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Voor je ligt een handleiding van een beproefde werk-

wijze, bestemd voor kunstenaars die willen werken met 

de doelgroep jongeren, die creatieve processen bij 

anderen in beweging willen zetten en hun horizon als 

kunstenaar willen verbreden. Met deze handleiding 

kunnen kunstenaars dit project zelfstandig uitvoeren.
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Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan zo 

goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en 

arbeidsmarkt van 2032? 

In november 2014 gaf staatssecretaris Sander Dekker 

het startschot voor een discussie over het onderwijs 

van de toekomst op basisscholen en middelbare 

scholen. 

In januari 2016 bracht Platform Onderwijs 2032 op 

basis daarvan een advies uit wat kinderen moeten 

kennen en kunnen. www.onsonderwijs2032.nlwww.onsonderwijs2032.nl

Het advies geeft vijf kenmerken aan waar het onderwijs 

aan moet voldoen. Onderwijs gaat niet alleen om het 

aanleren van basisvaardigheden, het gaat ook over 

nieuwsgierigheid wekken en creatief te leren ontdek-

ken. De belangrijkste taak van het onderwijs is om leer-

lingen een eigen perspectief op de wereld te bieden.

Het onderzoekend leren is een van de competenties 

die worden beschreven in het advies en dit was ook de 

vraag die Cultuurmij Oost1  kreeg van de middelbare 

scholen in Gelderland. Hoe kunnen we een onder-

zoekende houding stimuleren bij onze leerlingen?   

1 Cultuurmij Oost is een fusieorganisatie van EDU-ART en KCG.

1 inleiding
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Een onderzoekende houding is de basis van het 

creatieve leerproces. Wie onderzoekt, stelt goede 

vragen waarvan het antwoord nog onbekend is. 

De leerlingen  ontwikkelen met dit project een 

creatieve onderzoekende houding. Daarom willen 

we dit project op de scholen laten begeleiden door 

kunstenaars die een goed voorbeeld kunnen zijn en 

hen daarin kunnen uitdagen. 

‘Het is onze opdracht om jonge mensen te verleiden 
om zich niet alleen comfortabel te voelen in hun eigen 
culturele en esthetische ‘codes’ en daarin steeds 
vaardiger te worden, maar juist om die codes uit te 
dagen en op te rekken. 
Wat we daarvoor nodig hebben is in de eerste plaats: 
autonome, eigenzinnige, artistiek uitontwikkelde ‘role 
models’, die kunnen uitdagen, grenzen verleggen en 
deuren openen. En in de tweede plaats het besef 
dat - hoe belangrijk scholen als vindplaats ook zijn - 
het klaslokaal voor dát proces niet altijd de meest 
gunstige omgeving biedt.’

Citaat G. Drion www.lkca.nl/cultureel-kapitaalwww.lkca.nl/cultureel-kapitaal  
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Vanaf 2011 heeft EDU-ART in Gelderland pilots uitge-

voerd in het voortgezet onderwijs om hun vraag met 

betrekking tot (kunst)onderwijs helder te krijgen. 

De scholen gaven aan te zoeken naar mogelijkheden 

om het schoolse leren te verbinden met het leven 

buiten school, in de vorm van opdrachten van 

bedrijven voor hun leerlingen. Scholen willen leerlingen 

graag meer bij de lesstof betrekken door ze te laten 

werken aan opdrachten uit de echte wereld. Er zijn 

hiervoor - in hun ogen - te weinig mogelijkheden.

Op basis van deze probleemstelling heeft EDU-ART een 

project ontwikkeld onder de titel ‘Nieuwe Generatie 

Denkkracht’. We hebben ons laten inspireren door de 

principes van authentieke kunsteducatie: van het leren 

van professionals en uitgaande van de ervaringen van 

de leerlingen (F. Haanstra). 

In schooljaar 2012-2013 zijn twee pilots uitgevoerd, met 

als opdrachtgever Wageningen Universiteit en Sanquin. 

In schooljaar 2015-2016 zijn vier pilots van dit project 

uitgevoerd met drie bedrijven en vier beeldende 

kunstenaars. In deze handleiding hebben we onze 

opbrengsten gebundeld. 

De citaten in deze handleiding komen van de kunste-

naars, scholen en bedrijven die hebben deelgenomen 

aan de pilots.   

beschrijving 
van het 
project

2
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Citaat school: ‘Wij laten leerlingen bij voorkeur werken 
aan betekenisvolle opdrachten. Hoe meer verbanden 
er zijn met hun omgeving en hoe dichter theorie en 
praktijk bij elkaar komen, hoe meer ze ervan leren. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om leerlingen te 
leren onderzoek te doen en om onderzoek toegankelijk 
te maken.’

Evaluatie bedrijf: ‘Ik ben heel tevreden met de 
resultaten, ik vind het boven verwachting. 
Ik vind dat het heel doordachte resultaten zijn.’

WERKEN MET CREATIEVE PROFESSIONALS  In de ont-

wikkelde concepten Nieuwe Generatie Denkkracht 

coacht, inspireert en helpt een creatieve professional 

de leerlingen bij het uitwerken van hun opdracht. 

De professional moet van vele markten thuis zijn: 

professional in zijn vak, expert in het werken met leer-

lingen en ervaren in het werken in opdracht van een 

bedrijf. Een veelzijdige duizendpoot.

Het project Nieuwe Generatie Denkkracht verbindt 

scholen met het bedrijfsleven. Vanuit de bedrijven 

wordt een opdracht geformuleerd die jongeren gaan 

uitwerken. Jongeren kijken met een open blik naar de 

vragen van het bedrijf en komen soms met onver-

wachte oplossingen. 

