemt: “Jij staat niet boven mij of onder mij, je staat gelijk, zeg 
maar, met mij... En bij een docent heb je al heel snel van, ik doe wat jij zegt want jij bent ouder 
en hebt meer ervaring, dus ik ben wel stil.” Al bedoelt ze hier ook mee te zeggen dat ze het fijn 
vindt dat ze daar over mag communiceren in plaats van dat ze, in het geval van een docent 
haar mond dicht moet houden en haar plek moet kennen. 

Conclusie en discussie
Alle cases volgen in grote lijnen de fasering zoals Twijnstra et al. (2001) deze hebben  
beschreven. Er is eerst sprake van kenmerken van de initiatiefase, vervolgens wordt er  
gecomponeerd, waarna de regiefase aanvangt. Toch lopen de fases componeren en  
regisseren vaak door elkaar heen. Zo zijn bijvoorbeeld de respondenten op detailniveau  
al een scène aan het afregisseren terwijl nog niet eens duidelijk is of deze scène wel  
in de eindmontage overeind zal blijven. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de  
respondenten het concept in fase 1 en de daarbij behorende premisse nog niet goed  
hadden uitgewerkt. Alle cases grijpen op een bepaald moment in het proces terug naar  
de initiatiefase waarin ze zichzelf of hun groepsgenoten bevragen over waar de  
theateract nu precies over gaat.
 Binnen het hele repetitieproces is er geen sprake van een planmatige opbouw, ook is er  
bij geen van de cases een repetitieplanning gemaakt. Bij twee cases werd er tijdens de  
repetitie zelf pas besloten waaraan ze die repetitie zouden gaan werken.
 De thema’s die de jongeren uitkozen liepen nogal uiteen. Wat bij alle cases echter  
terugkwam, was dat alle groepen voor een specifiek thema kozen, maar niet goed konden 
benoemen wat zij met dit thema aan het publiek wilden vertellen. De premissen van de acts 
waren daardoor niet altijd even duidelijk. Twee groepen gaven aan dat zij op basis van “een 
goed gevoel” uiteindelijk besloten of een act goed genoeg was of niet.
 Uit de drie cases in dit onderzoek is gebleken dat gemotiveerde jongeren goed in staat zijn 
een onderwerp uit te kiezen en hier zelf een theateract bij te ontwikkelen. Zij hadden echter 
moeite met het formuleren van een duidelijke premisse voor de act. Een theaterdocent zou 
hier op in kunnen spelen door de rol van dramaturg op zich te nemen. De docent kan in het 
maakproces op een aantal momenten komen kijken naar de act die de jongeren ontwikkelen 
en teruggeven wat hij als kijker ervaart bij het kijken naar de act en wat het hem/haar vertelt. 
Zo kan hij vanuit de rol van dramaturg de jongeren begeleiden in het ontwikkelen van de  
heldere premisse zodat de act een beter gefundeerd startpunt heeft waar verderop in het 
proces de vruchten van geplukt zullen worden.
 Tot slot hebben we tijdens de interviews de jongeren gevraagd of ze tips zouden kunnen 
geven aan toekomstige deelnemers van Kunstbende. Hieronder volgen een paar van hun 
aanbevelingen.
• Begin op tijd.
• Kies een onderwerp of thema dat jij zelf interessant vindt.
•  Zorg eerst dat je een idee hebt van wat je gaat doen voordat je je in details verliest, zoals 

het zoeken naar het perfecte kostuum.
•   Maak je act in eerste instantie niet voor het publiek, maar zorg vooral dat je er zelf  

plezier aan beleeft.
• Wees jezelf tijdens het repeteren.
•  Zoek iemand die (af en toe) langskomt om vanaf de kant naar je te kijken en die  

feedback kan geven.
• Speel een try-out, bijvoorbeeld voor familie en vrienden.
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Inleiding

Thuis op de viool

Als vioolleerling op de muziekschool oefende ik mijn etudes, maar ik jamde eigenlijk liever 
mee met mijn favoriete cd’s. Ik had zelf niet het idee dat ik daarmee nuttig bezig was, maar 
achteraf kan ik zeggen dat ik juist hierdoor mijn eigen muzikale weg gevonden heb. Mijn 
docent ging niet in op mijn muzikale uitstapjes, maar misschien zou dat juist wel iets  
interessants hebben opgeleverd. 
 Daarom ben ik benieuwd naar het volgende: Wat zijn de opbrengsten als er op een muziek-
school aandacht wordt besteed aan thuiskunst, dat wil zeggen de kunstzinnige (in dit geval 
muzikale) activiteiten die op eigen initiatief  worden ondernomen? Ervaren leerlingen en  
docenten dit als nuttig voor hun ontwikkeling? Gaat het leuke, onbevangene van thuis  
pingelen verloren of komt er juist meer waardering voor?
 

Thuismuziek: een vorm van thuiskunst

Bij thuiskunst hoort volgens Haanstra een bepaalde manier van leren: er wordt geleerd door 
het nadoen van een voorbeeld, via uitleg op bijvoorbeeld internet of in zelfgevonden boeken, 
en door het gewoonweg heel vaak te doen (2008, p. 53). Verder wordt er inspiratie gevonden 
bij leermeesters: idolen, ouders en leeftijdgenoten (Haanstra, 2008, p.55). In de publicatie 
wordt er ook gesproken over manieren om thuiskunst te verbinden met het curriculum, bij 
voorkeur zonder dat het eigene van thuiskunst verloren gaat. Lucy Green schrijft over die 
verbinding in het artikel “The Music Curriculum as Lived Experience: Children’s ‘Natural’ 
Music Learning Processes” uit 2005 vooral over het groepsgewijs leren van popmuziek.   
Toch zijn enkele van haar slotvragen ook voor individueel muziekonderwijs met thuismuziek 
relevant: Hoeveel hulp van docenten willen leerlingen bij het leren en naspelen van hun thuis-
muziek? Wat kunnen docenten doen om de manier waarop leerlingen thuismuziek benaderen 
nog beter te maken? Hoe belangrijk is de persoonlijke keuze van de leerlingen, en in hoeverre 
kunnen we deze integreren in het lesprogramma? 
Op enkele van deze vragen kan wellicht  een antwoord worden gevonden als thuismuziek 
wordt behandeld in de individuele les op de muziekschool en er door de leerling en de docent 
wordt toegewerkt naar een geluidsopname van deze muziek.

Vraagstelling. Mijn hoofdvraag luidt als volgt: Wat levert het voor de leerling en de docent 
op als ze in de les werken aan een opname van muziek waar muziekschoolleerlingen op eigen 
initiatief thuis mee bezig zijn?
 Om deze vraag te beantwoorden is onderzocht met wat voor soort thuismuziek leerlingen 
op de les komen; wat de ervaringen van de leerlingen naar aanleiding van het leren aan de 
hand van thuismuziek zijn en wat de visie van de docenten op deze manier van werken is.

18. 
dit wil ik leren
18. 
dit wil ik leren
ervaringen en visies naar aanleiding van een 
project met thuiskunst op de muziekschool 
Jurgen Houwers



Onderzoeksopzet
Het gaat hier om een interventiestudie, waarin gebruikgemaakt is van de volgende inter-
ventie: Maak in de les een opname van de leerling die speelt wat hij/zij thuis speelt. Dit kan 
een eigen compositie zijn, of het spelen van of meespelen met bestaande muziek. In twee 
voorafgaande lessen wordt er samen met de docent aan de muziek gewerkt, zodat de leerling 
vanuit een professionele achtergrond feedback krijgt.
 De interventie is uitgevoerd bij drie docenten en drie leerlingen op drie verschillende  
muziekinstrumenten. Voorafgaand aan de interventie zijn zowel docenten als leerlingen  
geïnterviewd. De eerste les waarin de docent feedback gaf aan de leerling is geobserveerd. 
In de laatste les is een opname gemaakt van de leerling die haar thuismuziek speelt. Na de 
lessen zijn docent en leerling wederom  geïnterviewd. Ze hebben dan zelf kunnen aangeven 
waar ze wat geleerd of beleefd hebben. 
 Het betreft een selecte gerichte steekproef. De interviews met de respondenten zijn alle  
uitgeschreven, gecodeerd en samen met de observaties verwerkt tot overzichtelijke  
schema’s in de vorm van drie mindmaps: één per koppel. 
 Allereerst worden nu de drie koppels beschreven aan de hand van de gehouden interviews  
en observaties. Daarna wordt antwoord gegeven op de deelvragen.

