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                              THUISKUNST of SCHOOLKUNST. 

                                             Reactie door Robert Klatser op 

                              ‘De thuiskunst van scholieren’ door Folkert Haanstra. 

 

                              
 

Dit is Folkert. Folkert is zijn zelfportret. Het zelfportret van F. weerspiegelt zijn toekomstige houding als 

onderzoeker. Nog onwetend van wat komen gaat, open, nieuwsgierig en oprecht. De jonge Folkert is zijn 

tekening tot in de kleinste details. Hij wil het zo goed mogelijk doen. Er zit (nog) geen ruimte tussen het 

verlangen zichzelf zo goed mogelijk af te beelden, het tekenen en F. zelf. Zowel de intentie als zijn 

denken ligt in zijn tekening besloten. Veelzeggend en aandoenlijk is misschien ook hoe de vader die het 

oor intekent, zoals F. gevraagd had, zijn tekenstijl aanpast aan het handschrift van zijn zoon.    
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Als onderzoeker schetst F. het landschap van de schoolkunst en de kinderkunst en geeft hij de contouren 

aan van een samenhangende visie zonder deze in te vullen. Hij geeft richting zonder te polariseren. Hij 

wijst op mogelijke oplossingen voor de door hem gesignaleerde problemen in een heldere stijl, eenvoudig 

en nooit breedsprakig. En, voor de close reader, met een gepaste hoeveelheid droge humor. Dat is een 

compliment waard omdat het een gebied betreft dat complex is, waar kunst en onderwijs elkaar 

ontmoeten. Kortom: de Nescio onder de professoren. 

 

Voordat wij wat dieper in gaan op het rapport zelf kunnen we eerst nog even het verschil 

schoolkunst/thuiskunst in een breder kader bekijken en ons richten op het verschil tussen schoolcultuur en 

thuiscultuur.  

De verschillende gebieden die ik in een klein ‘kwalitatief survey onderzoek’ nader heb onderzocht zijn 

koken op de horecaopleiding en de muziekles in groep 8 van de basisschool. Ik heb de maaltijden 

gefotografeerd zoals die n.a.v opdrachten op school gekookt moeten worden en die door leerlingen thuis 

worden geprepareerd. Ook heb ik enkele opnamen van schoolmuziek en muziek van de ipods van de 

kinderen geregistreerd. 

 

 

 

Dit is natuurlijk een karikatuur. Folkert laat zich veel genuanceerder uit.  

 

Zoals elk goed onderzoek roept ook dit rapport interessante vragen op zoals: 

1. Moeten schoolkunst en thuiskunst nader tot elkaar komen?  

2. Als die kloof gedicht moet worden hoe doen we dat? Is ontdidactisering en ontscholing van de 

beeldende vorming een reële mogelijkheid? 

Of: 

3. Moet de kloof juist vergroot worden om het verschil duidelijker te maken en de leerling zijn 

eigen wereld te laten? 
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Na lezing van het rapport was de eerste vraag die in mij opkwam: bestond het verschil tussen schoolkunst 

en thuiskunst in mijn jeugd ook al op de wijze zoals F. het laat zien?  

Ik denk het niet, tenminste niet in dezelfde mate en betekenis. De schoolcultuur was veel 

vooruitstrevender en subversiever dan de thuiscultuur van de meeste leerlingen. Ik heb het over de jaren 

zestig en zeventig. Mijn wereld en mijn cognitieve interesses vielen grotendeels samen met die van mijn 

progressieve leraren en met de onthechte en ontremde tekenleraar in het bijzonder. Om een idee te geven 

wil ik dat illustreren met enkele schetsen die ik voor de schoolkrant maakte, een soort Aloha-achtige 

uitgave, waar ik zowel thuis als op school aan werkte en die ik ook wel besprak met mijn tekenleraar. Er 

ontstond toch nog wel enige commotie op de katholieke school mede veroorzaakt door mijn zware 

onvoldoende voor godsdienstles, waar ik overigens een taak voor kreeg. 

 

 

 

Gaan we verder terug naar de lagere schooltijd, rond 1960, dan denk ik dat ook toen het verschil tussen 

schoolkunst/thuiskunst niet vergelijkbaar was met de huidige kloof. Ook daar heb ik wat voorbeelden van 

die deels op school, deels thuis zijn gemaakt. 