Voor de oriëntatie van leerlingen op hun toekomst is 

het kennismaken met bedrijven en het werken met 

echte vraagstukken een eyeopener.   

beschrijving 
van het 
project
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In deze handleiding beschrijven we welke aspecten 

van belang zijn om dit project goed uit te voeren door 

de school en de kunstenaar.  

Producent :    Kunstenaar

                              

  School                              Bedrijf

Het project vindt plaats op een school voor voortgezet 

onderwijs. Het vindt plaats tijdens de lessen beeldend 

in de bovenbouw en duurt meestal acht weken. 

Inhoudelijk past dit project het beste bij 5 vwo. Als de 

opdracht van het bedrijf heel concreet en praktisch is,  

is het ook uit te voeren door 4 vwo of 4 havo.

De opdracht komt van een bedrijf. Bedrijven die Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het 

vaandel hebben staan, willen doorgaans graag een 

opdracht formuleren voor leerlingen.   

beschrijving 
van het 
project
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Citaat QolorTech: ‘Ik doe dit veel liever dan het 
sponsoren van voetbal T-shirts.’

Voorbeeld: het bedrijf QolorTech stelde de vraag: 
‘We willen graag zo veel mogelijk plastic recyclen. 
Maar de consequentie daarvan is dat felle kleuren 
eindigen in vale tinten. Willen  mensen in de toekomst 
wel producten kopen die geen of weinig kleur hebben? 
Hoe kijken jullie daarnaar?’ 

De leerlingen hebben in de les beeldend deze vraag 
onderzocht, ze zijn op werkbezoek gegaan bij het 
bedrijf en hebben in groepjes van twee uiteindelijk een 
beeldend product gemaakt. De leerlingen hebben 
plastic ingezameld en verwerkt, en hebben een mid-
dag in de werkplaats van het bedrijf mogen werken. 
De werkstukken zijn gepresenteerd aan het bedrijf, 
waarbij vooral hun verhaal hoe ze dit gemaakt hebben 
heel interessant was. De werkstukken waren o.a.: een 
kinderboek, sieraden, een fi lm over het verdwijnen van 
kleur en een torso gevuld met water en plastics. Veel 
leerlingen maken zich zorgen over de milieuvervuiling 
door plastic en dat werd verbeeld in de werkstukken.   

beschrijving 
van het 
project
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Het project eindigde met een presentatie op het bedrijf 
in aanwezigheid van het college van burgemeester en 
wethouders. Het bedrijf heeft ingelijste foto’s van de 
werkstukken als aandenken gekregen.

Tevens heeft een groepje van twee leerlingen bij het 
vak economie gekeken naar de economische kant 
van plastic recycling en zij hebben in hun profi elwerk-
stuk een proef opgezet met het inzamelen van plastic  
fl esdoppen die is uitgevoerd met basisscholen en 
verzorgingshuizen. Het bedrijf stelde een vergoeding 
beschikbaar voor de ingezamelde doppen die ten 
goede komt aan de scholen voor leermiddelen.  

beschrijving 
van het 
project
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ROL VAN DE PRODUCENT  De producent of 

bemiddelaar zorgt voor de voorbereidingsfase of 

de pre-productie en legt de relatie  tussen het bedrijf 

en de school en zoekt de juiste kunstenaar bij de 

opdracht.  

Citaat bedrijf: ‘Het bedrijf heeft geen tijd om op scholen 
af te stappen, we hebben iemand nodig die voor ons 
de contacten legt en het  project begeleidt.’

Het project wordt uitgevoerd tijdens de klassikale 

lessen beeldende vorming, gedurende een periode 

van acht weken, of kan worden gekozen als profi el-

werkstuk door individuele leerlingen en uitgevoerd  

in  tweetallen.

beschrijving 
van het 
project
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In een apart document gaan we dieper in op de 

aspecten waar de school rekening mee moet houden.

Dit omvat de voorfase van het project op school, waar-

bij we willen aansluiten bij de denkwereld van de leer-

lingen en onderzoeken welke onderzoeksvaardigheden 

en beeldende vaardigheden de leerlingen al bezitten 

of nog moeten leren.

We denken aan: leren brainstormen, denkoefeningen 

doen, fi losoferen en leren schetsen. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen 

proces- en productgericht werken: waar op school 

wordt procesmatig werken geleerd en eigen denk-

kracht ingezet?

Dit project biedt veel mogelijkheden om vakover-

stijgend te werken, bijv. met het vak economie of maat-

schappijleer. Dit vraagt afstemming en om die reden 

is het verstandig om dit project niet bij de start van het 

schooljaar in te plannen.  

Bij de uitvoering van dit project is gebleken dat één 

lesuur per week te weinig is. Een aanbeveling is om dit 

project te laten uitvoeren in een projectweek waarin 

het makkelijker is om de schoolkaders te verlaten.

project
organisatie
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In dit project werken drie partijen samen: de school-

docent, de kunstenaar en het bedrijf. Het vormgeven 

van die samenwerking is gestart bij de producent, dit is 

de vierde partij.

De producent zoekt de juiste kunstenaars bij de vraag 

van het bedrijf. Dit is een rol die niet goed bij de school 

is te beleggen, omdat zij hier meestal geen tijd voor 

heeft. De producent maakt een goede vertaalslag 

tussen het bedrijf en de kunstenaar zodat beiden 

elkaar (gaan) begrijpen. Zij legt de verbinding tussen 

het bedrijf en de school en schept bij beide partijen de 

juiste verwachtingen.

