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Summary 

This master thesis focuses on metacognition in arts education in primary schools. Arts 

education is responsible for creating visual literacy in children and therefore needs more 

attention in primary schools. Also, arts education stimulates children to think about the deeper 

meaning of art and makes them think about their own experience in art. This makes arts 

education highly suitable for enhancing metacognition in children, and through that children 

can learn about the visual world. Hence, arts education and metacognition support each other 

in the creation of visual literacy in children. It is therefore necessary to incorporate 

metacognition in the arts curriculum of primary schools, but also to mount metacognitive arts 

education in the entire curriculum of primary schools. But, what do teachers think about 

metacognition and what wishes and expectations do they have about metacognitive goals and 

skills for the future of metacognition in arts education? This master thesis therefore revolves 

around this research question: What wishes and expectations do teachers and culture 

coordinators have about the role of metacognitive goals and skills in arts education in Dutch 

primary schools?  

In chapter one I discuss the two central notions of this master thesis, namely metacognition 

and visual literacy. Metacognition makes children aware of their own abilities and lets them 

think about their own learning process. Visual literacy on the other hand is ‘the ability to 

understand, interpret, and evaluate visual images’. It therefore can be understood as the ability 

to read and produce visual information and to solve problems in the visual domain.  These 

two notions are explained in the first part of the chapter after which I will show how they 

interconnect and connect to arts education in primary schools. In this chapter I also explain 

that these notions are important for the quality of arts education. In chapter two I will discuss 

the policies surrounding primary school education. I will do this by explaining among other 

things the Wet op het primair onderwijs, the core goals of arts education in primary schools 

and the TULE. 

In chapter three I will discuss that the information of this master thesis will be received 

through semi-structured interviews that will be coded and analyzed in order to use the 

answers by the interviewees for the last two chapters of this thesis. I also explain why I chose 

to interview culture coordinators instead of regular primary school teachers.  
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In the fourth chapter I describe what, according to theory, is the metacognitive goal of arts 

education in primary schools. Hereby I will address the creative process and the construction 

of thinking and learning skills. After that I talk about the teacher led instruction that children 

need in order to attain metacognitive knowledge and skills. I will also mention five tactics that 

can help in doing this. In the last part of chapter four I will explore different forms of 

assessment, like the portfolio and self-assessment. 

In response to three semi-structured interviews with three culture coordinators chapters five 

and six will discuss several issues that were discussed in these interviews and that have to do 

with the position of metacognition in current and future education. Chapter five focuses on 

the current situation and will feature the current situation at school, creativity, reflection, 

thematic education, gifted ones, art and assessment. In chapter six, I will then discuss the 

wishes and expectations of teachers and culture coordinators on the role of metacognition in 

future education. Which changes do the teachers want to see and what needs to change in 

order to make room for metacognition in arts education?  

This master thesis will be concluded in chapter seven, in which I infer that a lot of contextual 

changes need to happen so that there will be room for metacognition in education. This means 

that policy needs to change, on both school and political level, and that teachers need to be 

more aware of the skills needed for teaching metacognition through arts education and need to 

be more aware of the how of teaching those skills. Also, the teachers expect metacognition to 

become increasingly important and say it needs to be incorporated in education in order for 

children to grow into skilled and knowledgeable adults that will be successful in later life.  
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Voorwoord 

De grote aandacht voor rekenen en taal in het basisonderwijs, en de focus op 

gestandaardiseerde toetsen en meetbare uitkomsten, zorgt ervoor dat cultuureducatie slechts 

een marginale rol in het curriculum heeft. Dit komt doordat meetbare uitkomsten ingewikkeld 

te realiseren zijn voor cultuureducatie (Clapp & Edwards, 2013: 5). In een gezamenlijk advies 

aan staatssecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra (van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap) stellen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur echter dat cultuureducatie 

in het hart van het onderwijs thuishoort. Een van de hoofdadviezen is dat scholen meer grip 

op de inhoud moeten krijgen. De adviseurs geven aan dat er hiervoor een referentiekader 

cultuureducatie moet worden ontwikkeld en dat cultuureducatie een plaats in de evaluatieve 

cyclus dient te krijgen. Het referentiekader is inmiddels gerealiseerd in het leerplankader 

Kunstzinnige Oriëntatie; het toevoegen van cultuureducatie aan de evaluatieve cyclus vraagt 

om een uitbreiding van het volg- en beoordelingsinstrumentarium, zodat leraren de 

ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk kunnen maken, volgen en beoordelen (Onderwijsraad 

& Raad van Cultuur, 2012: 7).    

De noodzaak voor het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van leerlingen en de manier 

waarop zij beoordeeld en gevolgd worden, blijkt uit een krantenbericht uit de Volkskrant van 

31 maart 2017 waarin gesteld wordt dat leerlingen uit groep acht slechter tekenen dan hun 

leeftijdgenoten van twintig jaar geleden. Marleen van der Lubben, projectleider van een 

onderzoek naar de kunstzinnige ontwikkeling dat namens de onderwijsinspectie is uitgevoerd, 

zegt hierover het volgende: ‘Kinderen zijn schematischer gaan tekenen en laten details vaker 

weg. Daardoor lukt het ze niet om een verhaal uit te beelden.’ Maar zijn de kindertekeningen 

uit het onderzoek van 1996 wel te vergelijken met kindertekeningen van de huidige generatie 

kinderen? Ronald Kox, afdelingshoofd bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst (LKCA) stelt dan ook dat er gekeken moet worden of de criteria van toen nog 

wel actueel zijn (Van der Pol & Zoetbrood, 2017). De visuele geletterdheid van leerlingen – 

‘the ability to both read and write visual information; the ability to learn visually; to think and 

solve problems in the visual domain’ (Baker, 2012: 41) – speelt tegenwoordig namelijk een 

belangrijke rol, doordat kinderen constant gebombardeerd worden met afbeeldingen en veel 

informatie visueel verspreid wordt (44; Hailey et al., 2015: 50). In het onderwijs is visuele 

geletterdheid echter nog steeds ondergeschikt aan lezen, schrijven en rekenen en is er weinig 

kennis over de relevantie van visuele geletterdheid voor het succes van kinderen gedurende de 
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rest van hun leven (50). Het beeldend onderwijs is een gebied dat tegenwicht zou kunnen 

bieden. Het is daarom nodig dat leerkrachten hun leerlingen stimuleren om nieuwsgierig te 

zijn naar de diepere betekenis van kunst en kinderen laten nadenken over hun eigen beleving 

van kunst. Daarnaast is beeldende kunst uitermate geschikt voor het vergroten van de “higher 

cognitive thinking processes”, zoals metacognitie – “planning by clarifying the problem, 

planning by strategizing, monitoring by reviewing one’s work, monitoring by regulating or 

making changes in one’s work, evaluating one’s self, and evaluating one’s work (Goldberg, 

2005: 67) –, waarbij de kwaliteit van het beeldend onderwijs en de capaciteit van kinderen tot 

kritisch en creatief denken vergroot wordt (Alter, 2009: 10). De visuele geletterdheid wordt 

dus vergroot naarmate de metacognitieve vaardigheid van een kind groeit. Het is hierdoor van 

uiterst belang dat metacognitieve vaardigheden een rol spelen in het (beeldend) onderwijs, 

aangezien visuele geletterdheid nodig is om mee te kunnen draaien in de op beeld gerichte 

maatschappij.  

Er zijn echter nog andere aspecten die een aanleiding vormen voor een onderzoek naar de rol 

van metacognitie in het beeldend onderwijs op de basisschool. Onderwijspsycholoog Howard 

Gardner ontwikkelde in 1983 bijvoorbeeld de theorie van meervoudige intelligentie. Een 

intelligentie is toen gedefinieerd als ‘the ability to solve problems or create products that are 

valued within one or more cultural settings’ (Gardner, 1999: 33). Zeventien jaar later heeft hij 

zijn definitie aangepast en verfijnd: een intelligentie is ‘a biopsychological potential to 

process information that can be activated in a cultural setting to solve problems or create 

products that are of value in culture’. Deze herdefinitie is belangrijk omdat het aantoont dat 

intelligenties geen dingen zijn die kunnen worden waargenomen. In plaats daarvan is het een 

potentieel in een persoon dat geactiveerd kan worden. Dit ligt aan de waarden van de cultuur 

waarin de persoon leeft, de mogelijkheden die hij krijgt en de beslissingen die gemaakt 

worden (33-34). Iedere persoon heeft dus een unieke mix aan intelligenties die mogelijk nooit 

aan het licht komen, die we kunnen negeren of die we juist maximaal kunnen benutten (45). 

De theorie van meervoudige intelligenties probeert dus meer begrip te creëren voor de 

verscheidenheid die inherent is aan het menselijk vermogen (Davis, 2000: 346). In eerste 

instantie beweerde Gardner dat er tenminste zeven soorten intelligenties zijn. Deze 

intelligenties kunnen elk omschreven worden als een set met know-how (345). In het 

basisonderwijs staan de eerste twee intelligenties – verbaal-linguïstisch en logisch-

mathematisch – meestal centraal. De verbaal-linguïstische intelligentie heeft betrekking op de 

gevoeligheid voor het gesproken en geschreven woord. De logisch-mathematische 
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intelligentie omvat de capaciteit voor het analyseren van logische problemen, het uitvoeren 

van mathematische operaties en het bestuderen van wetenschappelijke problemen (Gardner, 

1999: 41-42). De volgende drie oorspronkelijke intelligenties worden vaak gebruikt in de 

kunsten. De muzikaal-ritmische intelligentie impliceert een vaardigheid in muzikale 

optredens, composities en het appreciëren van muzikale patronen. De lichamelijk-

kinesthetische intelligentie bevat een sterk besef van het eigen lichaam, waarmee problemen 

kunnen worden opgelost. De derde kunstzinnige intelligentie is de visueel-ruimtelijke 

intelligentie. Deze kenmerkt zich door een goede herkenning van visuele beelden en de 

vaardigheid deze te manipuleren. De laatste twee intelligenties zijn door Gardner bestempeld 

tot de persoonlijke intelligenties. De interpersoonlijke intelligentie behelst de capaciteit van 

een persoon tot het begrijpen van andermans emoties, motivaties en verlangens. De 

intrapersoonlijke intelligentie ten slotte herbergt de capaciteit om zichzelf, inclusief 

verlangens, angsten en capaciteiten, te begrijpen en deze kennis in te zetten om het leven te 

reguleren (43). De persoonlijke intelligenties hebben op die manier te maken met 

metacognitie en de manier waarop een persoon zijn denk- en leerprocessen vormgeeft. In 

1999 probeerde Gardner nog drie intelligenties toe te voegen aan de oorspronkelijke zeven, 

namelijk de naturalistisch-ecologische intelligentie, de spirituele intelligentie en de 

existentiële intelligentie. Het is echter alleen de naturalistisch-ecologische intelligentie die is 

aangeslagen in het onderwijsvakgebied. Deze intelligentie gaat over de belangstelling voor de 

natuur en de vaardigheid tot het benoemen van flora en fauna in de omgeving (48; 57; 60). 

Ook is duidelijk dat geen van de intelligenties uitsluitend esthetisch of non-esthetisch is. Het 

gebruik van een intelligentie bepaalt de esthetische functie. Dit betekent dat de persoonlijke 

intelligenties in elk onderwijsvakgebied getraind kunnen worden, maar dat het huidige 

onderwijssysteem – met zijn aandacht voor taal en rekenen – meer ruimte heeft voor het 

trainen van deze intelligenties in het beeldend onderwijs (Davis, 2000: 346).  

Gert Biesta, hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit van London, geassocieerd lid van 

de Onderwijsraad in Nederland en bijzonder hoogleraar ‘Pedagogische dimensies van 

onderwijs, opleiding en vorming’ aan de Universiteit voor Humanistiek, beargumenteert in 

het artikel ‘Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the 

question of purpose in education’ dat de meetcultuur in het onderwijs een grote impact heeft 

op de educatieve praktijk, zowel op het gebied van beleid als in de klas. Dit leidde volgens 

hem tot een overvloed aan feitelijke data op het gebied van onderwijs. Er kan echter op het 

gebied van beoordeling niet enkel gewerkt worden met feiten; er moet ook een beroep gedaan 
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worden op waarden. Tevens is het de vraag of we bij beoordeling wel deze waarden meten, of 

dat we slechts meten wat we eenvoudig kunnen meten en dit dus gaan waarderen (2008: 34-

35). Biesta stelt dan ook voor dat we ons moeten bezighouden met good education in plaats 

van effective education. Dit houdt in dat er aandacht moet worden besteed aan de manier 

waarop onderwijs ruimte maakt voor kwalificatie, socialisatie en subjectivering, in plaats van 

zich te richten op hetgeen we makkelijk kunnen toetsen  (44). Dit zorgt ervoor dat beeldend 

onderwijs erkend zal worden als een vitaal onderdeel van het onderwijs (37). De 

metacognitieve doelen van dit onderwijs kunnen er vervolgens voor zorgen dat leerlingen 

kennis, vaardigheden en begrip opdoen waarmee ze kunnen handelen (kwalificatie), zich 

onderdeel van een groep voelen door bijvoorbeeld een groepsdiscussie over de manier waarop 

de kinderen aan de slag gaan (socialisatie) en zichzelf zullen leren kennen als een individu dat 

gebruik maakt van zijn eigen denk- en leerprocessen (subjectivering)(40). 

Het meten en/of zichtbaar maken van metacognitie is echter een lastige zaak. In het 

startdossier Moeilijk meetbare onderwijsresultaten op het sociale en maatschappelijk domein 

– een verkennende notitie in opdracht van de Onderwijsraad uitgevoerd door A.B. Dijkstra, 

hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam – wordt aangegeven dat 

metacognitie gezien kan worden als een complexe cognitieve competentie die valt onder twee 

functies van het onderwijs (Dijkstra, 2015: 3 & 6), namelijk kwalificatie en integratie. 

Kwalificatie is de verwerving van mogelijkheden voor een zelfstandig bestaan en integratie is 

de cultuuroverdracht die nodig is om met succes aan de samenleving te kunnen deelnemen 

(5). Het centraal stellen van ‘makkelijk meetbare’ uitkomsten en andere aan de kunsten 

gerelateerde resultaten kan volgens dit dossier leiden tot het in de hand werken van een 

beperkte visie op onderwijs en de rol van scholen en leraren uithollen. Dit heeft voor 

leerlingen directe en indirecte nadelige gevolgen op zowel hun motivatie als op de beoogde en 

gerealiseerde leeropbrengsten (15). Maar hoe moeten metacognitieve competenties, die niet 

behoren tot de ‘makkelijk meetbare’ uitkomsten, worden ingepast binnen de indeling van 

kennis, vaardigheden en attitude? Wat is het doel van metacognitie in het onderwijs, en 

specifieker in het beeldend-kunst-onderwijs?   

