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De eerste lichting! 

Deze publicatie presenteert de eerste lichting studen-
ten van de masteropleiding Kunsteducatie aan de Am-
sterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Aaltje 
van Zweden- van Buuren, Ank Bredewold, Claartje van 
Tongeren, Jens Bommezij, Liesbeth Osse, Marike Hoek-
stra, Saskia van Heugten en Tanja Kerkvliet hebben het 
verdiend. Naast hun verplichtingen aan werkkringen en 
andere besognes hebben ze zich twee jaar lang hard in-
gespannen om de eindstreep te halen. Zij krijgen op 4 juli 
het diploma Master Kunsteducatie / Master of Education 
in Arts uitgereikt. Diplomering van zo’n eerste ‘cohort’ 
van een nieuwe opleiding is een moment om terug te 
blikken op hun studietraject. Waarom waren we hier ook 
alweer aan begonnen? Wat heeft het opgeleverd?

Voorgeschiedenis en uitgangspunten van de opleiding
De invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs heeft 
ook van studenten in de kunstvakken extra scholing gevraagd. In 
de vierjarige bachelorstudie kwamen zij niet toe aan de noodza-
kelijke verwerving van extra theoretische verdieping, van onder-
zoeksvaardigheden en van interdisciplinair inzicht.
Dit geldt ook voor de docentopleidingen aan de AHK. 
Zeker, je leert in de bachelor het vak van docent Dans/ Muziek/ 
Beeldend/ Theater, maar dat gebeurt grotendeels binnen de con-
text van de specifieke discipline. Je doet vooral startbekwaam-
heden op. Maar er is meer nodig. En dat past niet in de bachelor. 
Daarom is destijds door het Netwerk Kunstvak Docentenopleidin-
gen (KVDO) voorgesteld om het interdisciplinaire, cultuurhistori-
sche onderdeel (ckv2, tegenwoordig Kunst Algemeen genoemd) 
uit de bacheloropleiding te lichten en onder te brengen in een 
aparte masteropleiding. 
De AHK onderschreef weliswaar het streven naar aandacht voor 
deze nieuwe positionering van ckv2, maar net als het werkveld 
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vond de voorbereidende werkgroep het ook wenselijk dat de be-
oogde masteropleiding zich nadrukkelijk zou gaan richten op het 
complexe, zich volop ontwikkelende domein van de buitenschool-
se kunsteducatie. Dat in beide velden bovendien een duidelijke 
behoefte bleek te bestaan aan allerlei praktische en theoretische 
verbindingen, heeft ons in onze keuze nog eens extra gesterkt.

In de aanvraag van de accreditatie van de nieuwe masteroplei-
ding aan de AHK werden destijds dan ook de volgende werkge-
bieden beschreven:

Het onderwijs: niet alleen vo, maar ook po, speciaal onderwijs 
en hbo. Waarbij het er dus niet alleen om gaat Kunst Algemeen 
(het vroegere ckv2) in het vo te kunnen verzorgen. Op de scholen 
is behoefte aan docenten die taken op masterniveau kunnen uit-
voeren op het gebied van onderwijsontwikkeling, conceptontwik-
keling, organisatie en coördinatie.
Kunsteducatieve instellingen: een master in kunsteducatie 
kan werkzaam zijn als ontwikkelaar van educatie, beleidsmede-
werker of manager in een van de 250 buitenschoolse kunstedu-
catieve instellingen die Nederland telt, daarnaast in een van de 
landelijke ondersteunende instellingen als SLO, KPC, Cultuurnet-
werk Nederland.  
Uitvoerende kunstorganisaties: muziekgezelschappen, thea-
tergezelschappen maar ook musea en centra nemen steeds vaker 
speciale educatieve taken, gericht op verschillende doelgroepen 
op zich evenals de professionalisering van deze taken. 
Beleidsontwikkelende organisaties: een master in kunst-
educatie kan werkzaam zijn in beleidsmakende en beleidsad-
viserende instellingen en organisaties. Zij worden ingezet om 
te adviseren vanuit door de politiek gegeven doelstellingen bij 
gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid, specifieke pro-
jectorganisaties voor kunsteducatie die zijn gericht op realisatie 
van specifieke doelstellingen, adviesbureaus en adviesraden. En 
helpen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van stedelijk beleid op het 
gebied van cultuur en primair onderwijs.

Enkele uitgangspunten van het programma:
Het onderwijsprogramma werd ontworpen met het oog op boven 
beschreven werkterreinen. Destijds omschreven we in de accredi-
tatieaanvraag ons uitgangspunt:

‘De masteropleiding wil zich expliciet richten op onderzoek naar 
en ontwikkeling van moderne kunstpedagogische methoden en 
instrumenten, ook gericht op actuele buitenschoolse kunsteduca-
tieve thema’s zoals de realisatie van politieke doelstellingen, het 
ontwikkelen van interculturele en multiculturele voorzieningen 
en het recht doen aan eigen inhouden en methoden voor de in 
kwaliteit en kwantiteit toenemende beoefening van kunsten op 
liefhebberniveau’ .... ‘De opleiding wil tenslotte vanuit haar eigen 
doelstelling bijdragen aan versterking van het kunsteducatieve 
klimaat in Amsterdam en omgeving.’ 1

De inbedding van deze master in het Lectoraat Kunst- en cultuur-
educatie aan de hogeschool geeft het programma een relevante 
intellectuele context en biedt ons de mogelijkheid om het curricu-
lum te voorzien van de theoretische en praktische componenten 
die voor de training van onderzoeksvaardigheden vereist zijn. De 
studenten kunnen getuige zijn van kunsteducatief onderzoek op 
landelijk en internationaal niveau, en leren daaraan bij te dragen. 
Daarbij levert de vestiging in Amsterdam onze studenten een 
grootstedelijke culturele omgeving met een veelkleurige verschei-
denheid van artistieke en kunsteducatieve initiatieven. Ons cur-
riculum is gericht op inspirerende ontmoetingen met gastdocen-
ten, workshops met kunstenaars en andere experts en bezoek aan 
tentoonstellingen en voorstellingen. Daarbij gaat het ons vooral 
om voorbeelden van good practices. 
Het programma werd uitgewerkt, en vervolgens geaccrediteerd. 
Weer later volgde het besluit van de minister tot bekostiging.2 