De producent is opdrachtnemer voor het bedrijf en 

treedt op als procesbegeleider: 

•  Bespreekt belangen en behoeftes van de opdracht

 gever en -nemer (is fi nancieel verantwoordelijk); 

•  Ontwikkelt samen met kunstenaar en docent een 

passende opdracht voor het onderwijs (ontwerpt

 het tijdpad);

•  Is verantwoordelijk voor communicatielijnen tussen 

alle betrokken partijen.

Het is mogelijk dat de kunstenaar ook de rol van 

producent inneemt.

voorbereiding
door 
de school

4
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DE DIVERSE ROLLEN IN HET PROCES De kunstenaar 

is de organisator en de begeleider van het creatieve 

proces, zodat de leerlingen een vertaling kunnen 

maken van de vraag van de opdrachtgever naar een 

eigen creatief product waarin hun visie tot uitdrukking 

komt. De kunstenaar is de spil in het proces.

De kunstenaar werkt in dit project niet als vakdocent 

maar als creatief rolmodel voor de leerlingen. 

De kunstenaar laat zien wat hij het onderwijs te bieden 

heeft als maker en creatief ondernemer. Hij brengt 

creatieve processen op gang.

Citaat kunstenaar: ‘Ik heb genoten van deze opdracht. 
Het verbinden van bedrijf, school en kunstenaar is als 
drie nieuwsgierige ballen in de lucht houden. 
Een avontuurlijk samenspel. Het is een mooi proces 
om contact te krijgen met de ‘kat uit de boom kijkende’ 
leerlingen en de docent die er iemand bij kreeg in zijn 
les en zijn lesplannen moest bijstellen.’

Als kunstenaar vervul je de volgende rollen in 

het project:

• Organisator

• Facilitator

• Inspirator

• Coach

• Projectleider

de rol van de
kunstenaar
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ORGANISATOR   De kunstenaar is verantwoordelijk 

voor het initiëren en coördineren van de afspraken, 

het maken van planningen en het afstemmen met de 

diverse partijen.

FACILITATOR   De kunstenaar is verantwoordelijk 

voor een goede opdrachtformulering/ vraagstelling, 

die inspirerend en eenduidig is. De kunstenaar facili-

teert het bedrijf in het formuleren van een dergelijke 

vraag of opdracht. Vervolgens faciliteert de kunste-

naar het creatieve proces van de leerlingen om de 

ideeën en schetsen in kunst of een ander resultaat 

te vertalen.  

INSPIRATOR   De kunstenaar inspireert de leerlingen 

bij het aangaan, het onderzoeken en het uitwerken 

van de opdracht. 

COACH   De kunstenaar coacht de leerlingen in hun 

creatieve proces, stelt open vragen, vraagt door en 

stimuleert op een coachende wijze de leerlingen 

om kritisch naar zichzelf en hun werk te kijken en te 

refl ecteren op hun bijdrage.

de rol van de
kunstenaar
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PROJECTLEIDER   De kunstenaar stimuleert en initieert 

de communicatie met het bedrijf en de leerlingen/ 

school. Hij grijpt in bij situaties die om leiderschap 

vragen, als bijvoorbeeld de planning niet wordt ge-

volgd of gehaald, de leerlingen behoefte hebben aan 

een kader of afwachtend zijn of als een docent de 

gemaakte afspraken niet nakomt. De kunstenaar 

neemt ook de (organisatorische) leiding tijdens de 

eindpresentaties van de leerlingen. De kunstenaar 

neemt echter nooit de plaats in van de docent.

BENODIGDE COMPETENTIES  In de praktijk is de 

combinatie van deze rollen best complex. Daarom is 

het belangrijk om van tevoren goede afspraken te 

maken met de verschillende partijen en gebruik te 

maken van de aangereikte fasering in dit handboek. 

Het plegen van interventies is nodig wanneer het 

proces stokt. 

Dit kan op creatief maar ook op organisatorisch vlak 

noodzakelijk zijn. Het vereist fl exibiliteit, improvisatie-

vermogen en didactische kennis van de kunstenaar. 

De kunstenaar moet kunnen schakelen tussen de rollen 

van projectleider en coach naar de leerlingen.

Daarnaast is zelfstandigheid van de kunstenaar nood-

zakelijk. De kunstenaar is verantwoordelijk voor een 

goed verloop van het proces. Dit vereist proactiviteit in 

combinatie met zelfredzaamheid.

de rol van de
kunstenaar
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Voor het contact met de leerlingen is een open 

houding belangrijk. De leerlingen kijken de kat uit 

de boom. De kunstenaar moet bereikbaar zijn en het 

leuk vinden om met leerlingen te werken. De kunste-

naar communiceert open met de leerlingen over het 

proces dat hij zelf ervaart met de opdracht. 

Het (kunnen) creëren van sfeer en het beschikken over 

empatisch vermogen is daarbij essentieel. 

Uit het onderzoek van Konings & Smets (2001) komt 

naar voren dat in de kunstzinnige vorming sprake zou 

zijn van vijf clusters van leer- en/ of vormingsgebieden, 

te weten:

• De ontwikkeling van het overdrachtsvermogen;

• De ontwikkeling van vormgevende vaardigheden;

• De ontwikkeling van het creatieve vermogen;

• Het verdiepen van het sociaal inzicht;

• De ontwikkeling van het kritische vermogen.