 

Het was de tijd van de ‘vrije expressie’, de ‘werkschuit’ en de tentoonstelling in het stedelijk van 

Sandberg ‘kunst en kind’. Er bestond geen eindexamen kunst en geen CKV. In 1950 werd de Werkschuit 

opgericht. Kunstenaars begeleiden kinderen uitgaande van de kinderwereld. Dat zouden we nu authentiek 

noemen. Ze gaven hun didactische inzichten door en ze bespraken elkaars werkwijzen. Een rudimentaire 

vorm van intervisie. Het verschil tussen schoolkunst, kinderkunst en beeldende kunst, COBRA, leek in 

die periode klein of zelfs kortstondig samen te vallen of in ieder geval minder uitgesproken dan nu.  

Langzamerhand is de kloof tussen de wereld van de school en die van het kind toegenomen of 

zichtbaarder geworden door elkaar versterkende ontwikkelingen. We zien bijvoorbeeld aan de ene kant 

commercialisering en mondialisering van de wereld van het kind en aan de andere kant een enorme 

toename van de doelstellingen van de school.  
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De school mag geen genoegen meer nemen met de kerntaak maar krijgt er en passant allerlei sociale, 

maatschappelijke en opvoedkundige taken bij. Niets kan meer ongezegd blijven, alles moet besproken in 

kringgesprekken en werkstukken en leuke opdrachten. Niets mag nog verdrongen om te kunnen gisten en 

te sublimeren.  

 

Het kind wordt het onvervreemdbare recht ontzegd op bijvoorbeeld het koesteren van geheimen. Voor 

dagdromen en fantaseren lijkt geen plaats meer. Voor doelloos denken, dat voor het krijgen van ideeën en 

serendipiteit voorwaardelijk is, is geen tijd meer. Elke minuut van het kinderleven moet zinnig en 

betekenisvol of verstrooid zijn. Verder is alles educatief, wordt veel gedoogd en kan de rest worden 

gekocht. Als leraren zich teveel gaan bemoeien met wat kinderen thuis doen en laten, met name op 

beeldend gebied, verwordt dan niet alles tot schoolkunst, zoals F. voorzichtig laat doorschemeren? Mogen 

kinderen dan helemaal geen geheimen meer koesteren en pretentieloos spelen en tekenen? 

 

Op verschillende plaatsen bespreekt Folkert de vraag ‘waarom kinderen eigenlijk tekenen’. Op Blz 11 

citeert hij Wilson & Wilson (1982, p.23 e.v.) die een aantal motieven aangeven: greep krijgen op de 

werkelijkheid om je heen, greep krijgen op jezelf, op je toekomst en op wat mag en wat niet mag. . . of de 

wens om mooie dingen te maken, motorisch genoegen, tegengaan van verveling (of positief geformuleerd: 

tekenen als stimulerende bezigheid), om bepaalde objecten op symbolische wijze te bezitten, als 

zelfbevestiging of als manier van erkenning. Verder haalt hij (blz 10) een studie van Potter aan over 

spontane tekeningen van adolescenten. Het beschrijft de spontane tekenactiviteit als een ‘graffiti-like, 

scrappy, scribbling, and jotting activity’, ‘gathered from lockers and desks’. 

 

Om in dit verband nog even terug te komen op het ontroerende zelfportret van F. Op blz. 7 zegt hij “juist 

concrete aanwijzingen” voor het oor te willen krijgen van zijn vader. 

Die oprechte wens van de kleine Folkert illustreert precies de bewering van Claire Golomb (1995, ‘The 

development of artisticly gifted children’, 240) nl. ‘dat kinderen willen dat het resultaat perfect is’. Het 

sluit ook aan bij een opmerking die Prof. Henk Hillenaars recent maakte bij de KNAW op een 

symposium over dromen en kunst: ‘kinderen dagdromen over datgene dat ze kunnen aanraken en dat 

concreet is. Kinderen zoeken nabijheid’. ‘Volwassenen dagdromen over de toekomst’. 

Verder worden in het rapport naast enkele meer traditionele theorieën (o.a. die van Cizek, Piaget en 

Lowenfeld) ook recentere opvattingen besproken m.b.t. dit onderwerp: namelijk die van 

Gardner en Winner. “Zij zien kwalitatieve overeenkomsten tussen de spontane en de expressieve 

symboliek van de kleuter en het vaak onconventionele werk van professionele kunstenaars”. 
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Zoals zij zelf ook opmerken is de intentie van de kunstenaar anders dan die van het kind. Waar het kind 

vaak een ‘eerlijk en expressief’ idioom toe¨past omdat het niet anders kan, vergelijkbaar met 

outsiderkunst of art brut, kan de professionele kunstenaar een stijl bewust hanteren. Een kind is wat het 

maakt. Een gek ook. Zij doen zich in hun werk niet anders voor. Hun uitingen zijn zelden reflectief. Ze 

leveren geen commentaar op het bestaande. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet denken. Alleen ze 

weten het niet. 