1. Citaat uit aanvraagtekst accreditatie
2. Landelijk is de discussie over gradering op dit moment nog gaande
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De selectie van studenten
Vanaf september 2005 vonden de voorbereidingen plaats voor de 
start van de master. Er werden docenten aangetrokken, alumni en 
andere potentiële studenten geïnformeerd. Nadat behuizing in de 
Theaterschool van de AHK geregeld was, werden voorlichtings-
avonden belegd. In juni 2006 vonden de eerste selectiegesprekken 
plaats. Ondanks de onbekendheid van de nieuwe opleiding in het 
veld, meldden zich voldoende kandidaten. Met hen voerden we 
gesprekken over hun kunsteducatieve praktijk, hun ambities en 
studieplannen en hun verwachtingen van de opleiding.
De studenten die we toelieten toonden een uitgesproken be-
langstelling voor theoretische verdieping. Onderzoek had ieders 
interesse maar was voor de meesten een wat ongedefinieerd 
terrein waar nauwelijks ervaring mee was opgedaan. Wel hadden 
alle gegadigden in hun studieplan aangegeven hoe zij aan hun 
belangstelling concrete vorm dachten te geven. 
Uiteindelijk hebben we 12 studenten geselecteerd. Behalve thea-
terdocent waren alle disciplines vertegenwoordigd. De studenten 
waren en zijn werkzaam in het primair onderwijs, in centra voor 
kunstzinnige vorming, op een Turkse muziekschool, in voortgezet 
onderwijs, op een pabo, voor een eigen stichting en als freelancer. 
Van hen studeren er nu acht af! 
Twee studenten hebben in de loop van het eerste studiejaar om 
verschillende redenen de studie gestaakt. In het volgende jaar 
stopte nog een student. Een ander moest door ziekte de uit-
voering van het educatieve project en daarmee het afstuderen 
opschorten.
Hieronder volgt een beschrijving hoe de studenten de opleiding 
doorlopen hebben. 

Het eerste studiejaar (2006-2007)
De studenten hebben ons duidelijk gemaakt dat we dat eerste jaar 
erg stevig hebben ingezet. Er zijn heel veel uren gemaakt. 
De studiebelasting werd als pittig ervaren. Ook kregen we kriti-
sche opmerkingen over de opzet van sommige modules en over 
de programmering van sommige toetsen. Welk traject hebben 
onze studenten achter de rug?
 
Interdisciplinaire stage
Allen hebben in dat eerste jaar een onderwijsstage gelopen 
waarin zij in uiteenlopende door henzelf gekozen settings inter-
disciplinaire kunsttheorielessen gaven met een zelf ontworpen 
lessenserie. Zo kon Jens b.v. zijn lessenserie geven op de pabo 
waar Claartje toen werkzaam was. Liesbeth ontwikkelde met 
medestudente Eveline een keuzevak voor bachelorstudenten van 
de AHK. Saskia en Tanja konden experimenteren binnen hun 
reguliere lessen in het vo. De input voor deze lesontwerpen kwam 
uit de werkcolleges onderwijskunde en vakdidactiek van Melissa 
Bremmer en Emiel Heijnen, uit de gastlessen en practica met 
experts uit de binnen- en buitenschoolse praktijk. De vraag naar 
de fundamentele legitimering van al deze bezigheden kwam aan 
de orde in de colleges kunstfilosofie van Jan van Heemst, die als 
een rode draad door het eerste jaar heenliepen. Hier ging het om 
de vragen waarom de kunsten in het algemeen en kunsteducatie 
in het bijzonder onze studenten in tijden van globalisering en 
migratie zoveel te denken zouden moeten geven.

Theoretisch onderzoek
Ook werd door ieder een literatuuronderzoek verricht en ge-
presenteerd. Voor vrijwel iedereen was dit een geheel nieuwe 
activiteit die dan ook de nodige hoofdbrekens heeft gekost. Met 
lector Folkert Haanstra als docent was de begeleiding grondig 
en kritisch, een aanpak die door de studenten als stimulerend 
en meedenkend werd ervaren. Binnen het lectoraat vormen de 
onderwerpen ‘authentiek leren’ en ‘interculturaliteit’ speerpunten 
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voor onderzoek. Deze onderwerpen komen ook in de opleiding 
uitvoerig aan bod. Onderzoekstitels als ‘Culturele diversiteit & 
muziekeducatie’ en ‘Generalist versus vakleerkracht in het 
primair onderwijs’ laten zien met welke onderwerpen studenten 
zich bezig hielden. 
Uit het lectoraatnetwerk werd een aantal Nederlandse onderzoe-
kers als gast uitgenodigd, maar ook internationale experts als 
Rachel Mason (Roehampton University, Londen), Doug Boughton 
(University of Northern Illinois, V.S.) en Brent Wilson (Penn State 
University, V.S.). Een aantal docenten van de master maken deel 
uit van de kenniskring van het lectoraat en doen ook zelf onder-
zoek. Gezamenlijk werd de eerste conferentie ‘Onderzoek in cul-
tuureducatie’ (georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland in 
samenwerking met het lectoraat voor Kunst- en cultuureducatie)
bezocht. Onderzoek werd hiermee een vanzelfsprekend item.  

Interdisciplinair artistiek samenwerken
Ondertussen werd ‘het interdisciplinaire’ ook in praktische zin 
beoefend o.l.v. Henk Schut, beeldend kunstenaar/theatermaker. 
In zijn studio op de NDSM-werf onderzochten de studenten in 
de praktijk wat het betekent om vanuit ieders eigen artistieke in-
breng te communiceren met de ander, om samen te ontwerpen en 
tot een performance te komen. Eenmaal per maand een project-
dag met opdrachten, etudes, experimenten, kleinschalige produc-
tie en een presentatie op locatie leidden ertoe dat de studenten 
hun visie op interdisciplinariteit in concreto ten uitvoer brachten.
De lessen kunsttheorie en filosofie, evenals de ontmoetingen met 
kunstenaars legden ook hiervoor een voedingsbodem.

Voorbereiding kusteducatieve educatieve projecten, de pitch
Tenslotte ‘pitchten’ de studenten aan het eind van het studiejaar 
de conceptvoorstellen voor hun educatieve projecten voor een 
commissie, bestaande uit door de wol geverfde experts, die de 
voorstellen van kritisch commentaar voorzagen. Met de voorbe-
reidingen van hun praktijkonderzoek konden de studenten de 
zomervakantie in. 