De kunstenaar verhoudt zich tot deze leergebieden 

achtereenvolgens als contactzoeker, vormgever, vorm-

vernieuwer, verteller en onthuller. Het betreft hier een 

ideaaltypisch onderscheid, een kunstenaar zal meestal 

aan meer rollen voldoen, maar de typologie is cumu-

latief, dat wil zeggen: de eerste rol is een noodzakelijke 

voorwaarde voor de tweede rol enzovoorts. 

de rol van de
kunstenaar
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PRAKTISCHE TIPS VOOR DE KUNSTENAAR

• Neem de tijd voor een kennismaking met zowel het 

bedrijf als de docent.

• Stem van te voren de rol van jezelf en van de docent 

goed op elkaar af, en houd je aan deze rol.

• Maak van te voren een planning van de lesmomenten 

en spreek af wie welke lesverantwoordelijkheid heeft.

• Informeer naar het niveau van de leerlingen 

waarmee je gaat werken.

• Maak duidelijke afspraken met de docent over de 

aanpak en aanwezigheid van de leerlingen als je 

er bent.

• Breng structuur aan in de aanpak voor de leerlingen 

en geef ze richtlijnen voor het onderzoek. 

Communiceer helder over de kaders, de 

verwachtingen en het resultaat.

• Zet de opdrachtformulering op papier.

• Maak gebruik van creatieve methodes, en heb deze 

paraat, om de verbeelding van de leerlingen te 

stimuleren.

• Indien mogelijk voor de school, kies ervoor om aan 

de opdracht te werken in een intensieve projectweek 

of projectperiode. Dit komt het creatieve proces ten 

goede. Een uur in de week kan te beperkend zijn.

• Laat de leerlingen werken in groepjes.

• Zorg voor een duidelijke afbakening van de project-

periode.

de rol van de
kunstenaar
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PRAKTISCHE TIPS VOOR DE KUNSTENAAR (VERVOLG)

• Plan regelmatig een contactmoment met het bedrijf.

• Een atelierbezoek en een bezoek aan het bedrijf met 

de leerlingen is waardevol.

• Voor het bezoek aan het bedrijf moet een dwingende 

opdracht geformuleerd worden, bijvoorbeeld: maak 

twintig foto’s waarin kleur en zwart-wit elkaar 

ontmoeten.

• Maak eventuele knelpunten direct bespreekbaar.

• Houd bijvoorbeeld een blog, Instagram of Tumblr 

bij, zodat het proces van de leerlingen door de 

opdrachtgever en andere geïnteresseerden op 

een eigen gekozen moment en overal gevolgd kan 

worden. 

• Geef de leerlingen een logboek/ tekenboek, waarin 

ze alles verzamelen.

• Oefen van tevoren met de leerlingen hun presentatie. 

Dit biedt kans op bezinning en bijstellen van de 

opdracht.

de rol van de
kunstenaar
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Het kan lastig zijn om tegelijkertijd les te geven en 

daarnaast een coördinerende rol te hebben. 

Indien je er als kunstenaar toe neigt om een grote 

rol aan te nemen als docent en lesvervangend werkt, 

is het gevolg dat de docent een meer passieve rol 

aanneemt.

Als de docent een te grote rol neemt, kan dit de 

kunstenaar verlammen.

Indien je als kunstenaar een grote rol neemt op 

artistiek vlak dan kan dit een confl ict oproepen met 

de docent die ook vaak kunstenaar is. Tevens word je 

dan ook meer verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dit hangt ook af van de persoon van de leerkracht. 

Denk hierbij ook aan de interactie-cirkel van Leary.

Timothy Leary ontwikkelde de Roos van Leary 

(zie volgende pagina). Het is een interactiecirkel; een 

schematische weergave van verscheidene gedrags-

mogelijkheden en het e� ect daarvan op anderen. 

De Roos van Leary geeft inzicht om bewust keuzes te 

maken in actie en reactie. Bij het sturen van gedrag 

kan je invloed uitoefenen op wat je zegt, maar ook op 

hoe je het zegt.

de rol van de
kunstenaar
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DE ROOS VAN LEARY

       BOVEN

de rol van de
kunstenaar
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DE MEERWAARDE VAN DE KUNSTENAAR   Zowel de 

kunstenaar als de docent hebben beiden vakinhoude-

lijke kennis. Hun rol is in dit traject echter niet dezelfde. 

De kunstenaar brengt ten eerste een nieuw perspec-

tief en (eigen) werkwijze in voor de leerlingen, wat van 

grote meerwaarde is voor de leerlingen en de docent. 

Toch kan dit in beginsel voor spanningen zorgen tussen 

de docent en de kunstenaar. Het bespreken van ieders 

rol in het proces en de communicatie naar de leer-

lingen toe is daarom van groot belang.

Citaat kunstenaar: ‘Ik vond het fi jn om geen ‘docent rol’ 
te hebben, ik was de kunstenaar die in de klas kwam ter 
ondersteuning en inspiratie. Het was wel zoeken in het 
begin naar mijn ‘ruimte’ en het afstemmen op elkaar 
(met docent). Andersom was dat ook zo.’

de rol van de
kunstenaar
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Aa� e Gerritse over de rol van de kunstenaar en leer-

kracht in Tijdschrift Kunstzone, januari 2015:

‘Spanning tussen kunstvakdocent en kunstenaar. 
De verhouding tussen de kunstenaar en het kunst-
onderwijs is gecompliceerd. Enerzijds worden aan het 
kunstenaarschap kwaliteiten toegeschreven die het 
onderwijs verrijken. Anderzijds zijn kunstenaars rela-
tieve buitenstaanders in het kunstonderwijs, door het 
verdwijnen van het model van leerling-gezel-meester. 
Tegelijkertijd gaat de veronderstelde tegenstelling 
tussen kunstenaar en docent voorbij aan de realiteit 
dat veel kunstvakdocenten ook een actieve kunst-
praktijk onderhouden. Dit alles maakt samenwerking 
tussen onderwijs en de hedendaagse kunstenaars 
problematisch. De onderzoekende houding van de 
kinderen naar alles om hen heen, komt sterk overeen 
met de professionele werkwijze van de kunstenaar. 
De leerkracht en de kunstenaar doen een stapje terug, 
zij observeren, documenteren en faciliteren.’ 