COBRA kunstenaars leenden het idioom van het kind en imiteerden daarmee het speelse en het spontane. 

De kunst van nu is in hoge mate reflectief. Toen richtten kunstenaars zich naar het kind. 

Waarom moeten kinderen van nu zich dan eigenlijk aanpassen aan de postmoderne reflectiviteit van de 

kunstenaar?  

 

Kinderen willen wat ze doen zo goed mogelijk doen. F. citeert een leerling die zegt: ‘Volgens mij hoe 

meer je maakt, hoe beter het wordt.’ Maar wat bedoelt zij met beter?  

a. Dat het beeld dat zij in haar hoofd heeft zo dicht mogelijk wordt benadert? Of b. Dat het werk overeen 

komt met de norm. Misschien dat het lijkt op een voorbeeld of een fotografisch beeld of dat het‘net 

echt’is? of c. dat het lijkt op wat zij denkt dat anderen goed vinden? 

Ik denk dat kinderen grote bevrediging vinden in het zien van een reactie die ze zelf tot stand hebben 

gebracht of in de woorden van J? Nuttin: ‘ze vinden voldoening in de ervaring zelf oorzaak te zijn van 

een effect of resultaat’. ‘Wat is scheppen anders dan oorzaak zijn van een gevolg’ (Henk Hillenaars).  

De kunstenaar doet alsof. Hij wil zijn werk zo naïef, ongekunsteld en spontaan mogelijk laten lijken. Dat 

is een bewuste keuze. Beroemde genieën uit het begin van de twintigste eeuw lieten zich inspireren door 

Afrikaanse kunst, door 19e eeuwse tekeningen van psychiatrische patienten zoals de prinzhorncollectie, 

en nog later door kindertekeningen. Buitenstaanders vereenzelvigen de kunstenaar altijd met zijn werk. 

Ze zien niet dat de modernistische kunstenaar niet echt gek, primitief of ongeremd is ook al is dat aan het 

werk niet af te zien. Inmiddels lijkt de kunstenaar van nu niet meer op zijn collega’s uit die tijd. De 

kunstenaar en in toenemende mate de vrouwelijke kunstenaar is ‘bricoleur’, veejay, of handelsreiziger in 

concepten en betekenis. De kunst gaat over intimiteit en is sociaal en politiek geïnspireerd. 

De ideeënwereld van veel docenten, echter, wortelt in een onuitgesproken modernistische visie. Folkert 

definieert de modernistische visie in een eerdere publicatie als volgt:‘ Alle aandacht gaat uit naar de 

visuele kenmerken van het kunstwerk zelf zonder verwijzingen naar een werkelijkheid buiten het 

kunstwerk’. (blz 62, Leren Zien) Vaak klampen leraren zich vanuit die visie vast aan formele 

uitgangspunten. Dat blijkt o.a uit een ander onderzoek dat hij samen met Els van Strien en Hanneke 

Wagenaar in 2006 heeft verricht naar de docent in het V.O. Zij constateerden ‘dat docenten beeldende 

vorming in de onderbouw van het Amsterdamse voortgezet onderwijs de populaire beeldcultuur zowel 

qua vorm als inhoud als clichématig en schematisch beschouwen.’ (2006, p.17)  Kopiëren, assembleren, 
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gebruik maken van fotomaterialen en mixen van hoge en lage kunst is in de BK op dit moment een veel 

gehanteerde werkwijze. Uitvergroten en het in een andere context plaatsen waren dat al veel eerder. 

Kunstenaars kopiëren niet uit gebrek aan vakmanschap maar vanuit een zeker professionele distantie. Ze 

zijn in staat het bestaande te becommentariëren met een doel voor ogen dat verder reikt dan het product. 

Leraren echter laten leerlingen soms geloven dat netheid, ijver, vlijt en je aan de opdracht houden de 

belangrijkste doelstellingen van het vak zijn.(worst practices) Het werk van leerlingen belichaamt in 

zekere zin de instructie van de leraar. De werkstukken weerspiegelen de veelal gesloten opdracht van de 

leraar en diens suggesties. Het conceptuele, de inhoud en de betekenis van een tekening of werkstuk 

vereist een individueel gesprek waarvoor tijd of aandacht ontbreekt. Vandaar dat veel lessen gecentreerd 

zijn om onderwerpen als perspectief, kleurenleer, compositie enz. Veel leraren maken gebruik van 

methodes. (met aansprekende namen zoals Arti, Driedee, Platvorm, Decor, Kijkopruimte, 

Zienderogenkunst enz.). 