Uit een onderzoek van Goldberg blijkt dat leerlingen die worden onderwezen in 

metacognitieve vaardigheden meer nadenken over hun denk- en leerproces tijdens het maken 

van beeldende kunst en een beter probleemoplossend vermogen hebben (Goldberg, 2005: 74). 

Ook bleek uit datzelfde onderzoek dat het aanmoedigen van metacognitieve vaardigheden bij 

beeldende vorming ertoe kan leiden dat het leerproces van leerlingen niet alleen verandert in 
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de lessen beeldend, maar ook in andere lessen (74). Om een kunstwerk te kunnen maken, is 

het namelijk noodzakelijk dat een kind de twee werelden van denken en handelen met elkaar 

weet te verbinden. Het gaat bij beeldend onderwijs dan ook over een wisselwerking tussen 

denken en maken. Door middel van metacognitie stemt het kind denken en handelen op elkaar 

af en brengt het kind beide aspecten samen in het maakproces (Wesseling, 2012: 39). Het is 

echter wel onduidelijk, zo blijkt uit een onderzoek van Frances Alter, hoofddocent Creative 

and Performing Arts Education aan de University of New England, hoe metacognitieve 

vaardigheden het best gestimuleerd kunnen worden en welke metacognitieve doelen 

belangrijk zijn bij beeldende vorming. Veel leerkrachten leggen nog steeds de nadruk op het 

aanleren van procedures en technieken in plaats van op de ontwikkeling van conceptueel 

begrip, verbeelding en het ontdekken van sociale problemen en onderwerpen die worden 

geassocieerd met kunst (Alter, 2009: 10).  

Uit de literatuur blijkt dus dat er enerzijds een enorme behoefte is aan het meetbaar maken 

van de leerresultaten van beeldende vorming in het primair onderwijs, maar dat er anderzijds 

ook getwijfeld wordt aan de wenselijkheid hiervan, omdat dit kan leiden tot een versimpeling 

van de lesstof. Metacognitie wordt door veel onderzoekers gezien als een belangrijk onderdeel 

van het beeldend onderwijs, aangezien dit kinderen inzicht geeft in hun eigen leerproces en 

ertoe kan leiden dat kinderen meer gaan nadenken over de stappen die ze zetten in hun 

leerproces, bij zowel beeldend onderwijs als in andere vakken. Het is volgens de literatuur 

echter onduidelijk welke metacognitieve doelen een rol spelen bij beeldende vorming in het 

primair onderwijs en welke wensen leerkrachten hebben ten aanzien van de rol van deze 

vaardigheden in de toekomst. Deze masterscriptie zal zich dan ook richten op de volgende 

hoofdvraag: 

Welke wensen en verwachtingen hebben leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren 

over de rol van metacognitieve doelen en vaardigheden bij beeldende kunst in het 

Nederlandse primair onderwijs? 

Bij deze hoofdvraag horen de volgende drie deelvragen: 1) Hoe wordt metacognitie in het 

beeldend onderwijs op de basisschool volgens de theorie vormgegeven? 2) Welke 

metacognitieve doelen en vaardigheden spelen op dit moment een rol bij kunstzinnige 

vorming in het Nederlandse primair onderwijs? 3) Welke wensen en verwachtingen hebben 

leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren ten aanzien van metacognitie in het beeldend 

onderwijs op basis van de huidige onderwijspraktijk? Ik kies voor deze drie vragen, omdat 
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deelvraag één aantoont hoe er in het theoretische veld gedacht wordt over de rol van 

metacognitie in het huidige onderwijs. Deelvraag twee is hier vervolgens een vervolg op, 

doordat het ingaat op hoe de praktijk denkt over de rol van metacognitie. Ook toont deze 

deelvraag wat de rol van metacognitie in het huidige onderwijs is en hoe deze wordt vorm 

gegeven. De derde deelvraag ten slotte brengt in kaart welke wensen en verwachtingen de 

leerkrachten en cultuurcoördinatoren hebben voor metacognitie in het beeldend onderwijs. 

Wat moet of gaat er veranderen en wat zien de leerkrachten graag dat er gaat gebeuren? 

In het eerste hoofdstuk van deze masterscriptie bespreek ik de twee centrale begrippen van 

deze masterscriptie, namelijk metacognitie en visuele geletterdheid. Deze twee begrippen leg 

ik allereerst uit, waarna ik uitleg hoe ze in verband staan met het beeldend onderwijs op de 

basisschool. Tevens geef ik aan waarom deze twee begrippen belangrijk zijn voor de kwaliteit 

van het beeldend onderwijs. 

In hoofdstuk twee komt de organisatorische kant van het onderwijs aan bod. De manier 

waarop de wetgeving- en regelgeving rondom beeldend onderwijs is geregeld, wordt 

beschreven door onder andere uitleg te geven over de Wet op het primair onderwijs, de 

kerndoelen en TULE. Na dit hoofdstuk heb je als lezer een idee over hoe het onderwijsveld in 

elkaar steekt en wat de invloed van metacognitie is op het beleid in het primair onderwijs.  

In hoofdstuk drie bespreek ik mijn keuze voor het interviewen van cultuurcoördinatoren in 

plaats van reguliere leerkrachten. Daarnaast beschrijf ik de methodologie die gebruikt wordt 

in deze masterscriptie en ga ik in op de manier waarop ik deze methodologie inzet om dit 

onderzoek vorm te geven.  

In hoofdstuk vier beschrijf ik het, volgens de theorie, metacognitieve doel van beeldend 

onderwijs op de basisschool. Hierbij ga ik in op het creatieve proces en op de vervaardiging 

van denk- en leervaardigheden. Vervolgens bespreek ik waarom kinderen instructie vereisen 

voor het verkrijgen van metacognitieve kennis en vaardigheden en benoem ik een vijftal 

tactieken die hierbij kunnen helpen. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk verken ik 

verschillende vormen die metacognitie kunnen toetsen, zoals het portfolio en de 

zelfbeoordeling. Aan het einde van dit hoofdstuk heb je als lezer een idee over hoe er in de 

theorie gedacht wordt over het geven van instructie over metacognitie en weet je hoe dit 

vormgegeven wordt.  
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In hoofdstuk vijf komen naar aanleiding van drie semigestructureerde interviews met drie 

cultuurcoördinatoren verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met de positie 

van metacognitie in de huidige onderwijsvorm. In het hoofdstuk bespreek ik onder andere de 

situatie op school; is er tijdens de lessen tijd en ruimte voor metacognitie en wordt het belang 

van metacognitie erkend door het schoolbestuur en de overheid? Daarnaast bespreek ik de 

thema’s creativiteit, reflectie, thematisch onderwijs, hoogbegaafden, kunst en beoordeling.  

Vervolgens ga ik in hoofdstuk zes in op de wensen en verwachtingen die de geïnterviewde 

cultuurcoördinatoren hebben over de rol van metacognitie in het toekomstige onderwijs. In dit 

hoofdstuk bespreek ik wederom de context van het onderwijssysteem; welke veranderingen 

moeten er doorgevoerd worden om plaats te maken voor metacognitie? Dit doe ik door in te 

gaan op het creëren van tijd en ruimte voor het beeldend onderwijs en metacognitie en op een 

verandering van het onderwijssysteem. Ten slotte behandel ik het onderdeel beoordeling, 

want welke vorm van beoordeling past volgens de leerkrachten bij het onderwijs van de 

toekomst? 

In hoofdstuk zeven beantwoord ik aan de hand van alle voorgaande hoofdstukken, maar 

vooral aan de hand van hoofdstuk vier, vijf en zes waar de drie deelvragen aan bod komen, de 

onderzoeksvraag. Daarnaast bespreek ik de resultaten van mijn onderzoeksproces. Ten slotte 

doe ik een aantal aanbevelingen voor een vervolgonderzoek naar metacognitie in beeldend 

onderwijs op de basisschool.  

Ten slotte wil ik mijn scriptiebegeleider, Edwin van Meerkerk, bedanken voor de feedback en 

de begeleiding. Ook wil ik Jenneke Harings bedanken voor de goede schriftelijke feedback op 

de geschreven teksten. Per slot van rekening kan ik niet eindigen zonder een bedankje aan de 

drie cultuurcoördinatoren die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek; bedankt voor de 

interessante gesprekken en de input die geleid heeft tot de vormgeving van dit onderzoek.  

Ellen Mans 
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Hoofdstuk 1: Het beeldend onderwijs en metacognitie 

Deze masterscriptie gaat over de doelen en wensen voor metacognitieve vaardigheden in het 

maakproces van het beeldend onderwijs in het primair onderwijs. Maar in welke context heb 

ik het precies over metacognitie en wat is de rol van visuele geletterdheid in dit geheel? In dit 

inleidende hoofdstuk beschrijf ik deze twee begrippen en vertel ik hoe deze begrippen zich 

verhouden tot het beeldend onderwijs op de basisschool. 

1.1. Metacognitie en beeldend onderwijs 

In dit gedeelte van dit inleidende hoofdstuk leg ik de begrippen metacognitie en visuele 

geletterdheid uit en breng ik ze in verband met de onderzoekspraktijk waartoe ze behoren. 

Daarnaast bespreek ik hoe deze twee begrippen zich verhouden tot de beroepspraktijk van het 

beeldend onderwijs op de basisschool.  

1.1.1. Wat is metacognitie?  

Metacognitie zorgt ervoor dat de menselijke cognitie gereguleerd wordt (Coles, 2013: 21). 

Daarnaast staat in de literatuur regelmatig geschreven dat metacognitie gezien kan worden als 

een politieagent die het cognitieve systeem van de mens bestuurt. Deze agent is tegelijkertijd 

ook onderdeel van dit systeem, aangezien metacognitie gebruik maakt van cognitie (Haribhai, 

2012: 44). Maar, wat is het verschil tussen cognitie en metacognitie? Het is hiervoor 

belangrijk dat cognitie in het kort wordt uitgelegd voordat ik begin met de uitleg van 

metacognitie.  

1.1.1.1. Cognitie 

Het woord cognitie stamt af van het Latijnse woord cognitio dat door Latijnse filosofen 

gebruikt wordt als een vertaling voor het Griekse woord gnosis. Dit woord betekent ‘kennis’ 

(Brandimonte et al., 2006: 4). Het van Dale Studiewoordenboek Nederlands beschrijft 

cognitie dan ook als het vermogen om iets te leren (Van Dale Lexicografie, 2006: 166). Deze 

geleerde kennis verkrijgt een persoon door verschillende strategieën in te zetten, zoals het in 

verband brengen van informatie met al eerder vergaarde kennis en het toepassen van 

grammaticale regels bij het lezen van een tekst (Kherzrlou, 2012: 51). De waargenomen 

informatie wordt dus als het ware gefilterd door de interpretatie van deze informatie door het 

cognitieve brein (Alter, 2009: 4). Haribhai stelt dat metacognitie gebruik maakt van cognitie, 

doordat het vrijwel onmogelijk is om de eigen vaardigheid te beoordelen zonder domein 

specifieke kennis (Haribhai, 2012: 44). Ten slotte vindt cognitie onbewust plaats, terwijl 
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metacognitie een bewuste en opzettelijke mentale activiteit is, doordat we ons bijvoorbeeld 

bewust worden van het feit dat we iets niet begrijpen (Martinez, 2006: 697). 

1.1.1.2. Metacognitie 

De term metacognitie is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw voor het eerst gebruikt 

door John Flavell die hierdoor ook wel gezien wordt als de voortrekker van het 

onderzoeksveld dat zich met metacognitie bezighoudt. In Flavells artikel ‘Metacognitive 

aspects of problem solving’ (1978) omschrijft hij metacognitie als volgt: 

 One’s knowledge concerning one’s own cognitive processes and products or anything related 

 to them (…) (and) refers, among other things, to the active monitoring and consequent 

 regulation and orchestration of these processes (…), usually in the service of some concrete 

 goal or objective (Flavell, 1978, in: Mahdavi, 2014: 529-530). 

Daarnaast splitst Flavell metacognitie op in twee verschillende gebieden van onderzoek, 

namelijk in kennis en ervaringen of regulatie (Flavell, 1979: 908) In andere theoretische 

teksten wordt deze laatste categorie meestal bestempeld als het metacognitieve proces 

(Papaleontiou-Louca, 2008: 2). Metacognitieve kennis bevat kennis over algemene 

strategieën die bruikbaar zijn bij verschillende taken, kennis over de condities waarin deze 

taken worden ingezet, kennis over de mate waarop deze strategieën effectief zijn en kennis 

over het zelf (Pintrich, 2002: 219). Met andere woorden, metacognitieve kennis is de kennis 

die een persoon heeft over zijn cognitieve vaardigheden (Fernandez-Duque et al., 2000: 288). 

Het metacognitieve proces daarentegen behelst het monitoren van de strategieën die we 

inzetten om een probleem op te lossen (Coles, 2013: 21). De cognitieve vaardigheden, 

waarover we kennis hebben door middel van de metacognitieve kennis, zijn dus het 

onderwerp van het metacognitieve proces (Haribhai, 2012: 44). Kortom, het metacognitieve 

proces kan ook wel gezien worden als de metacognitieve “know-how”, terwijl metacognitieve 

kennis de “knowing-that” is (Coles, 2013: 21).  

Alter beschrijft in haar definitie van metacognitie dat metacognitie tot het hoogste niveau van 

kritisch denken behoort en het onder andere zelfbewustzijn, zelfmonitoring en zelfregulatie 

omvat (Alter, 2009: 5). Zelfbewustzijn houdt in dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen 

kunnen. Zelfmonitoring betekent dat kinderen in staat zijn om hun eigen mentale staat te 

lezen en precies kunnen schatten hoe een taak hierdoor beïnvloed wordt. Ten slotte houdt 

zelfregulatie in dat kinderen in staat zijn om metacognitieve kennis te gebruiken om doelen te 

bereiken (Keenan & Evans, 2009: 198). Marshall en D’Adamo sluiten zich daar bij aan en 
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voegen hieraan toe dat metacognitie ook leidt tot zelfversterking (Marshall & D’Adamo, 

2011: 15). Met andere woorden, metacognitie is het bewust reflecteren op gedachtegangen 

(Keenan & Evans, 2009: 201) en wordt ook wel beschreven als “thinking about thinking” 

(197). Elliot Eisner schreef in het boek The Arts and the Creation of Mind (2002) dat 

“education is the process of learning how to invent yourself”. Dit betekent dat metacognitie 

een belangrijke rol speelt in het onderwijs, doordat het kinderen bewust maakt van hun eigen 

kunnen en het ervoor zorgt dat kinderen nadenken over hun eigen leerproces en de strategieën 

die ze inzetten om hun doelen te gebruiken (Vahter, 2016: 56/62).  