9
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Het tweede studiejaar 
Je zou het eerste jaar als een intensieve en aaneengesloten 
instructie voor het tweede jaar kunnen zien. Veel theoretische 
informatie is verwerkt en geanalyseerd, ideeën zijn gevormd en er 
is een zekere visie ontwikkeld. Studenten hebben zich voorbereid 
op taken die nu zelfstandig dienen te worden uitgevoerd. Ze zien 
elkaar en ons minder vaak, want ze gaan elders aan de slag.

Praktijkonderzoek
Onder begeleiding van Folkert Haanstra werden praktijkonder-
zoeken opgezet. Het gaat er bij dit onderdeel om dat de student 
leert een vraag of probleemstelling van een school of instelling om 
te zetten in een onderzoekbare vraagstelling, een onderzoeksop-
zet maakt en uitvoert, de gegevens analyseert en interpreteert, 
aanbevelingen formuleert en vervolgens helder rapporteert. De 
meesten kozen hun onderwerp in het verlengde van de eerder 
verrichte literatuurstudies. Zo ging Marike’s praktijkonderzoek 
over de rol van de kunstenaar in het op Reggio-Emilia gebaseerde 
project Toeval Gezocht, terwijl zij eerder in haar literatuuron-
derzoek verschillende visies op die rol had bestudeerd. Saskia 
richtte haar beide onderzoeken op manieren om de motivatie van 
leerlingen voor het vak ckv te verhogen. Net als bij de literatuur-
studies werd er geworsteld met het opstellen van een realistische 
relevante onderzoeksvraag en ook het verzamelen van data bleek 
in de praktijk vaak een hele klus. Drie praktijkonderzoeken werden 
als poster gepresenteerd op de tweede conferentie voor 
Kunsteducatie en Onderzoek, in Groningen juni 2008.

Interdisciplinair artistiek samenwerken
Halverwege het jaar, in een koude januariweek, werden de inter-
disciplinaire projectdagen in de studio van Henk Schut afgesloten 
met een projectweek waarin de slotpresentatie werd voorbereid 
en ook uitgevoerd. Een op zichzelf geslaagde gebeurtenis; de 
evaluatie met de studenten wees naderhand uit dat deze groep 
het werk- en experimenteerproces als waardevoller en leerzamer 

10
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Aaltje heeft haar betrokkenheid bij kunsteducatie voor autisti-
sche kinderen weten te vertalen in een multidisciplinair project 
voor deze leerlingen en die van een andere school in het vo, 
waarbij ze een partner vond in theaterdansdocent en praktische 
planner Tanja. Samen stuurden ze een complex team van kun-
stenaars en leerkrachten aan en koppelden het project bovendien 
aan een activiteit van het Muziekcentrum van de Omroepen. Het 
leidde tot een een bijzondere voorstelling. Het project overtuigde 
de school voor speciaal onderwijs van het belang van een kunst-
educatief beleid. Het concept van het project blijkt effectief en is 
herhaalbaar.

Dansexpert Liesbeth vestigde een primeur met haar project 
waarin met leerling-koks op een praktijkschool dansfilms gemaakt 
werden. Filmers en dansdocenten werkten samen met leerlingen 
voor wie het fenomeen dansfilm onbekend was. Dankzij heldere 
structurering en een strakke regie leverde dit project drie korte 
dansfilms op. Ook hier is een herhaalbaar concept ontwikkeld en 
een schoolleiding enthousiast geraakt.

Jens’ belangstelling voor interculturaliteit werd gewekt tijdens 
het AHK-keuzevak ‘Hotspots in kunsteducatie’, dat hij tijdens het 
eerste jaar volgde. Hij wijdde er zijn praktijkstudie en vervolgens 
zijn project aan. Om precies te zijn: aan de opzet van een voortra-
ject voor allochtone scholieren bij het beeldende kunstvakonder-
wijs. Vasthoudendheid, creativiteit en overtuigingskracht waren 
noodzakelijk om dit weerbarstige pilot-project tot een goed einde 
te brengen en te zorgen dat het zijn sporen zou kunnen nalaten.

Ank was al langer geïnteresseerd in de introductie van nieuwe 
media in kunsteducatie. Zij zette i.s.m. FOAM een kunstproject 
over fotografie voor primair onderwijs op. Ze kon er haar durf, haar 
lange ervaring met artistieke projecten en inspirerende uitstra-
ling in kwijt en leerde gaandeweg hoe ook een omvangrijk project 
helder in beeld gebracht kan en moet worden.

heeft ervaren dan het voorbereiden van een productie. Dit gaf ons 
aanleiding om de methodiek van deze module nog eens kritisch te 
beschouwen en bij te stellen.

Kunsteducatief project
De studiegids zegt hierover: “In deze module ga je een kunst-
educatief project ontwikkelen, organiseren, ten uitvoer brengen, 
evalueren en presenteren. Het project mag uitgevoerd worden 
op een school, een kunsteducatieve instelling of in een relevante 
andere context.” 
Het onderwijs kreeg, op de werkcolleges management & orga-
nisatie na, het karakter van bijeenkomsten waarin intervisie, 
supervisie, coaching en advisering (ook door externe experts) 
elkaar afwisselden. In het najaar van 2007 werden de projecten 
in de steigers gezet en werden subsidies aangevraagd. Een mooi 
resultaat was dat deze aanvragen in de meeste gevallen wer-
den gehonoreerd. Via weblogs hielden studenten elkaar en ons, 
begeleiders, tussentijds op de hoogte van de stand van zaken, en 
konden wij hen van commentaar voorzien. Een aantal van deze 
blogs waren via de website van de masteropleiding te volgen en 
zijn daar ook nu nog te zien, www.ahk.nl. 
Zo konden we volgen hoe de studenten hun passies, talenten en 
interesses vorm gaven in de door hen opgezette projecten. Hoe 
ze het geleerde met artistieke inspiratie in praktijk brachten: van 
visie- en conceptontwikkeling tot leidinggeven en organiseren.