Citaat kunstenaar: ‘De docent wilde aanvankelijk het 
project inpassen in zijn beeldende lessen, waar al 
thema’s voor vastlagen. Dat vond ik lastig, ik voelde me 
daardoor geremd en zocht naar andere invalshoeken 
om de leerlingen te inspireren.’

de rol van de
kunstenaar
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In het traject dat wordt aangegaan met het bedrijf en 

de school, zijn een aantal fasen te onderscheiden. 

We zetten hieronder de fasen met de activiteiten en de 

vereiste rol van de kunstenaar uiteen.

FASE 0  VOORBEREIDING EN ORIËNTATIE

Periode  Flexibel.

Activiteit  Planning van het traject. Verdiepen

    in de deelnemende partners. Docent

    van school is partner in defi niëren

    vraagstelling. Defi nitie en vastlegging

    van de ‘sprankelende’ vraagstelling  

    van het bedrijf. Afspraken met docent  

    over rolverdeling en aanpak.

Rol kunstenaar Organisator, projectleider, facilitator.

FASE 1  KICK-OFF EN KENNISMAKING

Periode  1-3 weken.

Activiteit  Kennismaking met de deelnemende  

    partners. Uitleg van de voorlopige   

    vraagstelling en de gelegenheid tot  

    het stellen van vragen. Rondleiding  

    op het bedrijf, bezoek aan atelier van  

    kunstenaar. Laat leerlingen rond-

    snu� elen in het bedrijf.

Rol kunstenaar Organisator, facilitator, projectleider,  

    coach, inspirator.

Resultaat  Opdrachtformulering op papier.

fasen van een 
traject
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FASE 2  ONDERZOEKSPERIODE

Periode  Projectweek of -periode.

Activiteit  Informatie verzamelen, schetsen 

    maken, ideeën noteren, wat ga je   

    onderzoeken, waarom, voor wie,    

    wat heeft het bedrijf eraan, workshop  

    bij het bedrijf als dat mogelijk en 

    nuttig is.

Rol kunstenaar Inspirator, coach, facilitator.

Resultaat  Probleemanalyse, visie op het 

    probleem en mogelijke oplossingen.

FASE 3  UITVOERING

Periode  1-3 weken.

Activiteit  Wat gaat de leerling maken, waarom,  

    voor wie, met welke techniek en 

    materiaal, terugkoppelen naar   

    vraagstelling bedrijf.

Rol kunstenaar Coach, inspirator.

Resultaat  Concept(en) voor eindproduct.

fasen van een 
traject
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    maken, ideeën noteren, wat ga je   

    onderzoeken, waarom, voor wie,        onderzoeken, waarom, voor wie,    

    maken, ideeën noteren, wat ga je       maken, ideeën noteren, wat ga je   

    onderzoeken, waarom, voor wie,    

    wat heeft het bedrijf eraan, workshop  
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FASE 4  PRE-PRESENTATIE

Periode  1 week.

Activiteit  Oefenen van korte presentatie aan  

    het bedrijf, wat is er onderzocht, wat  

    was de inspiratie, doelgroep, wat   

    hoop je te bereiken, Wat is het belang  

    voor het bedrijf? Reactie van het 

    bedrijf op de ideeën.

Rol kunstenaar Organisator, projectleider, coach.

Resultaat  Nieuwe input voor vormgeven van het  

    product.

FASE 5  REVISIE

Periode  1-3 weken.

Activiteit  Bijstellen van de opdrachten n.a.v.   

    reacties van het bedrijf. Verder 

    ontwikkelen en aanpassen van de   

    concepten.

Rol kunstenaar Coach, organisator, projectleider.

Resultaat  Concreet eindproduct en eind-

    presentatie.

fasen van een 
traject
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FASE 6  EINDPRESENTATIE

Periode  1 week.

Activiteit  Verzorgde eindpresentatie voor het  

    bedrijf en genodigden.

Rol kunstenaar Organisator, projectleider.

FASE 7  NAZORG

Periode  1-3 weken.

Activiteit  Wat gebeurt er met de werkstukken?  

    Wat kan het bedrijf er nog meer mee:  

    video, site, ansichtkaarten, expositie,  

    communicatie naar relaties etc.

Rol kunstenaar Projectleider, organisator, inspirator.

Resultaat  Nabespreking van bedrijf met 

    leerlingen.

fasen van een 
traject
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HOE FORMULEER JE EEN GOEDE VRAAG?  De fase van de 

opdrachtformulering is heel erg belangrijk om een aantal 

redenen. De opdracht moet motiverend, duidelijk, relevant, 

eenduidig en geschikt zijn voor een creatief proces. 

Ook dient er een duidelijke probleemeigenaar, in dit geval 

iemand binnen het bedrijf, te zijn.

Om het vraagstuk of probleem van de opdrachtgever 

helder te krijgen, kun je gebruik maken van de volgende 

vragen.

• Wat is de vraag of het verzoek in exacte woorden van 

het bedrijf?