Cognitieve processen worden tegenwoordig opgesplitst in twee samenhangende niveaus: het 

metalevel en het objectlevel (Fernandez-Duque et al., 2000: 289). Het objectlevel is 

bijvoorbeeld een taak dat een kind in het onderwijs krijgt voorgeschoteld. De problemen waar 

het kind tegenaan loopt bij het uitvoeren van die taak is de informatie die wordt doorgegeven 

aan het metalevel (Nelson & Narens, 1990: 127). Vanuit dit metalevel denkt het kind 

vervolgens na over strategieën die het kan toepassen bij het oplossen van het probleem 

(Fernandez-Duque et al., 2000: 289). Voor deze masterscriptie is het dus belangrijk dat het 

metalevel van kinderen geactiveerd wordt en dat het kind niet alle benodigde informatie voor 

het oplossen van het probleem krijgt aangereikt door de leerkracht. Het kind moet juist 

worden aangemoedigd om zelf na te denken over de oplossing van het probleem. De relatie 

tussen metacognitie en het gebruik van strategie is dan ook circulair, doordat het verwerken 

van een taak leidt tot informatie voor het metacognitieve systeem dat culmineert in het 

effectiever gebruik van strategie en betere metacognitieve kennis. Kinderen leren dus door het 

opdoen van ervaring welke strategie het beste bij hen past en wanneer ze die moeten 

toepassen (Keenan & Evans, 2009: 198). De gebruikte strategie zal hierdoor per kind 

verschillen en kan geclassificeerd worden door middel van een “metacognition category 

system” (METACATS). Dit systeem herkent zes verschillende uitvoeringen van 

metacognitie: 

1) Ontwerpen/verduidelijken: het kind bereidt zich voor op een taak en denkt hier van 

tevoren over na.  

2) Ontwerpen/strategie opstellen: het kind ontwerpt een strategie, probeert een strategie 

te identificeren of benoemt het gebruik van een bepaalde strategie. 

3) Monitoren/beoordelen: het kind herkent haar eigen kunnen tijdens het uitvoeren van 

een taak en beoordeelt of verbetert dit.  
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4) Monitoren/zelfregulatie: het kind reguleert zichzelf door zich aan te passen aan de 

uitgevoerde activiteit.  

5) Zelfevaluatie: het kind beoordeelt zichzelf. 

6) Product- en/of procesevaluatie: het kind beoordeelt het gemaakte product of het proces 

dat daartoe geleid heeft (Goldberg, 2005: 72). 

Elk kind zet deze strategieën op zijn eigen manier in. Dit is afhankelijk van de manier waarop 

een kind het beste leert en van de mate waarin hij over metacognitieve kennis bezit. Hier moet 

in het onderwijs dan ook rekening mee gehouden worden, zo blijkt uit een onderzoek van 

Perkins en Swartz (1992) die vier aspecten van metacognitieve kennis omschrijven die 

behulpzaam zijn bij het begrijpen van de manier waarop kinderen een strategie aanpassen naar 

hun doeleinden. 

1) “‘tacit’ learners”: het kind is zich onbewust van zijn metacognitieve kennis. Het kind 

denkt niet na over de strategie die hij gebruikt en accepteert louter dat hij iets niet 

weet. 

2) “‘aware’ learners”: het kind is ervan op de hoogte dat hij nadenkt over de dingen die 

hij leert, maar denkt hier niet bewust over na. 

3) “‘strategic’ learners”: het kind kent de strategieën die hem helpen bij het leren en 

gebruikt deze. Het denken wordt onder andere georganiseerd door het gebruik van 

probleem oplossen, groeperen en classificeren, het zoeken van bewijs en beslissingen 

maken. 

4) “‘Reflective’ learners”: het kind gebruikt het denken niet enkel op een strategische 

manier, maar reflecteert er ook op door tijdens het proces na te denken over de 

toegepaste strategie en deze aan te passen waar nodig (Harvey & Goudvis, 2007: 25-

26). 

In figuur 1 is te zien welke metacognitieve strategie wordt ingezet per type metacognitieve 

leerling. Hierbij dient wel in het achterhoofd te worden gehouden dat ‘strategic learners’ wel 

nadenken over hun eigen proces en de strategie die ze daarbij inzetten, maar deze tussendoor 

niet aanpassen als blijkt dat de gekozen strategie niet de juiste is. De ‘reflective learner’ zal dit 

wel doen en is hierdoor in staat om zichzelf beter te reguleren en zal hierdoor ook kritischer 

zijn op de beoordeling van zijn proces. Het onderwijs moet dus nadenken over de manier 

waarop ze een kind metacognitief willen laten denken, omdat niet elke type ‘leerder’ evenveel 

instructie nodig heeft en/of een andere manier van instructie vereist.  
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Metacognitie is dus belangrijk in het onderwijs, doordat het een kind voorziet van kennis over 

de eigen cognitieve vaardigheden en ervoor zorgt dat het kind cognitieve processen monitort 

en reguleert. Dit zorgt ervoor dat kinderen zelfbewustzijn verkrijgen en nadenken over het 

leerproces en de strategieën die ze daarbij inzetten. Maar, in hoeverre is het onderwijs zich 

hiervan bewust en in welke mate wordt dit aangemoedigd? Dat is een belangrijke vraag die in 

de twee analysehoofdstukken aan bod zal komen. Daarnaast is het belangrijk dat het 

onderwijs het kind uitdagende taken op objectlevel voorlegt, zodat het metalevel van het kind 

wordt uitgedaagd. Dit betekent dat een leerkracht het probleemoplossend vermogen van een 

kind moet prikkelen. Dit leidt tot meer metacognitieve kennis en het beter kunnen reguleren 

van de metacognitieve processen in de toekomst. Ook is dit een belangrijke vraag die wordt 

meegenomen in de analyse; in hoeverre wordt het kind uitgedaagd om problemen op te lossen 

in het beeldend onderwijs?  

Het volgende deelhoofdstuk over visuele geletterdheid toont aan dat visuele geletterdheid een 

belangrijke rol speelt in het beeldend onderwijs en dat het verkrijgen van visuele geletterdheid 

gepaard gaat met een metacognitieve insteek. Het is hierbij van belang in het achterhoofd te 

houden dat metacognitie zowel bestaat uit kennis en vaardigheden.  

Figuur 1: Het gebruik van metacognitieve strategieën per type metacognitieve leerling 
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1.1.2. Wat is visuele geletterdheid? 

Visual Literacy, vanaf nu visuele geletterdheid, kent geen algemeen geaccepteerde definitie of 

gezamenlijke verstandhouding over de vaardigheden die ermee gepaard gaan. Hierdoor is het 

onduidelijk wat de relevantie van dit soort vaardigheden voor het onderwijs is (Hailey et al., 

2015: 50). Toch wordt er veel over visuele geletterdheid geschreven en gesproken, en bestaat 

er een gedeelde consensus over het belang van dit soort vaardigheden voor het onderwijs en 

de rest van het leven van de kinderen. Dit belang komt mede voort uit het feit dat visuele 

beelden de maatschappij domineren en andere kennis vereisen dan bij talige geletterdheid. 

Geschreven teksten ontvouwen in een bepaalde volgorde, gestructureerd door zinnen, 

paragrafen en pagina’s, terwijl een beeld, met al zijn design en ruimtelijke elementen, in een 

keer wordt waargenomen (Callow, 2008: 616-617).  

De term ‘visuele geletterdheid’ is voor het eerst gebruikt door John Debes in 1968 (Cheung & 

Dubey Jhaveri, 2016: 380). Debes beschrijft visuele geletterdheid als volgt:  

 Visual literacy refers to a group of vision-competencies a human being can develop by seeing 

 and at the same time having and integrating other sensory experiences. The development of 

 these competencies is fundamental to normal human learning. When developed they enable a 

 visually literate person to discriminate and interpret the visible actions, objects, symbols, 

 natural or manmade, that he encounters in his environment. Through the creative use of these 

 competencies, he is able to communicate with others. Through the appreciative use of these 

 competencies, he is able to comprehend and enjoy the masterworks of visual communication 

 (Debes, 1968, in: Hailey et al., 2015: 50-51). 

Hij kenschetst visuele geletterdheid dus als het vermogen om visuele middelen te begrijpen en 

ermee te kunnen communiceren. Felton (2008) gaat nog iets verder en refereert naar visuele 

geletterdheid als de mogelijkheid om cultureel belangrijke afbeeldingen, objecten en andere 

visuele handelingen te begrijpen, produceren en gebruiken (Cheung & Dubey Jhaveri, 2016: 

380). Met andere woorden, visuele geletterdheid is gedefinieerd als de “ability to understand, 

interpret and evaluate visual images” en kan begrepen worden als de mogelijkheid om visuele 

informatie te lezen en produceren en problemen in het visuele domein te kunnen oplossen en 

behandelen op een cognitieve manier (Baker, 2012: 41-42). 

Visuele geletterdheid speelt nog geen grote rol in het basisonderwijs, omdat veel mensen 

denken dat visuele geletterdheid vanzelfsprekend is en er hierdoor geen behoefte is aan 

instructie hierop. Deze gedachte heerst doordat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking 
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komen met beelden en volwassenen vaak minder vaardig zijn in het lezen van deze beelden. 

Dit is ook zichtbaar in het onderwijs waar lezen, schrijven en rekenen het curriculum 

overheersen (Hailey et al., 2015: 50). Visuele geletterdheid speelt hierdoor vooral een rol in 

het beeldend onderwijs waar veel leerkrachten niet precies weten wat visuele geletterdheid 

precies inhoudt en wat het betekent voor het kind (Baker, 2012: 44). The European Network 

for Visual Literacy (ENViL), een Europees netwerk voor curriculumontwerpers en 

lerarenopleiders voor schoolvakken gerelateerd aan visuele geletterdheid, heeft hierdoor in de 

periode 2014 tot 2016 het prototype van de Common European Framework of Reference for 

Visual Literacy (CEFR-VL) ontwikkeld. Dit is een referentiekader dat kan worden 

geraadpleegd als een fundament voor een bindend nationaal of regionaal curriculum voor 

visuele geletterdheid, ofwel in de praktijk vaak het schoolvak beeldende kunst. Het doel van 

dit kader is om te adviseren en niet te standaardiseren (Wagner & Schönau, 2016: 64-67). 

Visuele geletterdheid wordt in dit kader begrepen als een competentie en bekeken vanuit twee 

dimensies, namelijk ‘maken’ – produceren, creëren, construeren – en ‘reageren’ – 

appreciëren, waarnemen, begrijpen. Sommige nationale curriculumsystemen benutten drie 

dimensies, waaronder in Nederland, waar ‘reflectie’ geïncorporeerd is als derde dimensie 

(Wagner & Laven, 2015: 82). Om de processen en resultaten van het leren van visuele 

geletterdheid adequaat te kunnen beschrijven, is het nodig om rekening te houden met kennis, 

vaardigheden en houdingen van het kind. Dit is nodig om juist te kunnen handelen in een 

bepaalde situatie. Daarnaast is visuele geletterdheid niet alleen een domein specifieke 

competentie, maar is het ook ingebed in een interdisciplinair, algemeen educatief concept: 

1) Visuele geletterdheid is altijd verbonden met de persoonlijke competenties van het 

kind, doordat het gerelateerd is aan de persoon die iets maakt of ergens op reageert.  

2) Visuele geletterdheid baseert zich op expressie en communicatie, waardoor het altijd 

een plaats heeft in een sociale context en dus te maken heeft met sociale competenties. 

3) In het onderwijs vereist maken en reageren altijd het gebruik van een bepaalde 

methode die bepaalt hoe het kind reageert of produceert. Visuele geletterdheid is 

hierdoor ook verbonden met methodologische competenties (Wagner & Schönau, 

2016: 67). 

Dit betekent dat kinderen visuele beelden zullen vertalen door gebruik te maken van hun 

eigen ervaringen met beelden en de kennis die ze hebben opgedaan door te luisteren naar hun 

omgeving. Het is hierdoor van belang dat kinderen onderwijs krijgen in het omgaan met 
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beelden, zo blijkt ook uit het onderzoek van cognitief psycholoog Abigail Housen dat in de 

volgende paragraaf behandeld wordt.  

Housen heeft in de jaren ’70 van de twintigste eeuw honderden mensen gedurende het kijken 

naar kunst geïnterviewd. Uit haar onderzoek blijkt dat mensen die minder vaak of vaker naar 

kunst kijken verschillen in hun gedachtepatronen betreffende kunst en andere beelden. In deze 

gedachtepatronen onderscheidt Housen vijf verschillende stadia die elk overlappen met een 

bepaald gedrag of gedachtepatroon. De eerste twee stadia hiervan zijn belangrijk voor het 

beeldend onderwijs in het primair onderwijs. In het eerste stadium, ook wel het “pre-visually 

literate” stadium, hebben kinderen nog niet of nauwelijks contact gehad met kunst en kunnen 

ze de beelden hierdoor nergens mee verbinden, behalve met hetgeen dat ze kennen uit hun 

eigen dagelijkse leven. De kinderen in het eerste stadium maken daarnaast slechts simpele 

observaties over gedeeltes van een kunstwerk en interpreteren bijna nooit het geheel. Als 

kinderen tijd spenderen aan het kijken naar kunst en hun leerkracht hen daarbij helpt, 

beginnen ze langzaamaan het geheel te zien en ontstaat er een narratief in de kunst. Zodra de 

kinderen in stadium twee belanden beginnen ze zich af te vragen waarom iets er uitziet zoals 

het eruit ziet en starten ze met het vergelijken van nieuwe beelden met beelden die ze al 

eerder gezien hebben. In stadium twee beginnen kinderen dus na te denken over kunst en 

hebben ze meer oog voor het vakmanschap, het materiaal en de tijd en cultuur van het 

kunstwerk (Hailey et al., 2015:52-54). Kinderen in stadium twee zijn dus ook visueel beter 

geletterd en eerder in staat om beelden te begrijpen en ermee te kunnen communiceren. Het is 

hierdoor van belang dat kinderen in het basisonderwijs beeldende kunst krijgen, doordat hier 

de basis wordt gelegd voor de visuele geletterdheid van een kind. De rol van de leerkracht is 

hierbij cruciaal, zonder haar begeleiding en overdracht van kennis zal een kind minder snel 

visueel vaardig worden. 