Drie docenten en drie leerlingen beschreven

Faded (piano). Docent A is pianodocent op de muziekschool. Daarnaast is hij klassiek  
concertpianist en doet hij regelmatig mee aan allerlei projecten waarbij hij in popbands 
speelt. Leerling A is een gevorderde pianoleerling van 17 jaar oud, en heeft het nummer 
“Faded” van Alan Walker uitgekozen. Ze speelt het nummer in de originele toonsoort, met 
zeer veel zwarte toetsen.

Someone like you (viool). Docent B is van huis uit docent muziek op een middelbare 
school, en geeft een aantal dagen in de week vioolles in een soort creatieve broedplaats. 
Leerling B is 18 jaar oud en speelt nog maar een paar maanden viool. Ze kiest 
een nummer van Adele (aanvankelijk probeert ze het nummer “Hello”, maar  voor de uiteinde-
lijke opname kiest ze “Someone like you”). De toonsoort van beide nummers blijkt erg lastig 
te zijn, zeker voor een beginner. Docent B zoekt daarom naar een makkelijkere toonsoort, en 
speelt kleine stukjes van de melodie voor, die de leerling naspeelt. Op de uiteindelijke op-
name speelt leerling B gedeeltes van het eerste couplet, tot aan het eerste refrein, mee.

Fine Line (gitaar). Docent C is een veelzijdige gitaarleraar op de muziekschool. Naast 
lesgeven treedt hij regelmatig op met klassiek, jazz en pop. Leerling C is 17 en speelt al tien 
jaar viool. Een half jaar geleden is ze overgestapt op gitaarles. Haar niveau van gitaarspelen 
is veel hoger dan je mag verwachten van iemand die pas een half jaar les heeft. Bij de opname 
van een nummer van Douwe Bob staat alles er eigenlijk in één keer op. Leerling C zingt en 
speelt tegelijk. 

Ervaringen en visies

Met wat voor soort thuismuziek komen leerlingen op de les?

De geïnterviewde docenten vertellen dat niet alle leerlingen met thuismuziek op les komen. 
Wel is docent A ervan overtuigd dat alle leerlingen aan thuismuziek doen. De thuismuziek 
waarmee kinderen op les komen kan werkelijk van alles zijn: van popliedjes tot eigen  
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composities. Als een leerling thuismuziek meeneemt naar de les, is dat omdat de leerling 
ervan wil leren. Thuismuziek waar leerlingen mee op les komen, is vaak iets waarbij er hulp 
gevraagd wordt van de docent. Soms wordt het gespeeld uit puur enthousiasme of om de 
docent te laten weten waar de leerling mee bezig is.

Kanaliseren en stimuleren

Positieve reacties. De docenten zien alle drie de waarde in van thuismuziek en ze willen 
de leerlingen stimuleren thuismuziek te maken. Dankzij thuismuziek kan de leerling zonder 
informatie-overdosis van noten toch veel spelen en in verschillende stijlen leren denken. Ook 
levert de thuismuziek voor de leerling motivatie op om te leren, en leert de docent de leerling 
beter kennen op muzikaal gebied. Volgens docenten is thuismuziek iets dat bij de leerling 
hoort, dat bij de ontwikkeling van pubers hoort en bovendien iets is waaraan leerlingen ple-
zier en motivatie kunnen ontlenen om hun instrument onder de knie te krijgen.  
 
Sleutelen of niet? Een docent hoeft niet altijd te gaan sleutelen aan de thuismuziek van de 
leerling. Docent A geeft bijvoorbeeld aan dat soms het aanhoren voldoende is. Wel kan de do-
cent thuismuziek dan nog steeds stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de leerling te vragen 
te improviseren, of door de leerling te prikkelen met verschillende soorten muziek. 
 De docenten proberen leerlingen ook over te halen de thuismuziek mee naar de les te nemen, 
maar dringen hierbij niet te veel aan. Aan de andere kant zijn ze ook niet bang al te veel op het 
terrein van de leerling te komen, want als een leerling iets te persoonlijk of te intiem vindt om  
op les mee te verschijnen, dan houdt de leerling dat volgens de docenten wel voor zich. 

Een duwtje in de rug. Kinderen en jongeren zijn zich volgens docent A niet bewust van hun 
eigen leerproces. Ze leggen dat bij de docent neer. Leerling A neemt haar thuismuziek wel 
eens mee naar de les om de docent te laten weten waar ze mee bezig is of omdat ze hulp  
nodig heeft wanneer ze vastgelopen is. Leerling C vindt het fijn om thuismuziek mee te 
nemen naar de les omdat ze naast klassieke muziek ook graag wat anders wil spelen. Op 
gitaarles wil ze dan “het echte leuke van een liedje” leren. 

Klinkend resultaat. Docent C noemt als voordeel van het toewerken naar een opname 
dat leerlingen op klinkend resultaat letten en niet zozeer op het kunnen van het technische 
kunstje. Leerling B kan zich, door gefocust te zijn op het auditieve, meer concentreren op 
techniek en hoorbaar resultaat. De docent constateert dat ze vrijer en zuiverder gaat spelen. 
 Leerling A zegt over de opname dat het voor afronding zorgt. Verder vindt ze het leuk om 
het te laten horen aan de docent en is ze trots op wat ze gespeeld heeft. Ook leerling C noemt 
afronding van het stuk als een belangrijke opbrengst. Afronden van een stuk thuismuziek 
gebeurt lang niet altijd. Leerling B vond het opnemen ook leuk en bij het horen van de opname 
bleek voor haar dat ze iets moeilijks best aankon, ondanks haar beginnersniveau. 
 Op een gegeven moment is het ook goed dat de thuismuziek, na er even aandacht aan te 
hebben besteed, weer naar de achtergrond verdwijnt. Leerling A en C geven aan dat je vooral 
door de reguliere lessen technische en theoretische vooruitgang boekt, dus kunnen we de 
conclusie trekken dat de leerlingen na dit leuke uitstapje ook graag weer verder gaan met de 
leerlijn die de docent voor ze heeft uitgestippeld.

Inspelen op de leerling

Gretigheid. Voor docent C is het grote voordeel van werken met thuismuziek dat je in elk 
geval qua muziekkeuze goed zit. Leerlingen zijn thuis ergens niet uitgekomen en komen naar 
de les met een bepaalde gretigheid waar hij als docent gebruik van kan maken. 



De docenten B en C zien op het gebied van motivatie ook een valkuil: als een liedje technisch 
echt nog te moeilijk is voor de leerling krijg je het gewoon niet voor elkaar en dat frustreert. 
Daarom proberen docent B en C de thuismuziek voor de leerling behapbaar te houden. Docent 
C noemt het beginnen met akkoorden en popachtig spel om toch iets te doen met de wens 
van de leerlingen om in een bepaalde muziekstijl te spelen.

Leerlijn. Docent C is al bezig met het gestructureerd toepassen van thuismuziek in zijn 
lespraktijk. Vaak deelt hij de les op in twee delen: het ene deel is het feestje van de leerling, 
het andere deel is zijn feestje, gevuld met techniek, noten lezen, etc. Docent C schrijft ook wel 
eens een aantal popliedjes uit, laat kinderen kiezen welke ze willen spelen, en knoopt daar 
dan van alles aan vast: techniekjes, akkoordjes of uitleg over theorie. Ook de opname heeft 
docent C aan het denken gezet. Er is bij hem de wens ontstaan om een combinatie te maken 
tussen thuismuziek en het leerplan. Hij denkt over lessen in de vorm van een projectje van bij-
voorbeeld een maand. Aan het eind heb je een opname en zet je een punt achter het project. 
Het resultaat kan dan een lijst met mp3’tjes zijn die je bijvoorbeeld op een gedeelte van de 
website zet. Zo wordt volgens hem de voortgang van de leerlingen inzichtelijk. 
  
Improviseren voor de docent. Tijdens de lessen in deze interventie hebben de docenten 
voortdurend geïmproviseerd door te zoeken naar allerlei handvatten en aanknopingspunten 
rondom de thuismuziek, waarmee ze de leerling verder kunnen helpen. Docent B vindt dit 
improviseren leuk: “Het is maatwerk.” Ook docent A geeft de leerling allerlei handvatten om 
het lied af te maken. Daarbij is er geen sprake van een vooraf geformuleerd leerdoel, want dat 
kun je volgens docent A pas bepalen wanneer de leerling binnenkomt met de thuismuziek. 