En dit is wat er ontstond:
Marike was eerder in de studie geboeid geraakt door de artis-
tieke mogelijkheden van de methode ‘Reggio Emilia’ en via onze 
gastdocentenserie met expert op dit gebied Annemieke Huisingh 
in contact gekomen. Ze had haar literatuurstudie en haar praktijk-
onderzoek al aan dit onderwerp gewijd. Haar omvangrijke project 
voor basisscholen was hier zichtbaar door beïnvloed. Daarbij heeft 
ze zich gerealiseerd dat ze met dit project een kunstwerk op zich-
zelf creëerde. Zij acht het eigen kunstenaarschap van essentieel 
belang voor haar kunsteducatieve projecten en onderzoek.
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Claartje, die inmiddels haar docentschap aan de pabo had verruild 
voor een baan als medewerker van een landelijke instelling voor 
beleid en onderzoek, richtte haar onderzoek zowel als haar project 
op basisonderwijs, cultuureducatie en samenwerkingsverbanden 
tussen onderwijsinstellingen die daarop voorbereiden in dit geval de 
pabo/EHvA en de docentenopleidingen van de AHK. Haar project 
speelde een belangrijke rol bij de start van een samenwerkingsver-
band tussen deze opleidingen en de visievorming daarop.

Vo-docente Saskia zocht samenwerking met Montevideo/ Neder-
lands Instituut voor Mediakunst en ontwikkelde een lesprogramma 
voor nieuwe media in het voortgezet onderwijs, uitmondend in een 
door haar opgezet clipfestival voor middelbare scholieren. Blijvend 
resultaat is een beschreven module en een herhaalbaar project dat 
onder de aandacht van Amsterdamse vo-scholen gebracht gaat 
worden. Projectmatig werken, het ontwerpen van nieuw onderwijs, 
dit vastleggen in een overdraagbare module en het leidinggeven aan 
een team van workshopleiders, allemaal ervaringen die de tot nu toe 
jongste studente van deze lichting in haar baan niet had opgedaan.

Alle projecten kunnen op een bepaalde wijze gecontinueerd worden, 
bij een aantal zullen de makers zelf na hun studie betrokken blijven. 

Studie beëindigd, geen afscheid
De studie zit er nu op. Deze studenten worden onze eerste alumni. 
We zijn er trots op hen te hebben geschoold. Ze zullen met de op-
gedane ervaringen hun weg in het werkveld weten te vinden en als 
kersverse masters hun waardevolle bijdragen gaan leveren aan de 
kunsteducatie in Amsterdam en elders. Wij zullen ze daarbij graag 
volgen. Wij hopen dat we in hen toegewijde ambassadeurs van onze 
masters hebben gekregen die hun know-how aan komende genera-
ties zullen overdragen. We feliciteren alle acht met hun prestatie! Op 
de volgende pagina’s stellen zij zichzelf aan u voor.

Maria Wüst, studieleider

Maria Wüst
studieleider master kunsteducatie
m.wust@ahk.nl
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Aaltje van Zweden- van Buuren
Kunsteducatie voor leerlingen 
met autisme

Meer en meer kinderen krijgen de diagnose ‘autisme spectrum- 
stoornis’. Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden deze kin-
deren binnen het (speciaal) onderwijs uit hun isolement te halen. 
Hoe kunnen wij hen bereiken en uitnodigen in onze wereld? 

Uit mijn literatuurverkenning ‘Autisme en Kunst, een vruchtbare 
relatie’ (juli 2007) bleek dat ‘de [...] disciplines kunsteducatie en 
creatieve therapie[...] vruchtbaar kunnen worden ingezet bij de 
benadering van kinderen met autisme op school. Als we ervan uit 
gaan dat een belangrijk puzzelstukje in het raadsel autisme nog 
altijd de verbeelding is, kan therapeutisch georiënteerde kunst-
educatie een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze 
kinderen.’

Het praktijkonderzoek ‘Kunsteducatie voor leerlingen met autis-
me’ verkent de ondersteunende mogelijkheden die kunsteducatie 
en creatieve therapie leveren voor kinderen met autisme. Welke 
relatie bestaat er tussen creatieve therapie en kunsteducatie en 
welke elementen kunnen vanuit de creatieve therapie worden 
ingezet om de toegankelijkheid en de kwaliteit van kunsteducatie 
voor leerlingen met autisme te verbeteren?

Het onderzoek beschrijft de verschillen en overeenkomsten tus-
sen de disciplines van creatief therapeuten en kunstdocenten. 
Hoe benaderen zij hun doelgroep, met welke problemen worden 
zij geconfronteerd, waar zitten de leemtes aan deskundigheid en 
welke behoefte aan aanvullende deskundigheid is er? Daarvoor 
zijn twintig interviews gehouden met kunstdocenten, creatief 
therapeuten en opleiders creatieve therapie.

Aaltje van Zweden- van Buuren
docent kunsteducatie
a.vanzweden@stichtingpapageno.nl    
www.stichtingpapageno.nl  

16
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Een antwoord blijkt te liggen op het snijvlak van deze disciplines. 
Het meer procesgerichte karakter van creatieve therapie levert 
mogelijkheden ten bate van het onderwijs op. Docenten kun-
nen vanuit de creatieve therapie vaardigheden voor interventies 
opdoen om leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling. Het on-
derzoeksverslag bevat dan ook voorstellen en aanbevelingen om 
diverse deskundigheidsaspecten van creatieve therapie en kun-
steducatie toe te voegen aan de bestaande en deze geïntegreerd 
vorm te geven in ‘kunsteducatie’.  
Mijn ideaal is expertise te ontwikkelen ten behoeve van een ver-
binding tussen kunsteducatie en creatieve therapie. Het zou mooi 
zijn als kinderen met én zonder autisme (en/of andere beperkin-
gen) in een laboratoriumachtige setting onder gespecialiseerde 
begeleiding van docen ten, kunstenaars en creatief therapeuten 
met kunst bezig kunnen zijn. 

Dat deze aanpak doeltreffend is, bewijst het kunstproject ’Ont-
moeten’, een initiatief van Stichting Papageno3. In dit project 
werkten leerlingen met én zonder autisme samen met kunstdo-
centen en creatief therapeuten aan een theaterstuk waarin tekst, 
voordracht, beweging, beeldende kunst en muziek waren geïnte-
greerd. Zij leerden in een kort tijdsbestek in een levensechte con-
text veel over de gekozen disciplines, over zichzelf, over samen-
werking met anderen en over deel zijn van een groter geheel. 

Het succes van dit project én de resultaten van het praktijkonder-
zoek stimuleerden mij een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen 
van een visie op kunsteducatie in het onderwijs voor leerlingen 
met autisme, zodat kunsteducatie een stevig verankerde positie 
in het curriculum krijgt. Ik hoop dat dit onderzoek een aanzet 
geeft tot een ontwikkellijn voor kunsteducatie in dit specifieke 
veld.