 

Visuele geletterdheid houdt dus in dat kinderen visuele middelen kunnen begrijpen en ermee 

kunnen communiceren. Ook kunnen kinderen zelf visuele middelen produceren. Dit houdt in 

dat ze problemen in het visuele domein kunnen oplossen en behandelen op een cognitieve 

manier. Kinderen moeten bij visuele geletterdheid gebruik maken van metacognitieve kennis 

en vaardigheden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het prototype van de CEFR-VL, 

waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen ‘maken’, ‘reageren’ en ‘reflectie’. Hierin komt 

het belang van metacognitie naar voren, aangezien het kind op een bepaalde manier reageert 

op een beeld en dat veroorzaakt wordt door de kennis die het kind heeft over visuele beelden. 
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Tijdens het maken maakt het kind daarnaast gebruik van strategieën die het bewust of 

onbewust inzet. Ten slotte reflecteert het kind tijdens de reflectie op zijn eigen handelen en 

beargumenteert het waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Hierdoor vergroot het kind zijn 

eigen metacognitieve kennis, aangezien hij kennis opdoet over of een strategie bij een bepaald 

probleem werkt. Ook leidt reflectie tot een verbetering van de metacognitieve vaardigheden, 

doordat een kind met de uit de reflectie verkregen kennis zijn handelingen zal monitoren en 

reguleren. Reflectie is dus een belangrijk onderdeel van zowel visuele geletterdheid als 

metacognitie. Tijdens de analyse zal dit worden meegenomen; in hoeverre erkennen de 

leerkrachten het belang van reflectie voor het beeldend onderwijs en de bijbehorende 

vaardigheden, zoals probleem oplossen. In het volgende deelhoofdstuk zal worden gekeken 

naar hoe het belang van visuele geletterdheid en metacognitie voor het beeldend onderwijs 

invulling krijgt.  

1.1.3. Metacognitie, visual literacy en beeldend onderwijs 

Metacognitie is van belang voor het beeldend onderwijs op de bassischool, doordat 

metacognitie ervoor zorgt dat kinderen meer nadenken bij het verkrijgen van hun visuele 

vaardigheden. Hierdoor kunnen kinderen beelden beter begrijpen en verbetert de visuele 

geletterdheid van het kind. Dit is iets dat van pas komt in de huidige beeldcultuur.  

In de CEFR-VL staat visuele geletterdheid, zoals eerder gezegd, centraal. Metacognitie is 

echter een belangrijk aspect in dit referentiekader, doordat metacognitie het leerproces van 

kinderen positief beïnvloedt en aldus een belangrijke rol speelt in het verkrijgen van visuele 

geletterdheid. “Whatever a student is doing or learning, he or she has to use metacognition in 

order to understand what he or she is doing or to control the learning process” (Wagner & 

Schönau, 2016: 67). Metacognitie houdt, volgens dit referentiekader, in dat kinderen het eigen 

leren ontwikkelen en monitoren en daarnaast werken met strategieën die passen bij het 

domein dat geleerd wordt. Dit betekent dat visuele geletterdheid vraagt om het begrijpen van 

de regels, structuur, ‘grammatica’ en beperkingen van het veld der visuele communicatie. 

Metacognitie speelt dus een cruciale rol in het beeldend onderwijs en kan gezien worden als 

de derde dimensie van visuele geletterdheid, naast ‘maken’ en ‘reageren’ (Wagner & Laven, 

2015: 83). Dit betekent dat ‘reflectie’, als de actieve vertaling van metacognitie, een 

belangrijk aandeel heeft in het verkrijgen van metacognitieve kennis over zijn of haar eigen 

kunnen.  
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Niet alleen volgens de CEFR-VL is metacognitie belangrijk voor de visuele geletterdheid van 

kinderen. Ook volgens Hailey et al. bekijken visueel geletterden de wereld met een vragende 

gemoedstoestand en gaat visuele geletterdheid gepaard met zo veel mogelijk onderzoek en 

exploratie. Dit hoeft niet alleen een onderzoekende houding naar buiten te betreffen (2015: 

51). Door middel van metacognitie kan een kind het eigen gedrag en de eigen vaardigheden 

analyseren, waardoor het kind veel leert over zichzelf en hierdoor zijn vaardigheden kan 

verbeteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat kinderen meer kritisch gaan denken over 

hun eigen mogelijkheden en beperkingen als ze Housens tweede stadium van visuele 

geletterdheid bereiken (59-60). Het meest belangrijke onderdeel van kunst en visuele 

geletterdheid is dan ook dat kinderen een eigen mening durven te vormen over hun eigen 

creatieve werk en hun leerproces. Hierdoor leren kinderen dat ze voor zichzelf moeten denken 

(Vahter, 2016: 65). 

Metacognitie past daarnaast goed in het beeldend onderwijs, doordat tekenen, schrijven en 

knutselen hand-in-hand gaan met het compositie- en denkproces. Hierdoor leren kinderen de 

wereld kennen en ervaren (Meyer, 2013: 82) en leren ze inspelen op wat de visuele wereld 

van hen vraagt. John Hattie sluit zich hierbij aan door in zijn boek Visible Learning. A 

synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (2009) te concluderen dat leren 

beter gaat als het een actief en reflexief proces is, doordat kinderen zich hierdoor realiseren 

dat ze tijd en moeite moeten steken in het leerproces (243/245). Metacognitie speelt hierin 

volgens Hattie een belangrijke rol, omdat het ervoor zorgt dat kinderen hun eigen doelen 

zullen opstellen en zo dus meer profiteren van het onderwijs (246). Het beeldend onderwijs 

kan hierdoor voordeel trekken van het gebruik van metacognitie in de lessen. Daarnaast zijn 

kinderen door middel van het maken van kunst in staat om te reflecteren op de inhoud en het 

leerproces. Kortom: het beeldend onderwijs communiceert op een andere manier over kennis 

en is hierdoor in staat om het leerproces beter te controleren dan bijvoorbeeld taal en rekenen 

(Meyer, 2013: 82). Selden Barnes sluit zich hier bij aan door op te merken dat kunst gebruik 

maakt van verschillende soorten cognitie: “personal association, questioning, speculating, 

analyzing, fact-finding, and categorizing” (Selden Barnes, 2009: 41). Dit sluit ook direct aan 

bij visuele geletterdheid, doordat kunst en visuele geletterdheid beiden eisen dat een kind 

kritisch naar de wereld kijkt en de wereld leert ‘lezen’. Het maken van kunst, zoals in het 

beeldend onderwijs gebeurt, zorgt dus voor leerlingen die kritischer denken, meningen 

begrijpen en interpreteren en hun eigen mening durven geven. Dit komt, doordat beeldend 
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onderwijs stuurt in processen die horen bij contemporaine beeldwerken, bijvoorbeeld in de 

materiaalkeuze, designprincipes en de ideeën rondom kunst (Marshall, 2008: 39).  

Metacognitie in het beeldend onderwijs zorgt er dus voor dat kinderen meer nadenken bij het 

verkrijgen van visuele vaardigheden, waardoor ze beelden beter begrijpen en zodoende hun 

visuele geletterdheid groeit. Metacognitie beïnvloedt het leerproces op een positieve manier. 

Visuele geletterdheid vereist ook een onderzoekende houding, zowel naar buiten als naar het 

eigen handelen. Reflectie heeft hierin een belangrijke rol, aangezien een kind door middel van 

reflectie metacognitieve kennis verkrijgt die het kan inzetten bij het reguleren van 

metacognitieve vaardigheden of bij het begrijpen van een visueel werk. Ten slotte leert het 

kind in het beeldend onderwijs door middel van visuele geletterdheid en metacognitie een 

eigen mening vormen, voor zichzelf te denken en eigen doelen op te stellen. Hierdoor leert het 

kind, meer dan bij taal en rekenen, het eigen leerproces te controleren. In de analyse zal 

gekeken worden naar de manier waarop dit onderscheid tussen beeldend onderwijs en taal en 

rekenen erkend wordt door leerkrachten en de manier waarop het hebben van een 

onderzoekende houding zowel naar buiten als naar het kind zelf een rol speelt.  

1.2. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is gebleken dat metacognitie gezien kan worden als het hoogste niveau van 

kritisch denken en het hierdoor invloed heeft op het zelfbewustzijn, de zelfmonitoring en 

zelfregulatie van een kind. Met andere woorden, metacognitie is ‘thinking about thinking’ en 

maakt kinderen bewust van hun eigen kunnen en laat ze nadenken over hun eigen leerproces. 

Visuele geletterdheid daarentegen kent geen algemeen geaccepteerde definitie, maar er is wel 

een gedeelde consensus over het belang hiervan voor het onderwijs. Visuele geletterdheid is 

‘the ability to understand, interpret, and evaluate visual images’ en kan dus gezien worden als 

het vermogen van een kind om visuele informatie te lezen en produceren en problemen in het 

visuele domein op te lossen en te behandelen op een cognitieve manier. Metacognitie zorgt 

ervoor dat kinderen meer nadenken over hun eigen visuele vaardigheden en leert kinderen 

begrijpen wat ze aan het doen zijn. Zowel metacognitie als visuele geletterdheid vereist een 

onderzoekende houding. Niet alleen naar de buitenwereld toe, maar ook naar het kind zelf. 

Hierdoor denkt een kind meer na over zijn eigen mogelijkheden en leert het een eigen mening 

vormen over het eigen creatieve proces en -werk. Het beeldend onderwijs sluit dus ook direct 

aan bij visuele geletterdheid en metacognitie, doordat kunst ervoor zorgt dat een kind kritisch 

naar de wereld, inclusief zichzelf, leert kijken en leert om deze te ‘lezen’.   
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Hoofdstuk 2: De huidige vorm van kunstzinnige vorming in Nederland en de rol 

van metacognitie 

In dit hoofdstuk leg ik kort uit hoe het Nederlandse primaire onderwijssysteem in elkaar zit. 

Hierbij zal de nadruk liggen op het beeldend onderwijs – onderdeel van het leergebied 

kunstzinnige oriëntatie – en de ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. Het is belangrijk 

hierbij in het achterhoofd te houden dat de ontwikkelingen die in dit hoofdstuk beschreven 

worden pas recent in gang zijn gezet.  

2.1.     Onderwijswet 

In de Wet op het primair onderwijs, die voor het laatst is bijgesteld op 1 januari 2017, staat in 

195 artikelen uitgelegd hoe het Nederlandse primaire onderwijs in elkaar steekt. De artikelen 

beschrijven niet alleen hoe het onderwijs eruit dient te zien, maar bijvoorbeeld ook wat de 

kwalificatie-eisen van het personeel zijn en hoe het onderwijs financieel bekostigd wordt.
1
  

In artikel acht, lid twee staat dat het primair onderwijs in ieder geval aandacht moet hebben 

voor de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind. Daarnaast moet ook 

aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van creativiteit en aan het verwerven van 

noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. In de wet 

worden ook – in artikel negen, lid één – een aantal onderwijsactiviteiten genoemd, namelijk: 

zintuiglijke en lichamelijke oefening, Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, Engelse taal, 

enkele kennisgebieden, expressie-activiteiten, bevordering van sociale redzaamheid en 

bevordering van gezond gedrag.
2
 Deze onderwijsactiviteiten moeten in ieder geval aan de 

orde komen binnen het onderwijs. Beeldend onderwijs wordt in de onderwijswet dus in 

verband gebracht met expressie-activiteiten, maar metacognitie krijgt in de beschrijving van 

hoe onderwijs eruit dient te zien nog geen plaats. Voor de onderwijsactiviteiten die worden 

genoemd in de Wet op het primair onderwijs zijn kerndoelen opgesteld. Voor scholen geldt 

dat ze tenminste de kerndoelen bij hun onderwijsactiviteiten betrekken en daarnaast de te 

bereiken doelstelling voor het eind van het basisonderwijs hanteren.
3
 Metacognitie heeft, 

zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, wel een plaats gekregen in de uitwerking van 

de kerndoelen.  

                                                 
1
 ‘Wet op het primair onderwijs’, in: Overheid.nl. (2017) http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01 

(10-04-2017). 
2
 ‘Wet op het primair onderwijs’, in: Overheid.nl. (2017) http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01 

(10-04-2017).  
3
 ‘Wet op het primair onderwijs’, in: Overheid.nl. (2017) http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01 

(10-04-2017). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01
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2.2.     Kerndoelen 

De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen 

zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen (Greven & Letschert, 2006: 1). De 

kerndoelen geven aldus een beschrijving van de gewenste kwaliteiten van leerlingen op het 

gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
4
 De kerndoelen zorgen er voor dat kinderen zich 

tijdens de schoolperiode blijven ontwikkelen en ze waarborgen daarnaast een afwisselend 

onderwijsaanbod. Ten slotte kan er door middel van de kerndoelen beter worden vastgesteld 

of doelen wel of niet bereikt worden (Greven & Letschert, 2006: 1). De schrijvers van het 

Kerndoelenboekje (2006) benadrukken echter wel dat er in het onderwijs ook aandacht moet 

worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden belangrijk zijn, zoals gebruik van 

leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en 

gevoelens en verwerven en verwerken van informatie (Greven & Letschert, 2006: 9). Met 

andere woorden, metacognitieve vaardigheden, zoals de vaardigheden in de vorige zin, zijn 

voor alle vakgebieden bruikbaar aangezien metacognitie het leerproces helpt reguleren 

(Wagner & Schönau, 2016: 82). Daarnaast is het wenselijk dat de inhoud van de kerndoelen 

zoveel mogelijk in samenhang wordt aangeboden en verbinding maakt met het dagelijkse 

leven (Greven & Letschert, 2006: 9). 

De kerndoelen voor het vakgebied kunstzinnige oriëntatie zijn echter pas relatief kort geleden 

ingevoerd. In 1973 constateerde de ‘Werkgroep O3’ dat er een gebrek aan duidelijkheid en 

overeenstemming was over doelstellingen voor wat toen nog kunstzinnige vorming heette. Dit 

was het geval voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Aan het einde van de jaren 

’80 van de twintigste eeuw worden er eindtermen geformuleerd en in de jaren ’90 van de 

twintigste eeuw worden de kerndoelen voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs ingevoerd. In eerste instantie zijn deze kerndoelen vrij gedetailleerd, 

maar in 2006 wordt gekozen voor de huidige, veel globalere kerndoelen (Haanstra et al., 

2014: 2). De huidige kerndoelen zullen verderop in dit deelhoofdstuk toelichting krijgen.  