 

Aan de andere kant zijn er leraren met een enigszins postmoderne visie. Hun visie is eclectisch en 

pragmatisch. Hier zien we op het eerste gezicht leuke en interessante opdrachten die vermoedelijk 

gedacht zijn aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Voor de bevlogen docent of 

kunstcoördinator is een gekmakend aanbod beschikbaar waarbij de grootste creativiteit in het uitdenken 

van de allerleukste, interessantste, ultieme opdrachten lijkt te liggen. Zij putten uit allerlei bronnen. Maar 

de ideeën zijn zo overweldigend boeiend dat er voor de grillige creatieve geest weinig te bedenken 

overblijft. Bovendien worden de leerlingen vaak geacht projectmatig en planmatig te werk te gaan. De 

vraag is of dat het creatieve denkproces niet juist belemmert. Hoogstens rest voor de leerling persoonlijk 

handschrift en wat zich toevallig tijdens het maken aandient mits de leerling dat als waardevol herkend. 

Veel ‘artistiekerige’ moeders op zoek naar een betekenisvolle invulling van hun leeg bestaan zullen uit 

hun dak gaan bij een zo geestverruimend, holistisch en creatief aanbod, let it flow, maar geldt dat voor 

hun kinderen ook?  
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Is dit de gedroomde opening naar thuiskunst door een grotere vrijheid van onderwerpkeuze, door extra 

aandacht voor het narratieve en reflectie en sluit dit meer aan bij de belevingswereld van de puber of is dit 

verstikkend leuk en interessant en laat het weinig mogelijkheden voor de eigen verbeelding? Moet men de 

populaire jeugdcultuur wel zo snel willen opzuigen en incorporeren zodat echte creativiteit voortijdig 

gesmoord wordt in die o zo boeiende opdrachten? Ik zie het als een vorm van bemoeizucht en onbedoelde 

repressie. Daarvoor wil ik de term ‘repressieve creativiteit’ introduceren. 

Hoe interessanter, creatiever en leuker de opdrachten zijn des te moeilijker de leerling er zijn persoonlijke 

wereld in kwijt kan en hoe minder ruimte geschapen wordt voor het creatieve en artistieke denken. 

En hoe meer de leerling zal proberen aan het verwachtingspatroon van de leraar te voldoen of wat de 

leerling denkt dat de leraar graag zou willen zien. 

Als zelfs deze leuke opdrachten de vrijheid beperken, hoe brengen we schoolkunst en thuiskunst of het 

formele leren en het informele leren dan dichter bij elkaar? 

 

F. signaleert dat er angst bestaat dat het vrije karakter van spontane thuiskunst in een schoolse omgeving 

verloren kan gaan.’ Thuiskunst wordt als spontaan beschouwt en schoolkunst niet. 

Maar wat kinderen thuis maken is geen intentieloos aanrotzooien. Het betreft een intrinsiek gemotiveerde 

handeling, vaak intentioneel en geordend volgens eigen regels net als van het spel. Soms meer formeel 

dan weer informeel.  

Een van de essentiële kenmerken van leren, intentioneel of niet, en van het creatieve denkproces is dat het 

kind net als bij het kinderspel, zelf de regels van het spel kan veranderen of kan bedenken en zodoende de 

grenzen kan verkennen. Is een aanpak waarbij het informele leren op school meer aan bod kan komen dan 

wel een mogelijkheid om thuis en school dichter tot elkaar te brengen? Wordt het informele dan niet ook 

schools? 

Moet de schoolse omgeving veranderen en moeten dwingende didactische voorwaarden verdwijnen? 

Gezien al deze bedenkingen lijkt de vraag gerechtvaardigd of we de kloof wel moeten willen dichten of 

juist vergroten zodat wat er op school gedaan wordt zich veel duidelijker onderscheidt van wat thuis 

gebeurd? 

 

Ik kreeg zelf ooit les van een leraar met een vlinderstrik, die zich duidelijk als kunstenaar manifesteerde. 