Substantie. Voor deze interventie is het nodig dat een leerling iets substantieels meeneemt 
naar de les, vindt docent A. Ook was het van grote invloed dat de leerling gevorderd was en 
zich bovendien goed had voorbereid. Als er alleen flardjes thuismuziek worden meegenomen 
naar les, of het zijn kleine kinderen, dan is het hooguit een kwestie van vijf minuten en daarna 
weer door met de les. 
 Leerling B is met haar paar maanden vioolles nog niet zo ver. Toch kijkt ook docent B met 
veel plezier terug op de interventie. Leerling B is veel vrijer geworden in het spelen en in het 
contact met de docent. 

Conclusie en discussie
Dan wordt nu de hoofdvraag beantwoord, waarna er aandacht wordt besteed aan verschil-
lende manieren waarop een muziekschooldocent met thuismuziek kan omgaan.

Wat levert het in de les werken aan een opname van muziek waar muziekschool-
leerlingen op eigen initiatief thuis mee bezig zijn op voor de leerling en de docent?
 
Bron van motivatie en inspiratie. Leerlingen komen met allerlei thuismuziek op les. Het 
is muziek die ze willen leren, waar ze enthousiast over zijn en waarmee ze zoeken naar een 
wisselwerking met de docent. Vanuit de leerling komt soms een concrete hulpvraag. 
De docent moet allereerst het niveau van de thuismuziek inschatten en zich afvragen of hij 
er aan wil en kán sleutelen. De docent moet qua niveau boven de leerling staan, óók op het 
gebied van de betreffende thuismuziek. Soms is het ook voldoende om de thuismuziek aan  
te horen of te stimuleren door leerlingen te vragen het te spelen of een titel te geven.
 Thuismuziek maakt duidelijk waar de inspiratie van de leerling vandaan komt. Door  
hier op in te spelen behoudt de docent de aansluiting bij de leerling. De thuismuziek van  
de leerling kan bij de docent ook weer allerlei muzikale suggesties voor de leerling opleveren. 
In het kader van deze wisselwerking kan de onderlinge band tussen docent en leerling  
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verstevigd worden door het wederzijdse respect en het gezamenlijke plezier dat het omgaan 
met thuismuziek oplevert. 

De leerling bepaalt. Bij thuismuziek ligt de muziekkeuze bij de leerling en heeft de leerling 
controle over het eigen leerproces. Niet alle leerlingen zijn zich overigens bewust van dat 
leerproces. Dit hangt sterk af van de leeftijd van de leerling. Thuismuziek kan opleveren dat 
leerlingen uit zichzelf, of al eerder, toekomen aan wat de docent via de leerlijn voor ze in petto 
heeft, zoals specifieke technische vaardigheden of akkoorden. Vanuit de docent gezien kan 
thuismuziek een aanleiding zijn om allerlei elementen uit de leerlijn die op het stuk van toe-
passing zijn bij de les te betrekken. De docent moet daarbij improviseren tijdens de les, want 
kortetermijnleerdoelen kunnen bij het behandelen van thuismuziek niet vooraf worden vast-
gesteld. Daarom moet de voortgang van de leerlijn goed bewaakt worden door de docent, en 
moet thuismuziek niet elke week behandeld worden, want dan wordt het lesgeven hapsnap. 
Het werken met thuismuziek wordt vaak niet afgerond. De opname in de interventie zorgt wel 
voor een ijkpunt en voor afronding. 
 In de interventielessen kregen de leerlingen handvatten van de docent aangereikt om hun 
doel te bereiken. De docenten zijn telkens voor een haalbaar resultaat gegaan dat helemaal 
afgestemd was op de wensen van de leerling. Thuismuziek blijft daarmee van begin tot eind 
een spel dat zich helemaal op het terrein van de leerling afspeelt en de docent respecteert dat.
 Geen van de respondenten vonden redenen om thuismuziek niet te laten horen. Nergens 
vond iemand dat onbevangenheid en eigenheid van de thuismuziek verloren ging.

Leeropbrengst. Het behandelen van thuismuziek heeft als voordeel dat een leerling zonder 
informatie-overdosis van bijvoorbeeld noten, of zonder gefocust te zijn op een bepaald tech-
niekje, meer auditief werkt. Dit klankgericht musiceren noemen de docenten als een van de 
grootste voordelen van het werken met en opnemen van thuismuziek.
 Het is lastig voor de respondenten om specifieke nieuwe muzikale vaardigheden te noe-
men die de leerlingen naar aanleiding van het werken met thuismuziek hebben geleerd. Het 
is vaak niet één ding, maar een onderdeel van een proces. Daarentegen kan geconcludeerd 
worden dat leerling A en C een stuk hebben gestructureerd en afgerond, leerling B vrijer en 
zuiverder is gaan spelen en de opname van leerling C de docent uitnodigt tot dieper ingaan 
op artisticiteit. De opname kan voor de docent dus aanleiding geven tot meer, omdat er van 
alles aan te horen is waar aandacht aan besteed kan worden in volgende lessen. 
 Willen er echt zaken uit de leerlijn van de docent aan bod komen via thuismuziek, dan 
moet de docent meer sturend te werk gaan, door, zoals docent C dat doet, lesmateriaal aan te 
laten sluiten op de thuismuziek. Bij het aanbieden van technische oefeningen kan de moti-
vatie van de leerlingen worden gebruikt door te zeggen: “Als je straks dát wil kunnen spelen, 
moet je dít eerst leren.” Op die manier kan de docent de leerlijn helemaal op maat, zo effectief 
en plezierig mogelijk maken.  

Discussie

Twee manieren van aanpak. Thuismuziek komt heel dichtbij de kern van waarom 
leerlingen muziek maken. Leerlingen die thuismuziek meenemen naar de les zijn op zoek 
naar erkenning, interactie en oplossingen voor specifieke problemen die ze tegenkomen in  
de thuismuziek die ze willen leren. Een docent kan dat bieden, zonder dat daarbij de leerlijn  
in de knel komt. Docent A doet dit: hij wacht af wat er komt, hoort de thuismuziek met zeer 
veel interesse aan en geeft technische hulp zodat de leerling thuis weer verder kan. 
 Maar er kan ook anders worden gedacht over hoe je thuismuziek op de muziekschool  
een plaats kunt geven in die leerlijn. Docent C heeft ideeën waarbij er in elk geval van de 
motivatie die thuismuziek oplevert gebruikgemaakt wordt, en qua muziekstijl aansluiting 
gezocht wordt bij de thuismuziek van leerlingen. Met welke thuismuziek de leerling op  
les komt, blijft natuurlijk afwachten.



Vragen. Het onderzoek geeft aanleiding terug te komen op twee vragen van Green (2005): 
Hoeveel hulp willen leerlingen van docenten bij het leren naspelen van thuismuziek, en wat 
kunnen docenten doen om de benadering waarmee leerlingen leren nog beter te maken? De 
eerste vraag kan wellicht zo beantwoord worden: zo veel als leerlingen nodig vinden om over 
een drempel heen te komen, wanneer ze thuis zijn vastgelopen. 
 Het beantwoorden van de tweede vraag is lastiger. Leerlingen leren thuis door te luisteren 
en na te doen (Green, 2005), en zoeken daarnaast hulp op internet waar van alles is opge-
schreven en wordt voorgedaan. Met luisteren en nadoen kom je een heel eind, maar de docent 
beschikt nu eenmaal over uitgebreidere kennis over techniek, harmonieleer, vorm en notatie 
en kan daarmee de leerling helpen een probleem te overwinnen. Bovendien heeft de docent 
een getraind gehoor. Misschien dat het in dit kader zinvol is om verder na te denken over 
langetermijndoelen die je kan verbinden aan thuismuziek. De meerwaarde van de aandacht 
voor deze vaardigheden moet hem dan zitten in de verbinding van het auditieve werken en 
structureren van muziek.