3. Stichting Papageno steunt ouders en begeleiders van kinderen met autisme bij 
    het vinden van een passende aanpak voor hun kind
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Ank Bredewold
Ik woon in Amsterdam

Na tien jaar gewerkt te hebben als groepsleerkracht op een basis-
school heb ik aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende 
Vorming de opleiding docent Textiele Werkvormen gevolgd. Het 
primair onderwijs bleef daarbij mijn speciale interesse houden.
Ik werkte er eerst als vakdocent beeldende vorming, maar de 
laatste jaren heeft zich dat naar docent kunsteducatie ontwikkeld. 
Hierbij paste ook de wens de opleiding master Kunsteducatie te 
gaan volgen. 

Voor basisschool Het Gein, waar ik werk als vakleerkracht en 
cultuurcoördinator, organiseer ik jaarlijks voor alle leerlingen een 
kunstproject. Steeds staat een andere kunstdiscipline centraal. 
Dit jaar was dat film, video en fotografie, met als thema: “Ik woon 
in Amsterdam”. Het onderwerp ligt dicht bij de belevingswereld 
van de kinderen: de buurt waarin ze wonen. Kinderen hebben de 
omgeving van de school gefotografeerd. 
In de thuissituatie maken kinderen vaak al veel foto’s, maar ze zijn 
zich er niet van bewust dat fotografie ook een kunstvorm kan zijn. 
Een bezoek aan het fotomuseum was voor hen een eyeopener. 
Docenten van Foam kwamen daarna naar de school. Ze stuurden 
de kinderen naar buiten met de opdracht “zoek naar contrasten 
en maak daarvan twee foto’s”.
De kinderen bespraken met elkaar de foto’s en maakten daarvan 
een selectie. De foto’s met het bijbehorende commentaar zijn 
gepubliceerd op de website van Foam. 
Het project is uitgevoerd door de leerlingen, maar heeft ook de 
docenten in contact gebracht met fotografie als kunstvorm en 
de kunsteducatieve toepassing ervan. Op Het Gein wordt in de 
onderbouw gewerkt op ontwikkelingsgerichte (OGO) manier. Ook 
in de bovenbouw zoeken de docenten naar een ontwikkelingsge-
richte benadering. De leerkrachten hechten belang aan onderwijs 

Ank Bredewold
cultuurcoördinator basisschool Het Gein
ank.bredewold@gmail.com 

20



22

in de kunstvakken en aan de zelfstandige manier waarop de kin-
deren hun kennis verwerven. Kinderen leren ook het geleerde vast 
te leggen en te presenteren aan anderen.
Met het project “Ik woon in Amsterdam” bood ik een raamwerk 
waarin ook de reguliere schoolvakken goed zijn te integreren. 
De jongste kinderen onderzochten het wonen van dieren in de 
stad. Geïnspireerd door ‘The art of seduction’, een film van David 
Attenborough over de prieelvogels, bouwden ze onder leiding 
van de kunstenares Femke van Gorkum prachtige prieeltjes. Die 
werden tentoongesteld aan de waterkant bij de school.
De kinderen van de groepen 5 legden dat proces vast: eerst op 
een geschilderd storyboard, daarna filmden ze ook korte natuur-
impressies, en daarna maakten ze een film van één minuut per 
tweetal.
De kunstenares Janna Kool maakte daarvan een film. 

Dit project zal een uitgebreid vervolg krijgen. Komend schooljaar 
gaan de foto’s van de kinderen van Het Gein naar kinderen van 
een andere school. Die kinderen gaan in reactie op de foto’s een 
gedicht schrijven. Die gedichten gaan weer naar een volgende 
school, waar kinderen schilderijen gaan maken over de gedichten. 
Zo ontstaat een estafette van kunstwerken. Kinderen uit verschil-
lende buurten, van verschillende achtergronden ontmoeten elkaar 
via kunst!

Weblogs:
www.ikwooninamsterdam.wordpress.com / 
www.ikwoonookinamsterdam.wordpress.com 
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Claartje van Tongeren
Groepsleerkracht en vakleerkracht; de 
kwaliteit van de kunsteducatie in het 
Primair Onderwijs

Mijn interesse met betrekking tot kunsteducatie gaat, zoals blijkt 
uit mijn project en onderzoek tijdens mijn tweede jaar, vooral uit 
naar het primair onderwijs. Ik ben een aantal jaren werkzaam 
geweest op een pabo. Vanuit die werkervaring is mijn interesse in 
de kunstvakken op de basisschool en de kwaliteit van de leer-
kracht primair onderwijs ontstaan. 

Belangrijker is dat de thema’s van mijn kunsteducatieve project 
en praktijkonderzoek beide voortkomen uit mijn liefde voor kind 
en kunst.  

Doel project:
Een structureel (kennis)netwerk tot stand brengen tussen de ver-
schillende docentenopleidingen van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, de pabo van de Educatieve Hogeschool van Am-
sterdam en Mocca-Amsterdam. Het netwerk heeft als uiteindelijk 
doel de kwaliteit van de op te leiden docent te verbeteren en 
daarmee de kunsteducatie in het primair onderwijs. Dit kan een 
groepsleerkracht zijn maar ook een vakleerkracht beeldende vor-
ming, muziek, of dans die werkt in een binnen- of buitenschoolse 
situatie met kinderen van basisschoolleeftijd. Eventuele langeter-
mijndoelen van dit samenwerkingsverband zijn: versterking van 
de kennisbasis, de ontwikkeling van bijscholing, deskundigheids-
bevordering van leerkrachten en het opleiden van zogenaamde 
beroepskunstenaars in de klas.
Inmiddels is er een start gemaakt met de netwerkvorming. Een 
goed werkend (kennis)netwerk is een proces van lange adem, de 
eerste aanzet is gedaan. Nu moedig voorwaarts!