Door kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in 

hun leefwereld. Het vakgebied maakt gebruik van aspecten van cultureel erfgoed waarmee 

mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun leven. Daarnaast 

leren kinderen zich door dit vakgebied open te stellen en leren ze kunstzinnige en culturele 

uitingen in hun omgeving te waarderen. Ten slotte leren de kinderen zichzelf uiten door 

                                                 
4
 ‘Wet op het primair onderwijs’, in: Overheid.nl. (2017) http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01 

(10-04-2017). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01
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bijvoorbeeld de beeldende mogelijkheden van verschillende materialen te onderzoeken door 

daarbij gebruik te maken van kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie (Onderwijsraad & 

Raad voor Cultuur, 2012: 11). De kinderen krijgen dus een onderzoekende houding en leren 

een eigen mening vormen en een eigen invulling te geven aan hun leerproces. Dit vereist 

echter wel enig geduld. Kinderen moeten met veel verschillende materialen geëxperimenteerd 

hebben voordat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen op zowel creatief vlak als op het 

gebied van metacognitieve vaardigheden (Van de Kamp et al., 2015: 49).  

Dit zijn de drie kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie die op dit moment gehanteerd 

worden: 

 Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te 

gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 

communiceren. 

 Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

 Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 

aspecten van cultureel erfgoed (Greven & Letschert, 2006: 63).  

Uit deze kerndoelen blijkt dat kunstzinnige oriëntatie, net zoals de competenties behorende bij 

visuele geletterdheid, niet alleen domein specifiek toe te passen is, maar dat de gewenste 

vaardigheden ook in andere vakgebieden toepasbaar zijn. De kerndoelen zijn namelijk 

verbonden met de persoonlijke, sociale en methodologische competenties van het kind 

(Wagner & Schönau, 2016: 67). Dit is te zien aan het feit dat leerlingen zichzelf leren 

uitdrukken, maar daarnaast ook reflecteren op zichzelf en op andermans werk. Gedurende de 

schoolperiode leren de kinderen daarnaast precies hoe zij dit het beste kunnen doen, dus op 

die manier gaan de kinderen ook methodologisch te werk. Het leren reflecteren op eigen 

werk- en leerproces wordt dus concreet benoemd in de kerndoelen. Daarmee hoort 

metacognitie ook vanuit organisatorisch belang van betekenis te zijn voor het beeldend 

onderwijs en kan kerndoel 55 als het belangrijkst gezien worden voor deze scriptie.  

2.2.1.     TULE 

In 2008 heeft de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) tussendoelen en leerlijnen (TULE) 

vastgesteld voor zeven leergebieden, waaronder het leergebied kunstzinnige oriëntatie. In 

TULE zijn de kerndoelen voor alle leergebieden uitgewerkt. Deze uitwerking is bedoeld als 

een handreiking aan leraren, studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, 

inspecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn. De TULE geeft daarmee 
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zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden en activiteiten van zowel kinderen 

als leraren kunnen worden verdeeld over de groepen één tot en met acht. Voor het leergebied 

kunstzinnige oriëntatie zijn de kerndoelen uitgewerkt voor beeldende vorming, muziek, taal 

en spel, beweging en cultureel erfgoed. Daarnaast is er voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 

per onderdeel aangegeven wat de kinderen doen en wat de leraar doet (Haanstra et al., 2014: 

5). Het verschil tussen het Kerndoelenboekje waarin de kerndoelen worden genoemd en de 

TULE is dus dat elk kerndoel bij TULE is uitgewerkt in een leerlijn. Per leerlijn is het 

daarnaast ook nog mogelijk om te kiezen uit de vijf eerder genoemde leergebieden. 

Bij kerndoel 54 wordt onderscheid gemaakt tussen vier kunstvormen. Per kunstvorm benoemt 

TULE per leeftijdsgroep een aantal betekenisvolle onderwerpen en thema’s. In groep 1/2 kan 

bij het beeldend onderwijs bijvoorbeeld het beste aandacht worden geschonken aan 

onderwerpen uit de directe belevingssfeer van de kinderen, terwijl er in groep 7/8 ook 

onderwerpen als de stijl van de kunstenaar, de inrichting van de tentoonstelling en design en 

industriële vormgeving aan bod kunnen komen. Ook krijgen bruikbare beeldaspecten en 

materiaal en techniek een plaats binnen dit kerndoel. Beeldaspecten zijn bijvoorbeeld ruimte, 

kleur, vorm, textuur en compositie en onder materiaal en techniek vallen onder andere 

tekenen, schilderen, drukken en werken met textiel.
5
 Het lijkt hierdoor dat visuele 

geletterdheid onbewust is meegenomen in kerndoel 54, doordat kinderen ‘leren beelden, taal, 

muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en 

om er mee te communiceren’. Dit komt namelijk overeen met de definitie van visuele 

geletterdheid door Felton (Cheung & Dubey Jhaveri, 2016: 380). Kerndoel 55 is het kerndoel 

dat het beste aansluit bij het onderwerp van deze scriptie. Per leeftijdsgroep beschrijft de 

TULE wat de kinderen op het gebied van reflectie zouden moeten kunnen. In groep 1/2 leren 

de kinderen om te kijken en luisteren naar hun eigen werk en dat van hun leeftijdsgenoten. 

Daarnaast praten ze er ook over. Vervolgens kunnen de kinderen in groep 3/4 verschillen in 

ontwerp, vormgeving en presentatie onderscheiden als ze hun eigen werk vergelijken met dat 

van anderen. In groep 5/6 verkrijgen de kinderen de vaardigheid om te plannen en zijn ze in 

staat om het product en werkproces van zichzelf en van groepsgenoten te bespreken. Tevens 

kunnen de kinderen hun werk vergelijken met dat van kunstenaars en tonen ze respect voor 

het werk en de zienswijze van anderen. In groep 7/8 kunnen de kinderen ten slotte hun ideeën, 

plannen en keuzemogelijkheden voor het maken van een eigen presentatie met elkaar 

                                                 
5
 ‘Kerndoel 54 – beeldende vorming’, in: TULE inhouden & activiteiten. 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html (28-04-2017). 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html
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bespreken en zijn ze in staat om een mening te geven over hun eigen product en werkproces, 

en over dat van anderen. Bovendien geven ze een mening over het werk van kunstenaars en 

zijn ze in staat om hun mening met argumenten te onderbouwen.
6
 Het monitoren en reguleren 

van de metacognitieve vaardigheden komt dus het meest aan bod in kerndoel 55. Kerndoel 56 

legt volgens de TULE een verband tussen kunstzinnige oriëntatie en andere vakgebieden en is 

voor deze masterscriptie niet van belang.
7
 

2.2.2.     Leerplankader  

In 2012 adviseerde de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur dat basisscholen meer grip op 

de inhoud van cultuuronderwijs moesten krijgen. Dit hield concreet in dat ze adviseerde een 

referentiekader cultuureducatie te laten ontwikkelen (Onderwijsraad & Raad voor Cultuur: 

2012: 7). Om deze reden is in 2013 het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie ontwikkeld 

(Haanstra et al., 2014: 5) en wordt de vakdiscipline kunstzinnige oriëntatie in het kader als 

volgt omschreven:  

Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten 

 waarmee mensen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Leerlingen leren ook 

 zélf vorm en betekenis te geven aan hun bestaan. Ze leren de inhouden, vaardigheden en 

 attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines (bewust) te gebruiken in hun proces van 

 vormgeving en betekenisgeving (Haanstra et al., 2014: 6). 

Met andere woorden, kinderen leren in hun proces van vormgeving en betekenisgeving hoe ze 

strategieën voor de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines 

kunnen monitoren en reguleren. Kunstzinnige oriëntatie vereist hierdoor dat de 

metacognitieve vaardigheid van een kind getraind wordt, zodat het zichzelf kan blijven 

ontwikkelen. Binnen het kader zijn de kerndoelen geformuleerd als globale streefdoelen voor 

de inrichting van het curriculum, maar wordt er geen aanduiding gegeven van de te realiseren 

beheersingsniveaus.
8
 Het kader biedt dus een overzicht van de doorgaande leerlijn met 

betrekking tot de kennis, vaardigheden en attituden die alle leerlingen nodig hebben voor een 

culturele loopbaan (Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012: 7). De competenties die 

kinderen nodig hebben in het creatieve proces zijn verder uitgewerkt in leerlijnen voor 

beeldend, dans, drama en muziek. Cultureel erfgoed is binnen deze leerlijnen geïntegreerd 

                                                 
6
 ‘Kerndoel 55’, in: TULE inhouden & activiteiten. http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55.html (28-04-

2017). 
7
 ‘Kerndoel 56 – Algemene leerlijn’, in: TULE inhouden & activiteiten. 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L56a.html (28-04-2017). 
8
 ‘Kerndoelen’, in: SLO: Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie. 

http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/uitgangspunten/kerndoelen (28-04-2017). 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55.html
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L56a.html
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/uitgangspunten/kerndoelen
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(Haanstra et al., 2014: 5) Ook blijkt uit het referentiekader dat cultuureducatie niet op zichzelf 

staat, maar onlosmakelijk is verbonden met andere vakgebieden, zoals wereldoriëntatie 

(Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012: 7). Scholen mogen hierdoor zelf bepalen of ze 

het onderwijs aanbieden in losse vakken of in samenhang met andere leergebieden (Haanstra 

et al., 2014: 5). Ten slotte toont het kader eveneens mogelijkheden voor verdiepend onderwijs 

(Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012: 7).  

Het kader is op twee plekken geactualiseerd ten opzichte van TULE. Ten eerste is er binnen 

het kader plaatsgemaakt voor het creatieve proces. Ten tweede is reflectie, in actieve en 

receptieve vorm, nu onderdeel van alle vormen van kunstbeoefening. Reflectie wordt in het 

leerplankader omschreven als een metacognitieve vaardigheid die in leerplannen regelmatig 

wordt beschreven als “het denken over het maakproces en over het kijk- en 

beoordelingsproces, hetzij tijdens het proces zelf, hetzij achteraf” (Haanstra et al., 2014: 6). 

Volgens het leerplankader leren kinderen in het basisonderwijs tijdens beeldend onderwijs 

dan ook om hun gevoelens, ideeën en ervaringen uit te drukken in hun beeldende werk. 

Hierbij worden in kerndoel 54 betekenis, beeldaspecten en materiaal op elkaar afgestemd en 

leren kinderen met deze beeldende mogelijkheden hun eigen ideeën vormgeven. Ook 

beschrijft het leerplankader dat kerndoel 54 onlosmakelijk is verbonden met kerndoel 55 dat 

over reflecteren gaat dat dan weer nauw is verbonden met het vormgevingsproces. Hierbij 

wordt er zowel gereflecteerd op het product als op het proces van werken. Het 

reflectiemateriaal kan daarbij bestaan uit eigen gemaakt werk of werk van anderen, zoals een 

bekend toneelstuk of een knutselwerk van een klasgenoot.
9
 Met andere woorden, het 

leergebied kunstzinnige oriëntatie biedt ruimte aan kinderen om zich breed te ontwikkelen. 

Kinderen gaan aan de slag met hun eigen belevingswereld, maar maken tegelijkertijd kennis 

met hun culturele omgeving. Dit geeft ze de gelegenheid om daarop te reflecteren en dit te 

delen met anderen. Hierdoor wordt een beroep gedaan op de sociaal-emotionele en de 

culturele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast brengt de aandacht voor het creatieve proces 

de ontwikkeling van creativiteit op gang en helpt het de creativiteit verder te ontwikkelen. Bij 

beeldend onderwijs gebruiken kinderen daarnaast onder andere hun handen, waardoor de 

motorische vaardigheid verbetert. Ten slotte leren de kinderen zich uit drukken in een 
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kunstzinnige taal, ofwel “de manier waarop verbeelding wordt vormgegeven met behulp van 

de kennis, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines”.
10

  

Aangezien er behoefte was naar een concretisering van het leergebied kunstzinnige oriëntatie 

zijn er bij het leerplankader acht aandachtspunten toegevoegd. 

1) Binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie kennen alle kunstzinnige vakdisciplines 

en cultureel erfgoed aspecten van de volgende vaardigheden: produceren en/of 

reproduceren, receptie en reflectie. 

2) De kunstzinnige vakdisciplines en cultureel erfgoed kennen alle aspecten van het 

(cyclische) creatieve proces. De vaardigheid reflecteren heeft een relatie met elke fase 

in dit proces.  

3) De belevingswereld van de leerling staat centraal bij de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden. 

4) De inhouden van de kunstzinnige vakdisciplines en van cultureel erfgoed worden, 

waar mogelijk, in samenhang met elkaar en met andere leergebieden aangeboden. 

5) Er is sprake van betekenisvol leren en divergente opdrachten. 

6) Het leren vindt zowel binnen- als buitenschools plaats. 

7) Het leren vindt plaats in onderlinge communicatie en in samenwerking tussen 

leerlingen. 

8) Er is sprake van een procesgerichte didactiek.
11

 

De aandachtspunten zijn aldus een nadere uitwerking van de karakteristiek en de kerndoelen 

van het leergebied. Tevens zijn de aandachtspunten opgesteld aan de hand van recente 

(wetenschappelijke) ontwikkelingen in het vakgebied en goedgekeurd door leerkrachten en 

experts. In deze masterscriptie zijn de eerste twee uitgangspunten het belangrijkst, aangezien 

reflectie en metacognitieve vaardigheden hier een centrale plaats innemen. Andere 

aandachtspunten kunnen echter een belangrijk duwtje in de rug geven voor het verkennen van 

de metacognitieve kennis en vaardigheden, zoals het leren in onderlinge communicatie en in 

samenwerking met andere leerlingen. Ook biedt een procesgerichte didactiek meer kansen 

voor het reflecteren op het eigen handelen en denken dan een productgerichte didactiek. Dit 
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blijkt uit het feit dat reflectie in leerplannen meestal wordt opgevat als het denken over het 

maakproces en zich dus minder bezighoudt met het product (Groenendijk et al., 2016: 63).  

2.2.3.     Cultuur in de Spiegel 

Door middel van het Nederlandse meerjarige onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, 

uitgevoerd door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de Rijksuniversiteit 

van Groningen en twaalf scholen, probeerden de onderzoekers een theoretisch kader voor 

cultuuronderwijs te vertalen naar de praktijk. Dit resulteerde in een kader, Cultuur in de 

spiegel in de praktijk (2014), dat ‘een structuur en een gemeenschappelijke taal biedt voor het 

denken en het gesprek over cultuur en cultuuronderwijs’ (Van der Hoeven et al., 2014: 11). 

Het kader biedt dus een normatief kader, maar presenteert zich als empirisch onderzoek. Alle 

kunstdisciplines worden in dit kader met elkaar in verband gebracht (Onderwijsraad & Raad 

voor Cultuur, 2012: 16). In het kader stellen de onderzoekers verder dat het onderwerp van 

een beeldende les moet aansluiten bij de cultuur van de leerling en moet bijdragen aan de 

ontwikkeling van zijn cultureel bewustzijn, ook wel de metacognitieve ontwikkeling 

genoemd. Deze ontwikkeling hangt volgens de onderzoekers samen met de vaardigheden 

waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren (Van der Hoeven et al., 2014: 21). 