Praktijkaanbevelingen. Een les met thuismuziek vindt idealiter plaats in een muziekstu-
diootje met apparatuur waarmee je makkelijk muziek kan op- en uitzoeken, een opname kan 
maken en met de leerling terug kan luisteren. Het werken met thuismuziek moet niet elke 
week gebeuren, want dan wordt het lesgeven hapsnap. De voortgang met de leerlijn moet in 
elk geval bewaakt worden.
 Daarnaast is het zinvol om van een opname van thuismuziek een ijkmoment te maken, 
vergelijkbaar met een voorspeeluur. Verder zijn er voor de docent twee vormen van omgaan 
met thuismuziek verdedigbaar: Een docent kan respectvol afwachten wat voor thuismuziek 
er komt en desgevraagd de leerling verder helpen, maar men kan ook proberen thuismuziek 
actief te integreren in het curriculum. 
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Inleiding
In 2015 werd de eerste Dutch Comiccon gehouden, een beurs voor verschillende genres uit 
de popculture, met name science fictIon en fantasy. Fantasy is een genre dat bestaat uit 
fictieve verhalen, waarin verzonnen wezens en imaginaire werelden voorkomen. Binnen de 
genres science fiction en fantasy bestaan er films, games, kunst, stripboeken en televisiepro-
gramma’s. Tijdens de Comiccon komen sommige fans verkleed als karakters uit hun favoriete 
(strip)boeken of series. We spreken dan van cosplay: de samentrekking van costume en play 
(Lotecki, 2012). Sommige kostuums zijn gekocht, andere zijn zelfgemaakt. Cosplayers beden-
ken en voeren ideeën over hun kostuums uit buiten de context van formele educatie. Cosplay 
valt daarmee onder informeel leren (Haanstra, 2008). 
 Veel enthousiaste cosplayers hebben voor hun karakters een eigen Facebookpagina of 
website gecreëerd, waarop zij het proces van het maken van de creaties tonen. Dit is een 
belangrijke manier waarop binnen de cosplay community kennis en ervaring wordt uitgewis-
seld. In mijn onderzoek heb ik me gericht op het ontwerp- en maakproces van cosplayers 
en heb ik gekeken welke rol de community hierbij speelt. Ik daarbij gebruik van de definitie 
community van Heijnen (2015, p. 15): “Een groep die gevormd is op basis van gedeelde be-
langen, interesses en competenties, waarin deelnemers door praktijkervaring een collectief 
repertoire ontwikkelen door gemeenschappelijke activiteiten, het delen van informatie en het 
leren van elkaar.” Hij maakt gebruik van het model Community of Practice van Lave & Wen-
ger (1991), waarmee een community kan worden getypeerd. De drie kenmerken uit het model 
van Lave & Wenger zijn: a) domein (gedeelde interesses en competenties), b) gemeenschap 
(gemeenschappelijke activiteiten, uitwisseling, leren van elkaar) en c) praktijk (productie van 
een gedeeld repertoire). Heijnen (2015) heeft dit  model toegepast op wat hij noemt “informele 
visuele netwerken”, zoals groepen graffitimakers, fan artists, maar ook cosplayers. Later in dit 
artikel worden deze drie kenmerken van informele visuele netwerken verder uitgewerkt voor 
cosplayers. 
 In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat voor soort kostuums worden er 
door cosplayers gemaakt? Wat is de motivatie om een cosplay te creëren? Wat zijn de leeracti-
viteiten die worden ondernomen? Welke rol speelt de community bij deze leeractiviteiten? 

Opzet en uitvoering
Dit onderzoek is een kwalitatief survey dat beschrijvend en explorerend van aard is. Om een 
beeld te krijgen van het leer- en maakproces tijdens het creëren van een cosplay zijn zes inter-
views afgenomen met cosplayers en foto’s verzameld van de desbetreffende cosplays “in ka-
rakter”. Voor dit onderzoek is er een gerichte steekproef genomen met typerende gevallen van 
cosplayers die hun kostuums zelf maken, gebaseerd op karakters uit films, series, boeken, 
stripboeken en games. Deze cosplayers gaan niet steeds als hetzelfde karakter met hetzelfde 
kostuum, maar creëren voor bijna elk evenement een nieuw karakter met een bijbehorend 
kostuum. Er is gericht gezocht naar gevorderde cosplayers, zowel vrouwen als mannen, met 
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een eigen cosplay Facebookpagina door een oproep te plaatsen op de besloten Facebook-
groep CosplayNL, een groep met 4128 leden. Drie vrouwen zijn uitgekozen aan de hand van 
reacties die kwamen op de geplaatste oproep. Een mannelijke respondent is benaderd naar 
aanleiding van een tv-programma. De twee laatste mannelijke respondenten zijn door middel 
van de sneeuwbalmethode gevonden. De leeftijden van de cosplayers variëren van 22 tot 
37 jaar. De respondenten doen tussen de anderhalf en twaalf jaar aan cosplay. Alle cosplay-
pagina’s zijn voorafgaand aan de interviews goed bekeken. De interviews waren individueel 
en halfgestructureerd. Op de interviewverslagen is inhoudsanalyse toegepast.

Portret van een cosplayer
Veel cosplayers hebben naast hun persoonlijke Facebook een pagina voor hun cosplay. Via de 
cosplay pagina’s wordt er gecommuniceerd, inspiratie opgedaan, geleerd en misschien ook 
wel een beetje reclame gemaakt. De cosplayers maken niet gebruik van hun eigen naam, ze 
hebben een soort bijnaam: “Ik denk dat het net zoiets is als je nickname bij computergames. 
Het is heel normaal om er een te hebben, zeker als je een cosplay page hebt.” 
 Van  de  zes respondenten is een portret gemaakt. Om een goed beeld te krijgen van de  
cosplayers heb ik ervoor gekozen om de portretten in hetzelfde format te zetten als op Face-
book. Hieronder is als voorbeeld het portret van Cosplayer Squinny. Ze is 22 jaar oud, woont  
in Haarlem en is sinds 2010 bezig met cosplay. (zie volgende pagina)

Wat voor kostuums maken cosplayers?
Uit de interviews is gebleken dat er onder de respondenten drie soorten cosplaykostuums 
worden gemaakt: een zo accuraat mogelijk kostuum, een “crossover” en de casual cosplay. Het 
meest gewaardeerd onder de cosplayers is het kostuum dat zo accuraat mogelijk wordt nage-
maakt naar het gekozen voorbeeld. Voorbeelden zijn een karakter uit Pokémon, X-men of Game 
of Thrones. “Crossover” is een samenkomst van twee of meerdere ideeën gecombineerd in een 
kostuum. Dit is vaak een fictief karakter gemixt met een ander karakter of een thema. Het derde 
soort cosplaykostuum dat uit de interviews van de respondenten kwam, was de “casual cos-
play”. De tijd om deze kostuums te vervaardigen is kort. Deze worden vaak gemaakt door items 
die ze in hun kast hebben liggen of die worden aangeschaft in een winkel. Deze items worden 
dan vies gemaakt en aangepast totdat ze lijken op de originelen uit de films/games. 

Waarom cosplay?
De motivaties van cosplayers om een cosplay te creëren zijn divers. De meesten cosplayers 
zijn ermee in aanraking gekomen omdat ze door een kennis naar een conventie werden mee-
genomen. Ook genoemd worden plezier in verkleden voor Halloween en een voorliefde voor 
Japanse populaire cultuur. Waar de ene cosplayer veel voldoening haalt uit het maakproces 
van een kostuum en het niet erg vindt om iets tien keer over te moeten doen, geeft een andere 
cosplayer aan het maakproces helemaal niet leuk te vinden. Zijn motivatie ligt in het dragen 
van het kostuum. Woorden als accuraat en perfectionistisch werden veel genoemd in de 
interviews. De cosplayers stoppen er veel tijd in en willen dan ook dat de kostuums zo realis-
tisch mogelijk worden: 

  Er zijn ook wat mensen die er niet zo heel veel om geven, die willen gewoon een leuk  
weekend in een kostuum en die geven er dan niet zoveel om. Maar er zijn er ook een paar 

 die echt wel gewoon iets moois willen hebben. Waar ze gewoon trots op zijn. Dat vind ik 
 ook heel belangrijk.
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Een van de eerste Cosplays: Sheena Fujibayashi uit Tales of Symphonia
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Meest recente Cosplay: Wang Yi van de game Dynasty Warriors 8 
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Naam: Jente Witte
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 22 jaar 
Woonplaats: Haarlem 
Beroep: student docent beeldende vorming
Cosplayed sinds: 2010
Facebook pagina: Sqinny CosplayFacebook pagina: Sqinny Cosplay

Stel je zou terug kunnen in de tijd, wat voor advies 
zou je jezelf geven als beginnende cosplayer?

‘Het beste advies wat ik mezelf zou geven is beter 
plannen en eerder beginnen aan projecten, dat had 
mij veel stress gescheelt en me betere kostuums 

opgeleverd denk ik.’