Claartje van Tongeren
projectmedewerker Culuurnetwerk Nederland
claartjevantongeren@hotmail.com / 
claartjevantongeren@cultuurnetwerk.nl 
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Praktijkonderzoek:
Dit betrof een onderzoek naar de verschillen in lespraktijk en visie 
van vakleerkrachten beeldende vorming en groepsleerkrachten op 
de beeldende vakken in het primair onderwijs.
Het lijkt erop, dat door de invoering en aandacht voor cultuuredu-
catie in het primair onderwijs, de verschillende kunstdisciplines 
onder eenzelfde paraplu gaan vallen, namelijk cultuureducatie. Er 
komt een nog grotere druk op leerkrachten te liggen om in staat te 
zijn al deze verschillende disciplines geïntegreerd in het curricu-
lum aan te bieden. En het wordt een nog grotere uitdaging voor 
leerkrachten om dit in authentieke leersituaties te doen. Hiermee 
wordt een grote betrokkenheid en kennis van leerkrachten in de 
kunstvakken gevraagd. De huidige basisschoolleerkrachten heb-
ben over het algemeen een overvol programma, het is de vraag of 
leerkrachten dit alles kunnen bieden. Goede kunsteducatie lijkt 
voornamelijk afhankelijk van een goede cultuuroverdrager en het 
inzicht in creatieve processen. Pabo-studenten maken momenteel 
mondjesmaat kennis met de verschillende kunstvakken. Begrip 
en inzicht in artistieke processen zijn noodzakelijk om op een 
verantwoorde wijze b.v. de beeldende vakken te geven. Te vaak 
wordt beeldend onderwijs nog instrumenteel ingezet en zijn de 
kunstvakken geen doel op zich zelf. Het is interessant om in deze 
praktijkstudie te zien wat vakleerkrachten in het basisonderwijs 
toevoegen en of zij in staat zijn de intrinsieke waarde van het 
beeldend onderwijs over te brengen.

Met deze en aanverwante onderwerpen houd ik mij tegenwoor-
dig ook dagelijks bezig in mijn functie als projectmedewerker bij 
Cultuurnetwerk Nederland.
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Jens Bommezij
TALENTSCOUT, een kunsteducatief 
traject 
‘Multiculturele diversiteit, inspiratie voor participatie’

Doorstroming van Amsterdamse allochtone leerlingen uit het mid-
delbaar onderwijs naar het hoger beeldende kunstvakonderwijs

Over het algemeen is een stijgende lijn te constateren in de deel-
name van middelbare scholieren met een meervoudige culturele 
achtergrond aan hbo- en universitair onderwijs. Doorstroming van 
allochtone middelbare scholieren naar het hoger kunstvakonder-
wijs verloopt echter moeizaam.
Uit mijn literatuuronderzoek over interculturaliteit en multicul-
turele diversiteit en een klein kwantitatief veldonderzoek op een 
vijftal Nederlandse kunstacademies en Amsterdamse vo-scholen 
is een van de conclusies dat de door- en instroming van talent-
volle bi-culturele of allochtone jongeren naar het kunstonderwijs 
beperkt is. In het bijzonder blijft de deelname aan het hbo beel-
dend kunstvakonderwijs minimaal. Een andere conclusie is dat de 
problemen met de in- en doorstroom verschillende procedurele en 
organisatorische oorzaken hebben. Ook spelen een aantal voor-
oordelen, aannames en misvattingen, zowel bij de jongeren als bij 
kunstacademies een belangrijke rol. 

De ontwikkelingen in de professionele (beeldende) kunsten ge-
tuigen van een toename van uitwisseling van culturen als gevolg 
van migratie, de toegenomen mobiliteit in de wereld, de media en 
de visuele cultuur. Een van mijn aanbevelingen is dat kunstaca-
demies het van vitaal belang moeten vinden talent uit groepen 
met andere culturele achtergronden in hun kunstvakonderwijs te 
laten participeren. Het is voor hen belangrijk om talent te berei-
ken in groepen die tot nog toe weinig toegang vinden tot het 

Jens Bommezij
beeldend kunstenaar / docent kunsteducatie
jensbom@xs4all.nl 
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kunstvakonderwijs. Om veranderingen in de participatie van het 
hbo beeldende kunstvakonderwijs te kunnen realiseren zullen een 
aantal zaken moeten worden opgelost.
Hiertoe ontwikkelde ik voor de Gerrit Rietveld Academie en de 
Academie voor Beeldende Vorming een gezamenlijk pilot-voor-
traject: Talentscout. Talentscout is bedoeld voor Amsterdamse 
middelbare schoolleerlingen (en mbo studenten) met een meer-
voudige culturele achtergrond, om in – en doorstroming naar het 
beeldende kunstvakonderwijs te bevorderen. Het is gericht op 
talentontwikkeling, op het meer inzicht geven in een beroepsori-
entatie in de beeldende kunsten en om hun studiemogelijkheden 
uit te breiden naar een beeldende kunstopleiding op hbo-niveau.
 
Talentscout is voor leerlingen in het een na laatste - of het exa-
menjaar van hun havo/vwo (of mbo) opleiding. In de opzet van Ta-
lentscout is sprake van een levensechte situatie. Het programma 
sluit aan bij de kunstbeleving en -beoefening van de doelgroep. 
Uitgangspunt voor Talentscout vormt een beeldende kunstonder-
zoek met een theoretische - en praktische inhoud. Tien á vijftien 
geselecteerde leerlingen volgen een programma bestaande uit 
workshops waarin zowel autonome - als toegepaste kunst de 
focus zijn en excursies naar galeries en musea. Het programma 
heeft een praktijkgedeelte waarin verschillende beeldende disci-
plines aan bod komen. Het theoretisch gedeelte bestaat o.a. uit 
kunstbeschouwing en -geschiedenis en vormt het kader waarbin-
nen de praktische lessen worden gegeven. Een belangrijk onder-
deel is ook reflectie op en evaluatie over beeld en concept met een 
professionele ontwerper en kunstenaar, waarbij theorie en praktijk 
de context zijn. De opbouw wordt zo gestructureerd dat het voor 
de deelnemers niet alleen receptief, een passief ondergaan is, 
maar ook een actief participeren en produceren. Aan het eind van 
het traject worden resultaten geëxposeerd en worden de leerlin-
gen beoordeeld op toelaatbaarheid (eventueel tot een vooroplei-
ding) door de betrokken opleidingen.
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Liesbeth Osse
zelfstandig / docent dans en kunstbeschouwing
www.Bureau148.nl
liesbethosse@xs4all.nl

Liesbeth Osse 
Dansen voor de camera

Project:    ‘Dansen voor de Camera’
Opdrachtgever:   Cinedans
Doelgroep:    1e jaars leerlingen van de Hubertus 
   vakschool uit Amsterdam, een vakschool  
   voor koks
Concept:  Leerlingen van het basis- en   
   kaderonderwijs maken onder begelei- 
   ding een korte choreografie op basis van  
   hun eigen ambachtelijke bewegingstaal.  
   Deze choreografie wordt gefilmd in de  
   dagelijkse omgeving van de leerlingen.
Resultaat:   Drie projecten waar drie korte dansfilms  
   zijn uitgekomen waarin leerlingen de  
   hoofdrol dansen en spelen. 
Begeleidende 
kunstenaars:   Ronald de Boer, Weijke Koopmans,  
   Janine Brall, Jasmijn Cedee, Anne-lyke  
   van den Elshout en Janine Dijkmeyer. 
Financiering:   Cinedans en het Amsterdams Fonds  
   voor de Kunst 
Toekomst:  Het project gaat door in de toekomst!