Ook in de klas en in de school. Hij schroomde niet om technische vaardigheden te onderwijzen maar 

altijd vanuit hetgeen de leerling bedacht had of op dat moment aan het maken was, steeds refererend aan 

de kunst en het kunstenaarschap. Misschien een prehistorische voorloper van wat nu authentiek leren 
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genoemd zou worden. Ook sprak hij veelvuldig en gedreven over Freud en het onbewuste, verwees naar 

tentoonstellingen en creëerde zodoende een omgeving die inspirerend was en zo denk ik nu, in hoge mate 

voorwaardelijk is om artistiek werken mogelijk te maken. Hij wist ook een sfeer van vertrouwen te 

scheppen doordat het duidelijk was dat je mocht mislukken en dat een eventueel cijfer er niet zo toe deed. 

Eind 60 er jaren dus. Opdrachten gaf hij alleen aan hen die niks konden of wilden bedenken en hij trad die 

leerlingen altijd mild tegemoet. In de school werden zijn lessen, zelfs toen, als ongestructureerd 

gekenschetst. Hijzelf werd door collega’s met een mengsel van bewondering en afgunst gezien en meestal 

als outcast neergezet. Daar kwam hij mee weg omdat hij een status aparte genoot als kunstenaar. Daar 

maakte hij waarschijnlijk goed gebruik van, of zo je wilt, misbruik. Die houding sprak leerlingen in die 

tijd aan, zelfs degenen die weinig met de kunst op hadden. In eerste instantie vroeg hij altijd om 

tekeningen en schetsen van thuis mee te nemen. Dat was altijd het startpunt voor de begeleiding. Die 

werkwijze vereist dat de leraar zich terughoudend opstelt, op afstand zijn eigen handelen en visie 

waarneemt, zijn oordeel uitstelt, continue alert blijft en het idee van de individuele leerling respecteert. En 

vooral, dat er vertrouwen is. Vertrouwen in het idee van de leerling en vertouwen van de leerling in de 

oprechtheid van de leraar. Of anders geformuleerd : ‘het vereist een delicate balans om leerlingen te 

begeleiden en te stimuleren, maar om niet te vervallen in de rol van degene die bepaalt en de criteria 

stelt.’ 

Niet alleen door zijn lessen maar ook door zijn houding zou de leraar als rolmodel kunnen fungeren om 

de leerlingen met andere manieren van denken in contact te laten komen. Het komt dan voor een groot 

deel aan op zaken als charisma, integriteit en overdracht. De overdracht van kunst, de kunst van de 

overdracht, de overdracht als kunst. 

 

Is de docent in de rol van coördinator die kunstenaars uitnodigt als gastdocent geschikter voor die taak 

dan de kunstenaar/docent die beide beroepshoudingen in zich verenigt? 

 

Ten slotte: 

Folkerts besluit zichzelf af te beelden heeft hij zelf genomen. Hij heeft ook zelf besloten de hulp van zijn 

vader in te roepen vanuit het verlangen het zo goed mogelijk te doen. De voor anderen nog onzichtbare 

intentie, het geheime verlangen iets voort te brengen ligt aan de wortels van het maken. Het is aan de 

docent er voor zorg te dragen dat de leerling tijdens het maken zo dicht mogelijk bij dat verlangen blijft. 

Het denken dat in het doen verankerd ligt. De tekening als de belichaming van het denkproces van de 

leerling. 

Moeten we school- thuis- of professionele- kunst maken zien als een opdracht om iets te leren of te 

worden of als iets dat wij in vrijheid kunnen beleven?  
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Ik wil besluiten met een hoopvolle uitspraak van F. die hij op het kaft van een onderzoek uit 1995 (met de 

pakkende titel ‘LEREN ZIEN, als doel en effect van kunsteducatie’) heeft geschreven: ‘Naast een zeker 

mate van opportunisme is er een diep en integer geloof in het belang van de beeldende vakken’.  

 

Robert Klatser - Amsterdam – 12 december 2008 

 

Stellingen van Emiel Heijnen voor discussie: 

 

De ‘kloof’ tussen thuiskunst en schoolkunst is een probleem dat kunstdocenten zich moeten 

aanrekenen 

Veel docenten weten nauwelijks wat kinderen thuis maken, of wijzen de ‘thuiskunst’ af. 

 

De schoolwereld moet juist contrasteren met de thuiswereld 

School is school en thuis is thuis, je moet dat onderscheid niet opheffen.  

Leerlingen verwachten op school iets te leren dat ze thuis niet kunnen/willen leren. 

 

Meer kunstenaars voor de klas = meer ruimte voor informeel leren 

Moet de schoolse omgeving t.a.v. kunstvakken ingrijpend veranderen?  

Moeten dwingende voorwaarden worden vermeden en vastgelegde methodes verboden worden?  
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