Met andere woorden, het monitoren van handelingen die te maken hebben met de 

metacognitieve ontwikkeling. Volgens Cultuur in de Spiegel heeft onderwijs daarbij als doel 

de culturele basisvaardigheden te gebruiken op uiteenlopende terreinen, zoals taal en rekenen. 

Het verwerven van deze vaardigheden zou daarom de kern van het cultuuronderwijs moeten 

zijn, aangezien de basisvaardigheden ook nodig zijn voor het domein cultuur zelf 

(Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, 2012: 16) Daarnaast is het cultureel bewustzijn 

afhankelijk van de ontwikkeling van de hersenen en de sociale en fysieke omgeving. Het 

culturele bewustzijn verschilt hierdoor sterk per kind (Van der Hoeven et al., 2014: 21). Het 

kader dwingt de leerkracht ook tot het nadenken over toetsing en beoordeling, maar geeft hier 

geen richtlijnen voor, waardoor de leerkracht vrij is om de beoordeling zelf vorm te geven en 

aan te passen aan het individuele kind (135). Het project Cultuur in de spiegel leidt dus niet 

tot een gestandaardiseerde manier voor het toetsen van cultuuronderwijs, maar wel tot een 

verheldering van de leer- en ontwikkelingsprocessen in dit onderwijs (170). Ook wordt het 

belang van metacognitie en bijbehorende vaardigheden door het onderzoek onderstreept. 

2.2.4.     Cultuureducatie met kwaliteit 

Met het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) willen het rijk, de 

gemeenten, de provincies en de Primair Onderwijs Raad (PO-raad) het cultuuronderwijs in 
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Nederland bevorderen. Het programma biedt basisscholen en culturele instellingen meer 

houvast voor cultuuronderwijs met kwaliteit.
12

 Dit betekent dat cultuuronderwijs een 

samenhangend programma kent waarin betekenisvolle kunst-, erfgoed- en media-activiteiten 

voor een kind zijn opgenomen. Het programma kent in elke provincie een andere invulling, 

doordat provincies dit zelf mogen bepalen. Deze activiteiten kunnen actief, receptief en 

reflectief van aard zijn. In het programma worden kinderen uitgedaagd creatieve en 

onderzoekende vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast vinden activiteiten op planmatige 

wijze zowel binnen als buiten de school plaats. Buitenschoolse activiteiten zijn zoal een 

bezoek aan een museum of theater. Ten slotte is kwalitatief goed cultuuronderwijs verbonden 

met de rest van het curriculum en worden er dus verbindingen gelegd met de overige 

schoolvakken (Fonds voor Cultuurparticipatie, 2016: 8). In de uitvoering van het programma 

werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met het LKCA en 

het Fonds voor Cultuurparticipatie.
13

  

Het doel van CmK is dus dat er op elke school en voor ieder kind goed cultuuronderwijs 

aangeboden wordt. Dit doel wordt bereikt door vier inhoudelijke punten. 

 Het programma biedt een inhoudelijke basis met lesontwikkeling en doorlopende 

leerlijnen. Deze doorlopende leerlijn is op landelijk niveau bijvoorbeeld ontwikkeld 

door het SLO via het Leerplankader.  

 Het programma vergroot de deskundigheid van leraren en educatieve medewerkers 

van cultuurinstellingen.  

 Het programma reikt instrumenten aan voor de beoordeling van leerlingen. 

 Het programma stimuleert een duurzame samenwerking tussen scholen en culturele 

instellingen. 

Hierbij dient in gedachten gehouden te worden dat deze vier punten onderling nauw met 

elkaar samenhangen. Een doorlopende leerlijn ondersteunt het stimuleren van de 

deskundigheid van leerkrachten, terwijl het daarnaast ook houvast geeft bij de samenwerking 

met culturele instellingen.
14
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Ruim 59 procent van alle basisscholen doet mee aan CmK. Het programma bereikt hiermee 

één op de drie leerlingen in het basisonderwijs. Deze leerlingen hebben volgens een 

onderzoek van de provincie Noord-Brabant in vergelijking met kinderen die niet in aanraking 

komen met het programma een positiever zelfbeeld, beschikken over betere communicatieve 

en expressieve vaardigheden, beschikken over meer verbeeldingskracht en originaliteit, 

werken beter samen en hebben betere denkvaardigheden.
15

 Rond de 70 tot 80 procent van de 

scholen die meedoen aan het programma geeft aan te werken aan de doelstellingen die te 

maken hebben met de vergroting van de deskundigheid van de leerkrachten en te werken aan 

een doorlopende leerlijn. Een minderheid van de scholen is bezig met het werken aan 

beoordelingsinstrumenten. Ten slotte geeft 37 procent van de basisscholen aan mee te doen 

aan het programma specifiek voor de discipline beeldend (Kruiter et al., 2016: 25).  

2.2.5.     Onderwijs2032 

In de kerndoelen en in het leerplankader voor kunstzinnige oriëntatie gaat veel aandacht uit 

naar metacognitieve vaardigheden. Dit gaat samen met de tendens dat er in het onderwijs veel 

aandacht uitgaat naar het aanspreken van kinderen op hun onderzoekende, creërende en 

reflecterende competenties. Er is dus niet alleen aandacht voor het bijbrengen van de 

benodigde kennis en vaardigheden in de kunstdisciplines en cultureel erfgoed (Bussemaker & 

Dekker, 2016: 7). Dit heeft te maken met sociologische veranderingen. De huidige 

maatschappij beweegt steeds meer richting de ‘information age’, waarin het nodig is dat 

kinderen kritisch en creatief kunnen denken (Alter, 2009: 1). In het onderwijs verschuift de 

focus hierdoor van het eindproduct naar de persoonlijke ontwikkeling en het creatieve proces 

van leerlingen. Het project Onderwijs2032 van Platform Onderwijs2032 houdt zich bezig met 

een herziening van het curriculum, waarbij de aandacht op de persoonlijke ontwikkeling van 

leerlingen als heel belangrijk wordt gezien (Bussemaker & Dekker, 2016: 7). 

Deze groei van de persoonlijke ontwikkeling bij kinderen vindt volgens Platform 

Onderwijs2032 vooral plaats door vakoverstijgende vaardigheden. Deze behoren volgens het 

platform tot de vaste basis voor alle leerlingen. Het platform vindt daarbij de volgende vijf 

vaardigheden belangrijk. 
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1) Leervaardigheden: leerlingen ontwikkelen strategieën die hen helpen bij het eigen 

maken van kennis en vaardigheden. Hierdoor krijgen ze inzicht in hun leerstijl, leren 

ze doelgericht en zelfstandig werken en kunnen ze reflecteren op hun eigen leerproces. 

2) Creëren: leerlingen leren dat ze nieuwe oplossingen kunnen bedenken en maken voor 

bestaande problemen. Ook leren ze buiten de gebaande paden denken Ten slotte 

ondervinden de leerlingen dat ze verbanden kunnen zien en dat experimenten en 

onderzoeken waardevol is. 

3) Kritisch denken: leerlingen leren hun eigen mening vormen en onderbouwen. 

Daarnaast kunnen ze reflecteren op hun eigen mening en durven ze kritische vragen te 

stellen. 

4) Probleemoplossend vermogen: leerlingen leren een plan maken die hen helpt bij het 

oplossen van een probleem. Tevens kunnen ze de voor- en nadelen van elke oplossing 

tegen elkaar afwegen. Ten laatste leren de leerlingen nadenken over de gevolgen van 

hun eigen handelen, zowel op de korte als op de lange termijn. 

5) Samenwerken: leerlingen leren samen met anderen aan een gezamenlijk doel te 

werken. Daarnaast leren ze omgaan met andermans mening en opvatting en durven ze 

hun eigen opvattingen te uiten. Ook kunnen ze hun rol in de groep bepalen en leren ze 

verantwoordelijkheid dragen voor het groepsresultaat (Platform Onderwijs2032, 2016: 

42-43). 

Het toekomstgerichte onderwijs van Onderwijs2032 ziet deze (metacognitieve) vaardigheden 

verder niet als op zichzelf staande vaardigheden die in aparte lessen worden aangeleerd. De 

vaardigheden krijgen volgens Platform Onderwijs2032 pas betekenis als ze in verband staan 

met concrete leerinhouden. Om deze visie daadwerkelijk mogelijk te maken betoogt het 

platform dat er een vaste basis van kennis en vaardigheden moet komen die zich beperkt tot 

slechts datgene dat leerlingen nodig hebben voor hun vervolgonderwijs. Hierdoor kunnen 

leerlingen deze kennis en vaardigheden verdiepen op een manier die past bij hun eigen 

talenten en ambities, waardoor de persoonlijke vorming vergroot wordt. Op basis van deze 

kennis kunnen kinderen vakoverstijgend leren denken en werken en komen de vaardigheden 

die de persoonlijke vorming versterken pas echt tot bloei (Platform Onderwijs2032, 2016: 

27). 

2.3.     Samenvatting 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de wetgeving rondom en de regulering van kunstzinnige oriëntatie, 

en dus beeldend onderwijs, pas een recent in gang gezette ontwikkeling is. Metacognitie 
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speelt in bijna alle (beleids)documenten over de vormgeving van kunstzinnige oriëntatie een 

belangrijke rol. Maar, wat is het belang van deze rol in de huidige praktijk van het onderwijs? 

En in hoeverre hebben deze beleidsbeslissingen daadwerkelijk invloed op het onderwijs dat 

gegeven wordt in het basisonderwijs? Cultuur in de Spiegel geeft aan dat de metacognitieve 

vaardigheden, zoals waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren, de kern van het 

cultuuronderwijs zouden moeten zijn, maar zijn ze dat ook? In de analyse wordt dan ook 

gekeken naar de manier waarop de voornemens in deze (beleids)documenten tot uiting komen 

en of er iets is terug te zien in de manier waarop leerkrachten over metacognitie in het 

beeldend onderwijs praten.  
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Hoofdstuk 3: Onderzoek en methode 

In dit hoofdstuk leg ik uit waarom ik gekozen heb voor het interviewen van 

cultuurcoördinatoren en niet voor het interviewen van reguliere leerkrachten. Daarnaast 

bespreek ik de methodologie die gebruikt wordt in deze masterscriptie en beschrijf ik hoe 

deze methodologie mij gaat helpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag. 

3.1.     Cultuurcoördinatoren 

De hoofdvraag zal worden beantwoord door gebruik te maken van informatie die is verkregen 

door het interviewen van drie interne cultuurcoördinatoren (ICC) van basisscholen uit 

Nijmegen en omstreken. Er is gekozen voor cultuurcoördinatoren, doordat zij enerzijds als 

leerkracht cultuuronderwijs verzorgen in de klas en anderzijds nadenken over 

cultuuronderwijs op de basisschool door hun rol als cultuurcoördinator. De coördinatoren 

kunnen hierdoor antwoorden vanuit hun praktijkervaring als leerkracht en daarnaast gebruik 

maken van de wensen die ontstaan voor de invulling van cultuuronderwijs vanuit hun functie 

als ICC’er.  

Een cultuurcoördinator is een groepsleerkracht die uren krijgt toebedeeld voor de coördinatie 

van cultuur op de basisschool waar hij/zij werkzaam is. Sommige scholen hebben meerdere 

leerkrachten met deze taak, maar dit komt slechts zeer zelden voor (Kruiter et al., 2016: 8). 

De ICC’er heeft een sleutelrol in het cultuuronderwijs (Bussemaker & Dekker, 2016: 9). De 

coördinator houdt contact met culturele partners, selecteert en organiseert het culturele aanbod 

van de school, neemt deel aan scholenoverleg over cultuur en enthousiasmeert collega’s voor 

culturele activiteiten (Kruiter et al.., 2016: 8). Bijna 85 procent van de Nederlandse 

basisscholen heeft op dit moment een cultuurcoördinator.
16

 ICC’ers krijgen gemiddeld 28,8 

uur per schooljaar tot hun beschikking, maar in de realiteit blijkt dat er ook veel niet-betaalde 

uren in de coördinatie van cultuur zitten (Kruiter et al., 2016: 8).  

Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen in deze masterscriptie zijn drie ICC’ers 

geïnterviewd. K.A. is werkzaam op basisschool De Hazesprong in Nijmegen. Hij heeft als 

tiener nooit lang stil gestaan bij de pabo, maar ging zich oriënteren op de mogelijkheden die 

pasten bij zijn vakkenpakket en vond de pabo toen toch wel erg leuk. Tijdens de pabo kwam 

hij erachter dat hij graag werkt met kleuters, waardoor hij zich daarin gespecialiseerd heeft. 

Na de pabo heeft hij eerst tien jaar bij de kleuters gewerkt en daarna alle andere groepen in de 
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basisschool doorlopen. Op dit moment is K.A. weer werkzaam bij de kleuters. Het leukste aan 

lesgeven vindt hij dat het lesgeven dicht bij theater ligt. Hij is gevraagd als ICC’er, omdat hij 

erg creatief is in het bedenken van optredens en activiteiten. Vorig jaar heeft hij een burn-out 

gehad, waardoor hij zijn activiteiten als ICC’er nu weer moet oppakken.
17

 

R.T. werkt op basisschool De Sieppe in Groesbeek. Ze staat al 41 jaar voor de klas, waarvan 

37 jaar op de school waar ze nu werkzaam is. Vroeger heeft ze eerst onderwijs gevolgd aan de 

pabo, waarna ze pedagogiek gestudeerd heeft. Na deze opleiding volgde ze ook nog een 

dramaopleiding op HBO-niveau. Ze is dus van origine dramadocent en heeft naast het 

onderwijs lang dramalessen gegeven en poppenkast gespeeld. Op dit moment geeft ze 

onderwijs in groep vier en is ze ICC’er op haar basisschool. Hiervoor is ze gevraagd, doordat 

het aansluit bij haar affiniteit en ze heel enthousiast is over kunst en cultuur.
18

 

Ten slotte is I.K. werkzaam op basisschool De Muze in Nijmegen. Als achttienjarige deed ze 

de lerarenopleiding tekenen en textiel, met daarin een specialisatie voor textiel. In het vierde 

jaar bleek echter dat ze door stemproblemen niet geschikt geacht werd voor het onderwijs. 

Hierna heeft ze een eigen kledingbedrijf en een zeilenmakerij gehad. Ook heeft ze uren 

gemaakt in de horeca. Toen haar dochter twee was, is ze uiteindelijk toch de pabo gaan doen, 

waardoor ze 12,5 jaar geleden alsnog in het onderwijs is beland. Daarnaast heeft ze zeven jaar 

geleden de cursus tot ICC’er gevolgd en is ze steeds meer met cultuuronderwijs gaan doen. 