Onderzoek:  ‘De Interne Cultuurcoördinator in beeld’
Begeleider:  Folkert Haanstra
Doel:   Het beschouwen en analyseren van de  
   taak en de positie van de ICCer in het  
   primair onderwijs bezien vanuit het per 
   spectief van de ICCer. Hierbij komen  
   niet alleen de kennis en vaardigheden  
   die de coördinatoren hebben opgedaan  
   tijdens de ICC-cursus aan de orde,  
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   maar ook eventuele andere nascholing  
   en persoonlijk relevante bagage – of het  
   ontbreken daarvan – die ervoor zorgt dat  
   de ICCer zich persoonlijk goed of minder  
   goed voorbereid voelt op zijn taak en  
   positie. 
Vorm:   Focus Group onderzoek
Resultaat:  Zinvolle informatie die uitnodigt tot  
   verder onderzoek
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Marike Hoekstra
Onderzoek naar de rol van de 
kunstenaar in ‘Toeval gezocht’

“Misschien ben je als kunstenaar gewend om op alles wat je 
ervaart niet meteen het bekende verhaal te plakken. Maar eerst te 
kijken, te luisteren, te voelen, te ruiken en dan iets uit te proberen 
en dan weer te kijken en dan misschien iets heel anders te gaan 
doen. Helemaal niet doelgericht, of misschien wel, maar associa-
tief en zoekend en open. En als je zo werkt komen de ideeën en de 
oplossingen vanzelf.”

In het najaar van 2007 heeft in vijftien Noord-Hollandse scholen 
en in het Stedelijk Museum in Amsterdam het project “Toeval 
Gezocht” plaatsgevonden. Gedurende zes weken heeft op elk van 
de vijftien scholen twee dagdelen per week een team bestaande 
uit een beeldend kunstenaar, een groepsleerkracht en twee 
stagiaires intensief met een groep jonge kinderen gewerkt. De 
benadering van Reggio Emilia en de expositie Cruel Bonsai van 
het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek hebben als inspiratie-
bron gediend om de expressieve potenties van de kinderen aan 
te boren. “Het project is een onderzoek naar de verbinding van de 
expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van 
Heringa/Van Kalsbeek.” (Huisingh, 2007)
De deelnemende kunstenaars zijn geselecteerd op een combinatie 
van kunstenaarschap en pedagogische competenties. 
In het voorbereidend literatuuronderzoek “Een kunstenaar is een 
ander soort docent” heb ik in relevante literatuur over de inzet 
van kunstenaars in Reggio Emilia en voor de Nederlandse klas 
gezocht naar competenties van kunstenaars die een zinvolle 
bijdrage aan het onderwijs kunnen vormen. De competenties heb 
ik samengevat onder de vier kernbegrippen creativiteit, procesge-
richt werken, authenticiteit en gidsrol.

Marike Hoekstra
beeldend kunstenaar / docent kunsteducatie 
www.marikehoekstra.nl 
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Toen ik de gelegenheid kreeg om tijdens het project Toeval 
Gezocht zes kunstenaars te kunnen observeren in lessituaties en 
daarover in een interview met hen te reflecteren heb ik mijzelf de 
vraag gesteld of ik deze competenties in het handelen en praten 
van de kunstenaars zou kunnen waarnemen. Op welke manier 
zet een kunstenaar de competenties in waarover hij of zij door het 
kunstenaarschap wordt geacht te beschikken? Kan kleinschalig 
kwalitatief onderzoek de inzet van deze vier competenties zicht-
baar maken en kunnen de betrokken kunstenaars op de inzet van 
hun competenties reflecteren? 
Mijn bevindingen geven mij een positieve bevestiging van de 
veronderstelling dat kunstenaars over de hierboven genoemde 
competenties beschikken en ik heb veel verschillende manieren 
gevonden waarop de kunstenaars deze competenties inzetten. 
Ondanks de verschillen tussen de kunstenaars hebben mij vooral 
de overeenkomsten getroffen. Het eigen kunstenaarschap is een 
belangrijke bouwsteen voor iets wat ik de ‘didactiek van de kun-
stenaar’ zou willen noemen en wat zich zowel in voorbereiding als 
in praktijk en reflectie manifesteert.
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Saskia van Heugten
Clipfestival 2008

Mijn eerste jaar stond  in het teken van het maken van een inter-
disciplinaire lessenserie voor het vak ‘Kunst Algemeen’, met als 
onderwerp ‘massacultuur’. Deze heb ik uitgevoerd met klas 6 vwo 
op het Spinozalyceum, waar ik docent ckv ben. 
In het kader van dit vak heb ik mijn onderzoek gedaan. 
Voor het project dat ik heb opgezet, was het Spinozalyceum mijn 
opdrachtgever. Van beide volgt hier een korte omschrijving. 

Mijn onderzoek:
Mijn literatuuronderzoek ging over motivatie en het vak ckv.  
Waarom is er zo weinig motivatie bij leerlingen voor het vak, en 
wat kunnen we er volgens verschillende theorieën aan doen? 
Op dit literatuuronderzoek volgde een empirisch onderzoek, waar-
voor ik een aantal ckv-docenten geïnterviewd heb. De ideeën van 
de docenten uit de praktijk heb ik vergeleken met de theorieën uit 
de literatuur, net als mijn eigen inmiddels aangepaste lespraktijk.
Aan het einde van dit onderzoek heb ik een aantal praktische 
aanbevelingen gedaan ter verbetering van de inrichting van het 
vak en ter verhoging van de motivatie van leerlingen voor ckv. 