ABOUT

Dit voorbeeld is niet een originele Facebook pagina 
van de respondent, sommige delen van de pagina zijn 
origineel andere delen zijn er voor dit onderzoek aan 
toegevoegd. Aan de linkerkant van de Facebook 
pagina zie je informatie over de cosplayer. Aan de 
rechterkant zijn twee posts met foto’s. De onderste 
post is een foto van een van de allereerste cosplay’s. 
De foto hierboven is de meest De foto hierboven is de meest recente cosplay.
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Afbeelding 1: Portret van Cosplayer Squinny
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En: “Ik wil dat het precies zo wordt als op het plaatje en dat is voor mij de uitdaging. Dat is 
voor mij het nastreven van perfectie door middel van het beheersen van de materialen.”

De leeractiviteiten van de cosplayers
Zoals eerder beschreven, valt het leerproces bij cosplay onder informeel leren, maar dat wil 
niet zeggen dat het alleen om toevallig, incidenteel leren gaat. Er is ook sprake van doelbe-
wuste, intentionele leeractiviteiten. Zo maken cosplayers  gebruik van voorbeelden. Ze vra-
gen ook hulp aan vrienden, familieleden en vreemden, en ze zijn vaak bewust aan het oefenen 
voor het beheersen van een materiaal of techniek die ze op dat moment nog niet beheersen. 
Een van de eerste stappen die wordt gezet bij het creëren van een cosplay is het vinden van 
beeldmateriaal. Het is voor de cosplayer belangrijk een zo accuraat mogelijk kostuum te 
maken. Er worden afbeeldingen gezocht van alle kanten van het kostuum.  Er wordt onder 
andere ook gekeken naar registraties van maakprocessen van anderen: “Als ik het spel zelf 
heb, maak ik ook wel eens foto’s van mijn scherm. Die worden dan echt superlelijk, maar het 
helpt wel om in de game dan even rond te draaien om het character heen, zodat je alles kunt 
zien wat je soms niet op plaatjes ziet.” Dit kan worden gezien als incidenteel leren: 
 Er vindt niet alleen intentioneel leren plaats, maar er is ook sprake van incidentele leer-
ervaringen. Volgens Haanstra (2008) valt hieronder leren door veel te doen, na te tekenen en 
te kopiëren. Cosplayers die tijdens het maakproces niet weten wat ze moeten doen, gaven 
aan veel te leren van de fouten die ze dan maken. Er worden foto’s en video’s gemaakt van 
het creëerproces. Er worden twee redenen genoemd voor deze registratie: a) de cosplayers 
vinden het fijn om hun proces vast te leggen en hier later op terug te kunnen kijken en b) het 
vastleggen van het proces voor anderen, zodat zij iets van hun leerproces konden leren. De 
laatste reden werd het meest genoemd.
 Het leren binnen cosplay heeft zowel een individueel karakter als een sociaal karakter en 
er vindt ook peer educatie plaats. Vaak wordt er hulp gevraagd aan vrienden en familieleden. 
Maar er wordt ook om feedback gevraagd in de cosplaycommunity. Alle cosplayers die zijn 
geïnterviewd, geven aan geen geheimen te hebben en graag hun bevindingen met andere 
cosplayers te willen delen. Dit delen gebeurt tijdens het maken van een kostuum, mondeling 
op conventies, via Facebook, Instagram en WhatsApp: “Het is een hobby die ik heel graag 
deel met mijn vrienden. Dus wat ik leuk vind aan cosplay is: als ze hier komen zitten en we 
gaan knutselen, met z’n allen, dat we elkaar ook helpen.”

De community van cosplayers
Hieronder worden aan de hand van de kenmerken domein, gemeenschap en praktijk de  
community van cosplayers verder beschreven.

Domein: gedeelde interesses en competenties

Volgens Heijnen beschikken leden van informele visuele netwerken, zoals cosplayers, over 
gedeelde competenties en waarden en hanteren ze gedeelde complexe regels en een be-
paalde (beeld)taal. Complexe regels in de zin van bepaalde dingen bij cosplay die wel of niet 
mogen, worden door de respondenten niet expliciet benoemd. Wel geeft het merendeel aan 
bepaalde waarden belangrijk te vinden, zoals graag anderen helpen. Dit kwam regelmatig 
naar voren in de interviews. Respect voor elkaar hebben en vrijheid zijn ook twee waarden 
die vaak worden benoemd: “Of het nou je eerste cosplay is die je van kartonnen dozen ge-
maakt heb, of dat je een humanoid cyborg gemaakt heb, je krijgt net zoveel respect van mij. 
En zolang je dat bij mij ook zo doet, dan vind ik dat best. En niet, dan spreek ik je er direct  
op aan.” En: 

  Ja, vrijheid, totale vrijheid eigenlijk. Waarom? Vaak vragen mensen “wat zijn de regels van 
cosplay?” Maar er zijn geen regels, er kunnen ook geen regels zijn, want het is niet iets 
eigenlijk. Er is niet een wedstrijd. Je schrijft je niet in voor iets. Je gaat ergens heen en je 
moet gewoon jezelf kunnen zijn, gewoon ook doen wat de f*k jij wil eigenlijk. Snap je? 

Leden van informele visuele netwerken voelen zich binnen hun gedeelde  domein expert. Ook 
koppelt Heijnen (2008) de term affinity space (Gee, 2004, 2005), dus de aantrekkingskracht van 
een bepaald aspect van populaire cultuur, aan het kenmerk domein: “Het leren in affinity spaces 
is betekenisvol, omdat ze deelnemers de mogelijkheid bieden om als experts te denken en te 
doen en zich te identificeren met andere experts in hun interessegebied.” (Heijnen, 2015, p. 19) 
 Internet en digitale technologie zorgen voor een gemakkelijke verspreiding van informatie 
over producties. Sites zoals Facebook en Instagram worden door cosplayers gebruikt voor  
het delen van informatie. Bij cosplay zijn persoonlijke cosplaypages of algemene CosplayNL 
pagina’s te omschrijven als uitingen van “affinity spaces”. De respondenten geven niet 
expliciet aan dat ze expert zijn binnen cosplay. Je kunt zien dat ze zich wel in hun kostuums 
verdiepen en deskundig zijn, maar ze noemen zich geen expert: “Het is altijd trial and error, 
want ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben als ik aan het cosplayen ben. Ik doe 
maar wat en dan gaat het goed.”
 

Gemeenschap 

Het tweede kenmerk  is gemeenschap, dat wil zeggen dat er gemeenschappelijke activiteiten 
worden gedaan, informatie wordt uitgewisseld en er wordt geleerd van elkaar. Het leren 
gebeurt  vooral door informele feedback. Uit deze informele fysieke netwerken komen ont-
moetingen voort. Dit gebeurt zowel fysiek als via internet en digitale media. De community 
binnen cosplay kent veel kanten. Het wordt aan de ene kant beschreven als een community 
die gezellig is en die elkaar helpt en waar veel gedeeld wordt, maar aan de andere kant zijn 
er ook wel eens problemen, zoals discussies, gemene posts en conflicten op Facebook. Ook 
werd er benoemd dat de community heterogeen is samengesteld. Er kwamen bij de inter-
views veel verschillende beroepen naar voren, zoals een advocaat, gevangenisbewaarder, 
graphic designer en een groepsleider op een behandelgroep voor kinderen met autisme en 
een ontwikkelingsachterstand: 

  Normaalgesproken ga je naar school en heb je alleen je leeftijdsgenoten om je heen. Op cos-
playconventies, maar ook de Elf Fantasy Fair, dat soort dingen, zijn ook mensen uit gewoon 
hele andere groepen dan dat je zelf komt. En dat vind ik toch wel heel interessant. Ik heb 
een vriend die is advocaat en die is cosplayer. Dat soort mensen zou ik nooit leren kennen. 
Ja, dat vind ik toch iets moois, dat heel veel mensen uit heel veel verschillende bevolkings-
groepen dit doen.

Cosplay is een sociaal gebeuren. Het merendeel van de respondenten geven aan vrienden 
te hebben opgedaan via cosplay. Onder deze vrienden worden ook groepscosplays geor-
ganiseerd. Een groepscosplay is een cosplay die gedaan wordt door een groep mensen die 
karakters cosplayen uit bijvoorbeeld dezelfde film of game. Er zijn echter wel verschillende 
aspiraties en niveaus:

  Het komt ook omdat mijn vriendengroep een redelijk ander niveau heeft op het gebied  
van cosplay. En andere doelen op het gebied van cosplay. Ik wil dat alles klopt en ik wil het 
allemaal in detail hebben en de meeste van mijn vrienden denken: het lijkt erop dus ik vind 
het prima. Dat is helemaal goed.