• Waarom is dit een vraagstuk?

• Waar komt de vraag uit voort? Welk probleem is de 

oorzaak tot de vraag?

• Wie zijn hierbij betrokken vanuit het bedrijf?

• Wie heeft baat bij de oplossing? 

• Wie is de doelgroep?

• Wie is de beslisser?

• Waarom speelt dit nu?

• Welk element van de vraag is in het bijzonder van 

belang?

• Wat wil je bereiken?

• Welk type oplossing stemt je tevreden?

• Wat wil je graag terugzien? Waar moet het aan voldoen?

• Welke oplossingen zijn er al geprobeerd of worden 

overwogen?

• Waarom werkte dit niet of is het (nog) niet opgepakt?

• Wie is er nodig om daadwerkelijk over te gaan tot 

 uitvoering of implementatie?

opdracht
formulering

eenduidig en geschikt zijn voor een creatief proces. 

opdrachtformulering is heel erg belangrijk om een aantal 

redenen. De opdracht moet motiverend, duidelijk, relevant, 
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De kunstenaar moet altijd de vraag stellen: Wat is het doel 

van het bedrijf met deze opdracht?

Staat het bedrijf open voor een procesmatige aanpak?

Is er wederzijdse afhankelijkheid tussen school en 

opdrachtgever? 

Gaat de  opdrachtgever de ontwerpen ook echt  

gebruiken of staat het open voor het beoordelen van 

de bruikbaarheid?  

Tip: Het is aan te bevelen aan de docent om samen met 

de kunstenaar het gesprek met het bedrijf te voeren. 

DE OPDRACHTFORMULERING  De uiteindelijke opdracht 

wordt geformuleerd met een open vraagstelling, door te 

beginnen met bijvoorbeeld:

Hoe kunnen we…

Zou het niet geweldig zijn als…

Hoe zorgen we dat…

Bedenk nieuwe manieren om…

Ontwerp…

opdracht
formulering
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LAAT DE VRAAG SPRANKELEN 

SPECIFIEK & SCHERP   To the point, één concrete   

     vraag, zorg dat de vraag 

     de kern raakt van je 

     probleem/ vraag

POSITIEF   Geen ontkenningen

REALISEERBAAR  Is het bedrijf toegewijd, 

     betrokken en in staat de ideeën  

     te realiseren?

AMBITIEUS  Is het zo geformuleerd dat de  

     leerlingen er energie van 

     krijgen?

NUT    Is de vraag relevant? 

     Is een creatieve oplossing of  

     idee nodig?

KORT & KRACHTIG Eén zin, geen vaktermen en 

     afkortingen

E

L

E

N

De kunstenaar zet de vraagstelling op papier. 

Vervolgens is er de mogelijkheid voor het bedrijf, de 

leerlingen en de docent om nog vragen te stellen over 

de opdracht. Dit is ook het moment om de vraagstel-

ling nog één keer bij te stellen en scherp te krijgen. 

De docent heeft een rol in het meedenken over de 

vraagstelling, deze kent het niveau van de  leerlingen. 

opdracht
formulering
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BALANS TUSSEN SCHOOLDOELEN EN CREATIEF PROCES   

Het blijft zoeken naar een balans tussen het sturen van de 

leeractiviteiten om het leerproces niet te vertragen, en om 

te kunnen voldoen aan de kerndoelen. En anderzijds de 

vrijheid die leerlingen moet worden geboden om zelf 

problemen op te lossen en nieuwe kennis en ervaringen 

op te doen. 

Citaat kunstenaar: ‘Het is lastig voor de kunstenaar als al 
vast staat dat er per se bepaalde kunststromingen aan 
bod moeten komen, dat de inhoud daar omheen geplooid 
moet worden. Dat remt de ideeën. Bijstellen als het project 
al is begonnen bleek moeilijk en verwarrend voor 
leerlingen.’

BALANS TUSSEN ONDERWIJSDOELEN EN VERWACH-

TINGEN VAN HET BEDRIJF  Realiseer je dat er spanning 

kan zijn tussen het onderwijsdoel en de ondernemers-

doelen. De kunst is om hier een goede balans in te vinden. 

Bespreek met het bedrijf in hoeverre de leerlingen de 

vrije hand krijgen om kritisch te zijn.

Citaat docent: ‘Het bedrijf zit niet te wachten op kritische 
geluiden van de leerlingen. De leerlingen voelen dat ze niet 
kunnen aankomen met een kritische blik naar het bedrijf.’

spannings
velden in het 
project
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BALANS TUSSEN PROCESORIËNTATIE EN PRODUCT-

ORIËNTATIE   We merken dat de leerlingen een hoge 

mate van product georiënteerd zijn in plaats van proces 

georiënteerd. “Wat moeten we maken?” 

Neem de tijd om dit goed voor te bespreken met de 

docent en met de leerlingen. Wat zijn hun verwachtingen? 

Bouw momenten in waarin je de leerlingen laat presen-

teren. Probeer steeds weer een koppeling te maken met 

de vraagstelling van het bedrijf.

spannings
velden in het 
project
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Het introduceren van ‘nieuwe’ lesonderwerpen als 

presenteren en creativiteit past bij dit traject. 

Zoals reeds eerder benoemd is het van belang dat de 

kunstenaar creatieve methodieken paraat heeft. 

Soms hebben leerlingen een afwachtende houding of 

moeten ze worden uitgedaagd om een laag dieper te 

gaan in het creatieve proces en los te komen van het 

eigen fi lter. 