I.K. geeft aan dat de cirkel met de functie van ICC’er weer rond is, aangezien ze nu 

vakoverstijgend werkt en met culturele vakken bezig is.
19

 

3.2.     Methode 

In dit gedeelte van hoofdstuk drie beschrijf ik de methode die wordt benut voor het 

verzamelen en analyseren van informatie ter beantwoording van de hoofd- en deelvragen. Ik 

leg allereerst uit wat kwalitatief onderzoek behelst, waarna ik verder inga op de manier 

waarop de interviews zijn vormgegeven en welke aanpak gehanteerd wordt voor het 

analyseren van de uit de interviews verkregen informatie. 

3.2.1.     Kwalitatief onderzoek  

Kwalitatief onderzoek kent verschillende vormen en wordt door verschillende onderzoekers 

verschillend omschreven. Bogdan en Biklan (2007), die beiden komen uit het 

                                                 
17

 Interview met K.A.. (09-05-2017) De Hazesprong, Nijmegen. 
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 Interview met R.T.. (10-05-2017) De Sieppe, Groesbeek. 
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 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
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onderwijsonderzoek, beschrijven kwalitatief onderzoek als een parapluterm met de volgende 

eigenschappen: 

The data collected have been termed soft, that is rich in description of people, places, and 

 conversations and not easily handled by statistical procedures. Research questions are not 

 framed by operationalizing variables; rather, they are formulated to investigate topics in all 

 their complexity, in context. While people conducting qualitative research develop focus as 

 they collect data, they do not approach the research with specific questions to answer or 

 hypotheses to test. They also are concerned with understanding behavior from the informant’s 

 own frame of reference. External causes are of secondary importance. They tend to collect 

 their data through sustained contact with people in settings where subjects normally spend 

 their time – classrooms, cafeteria’s, teachers’ lounges, dormitories, street corners (Evers, 

 2015: 18). 

Met andere woorden, kwalitatief onderzoek gaat over de mening, ervaring en kennis van 

mensen in een bepaalde context. Ook Denzin en Lincoln (2005) geven een omschrijving van 

kwalitatief onderzoek:  

Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. It consists of a

  set of interpretative, material practices that make the world visible. These practices transform

  the world. They turn the world into a series of representations, including field notes, 

 interviews, conversations, photographs, recordings, and memos to the self. At this level, 

 qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach to the world. This means 

 that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of, or 

 interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them (Flick, 2007: 2). 

Beide definities besteden aandacht aan het feit dat dingen en mensen door middel van 

kwalitatief onderzoek bestudeerd worden in hun natuurlijke habitat en onderzoekers de 

verkregen informatie proberen te duiden. De invulling van de definities verschilt echter ook. 

Denzin en Lincoln geven aan dat de wereld in kwalitatief onderzoek gezien kan worden als 

een set aan representaties, terwijl Bogdan en Biklan vooral oog hebben voor de manier 

waarop kwalitatieve data wordt verkregen. De twee hier genoemde definities zijn niet 

allesomvattend en zijn bij lange na niet alle definities van kwalitatief onderzoek die te vinden 

zijn. In alle definities valt echter wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken op: 

a) In kwalitatief onderzoek wordt vanuit het gezichtspunt van de onderzochten gewerkt. 

b) Het onderzoek richt zich op hun dagelijkse leven en probeert dit te duiden. 

c) Informatie in kwalitatief onderzoek wordt in de sociale werkelijkheid verzameld. 
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d) De informatie wordt in de directe omgeving van de onderzochten verzameld. 

e) Kwalitatief onderzoek is complex. 

f) Kwalitatief onderzoek vereist doorgaans meerdere methoden om structuren, patronen 

en diversiteit in de sociale werkelijkheid te vinden. 

g) De werkwijze in kwalitatief onderzoek is open en flexibel (Evers, 2015: 19).  

In deze masterscriptie wordt dan ook door middel van interviews getracht de gevoelens, 

ideeën en ervaringen van ICC’ers met of over metacognitie in beeldend onderwijs op de 

basisschool in beeld te brengen en dat te duiden. Dit betekent dat de ICC’ers gevraagd worden 

naar hun persoonlijke mening en opvattingen en de interviewvragen dus op verschillende 

manieren beantwoord kunnen worden (Kallio et al., 2016: 2955). Bij dit onderzoek wordt 

gebruikt gemaakt van interviews en kwalitatief analyseren. Beide technieken worden in het 

vervolg van dit hoofdstuk uitgelegd.  

3.2.2.     Interviews 

Het afnemen van individuele interviews is de meest gebruikte methode voor het verzamelen 

van data in kwalitatief onderzoek (Evers, 2015: 16). Een individueel interview zorgt voor een 

vrijblijvende, gedetailleerde verkenning van een aspect uit het leven van de geïnterviewde. 

Dit aspect bestaat uit iets waar de geïnterviewde ervaring en inzicht in heeft (Charmaz & 

Belgrave, 2014: 348). Ook is het individuele interview uitermate geschikt voor onderzoek dat 

complexe systemen, zoals het onderwijssysteem, probeert te begrijpen en verhelderen (Ritchie 

& Lewis, 2003: 36-37). Door middel van een interview heeft de interviewer controle over de 

constructie van data en wordt de data tegelijkertijd vormgegeven door de belangstelling en 

opmerkingen van de persoon die deelneemt aan dit vraaggesprek (Charmaz & Belgrave, 

2014: 348). De drie geïnterviewden in deze masterscriptie zijn ICC’ers op scholen in 

Nijmegen en omstreken. Zij zullen antwoord geven op vragen die te maken hebben met 

metacognitie in het beeldend onderwijs op de basisschool.  

Het individuele interview kan verschillende vormen aannemen. Elke vorm heeft echter een 

aantal overeenkomsten, namelijk:  

1) De onderzoeker zoekt naar gedetailleerde informatie, zoals voorbeelden, ervaringen en 

verhalen. 

2) De interviewer stelt open vragen, waardoor de geïnterviewde kan reageren op elke 

manier mogelijk, zoals het uitgebreid geven van een antwoord, het oneens zijn met de 

vraag of het inbrengen van nieuwe kwesties. 
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3) Het interviewprotocol bevat geen vaste vragen. De interviewer hoeft zich niet te 

houden aan een bepaalde set vragen, maar mag hiervan afwijken door nieuwe vragen 

te stellen, vragen over te slaan of vragen anders te verwoorden. Ook is het mogelijk 

om elke geïnterviewde andere vragen te stellen (Rubin & Rubin, 2012: 29).  

In deze masterscriptie zal gebruik gemaakt worden van het semigestructureerd interview. Dit 

betekent dat het interview plaatsvindt op een tijdstip dat voorafgaand aan het interview is 

vastgesteld door de geïnterviewde en de onderzoeker. Het interview wordt vormgegeven door 

het vaststellen van een aantal vragen rondom het onderwerp metacognitie in het beeldend 

onderwijs op de basisschool. Daarnaast stelt de interviewer follow-up vragen die van te voren 

niet zijn vastgesteld. De ICC’ers worden tevens aangemoedigd om tijdens het interview zo 

uitgebreid en gedetailleerd als mogelijk de vragen te beantwoorden (31). Het 

interviewprotocol behorend bij dit onderzoek is te vinden in bijlage B. Na het voeren van de 

interviews wordt de opgenomen data getranscribeerd. Een transcriptie is een document waarin 

de data in meer of minder letterlijke vorm is uitgeschreven (Evers, 2015: 27). De transcripties 

van de interviews die hebben plaatsgevonden met de ICC’ers zijn te vinden in bijlage C.  

3.2.3.     Kwalitatief analyseren 

Om de door middel van interviews verzamelde data interpretabel te maken, wordt de data 

bewerkt door belangrijke uitspraken en begrippen te coderen (Evers, 2015: 49). Dit is 

belangrijk, omdat interviews veel data opleveren die in eerste instantie ongeordend en 

onoverzichtelijk is (Ritchie & Lewis, 2003: 214). Om de datasets te ordenen, zal daarom 

kwalitatieve analyse plaatsvinden.  

Qualitative analysis asks such questions as: what kinds of things are going on here? What are

  the forms of this phenomenon? What variations do we find in this phenomenon? That is, 

 qualitative analysis is addressed to the task of delineating forms, kinds and types of social

  phenomenal; of documenting in loving detail the range of things that exist (214). 

De eerste stap in het analyseren van de data is het segmenteren en coderen van de informatie 

(Evers, 2015: 68). Dit zorgt voor de sortering van de data (Ritchie & Lewis, 2003: 214). In 

deze masterscriptie is de analysetechniek die daarvoor gebruikt wordt die van het open 

coderen. Dit betekent dat de relevante of interessante zaken in de data worden gecodeerd, 

zonder dat er daarbij heel gericht gezocht wordt naar een specifiek antwoord. Dit houdt 

specifiek in dat alles wat belangrijk zou kunnen zijn door middel van close reading wordt 

voorzien van een code (Evers, 2015: 89). Ook wil dit zeggen dat de data in deze eerste stap 
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niet gemanipuleerd wordt, zodat bijvoorbeeld de taal van de ICC’ers hun eigen taal blijft 

(Ritchie & Lewis, 2003: 214). In het tweede stadium van de analyse zal axiaal gecodeerd 

worden. Dit behelst het inzoomen op elke categorie, waarna kenmerken van die categorie 

worden bestudeerd en er relaties met andere categorieën gelegd worden. Dit leidt tot 

manipulatie van de eerder verkregen open codes middels samenvoeging, hernoeming en 

splitsing, waardoor elke categorie geduid wordt (Evers, 2015: 98). Deze analysetactiek zorgt 

er dus voor dat codes met elkaar in verbinding komen te staan en patronen, verschillen en 

overeenkomsten tussen de ICC’ers aan het licht komen (68). Ten slotte vindt er overstijgende 

interpretatie plaats. Dit betekent dat de verbanden die aan het licht zijn gekomen door het 

axiaal coderen worden verklaard en in verband gebracht worden met al bestaande theorie over 

metacognitie in het beeldend onderwijs (68). Het verklaren van de verbanden ligt in het hart 

van kwalitatief onderzoek. Datasets zijn namelijk vaak rijk aan verklaringen van fenomenen, 

zoals in dit geval de doelen en wensen voor metacognitie bij beeldend onderwijs op de 

basisschool (Ritchie & Lewis, 2003: 215).  

3.3.     Samenvatting 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat dit onderzoek een kwalitatief onderzoek is. Dit 

betekent in dit geval dat drie cultuurcoördinatoren uit Nijmegen en Groesbeek geïnterviewd 

worden door middel van semigestructureerde interviews. De verkregen data ondergaat 

vervolgens open codering, waarna de gevonden codes met elkaar in verband worden gebracht 

en gemanipuleerd worden door middel van axiaal coderen. Ten slotte vindt een overstijgende 

interpretatie plaats, waardoor de gevonden verbanden met elkaar in verband gebracht worden.  
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Hoofdstuk 4: Metacognitie in het onderwijs – in theorie 

In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe metacognitie in de theorie vorm krijgt in het beeldend 

onderwijs op de basisschool. Hoe ziet dit er volgens de theorie uit en wat is de beste vorm 

waarin metacognitief onderwijs gegoten dient te worden? Ik zal in dit hoofdstuk allereerst 

bespreken wat het doel van metacognitie in het beeldend onderwijs is, waarna ik verder twee 

deelhoofdstukken wijd aan de manier waarop de instructie en beoordeling van metacognitie in 

theorie plaatsvinden. Dit hoofdstuk dient daarmee ter beantwoording van de eerste deelvraag: 

welke metacognitieve doelen en vaardigheden spelen volgens de theorie een rol in het 

kunstonderwijs op de basisschool?  

4.1.     Doel van metacognitie in het beeldend onderwijs  

Metacognitie in het beeldend onderwijs heeft niet slechts één doel. Er zijn verschillende 

theoretici en onderzoekers die verschillende doelen toekennen aan metacognitie en het belang 

van metacognitie in het beeldend onderwijs. In dit deelhoofdstuk bespreek ik de 

metacognitieve doelen die de meeste ondersteuning krijgen vanuit het theoretische veld.  

4.1.1.     Creatieve proces 

Creativiteit is een van de vaardigheden die behoort tot de zogenaamde hogere orde 

denkvaardigheden. Dit is echter een beperkte opvatting van creativiteit die past bij de 

individualistische definitie van creativiteit: ‘Creativity is a new mental combination that is 

expressed in the world’ (Sawyer, 2012: 7). Er zijn echter nog meer vormen van creativiteit, 

zoals de opvatting dat de uitvoering van creatief werk essentieel is voor het creatieve werk. 

Hierbij past het tweetraps model dat the balloon genoemd wordt. Dit model bestaat uit acht 

verschillende fasen, zoals het vinden van een probleem, het bedenken van ideeën en het 

selecteren van de beste oplossing (87-88). Het creatieve proces, dat leidt tot een uiting van 

creativiteit, is zodoende afhankelijk van metacognitie, doordat metacognitieve instructie op 

creatieve vaardigheden een positief effect heeft (De Jong, 2017: 74) en het creatieve proces 

vraagt om een sterk probleemoplossend vermogen en het inzetten van strategie. Metacognitie 

in het primair onderwijs versterkt het creatieve proces, maar andersom helpt het creatieve 

proces ook bij het vergroten van de metacognitieve competenties bij een kind. Het is hierbij 

van belang dat kinderen leren om originele ideeën te verzinnen voor het maken van een 

creatief product (Van de Kamp et al., 2017: 95). Metacognitie kan hierbij ingezet worden als 

een didactisch proces, dus als hulpmiddel om tot een grotere creativiteit te komen en kan 

tegelijkertijd getypeerd worden als een soort kennis die nodig is bij het boeken van 
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vooruitgang bij het leren van kennis en vaardigheden. Kinderen moeten in het beeldend 

onderwijs dan ook gestimuleerd worden in hun overtuigingen en attitudes en moeten leren 

risico’s te nemen. Daarnaast is het van belang dat kinderen doorzetten in hun creatieve proces, 

ook al lijkt het in eerste instantie niet te lukken. Ten slotte is het belangrijk dat kinderen leren 

dat de metacognitieve vaardigheden die ze leren tijdens het creatieve proces ook kunnen 

worden ingezet in andere vakken en kunnen leiden tot nieuwe ervaringen en experimenten. 

Kinderen leren in het creatieve proces hun verbeelding te gebruiken, hun eigen proces vorm te 

geven, origineel te zijn en hun eigen proces naar waarde te beoordelen (Sawyer, 2017: 15). 