Creëren en delen vinden bij cosplay op grote schaal plaats, vooral het delen van kennis.  
Dergelijke groepsprocessen zijn volgens Heijnen (2015) een belangrijk onderdeel van informele 
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visuele netwerken. De groepsleden kunnen dienen als voorbeeld, maar ook als inspiratiebron. 
Een voorbeeld hiervan zijn Facebookpagina’s. Aan de ene kant is de mening over Facebook  
positief; het is een toegankelijk middel voor het uitwisselen en het leren van elkaar. De helft  
van de respondenten geeft aan dat problemen zich vooral via Facebook voordoen. 

Praktijk

Het derde kenmerk is de praktijk. Die wordt gekenmerkt door holistische, experimentele, 
langlopende interdisciplinaire producties. Dit gebeurt door middel van spel, simulatie, per-
formance, kopiëren, sampling en remixing. Het holistische perspectief houdt volgens Heijen 
(2015) in dat deelnemers hun werkproces en alle verschillende uitingen ervan zien als één 
geheel. Cosplayers, bijvoorbeeld, zijn gefixeerd op een bepaald thema of een bepaalde serie, 
films, boeken of stripboeken. Er worden beelden verzameld en gemaakt, extra informatie 
over opgezocht en er wordt kleding van ontworpen. Maar het organiseren van optredens en 
performances spelen ook een rol.  
 De respondenten geven aan karakters te kiezen uit films en games waar ze fan van zijn. 
Hier wordt beeldmateriaal bij gezocht, er worden schetsen van gemaakt en patronen uitge-
tekend om een zo accuraat mogelijk kostuum te maken. Dit zijn vaak langdurige projecten: 
het merendeel van de cosplayers geeft aan maanden bezig te zijn met het creëren van één 
kostuum. Soms wordt er één kostuum gemaakt, maar soms ook meer, als ze fan zijn van een 
bepaalde film of genre. Vaak hebben of kopen ze ook merchandise van de film of game, omdat 
ze al fan zijn. Alle geïnterviewden gaven aan mee te doen met competities en bereiden hier-
voor performances voor:

  Ik kies vaak de kostuums omdat ik de designs mooi vind. Ten eerste moeten het karakter en 
de serie waaruit het komt geweldig zijn. En daarnaast moet het design goed zijn. Dus ik ga ook 
geen kostuum maken voor een competitie als ik het met de helft van het design niet eens ben.

 
Conclusie en discussie
Dit onderzoek richtte zich op het ontwerp- en maakproces van cosplayers en de rol van de 
community hierbij. De cosplayers maken ruwweg drie soorten kostuums: het “accurate kos-
tuum”, de “crossover” en het “casual kostuum”. De meeste cosplayers halen voldoening uit het 
maakproces. Ze streven daarbij naar accuraatheid en perfectionisme. De leerprocessen bij 
cosplay vallen onder informeel leren, waarbij zowel intentioneel als incidenteel wordt geleerd. 
Het maakproces wordt door de cosplayers zorgvuldig geregistreerd door middel van proces-
foto’s en tutorials. Ze geven aan geen geheimen te hebben en graag hun bevindingen met 
andere cosplayers te willen delen. De community van cosplayers voldoet aan veel kenmerken 
die Heijnen heeft uitgewerkt voor informele visuele netwerken, zoals gedeelde waarden en 
interesses, uitwisseling van informatie en langlopende interdisciplinaire producties, waarbij 
sampling, kopiëren, remixing en performance een rol spelen. De geïnterviewden noemen geen 
regels en voorschriften waaraan ze zich houden, maar noemen juist de vrijheid die zij hebben bij 
het maken van kostuums. Echter met andere onderzoeksmethoden, zoals observaties, kunnen 
misschien wel ongeschreven regels van cosplay ontdekt worden. 
 Het was in mijn onderzoek niet het doel om na te gaan of en, zo ja, hoe cosplay kan worden 
toegepast in het onderwijs. Het kan interessant zijn voor leerlingen door middel van cosplay 
ook aansluiting met hun hobby te krijgen binnen de lessen. Tijdens gesprekken met leerlingen 
in mijn lessen gaat het vaak wel over popcultuur. Een toepassing van cosplay binnen de school 
zou misschien wel gewaardeerd worden, maar dan bestaat het gevaar dat het eigenlijke 
karakter van cosplay verloren gaat, namelijk de soms maandenlange creatieprocessen waarbij 
de maker zelf alles bepaalt. Ik denk dat de vrijheid juist iets is wat cosplay aantrekkelijk maakt: 
alles mag, alles kan. Je beslist zelf wat je maakt, wat je uit wilt geven en wanneer je wilt werken. 
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Inleiding
Het aantal ouderen neemt toe, evenals de levensverwachting van ouderen. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2015) waren er in Nederland in 2014 ruim 3 miljoen 
65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers. In 2040 zal ruim een kwart van de Nederlandse 
bevolking, 4,7 miljoen, ouder zijn dan 65 jaar, waarvan 2 miljoen ouder dan 80 jaar. Vanwege 
de groei van de doelgroep ouderen is er toenemende aandacht voor de betekenis van kunst 
voor ouderen. Kunst stimuleert expressie en zou welzijn en kwaliteit van leven verhogen, 
maar in onderzoeken naar amateurkunst is nog weinig aandacht voor amateurkunstbeoe-
fening door ouderen (Hortulanus, Jonkers & Stuyvers, 2012). Over kunstactiviteiten voor 
ouderen in verpleeghuizen en woonzorgcentra is weinig gedocumenteerd. Er worden acti-
viteitenprogramma’s aangeboden waar kunst en cultuuractiviteiten wellicht een onderdeel 
van zouden kunnen zijn, maar er is weinig informatie over te vinden (Hortulanus, Jonkers & 
Stuyvers, 2012). 
 Ouderen kunnen hun liefde voor bepaalde kunst van vroeger weer terugkrijgen. De smaak 
van kunstliefhebbers kan zich door de jaren heen ontwikkelen en veranderen. Kunst heeft,  
volgens Schnabel, een positief effect op gezondheid (Schnabel, 2015). Daarbij gaat het  
niet om de inhoud van een kunstvorm, maar om de beleving ervan. Zo kunnen kitscherige 
schilderijen of sentimentele muziek net zoveel effect hebben als de zogenaamde hoge kunst. 
De kern is dat mensen geraakt worden door wat zij zelf mooi, aantrekkelijk of boeiend vin-
den. Het gaat hierbij zowel om actieve als receptieve kunstbeoefening, zoals het luisteren, 
kijken en beoordelen van kunst. Diegenen die echter vroeger geen belangstelling in kunst-
activiteiten hadden, gaan die volgens Schnabel (2015) ook niet krijgen als ze ouder worden.
 Haanstra (2008) heeft het begrip thuiskunst geïntroduceerd als tegenhanger van school-
kunst. Met thuiskunst bedoelt hij kunst die spontaan en vanuit de eigen interesse thuis  
beoefend wordt. Alledaagse ervaringen spelen bij thuiskunst een rol. Essentieel voor thuis-
kunst is dat deze kunstactiviteiten worden beoefend vanuit een intrinsieke motivatie  
(Haanstra, 2001). Het startpunt bij het maken van kunst is de eigen leefwereld en de eigen 
inzichten en ervaringen van de maker. Zo krijgt kunst een persoonlijke betekenis. 
 Staatssecretaris van Rijn heeft in 2015 het plan “Waardigheid en Trots, liefdevolle  
zorg voor onze ouderen” geïntroduceerd, met als doel om de ouderenzorg in Nederland te 
verbeteren. Het plan is gericht op verpleeghuiszorg en het accent ligt op zorg voor ouderen met 
dementie. In dit kader krijgt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis Amersfoort in overleg met het 
Zorgkantoor, de uitvoerder van het plan, financiële ondersteuning bij het opzetten van activi-
teiten, waaronder kunstactiviteiten, voor bewoners met dementie. Het St. Pieters en Blokland 
Gasthuis wil echter ook graag inzetten op het ontwikkelen van een duurzaam kunstaanbod 
voor haar bewoners met somatische (fysiek gerelateerde) problematiek. Daarvoor heeft ze 
inzicht nodig in wat deze bewoners graag doen en wensen op het gebied van kunstactiviteiten. 
Om een duurzaam aanbod te kunnen maken, willen ze graag een totaalbeeld van de bewoners 
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krijgen op het gebied van kunstactiviteiten. Het doel van dit onderzoek is om hier inzicht in 
te krijgen door antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Hoe verhouden de wensen en 
behoeften van bewoners van de afdelingen somatiek op het gebied van kunstactiviteiten zich 
tot het huidige aanbod van kunstactiviteiten van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis?