Mijn project:
‘Clipfestival 2008’ was de titel van mijn project. Het ging om 
een pilot-project met het Spinozalyceum als opdrachtgever en 
als projectpartner het Instituut voor Mediakunst te Amsterdam, 
Montevideo. In samenwerking met Montevideo heb ik een project 
opgezet waarin leerlingen in vier workshops geleerd werd een 
eigen videoclip te maken. Deze clips werden aan een jury gepre-
senteerd tijdens het Clipfestival in Montevideo.
Doel was het opzetten van een spannend kunstproject met nieu-
we media, waarin actief, reflectief en multidisciplinair gewerkt 
werd. Het project had aansluiting bij de thuiskunst van de leerlin-

Saskia van Heugten
docent aan het Spinozalyceum te Amsterdam: CKV, tekenen 
en beeldende vormgeving / 
zangeres in een rock band: www.morning.nl
saskija.wordpress.com / kunsteducatie.blogspot.com
saskia.vanheugten@gmail.com
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gen, met als didactisch concept authentieke kunsteducatie. 
De actuele situatie in de kunsteducatie laat zien dat er steeds 
meer aandacht komt voor media educatie. Begrippen als nieuwe 
media en mediawijsheid zijn hot. 
De beeldende kunstvakken zijn bij uitstek geschikt voor een 
onderdeel media-educatie; je kunt jongeren niet alleen aan het 
denken zetten over de werking van media, maar ze tegelijkertijd 
zelf laten werken met verschillende vormen van (nieuwe) media 
(zoals fotografie en film) en ze hun eigen werk en dat van media- 
kunstenaars laten analyseren. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen 
een kritische mediablik. 
Het kan op die manier tegelijkertijd gaan over wat er in de wereld 
van de jongeren gebeurt op het gebied van media, bijvoorbeeld 
videoclips, maar ook over wat er in de maatschappij gebeurt, en 
over kunst met een grote K, de media/videokunst. 
Tien leerlingen van het Spinozalyceum volgden de vier workshops 
en er ontstonden vijf prachtige clips.

Verschillende foto’s en de vijf clips zijn te bekijken via www.spi-
nozalyceum.nl onder het kopje foto en video, het Clipfestival 2008. 
Het project zal voortgezet worden als lessenserie voor vo-scholen 
in Amsterdam, en als jaarlijks terugkerend festival.
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Tanja Kerkvliet
Kunst op bestelling?

Met de invoering van de Regeling versterking cultuureducatie 
worden basisscholen gestimuleerd om een eigen visie en be-
leid op cultuureducatie te ontwikkelen en die te vertalen in een 
programma van activiteiten op het gebied van cultuur en erf-
goed. Samenwerking met culturele instellingen, andere scho-
len, gemeente en provincie vervult daarbij een belangrijke rol. 
Steunfunctie-instellingen die voorheen de rol van bemiddelaar op 
zich namen, gaan zich richten op de vraagsturing van scholen en 
nemen een meer adviserende rol aan om dit beleid te realiseren.

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling voor het jeugdthea-
ter? Moeten zij gaan voldoen aan het wensenpakket van scholen 
en de artistieke vrijheid opgeven? Moet kunst vooral prikkelen, 
verbazen, ontroeren? Of is kunst een middel om sociale en maat-
schappelijke problemen aan de orde te stellen? Zal kunst in dienst 
staan van het onderwijs? Is er sprake van een toenemende span-
ning tussen jeugdtheater en het onderwijs?

Als consulent kunsteducatie heb ik in mijn dagelijkse praktijk veel 
te maken met het primair onderwijs en het jeugdtheater. In dit 
onderzoek heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag:

‘Is er een toenemende spanning tussen de artistieke autonomie 
van het jeugdtheater versus de eisen en randvoorwaarden van het 
onderwijs?’

Het literatuuronderzoek werd gevolgd door een veldonderzoek, 
waarbij ik zeven consulenten kunsteducatie van verschillende 
steunfunctie-instellingen een interview afnam met als centrale 
vraagstelling:

Tanja Kerkvliet
docent Theaterdans / dansconsulent
T.Kerkvliet@upcmail.nl / t.kerkvliet@dekubuslelystad.nl
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‘Wat zijn de meningen en ervaringen van steunfunctie-instellin-
gen met betrekking tot de relatie tussen het jeugdtheater en het 
onderwijs en hoe zien ze hun eigen rol hierbij?’

Dit onderzoek schetst de rol en de taken van de steunfunctie ten 
aanzien van het leggen van verbindingen tussen jeugdtheater en 
(primair) onderwijs. Op welke manier verbindt zij deze partijen en 
welke rol neemt zij hierbij in? Is deze rol gewenst en realistisch? 
En wat is haar visie op de relatie tussen het jeugdtheater en het 
onderwijs? Moet de steunfunctie-instelling terug naar zijn rol als 
expert op het gebied van kunsteducatie?

‘Ontmoeten’, een kunsteducatief project
Samen met mede studente Aaltje van Zweden heb ik het afgelo-
pen jaar een groot project  voor Stichting Papageno opgezet.
Op 14 februari 2008 vond in het Muziekcentrum van de Omroep te 
Hilversum de multidisciplinaire voorstelling ‘Ont-moeten’ plaats,
een ontmoeting tussen kinderen met autisme en kinderen uit het 
vmbo. Artistiek uitgangspunt voor het project was het muziek-
stuk Gnossiennes van Eric Satie. De leerlingen leerden hun eigen 
ideeën te ontwikkelen en vorm te geven in workshops muziek, 
beeldende vormgeving, dans, poëzie en kostuums maken. Twee 
weken lang werkten zij gezamenlijk en met kunstenaars aan een 
multidisciplinaire theatervoorstelling. Twee weken lang bezig 
zijn in een levensechte omgeving en je talenten ontdekken op 
het creatieve vlak. Dat is zwoegen, maar ook heel veel plezier 
beleven! En wat als je medespeler ‘anders’ is dan dat jij bent? Het 
maakte weinig verschil, vol overgave zetten de leerlingen zich in 
en bereikten met elkaar een prachtig resultaat.
Bij de ontwikkeling van en onderzoek naar kunsteducatieve acti-
viteiten voor leerlingen met autisme ziet Stichting Papageno een 
taak voor zich weggelegd. De ambitie om in de toekomst meer 
kinderen in aanraking te brengen met kunst, gaat zonder twijfel 
waargemaakt worden. Ik werk daar graag aan mee.

47



48

Eindredactie: Maria Wüst
Fotografie: Bob Bronshoff
Ontwerp: Thonik
Druk: Hub. Tonnaer B.V.





52

M
A

S
T

E
R

 K
U

N
S

T
E

D
U

C
A

T
IE

 - 2008

MASTER KUNSTEDUCATIE - 2008