Het besteden van aandacht in een les aan vragen als: 

‘Wat is uniek? Wat is origineel? Wat zijn criteria voor 

kwaliteit?’ en ‘Wat is de invloed van de omgeving op het 

kunstwerk?’ in de eerste fase is belangrijk om dit denk-

proces in gang te zetten en stagnatie te voorkomen. 

Besteed ook aandacht aan de techniek van het schetsen, 

het gebruik van kleur en het uiteindelijke resultaat in 

relatie tot de ruimte waarvoor het dient.

stimuleren van 
de creativiteit de creativiteit 
van de 
leerlingen
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INSPIRATIE EN INTERVENTIEMOGELIJKHEDEN IN HET 

CREATIEVE PROCES

• Gebruik een methodiek voor creatief denken.

• Biomimicry, krijg inspiratie van de natuur. Via de site 

 asknature.org kun je vragen stellen.

• Voorbeelden van nudging als manier om leerlingen op 

een andere manier te laten kijken naar een opdracht.

• Laat de leerlingen de site www.futurefuel.nl  bezoeken; www.futurefuel.nl  bezoeken; www.futurefuel.nl
een website die op zoek gaat naar antwoorden op grote 

vragen van deze tijd.

• Laat de leerlingen refl ecteren op een onderwerp en op 

zichzelf in het proces.

• Laat de leerlingen in groepen met elkaar werken.

• Maak gebruik van rolmodellen, nodig bijvoorbeeld het 

bedrijf uit in de klas en ga bij het bedrijf op bezoek. 

• Kijk ook buiten het klaslokaal, laat de leerlingen eropuit 

gaan, ‘straatjutten’ voor ideeën.

• Zet dezelfde stappen die de leerlingen ook maken, loop 

gelijk met ze op en laat zien welk materiaal jou inspireert. 

Verzamel zelf ook plaatjes, waardoor je meteen kan 

reageren op hun associaties.

• Houd een mini-presentaties, een elevator-pitch, in de les 

aan het einde van elke les.

• Koppel terug naar de vraagstelling, geef antwoord op de 

vraag die gesteld is, maak de cirkel rond.

stimuleren van 
de creativiteit de creativiteit 
van de 
leerlingen
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De principes van authentiek kunsteducatie (F. Haanstra) 

zien we terug door:

• leren van professionals,

• uitgaan van de ervaringen van de leerlingen.

De leerlingen spiegelen zich aan de kunstenaar als 

authentiek voorbeeld. De leerlingen leren over de profes-

sionele achtergrond van de kunstenaar en gebruiken hen  

als voorbeeld voor hun creatieve activiteit. Een insteek  

kan zijn om de leerlingen  voor te schrijven dat ze de 

vormentaal gebruiken die de kunstenaar ook gebruikt.

Het is in de voorbereiding van belang dat de docent en de 

kunstenaar met elkaar in gesprek gaan en dat de docent 

de ruimte geeft aan de  kunstenaar. Zorg dat kaders en 

planning van de school niet te zwaar drukken op de ruimte 

die nodig is voor dit project. Dit is niet geschikt om in een 

vak van 70 lesminuten te stoppen.

Het is aan de kunstenaar aan te raden om naar het 

kwaliteitsbeoordelinginstrument van de school te vragen, 

dan weet de kunstenaar welke woorden hij moet gebruiken 

voor de leerlingen.

Het kost tijd om erachter te komen wat het niveau van de 

leerlingen is.

een ontwerp-
leeromgeving 
voor jongeren
creëren?
zien we terug door:
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Van belang is ook om rekening te houden met het gegeven 

dat leerlingen op deze leeftijd juist zo veel mogelijk gelijk 

willen zijn, en zo goed mogelijk bij de groep willen horen. 

Out of the box denken is dan erg spannend. Ze willen 

goede ideeën/ schetsen liever niet openbaar maken en 

tonen aan de hele groep, terwijl juist de meer afwijkende 

ideeën het meeste opleveren.

Zorg ervoor dat de opdracht klein en goed gekaderd is. 

Werk in drie stappen:

1 Werk eerst aan thema’s en doe onderzoek
2 Formuleer dan mogelijke opdrachten en leg deze voor   mogelijke opdrachten en leg deze voor   mogelijke opdrachten
 aan het bedrijf

3 Hieruit komt de defi nitieve opdracht waarmee de defi nitieve opdracht waarmee de defi nitieve opdracht
 leerlingen gaan werken.

Het kenmerk van een creatief proces is dat er een 

afwisseling plaatsvindt tussen het creëren van mogelijk-

heden en weer focussen enerzijds en keuzes maken uit 

al deze mogelijkheden anderzijds.

Het is goed als de  opdrachtgever gedurende het proces 

een of twee keer op school komt en tijdens de schetsfase 

feedback aan de leerlingen geeft. Leerlingen krijgen meer  

verantwoordelijkheidsgevoel voor de opdracht  als ze de 

opdrachtgever vaker kunnen spreken. 

een ontwerp-
leeromgeving 
voor jongeren
creëren?
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KLASSIKAAL   Het komt het meest voor dat het project  

wordt  uitgevoerd bij  het vak beeldend. Voordeel hiervan is 

de vaste structuur waarin er elke week aan gewerkt wordt. 

Nadeel daarvan kan zijn  dat de docent de vastgelegde 

thema’s van de schoolperiode ook moet behandelen met 

de leerlingen. De kaders en planning van het schoolse 

systeem drukken soms zwaar op de vrijheid die de kunste-

naar zou willen in dit project. De kunstenaar zit meer in de 

rol van docent.