 Deze hoofdvraag bestaat uit de de volgende deelvragen:
• Welke kunstactiviteiten worden door het St. Pieters en Bloklands Gasthuis aangeboden?
•  Welke kunstactiviteiten deden de bewoners van het St. Pieters en Bloklands  

Gasthuis vroeger? 
• Welke kunstactiviteiten doen de bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis nu?
•  Wat betekenen deze kunstactiviteiten voor de bewoners van het St. Pieters en  

Bloklands Gasthuis?
•  Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoners van het St. Pieters en Bloklands  

Gasthuis ten aanzien van kunstactiviteiten?

Begripsbepaling

De belangrijkste begrippen in dit onderzoek zijn: actieve kunstbeoefening, receptieve kunst-
beoefening en kunstactiviteiten. Met kunstbeoefening worden in dit onderzoek alle vormen 
van kunst bedoeld die iemand op niet-professionele basis beoefent (Hortulanus, Jonkers &  
Stuyvers, 2012), op zowel actieve als receptieve wijze. Bij actieve kunstbeoefening is de  
deel nemer producent (Hortulanus, Jonkers & Stuyvers, 2012), bij receptieve kunstbeoefening 
gaat het om het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen (Haanstra & Oostwoud 
Wijdenes, 1997). Kunstactiviteiten zijn activiteiten op het gebied van beeldende kunst,  
muziek, dans, theater, creatief schrijven en media. Onder media vallen fotografie, film,  
video en computerkunst (IJdens, 2015).

Methodiek
Soort onderzoek en opzet

Dit onderzoek is een kwalitatieve survey en het rapport heeft een beschrijvend karakter 
(Baarda et al., 2013). Het bestaat uit een analyse van het aanbod van kunstactiviteiten door 
middel van een documentenonderzoek en tien interviews met bewoners van de afdeling 
somatiek van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

Respondenten

In het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort wonen 175 mensen, zowel bewoners 
met somatische klachten als bewoners met een psychogeriatrische problematiek. De groep 
bewoners met somatische klachten bestaat uit 87 personen, 25 mannen en 62 vrouwen. Er 
zijn slechts enkele bewoners jonger dan 65 jaar. Ik beperk me specifiek tot de bewoners van 
65 jaar en ouder. 
 Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft twee locaties: de locatie Davidshof in het cen-
trum van Amersfoort en de locatie Vathorst, in een nieuwbouwwijk aan de rand van de stad. 
Van elke locatie heb ik vijf bewoners geïnterviewd. De tien respondenten zijn in overleg met 
de activiteitencoördinator gericht geselecteerd. De selectie richtte zich op bewoners van wie 
bij de activiteitencoördinator bekend was dat ze belangstelling hadden voor kunst. Onder de 
respondenten waren acht vrouwen en twee mannen. Dit geeft een reële afspiegeling van de 
man/vrouw verhouding onder de bewoners. De meeste respondenten waren rond de 90 jaar: 
de jongste was 72, de oudste 96 jaar oud. De interviews zijn getranscribeerd en de verkregen 
data zijn vervolgens open en axiaal gecodeerd (Boeije, 2014).  
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Resultaten 
Resultaten uit documentanalyse en interviews

Uit de documentanalyse bleek dat op beide locaties van het  St. Pieters en Bloklands Gast-
huis op reguliere basis kunstactiviteiten worden aangeboden. Deze activiteiten betreffen 
actieve kunstbeoefening, zijn groepsgericht en vinden binnenshuis plaats. Op de locatie 
Vathorst gaat het om activiteiten binnen de kunstdisciplines beeldend, dans en muziek. Op 
de locatie Davidshof betreft het alleen de discipline beeldend. Hieronder valt ook de activiteit 
houtbewerken, die tevens de enige activiteit in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is die 
wordt aangekondigd voor een specifieke doelgroep, namelijk de mannen. Op het gebied van 
receptieve kunstbeoefening worden op beide locaties regelmatig binnenshuis voorstellingen 
georganiseerd. Op de locatie Davidshof is een doorlopende expositie van kunstwerken. Deze 
activiteit wordt door een galerie georganiseerd.
 Uit de interviews kwam  naar voren dat zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten 
vroeger actief zijn geweest met muziek en met het verzamelen van kunst. Dans, toneel en 
beeldende kunst (tekenen, textiel, boekbinden, pottenbakken) werd alleen door vrouwelijke 
respondenten gedaan: “Ik was altijd bezig met lapjes. Ik maakte kleertjes voor de poppen en 
zo.” Het maken van video wordt alleen onder mannelijke respondenten genoemd. De activitei-
ten gebeurden thuis, op school en in cursus- en groepsverband. Op het gebied van receptieve 
kunstbeoefening gingen zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten naar musea en 
theater. Slechtere mobiliteit lijkt een rol te spelen in de vermindering van museumbezoek in 
de afgelopen jaren: “We gingen naar Mondriaan, in Den Haag, in het Gemeentemuseum en 
Dada in Leeuwarden. Het is de laatste jaren helaas minder geworden, mijn vrouw is niet meer 
zo mobiel.”
  Onder de respondenten vindt tegenwoordig op zowel actieve als receptieve wijze 
kunstbeoefening plaats. De actieve kunstbeoefening vindt plaats door deelname aan een 
kunstactiviteit die wordt georganiseerd door het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, en/of op 
de eigen kamer: “Eens in de week werken we aan de tekeningen. En dan thuis, ja veel thuis. 
Dan neem ik het werk mee naar de les en dan gaan we daar weer nieuwe tekeningen maken.” 
Activiteiten binnen de discipline beeldend (tekenen, textiel, bloemschikken) worden alleen 
door vrouwelijke respondenten gedaan. Zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten zijn 
actief met musiceren en het verzamelen van kunst. Schrijven gebeurt alleen onder manne-
lijke respondenten. Wat betreft receptieve kunstbeoefening wordt er door zowel mannelijke 
als vrouwelijke respondenten naar kunstprogramma’s op televisie gekeken en naar muziek 
geluisterd. Mannelijke en vrouwelijke respondenten bezoeken zowel binnen- als buitenshuis 
voorstellingen en musea. Bij bezoek aan voorstellingen en musea buitenshuis lijken comfort, 
prijs en bereikbaarheid een rol te spelen: “Als er hier binnen iets is, ja dan ga ik er altijd heen.”
De kunstactiviteiten blijken voor de respondenten diverse betekenissen te kunnen hebben. 
Zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten geven aan dat kijken en luisteren naar kunst 
emoties en herinneringen kan oproepen. Vrouwelijke respondenten vertellen dat het maken 
van een kunstwerk een trots gevoel kan geven, meedoen aan een kunstactiviteit betekenis 
kan hebben op het gebied van gezelligheid en sociale contacten, afwisseling kan bieden  
in het dagelijks leven en in een leerbehoefte kan voorzien. Dat kunst helpt grip te houden  
op het dagelijkse leven en levensvragen beantwoordt, wordt alleen door mannelijke  
respondenten genoemd. 
 De respondenten zijn over het algemeen enthousiast over de aangeboden kunstactiviteiten. 
Wel wordt meer verdieping van kennis en vaardigheden gewenst: “Een gedegen schilder-
cursus zou ik ontzettend leuk vinden, waar achtergrond uitgediept wordt. Niet zomaar een 
kloddertje. En ook kunstgeschiedenis, dat je daarnaar luistert.” Ook bestaat de wens om de 
eigen kunstzinnige producten te kunnen presenteren: “Ja hoor, ik zou willen optreden, ook al 
ben ik bijna 90.” Deze wensen betreffen de kunstdisciplines beeldend, muziek en schrijven. 
De wensen op beeldend gebied worden alleen door vrouwelijke respondenten genoemd, de 



wens op het gebied van schrijven alleen door mannelijke. Zowel mannelijke als vrouwelijke 
respondenten hebben wensen op muzikaal gebied en bij beide bestaat de wens om jeugddro-
men te realiseren. De vrouwelijke respondenten benoemen bovendien de behoefte aan meer 
groepsactiviteiten beeldende kunst. Zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten wensen 
naar musea te blijven gaan en optredens mee te blijven maken, zowel binnen- als buitens-
huis.