Citaat kunstenaar: “De docent wilde aanvankelijk het 
project inpassen in zijn beeldende lessen, waar al thema’s 
voor vastlagen. Dat vond ik lastig, ik voelde me daardoor 
geremd en zocht naar mogelijkheden voor inspiratie van 
leerlingen. Omdat ik in de ‘lessen’ weinig klassikaal kwijt 
kon, heb ik een paar keer dingen op papier gezet voor de 
leerlingen. Ze konden het dan lezen wanneer het hen uit 
kwam”

PROJECTWEEK   Een variant is  het uitvoeren van het  

project in een projectweek. De benodigde tijd voor de 

leerlingen is  ongeveer 36 uur. Voordeel is de snelle 

verdieping in het onderwerp. In deze week zijn de kaders 

en planning van school niet aanwezig. Nadeel kan zijn 

dat er weinig tijd is voor refl ectie, de stof kan niet even 

bezinken. 

Drie varianten  
van Nieuwe 
Generatie 
Denkkracht
wordt  uitgevoerd bij  het vak beeldend. Voordeel hiervan is 
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PROFIELWERKSTUK   Een andere variant is dat leerlingen 

dit onderzoek kiezen voor een profi elwerkstuk. Hierbij past 

een meer open aanpak door de kunstenaar, want de leer-

ling is  verantwoordelijk voor zijn onderzoeksproces en 

de resultaten. De kunstenaar heeft hier meer de rol van 

coach. Het uitgangspunt bij een profi elwerkstuk is zeer 

sterk gericht op de regie bij de leerling en uitgesmeerd 

over een lange periode. Bovendien zijn er geen vaste les-

momenten. Het blijkt erg lastig te zijn om vaste momenten 

te plannen voor de kunstenaar om de leerlingen te 

spreken, en om een band met ze op te bouwen. 

Drie partijen (leerling, kunstenaar en docent) moeten 

een balans vinden in hun regierol. 

Citaat docent: ‘Het formuleren van een eigen onderzoeks-
vraag in het profi elwerkstuk is een te losse opdracht. 
In het profi elwerkstuk moet de leerling een  pakketje mee-
krijgen met beoordelingsstappen zodat de leerling weet 
waar hij aan toe is.’

Drie varianten  
van Nieuwe 
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Voor de leerlingen geeft het werken in een profi elwerkstuk 

veel stress door de combinatie van veel drukverhogende 

factoren. Een profi elwerkstuk is een belangrijk onderdeel 

van het afstuderen, de externe opdrachtgever, de externe 

kunstenaar, en de directie van school verwachten veel 

van het project.

De kunstenaar heeft nogal wat petten op in een dergelijke 

constructie: inhoudelijk een bijdrage leveren, de leerlingen 

(mede) beoordelen, het project aansturen, contact-

persoon tussen opdrachtgever, school en leerlingen. 

Soms staat de kunstenaar daardoor naast de docent, 

maar soms stuurt deze de docent weer aan. Dit kan heel 

goed gaan, maar ook behoorlijk kwetsbaar zijn. Boven-

dien is nooit helemaal duidelijk wie voor de voortgang 

verantwoordelijk is.
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Hoe kunnen we betekenisvolle kunsteducatie bieden aan 

jongeren in het voortgezet onderwijs ?

Met deze vraag zijn we begonnen met het ontwerp van een 

project kunsteducatie waarbij de jongeren leren aan de 

hand van professionals in de kunsten en met een inhoud 

die relevant is in hun dagelijks leven.

De scholen met wie we samenwerkten, gaven aan te 

zoeken naar mogelijkheden om het schoolse leren te 

verbinden met het leven buiten de school, in de vorm van 

opdrachten van bedrijven voor hun leerlingen.

Het project Nieuwe Generatie Denkkracht stimuleert 

jongeren om na te denken over belangrijke thema’s, in de 

projecten zijn we bezig geweest met energie, recycling van 

plastic en de zorg in de toekomst.

De beeldende productie van de jongeren werd begeleid 

door kunstenaars en was gericht op het ontwikkelen van 

een idee waarbij leerlingen door onderzoek en experiment 

de meest geschikte materialen en technieken selecteren.

Een samenwerking opzetten tussen scholen en bedrijven is 

geen gemakkelijke opgave. Maar het kan wel, dat hebben 

we in deze  projecten ervaren.

conclusie12
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De leerlingen hebben zich verdiept in een bedrijf bij hen 

in de buurt en stelden mooie, geïnteresseerde vragen. 

De bedrijven geven aan dat het hen tijd kost, ze moeten 

er in willen investeren en de tijd nemen om de leerlingen 

dingen uit te leggen over hun werk. Maar het is een gouden 

formule. 

Citaat bedrijf: ‘Het levert een mooi product op en het 
is voor jezelf ook leerzaam. Je eigen werk toegankelijk 
maken voor jongeren houdt jezelf scherp.’

De kunstenaars, scholen en bedrijven die hebben deel-

genomen aan het project Nieuwe Generatie Denkkracht 

hebben veel opgestoken van het ontwerpen van dit leer-

proces. 

Wij gaan de komende jaren door met deze werkwijze en 

we hopen met deze handleiding anderen te inspireren die 

ook dit leerproces willen aangaan.

conclusie12
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Onze dank gaat uit naar alle deelnemers aan dit project:

DE KUNSTENAARS   Monique van Stokkum, Caroline Agelink, 
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Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele 

instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, 

de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis 

en netwerken vergroot Cultuurmij Oost de impact 

van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.

Verbinding  Inspiratie  Innovatie 

Met cultuur kom je verder 
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