Drie types kunstbeoefenaars

Met enige voorzichtigheid heb ik op basis van de interviews met de respondenten drie  
types kunstbeoefenaars gedefinieerd. Zij onderscheiden zich door hun specifieke wensen 
en behoeften op het gebied van kunstactiviteiten. De types betreffen zowel mannen als 
vrouwen, maar voor de leesbaarheid gebruik ik de zij-vorm. De drie types zijn de “ambitieuze 
kunstbeoefenaar” , de “gezellige kunstbeoefenaar” en de “vermoeide kunstbeoefenaar”:

•  De “ambitieuze kunstbeoefenaar”  houdt van verrassingen en is kritisch. Ze heeft een 
leerwens op het gebied van kunst en wil haar zelfgemaakte werk graag presenteren  
aan anderen. Ook is ze geïnteresseerd in kunstgeschiedenis. Ze vindt meedoen aan  
een groepsactiviteit aangenaam vanwege de gezelligheid. Ze wil ook graag musea  
buitenshuis bezoeken, het liefst met gelijkgestemden.

•  De “gezellige kunstbeoefenaar”  houdt van sociale contacten. Die vindt ze onder andere 
door mee te doen aan de groepsactiviteiten. Ze vindt het wel leuk om nieuwe dingen te 
leren en te maken, zolang het niet te moeilijk is. Ze heeft geen behoefte aan museum- of 
theaterbezoek buitenshuis. In het verleden deed ze dat ook niet. Binnenshuis gaat ze wel 
naar optredens, vooral concerten vindt ze gezellig. 

•  De “vermoeide kunstbeoefenaar”  heeft stimulans nodig om nog actief te blijven. Ze heeft 
niet meer zoveel energie. Als ze eenmaal meedoet aan een activiteit vindt ze het wel 
gezellig, hoewel ze soms wel het idee heeft dat ze zoet gehouden wordt. Op haar kamer zit 
ze graag in haar lekkere stoel. Ze luistert naar muziek op de radio en kijkt naar kunstpro-
gramma’s op televisie. Ze gaat naar voorstellingen binnenshuis, maar ze heeft daarvoor 
wel wat aanmoediging nodig. Excursies buitenshuis vindt ze te veel gedoe.

Hoewel er in een kwalitatief onderzoek niet echt uitspraken gedaan mogen worden over 
aantallen zijn, voor het scheppen van een realistisch beeld van de populatie, enkele getallen 
hier wellicht toch op zijn plaats. Een indeling van de respondenten naar de drie types zou 
het volgende beeld kunnen opleveren: vier respondenten zouden passen bij de “ambitieuze 
kunstbeoefenaar”, vier respondenten zouden de “gezellige kunstbeoefenaar” kunnen zijn en 
twee respondenten de “vermoeide kunstbeoefenaar”. Leeftijd lijkt hierin geen rol te spelen. 

Conclusie
Het onderzoek duidt op enige discrepantie tussen de wensen en behoeften op het gebied 
van kunstactiviteiten van bewoners en het huidige aanbod van kunstactiviteiten van het 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Voor de “ambitieuze kunstbeoefenaar” lijkt het aanbod 
niet helemaal aan te sluiten op de wensen en behoeften. Er zijn te weinig mogelijkheden om 
te leren en er is onvoldoende ruimte in het programma voor bewoners die iets willen delen 
of presenteren. Ook de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten wordt in het aanbod 
gemist. Voor de “gezellige kunstbeoefenaar”  lijkt het aanbod wel aan te sluiten op de be-
hoefte. De groepsactiviteiten die aangeboden worden zijn niet moeilijk en bieden voldoende 
ontmoetingsmogelijkheden. Dit spreekt de “gezellige kunstbeoefenaar” aan. De “vermoeide 
kunstbeoefenaar” heeft stimulans nodig om aan kunstactiviteiten mee te doen. Uit dit onder-
zoek wordt niet duidelijk of en hoe deze stimulans wordt gegeven.

Een recht, een averecht

Dat de liefde van vroeger voor een bepaalde kunstvorm door sommigen later weer wordt 
teruggevonden (Schnabel, 2015), wordt in mijn onderzoek herkend. Er bleken respondenten te 
zijn die aangaven een wens voor de toekomst te hebben die gerelateerd was aan ambities op 
het gebied van kunst in het verleden, zoals het leren bespelen van een muziekinstrument. Ze 
hadden die ambities nog niet waar kunnen maken, maar zouden dat nu wel graag willen. 

Discussie en aanbevelingen

In de wijze van actief beoefenen van een kunstactiviteit lijkt er verschil te zijn tussen vrouwe-
lijke en mannelijke bewoners. Vrouwelijke respondenten gaven aan actief kunst te beoefenen 
in een groep, op hun kamer of op beide wijzen. De mannelijke respondenten beoefenen 
kunst niet in een groep. Dit zou kunnen omdat het aanbod niet voldoende aansluit op hun 
behoeften. Maar het zou ook kunnen zijn dat zij geen behoefte hebben aan een groepsacti-
viteit. Zo wordt de behoefte aan gezelligheid en sociale contacten alleen door vrouwelijke 
respondenten genoemd, maar misschien noemen ze dat juist omdat ze al ervaring hebben 
met deelname aan een groepsactiviteit. Omdat er weinig mannen aan het huidige onderzoek 
deelnamen, is het aan te bevelen om hier verder onderzoek naar te doen. 
Ook lijken er tussen mannelijke en vrouwelijke bewoners verschillen te zijn wat betreft de 
voorkeur voor een kunstdiscipline. Enige voorzichtigheid is hier geboden omdat er maar en-
kele mannelijke respondenten aan het onderzoek meededen. Binnen de disciplines beeldende 
kunst bleken alleen vrouwelijke respondenten actief; creatief schrijven werd alleen genoemd 
door een mannelijke respondent. Muziek beoefenen wordt door zowel vrouwelijke als man-
nelijke respondenten genoemd. Het aanbod van kunstactiviteiten van de locatie Vathorst 
sluit met activiteiten op het gebied van beeldend en muziek aan op de voorkeuren van de be-
woners, maar op de locatie Davidshof is er alleen aanbod op het gebied van beeldende kunst. 
Het sluit niet aan op de voorkeuren van de mannelijke bewoners. Op geen van de locaties is 
er aanbod creatief schrijven. Om beter aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van 
de bewoners is het aan te bevelen om de diversiteit van kunstdisciplines in het aanbod van 
kunstactiviteiten op beide locaties te vergroten.  
 Het activiteitenaanbod voorziet redelijk in de behoefte aan museum- en theaterbezoek 
binnenshuis, maar niet in bezoek aan musea en theaters buitenshuis. Gezien de wens van 
bewoners duidt dit op een leemte in het aanbod. Naast het bezoeken van optredens bestaat 
de behoefte om naar musea te gaan. In plaats van daarvoor naar buiten te gaan, heeft de loca-
tie Davidshof beeldende kunst naar binnen gehaald. Een galerie verzorgt een wisselende ex-
positie beeldende kunst van diverse kunstenaars. De samenwerking met de galerie bestaat 
pas sinds kort en het verdient aanbeveling om over enige tijd te evalueren met de bewoners 
wat ze hiervan vinden.
 Om de inhoud van kunstactiviteiten van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis nog 
beter aan te laten sluiten op de behoefte van bewoners, verdient het aanbeveling om meer 
aandacht te geven aan uitdagende kunstactiviteiten, zoals workshops of cursussen waarin 
kunsttechnieken worden aangeleerd, en lezingen over kunst. Om aan de behoefte aan pre-
sentatie van eigen werk tegemoet te komen, valt te denken aan het scheppen van mogelijkhe-
den voor het exposeren van het werk dat bewoners zelf gemaakt hebben. De kunstverzame-
laars zouden hun verzamelingen tentoon kunnen stellen. Ook zou er een podium gecreëerd 
kunnen worden voor bewoners die zouden willen optreden. Daarmee kan tegelijk aan de 
behoefte tegemoet worden gekomen om meer optredens binnenshuis te laten plaatsvinden. 
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