Het creatieve proces is dus een onderzoek naar het eigen leerproces en leidt tot een 

verbetering van de kennis hierover. Deze verbeterde kennis dirigeert vervolgens het creatieve 

proces en zo staan het creatieve proces, metacognitieve kennis en metacognitieve 

vaardigheden direct met elkaar in verbinding (Marshall & D’Adamo, 2011: 12).  

4.1.2.     Denk- en leervaardigheden 

Een ander belangrijk doel van metacognitie in het onderwijs is het ontwikkelen van denk- en 

leervaardigheden bij kinderen. Het creatieve proces, dat in de vorige paragraaf kort behandeld 

is, speelt daarin een cruciale rol. Flavell beweert hierbij dat het belang van metacognitie in het 

onderwijs ligt in “teaching children and adults to make wise and thoughtful life decisions as 

well as to comprehend and learn better in formal educational settings” (Robson, 2016: 188). 

Volgens Flavell leert een kind beter door het gebruik van metacognitieve vaardigheden, maar 

maakt het als volwassene ook nog eens verstandigere beslissingen over het leven. Het is 

interessant om te kijken of leerkrachten en cultuurcoördinatoren in het onderwijs dit effect 

van metacognitie ook noemen. Ook Pintrich (2002) stelt dat metacognitieve kennis ervoor 

zorgt dat kinderen beter presteren en leren. Dit komt, doordat kinderen die hun eigen sterktes 

en zwaktes kennen zich kunnen aanpassen aan diverse taken en hierdoor beter zullen leren 

(222). De praktijk van denken en maken wordt door metacognitie dus op elkaar afgestemd 

(Wesseling, 2012: 39). Dit blijkt ook uit het feit dat kinderen die nadenken over hun eigen 

handelen tijdens het maken van een beeldend werk vaker toezicht houden op hun eigen 

proces, meer nadenken over hun eigen proces en meer strategieën bedenken voor het oplossen 

van problemen waar ze tegen aanlopen (Goldberg, 2005: 74). De vaardigheid om een creatief- 

of leerproces zelf te reguleren heeft dan ook invloed op het resultaat van een kind (Jiang et al., 

2016: 404). Metacognitie bepaalt voor veertig procent het leerresultaat. Daarmee is het een 

belangrijkere factor dan bijvoorbeeld intelligentie of motivatie (De Jong, 2017: 74). Dit blijkt 

bijvoorbeeld ook uit het feit dat kinderen met dezelfde intelligentie, maar minder 
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metacognitieve kennis en vaardigheden, vaak lager scoren dan een leeftijdsgenoot met meer 

metacognitieve vaardigheden (Hidayah et al., 2016: 1175). Elliot Eisner (2002) schrijft dan 

ook over het feit dat kunstonderwijs, waaronder beeldend onderwijs, ervoor zorgt dat 

kinderen hun mind ontwikkelen. 

A major aim of arts education is to promote the child’s ability to develop his or her mind 

through the experience that the creation or perception of expressive form makes possible. In 

this activity sensibilities are refined, distinctions are made more subtle, the imagination is 

stimulated, and skills are developed to give form feeling (24). 

Dit betekent dat deze interpretaties van metacognitie betrekking hebben op cognitieve 

vaardigheden en identiteit.  

Dit doel van metacognitief onderwijs, dus het vergroten van denk- en leervaardigheden in 

kinderen, kan bereikt worden op verschillende manieren. Marshall en D’Adamo (2011) 

stellen bijvoorbeeld een onderwijssituatie voor waar kunstonderwijs gezien wordt als het doen 

van onderzoek. Ze gaan hierbij uit van de veronderstelling dat kunst een leerproces is dat 

wordt aangedreven door nieuwe kennis die kunstenaars zelf construeren of ontdekken. In deze 

situatie ligt het accent in kunstonderwijs op artistiek denken, het creatieve proces en 

conceptuele vaardigheden. Daarnaast functioneren de eindproducten van kinderen als bewijs 

voor het leren. De eindproducten staan in verband met het proces van de leerlingen. Ook is 

het kunstonderwijs hierdoor zelfsturend. De leerkracht formuleert de opdracht, maar het kind 

vult deze zelf in. Hierdoor is het mogelijk dat het kind allerlei processen, onderwerpen en 

methodes bestudeert. Kunstonderwijs dat gezien wordt als het doen van onderzoek bevordert 

om die redenen ook metacognitie, doordat het ‘onderzoekingen’ of activiteiten incorporeert 

die aandacht vestigen op de denk- en leerprocessen die zich voordoen als kinderen kunst 

maken (12).  

Een andere manier waarop de denk- en leervaardigheden in het beeldend onderwijs vergroot 

kunnen worden is door gebruik te maken van het uitgangspunt van Hetland et al. (2007) dat in 

het boek Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education beschreven wordt. Zij 

gaan ervan uit dat er in het beeldend onderwijs sprake is van een ‘verborgen curriculum’. De 

twee basissectoren van het kunstonderwijs zijn het aanleren van een ambacht en het leren over 

de kunstwereld buiten de klas. Hetland et al. onderscheiden echter nog zes andere cognitieve 

en mentale disposities die zich ontwikkelen bij leerlingen in het kunstonderwijs (4-5). Deze 

acht vaardigheden samen noemen zij de eight Studio Habits of Mind. 
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1) Ontwikkelen van vaardigheden: het kind leert gereedschappen en materialen te 

gebruiken. Daarnaast maakt het kennis met artistieke conventies, zoals het perspectief. 

2) Aanpakken en doorzetten: het kind leert problemen omarmen en vormt een mentale 

staat die problemen ijverig aanpakt.  

3) Verbeelding: het kind leert niet-observeerbare dingen mentaal af te beelden en stelt de 

volgende stap in het proces in gedachten voor. 

4) Expressie: het kind leert om creatieve producten te maken die een idee, gevoel of 

betekenis overdragen. 

5) Observatie: het kind leert om visuele contexten op een andere manier te bekijken en 

ziet hierdoor dingen die het anders niet zou zien.  

6) Reflectie: het kind leert meedenken met een aspect van het eigen of andermans werk. 

Daarnaast beoordeelt het kind het eigen werk en leerproces.  

7) Verruimen en verkennen: het kind omarmt de kans om te leren van fouten en 

ongelukken en gaat op onderzoek uit zonder vooropgesteld plan. 

8) Inzicht in de kunstwereld: het kind leert over kunsthistorie en maakt kennis met de 

kunstwereld en de bredere maatschappij (Sawyer, 2017: 13; Hetland et al., 2007: 6). 

De habits of mind benoemen metacognitie dus niet concreet, maar worden sterk beïnvloed 

door metacognitie, doordat het eigenlijk in elk onderdeel terugkomt. Het kind is door middel 

van deze acht vaardigheden bezig met het vergroten van de metacognitieve kennis en het 

verbeteren van de metacognitieve vaardigheden. Als een kind nadenkt over zijn eigen denk- 

of leerproces moet het namelijk verbeelden hoe de volgende stap eruit ziet of kunnen oordelen 

over de stappen die hij al gemaakt heeft. Daarnaast zorgt metacognitie ervoor dat een kind 

kan leren van fouten én problemen met twee handen aangrijpt om ze op te lossen. Hierin is 

het verbeelden van de volgende stap en het aangrijpen van problemen kenmerkend voor de 

metacognitieve vaardigheden van een kind, terwijl het oordelen over de gemaakte stappen tot 

nieuwe metacognitieve kennis leidt en invloed heeft op de volgende toepassing van 

metacognitieve vaardigheden.  

In dit deelhoofdstuk zijn twee metacognitieve doelen van het beeldend onderwijs behandeld. 

Het creatief proces is, zo blijkt uit dit deelhoofdstuk, afhankelijk van metacognitie. De 

uitvoering van het proces is hierbij belangrijk, omdat kinderen tijdens het creatieve proces een 

probleemoplossend vermogen en inzet van strategie nodig hebben. Instructie hierop heeft een 

positief effect. Dit betekent dat metacognitie zowel een didactisch proces is als een soort 

kennis die nodig is voor het creatief proces. Het creatief proces is namelijk een onderzoek 
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naar het eigen leerproces en vergroot de metacognitieve kennis, terwijl het ook leidt tot een 

creatief beeldend product. Daarnaast leidt metacognitie in het beeldend onderwijs tot het 

ontwikkelen van denk- en leervaardigheden, waardoor kinderen beter leren en presteren. Door 

metacognitie zou denken en maken dan ook op elkaar moeten worden afgestemd. Daarnaast 

kwam in dit hoofdstuk naar voren dat Flavell beweert dat kinderen door metacognitie betere 

levensbeslissingen maken. De betere denk- en leervaardigheden kan een kind volgens dit 

deelhoofdstuk verkrijgen door kunstonderwijs in te richten als onderzoek, waarbij het 

belangrijk is dat de kinderen zelf dingen ontdekken en hun opdrachten voorzien van een eigen 

invulling. Ten slotte beweren Hetland et al. dat het kunstonderwijs een verborgen curriculum 

heeft, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen acht vaardigheden die elk beïnvloed 

worden door metacognitie. Dit leidt tot een aantal vragen die bij het analyseren van het 

interviewmaterialen een rol zullen spelen: 

1) Wordt denken en maken door metacognitie op elkaar afgestemd? 

2) Maken kinderen door middel van metacognitie in hun latere leven betere 

levensbeslissingen? 

3) In hoeverre speelt onderzoek en eigen invulling een rol in de manier waarop het 

onderwijs is ingericht? 

4) Is het belang van de acht leervaardigheden van Hetland et al. terug te zien in het 

onderwijs? 

In het volgende deelhoofdstuk beschrijf ik een aantal manieren waarop de doelen van 

metacognitie in het beeldend onderwijs bereikt kunnen worden door middel van instructie.  

4.2.     Instructie op metacognitie door leerkrachten 

In dit deelhoofdstuk bespreek ik manieren waarop instructie op metacognitie plaatsvind. Dit 

betekent dat ik uitleg wat de rol van instructie op metacognitie inhoudt en dat ik een aantal 

voorbeelden noem van manieren waarop leerkrachten de metacognitieve kennis en 

vaardigheden van kinderen door middel van instructie kunnen beïnvloeden. Waarom is het 

nodig dat deze instructie plaatsvindt en wat is volgens de theorie de juiste manier om kinderen 

metacognitieve vaardigheden te leren?  

4.2.1.     Waarom is instructie nodig? 

Instructie op metacognitieve vaardigheden is nodig, doordat leerkrachten uitingen van 

metacognitie door kinderen kunnen ondersteunen en het nadenken over het eigen denk- en 

leerproces kunnen aanwakkeren (Robson, 2016: 188). Een andere reden is dat slechts enkele 
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kinderen metacognitieve kennis en vaardigheden zelfstandig aanleren. Het merendeel van de 

kinderen heeft hier ondersteuning bij nodig (Pintrich, 2002: 223). Minder gemotiveerde 

leerlingen profiteren bijvoorbeeld van een expliciete instructie op metacognitie, doordat ze 

hierdoor meer gebruikmaken van strategie en hun motivatie voor een goed resultaat 

terugvinden (Rieser et al., 2016: 539). Leerkrachten kunnen er dus niet vanuit gaan dat 

kinderen vanzelf nadenken over een proces, op onderzoek uitgaan en ideeën vormgeven 

(Alter, 2009: 1). Dit blijkt ook uit figuur 1 – dat te zien is in deelhoofdstuk 1.1.1.2. – waarin 

staat aangegeven dat ieder kind op een andere manier leert en hierdoor op een andere wijze 

met metacognitie bezig is. Veelvuldig onderwijs op metacognitie is dus nodig om de regulatie 

van deze kennis en vaardigheden een gewoonte te maken (Van de Kamp et al., 2015: 49), 

zodat kinderen ook zonder de expliciete instructie van leerkrachten hun metacognitieve 

vaardigheden inzetten bij het oplossen van een probleem en hierdoor gemotiveerd blijven om 

te blijven leren. Instructie op metacognitie tijdens beeldend onderwijs kan hierbij een steun in 

de rug zijn, doordat kinderen beter leren als ze gemotiveerd en betrokken zijn bij een fysieke 

activiteit, zoals handenarbeid en tekenen. Door middel van deze activiteiten zijn kinderen 

cognitief betrokken bij het proces en begrijpen ze beter wat correct en incorrect is 

(Chatzipanteli et al., 2016: 1226). 

Kupers en Van Geert (2017) schrijven in het artikel ‘Wat weten we over creativiteit van 

kinderen op de basisschool?’ dat het onderwijs fungeert als een complex dynamisch systeem. 

Dit betekent dat het onderwijs afhankelijk is van zijn omgeving (44). Kupers en Van Geert 

maken in het artikel gebruik van een complex dynamisch systeem dat uitlegt hoe creativiteit 

op een bassischool in zijn werking gaat. Dit model is ook toepasbaar op metacognitie, doordat 

creativiteit en metacognitie, zoals blijkt uit paragraaf 4.1.1., in elkaars verlengde liggen. Het 

complex dynamische systeem voor metacognitie in het onderwijs is te vinden in figuur 2. De 

metacognitieve uitingen in het hier-en-nu vormen de kern van dit model. Deze uitingen 

ontstaan uit een interactie met de ander, bijvoorbeeld de ouders of de leerkracht (47). De 

Russische psycholoog Lev Vygotsky, hoewel hij eerder schreef dan Kupers en Van Geert, 

deelt deze mening. Hij zegt namelijk dat kinderen kennis, zoals metacognitieve kennis, 

construeren door interacties met mensen uit hun omgeving, ofwel met de ander (Robson, 

2016: 188). Het kind en de ander bespreken tijdens het (maak)proces welke handelingen ze 

verrichten en welke handelingen ze nog moeten verrichten. Op deze manier leert zowel het 

kind als de ander door middel van cognitie over hun eigen metacognitieve uitingen (Kupers & 

Van Geert, 2017: 47). Op lange termijn ontstaat metacognitie als persoonskenmerk (49). Door 
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de tijd heen is metacognitie iteratief. Dit betekent dat iedere stap voortkomt uit een stap die 

eerder is gezet en input is voor wat er op een ander moment gaat gebeuren. In figuur 2 is 

daarnaast te zien dat de metacognitie van een kind op verschillende tijdschalen met elkaar in 

verbinding staat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het mechanisme van emergentie; metacognitieve 

uitingen ontstaan uit metacognitieve handelingen in het hier-en-nu en vervolgens ontstaat 

daaruit metacognitie als een persoonlijke eigenschap. Daarnaast is er sprake van begrenzing. 

Dit betekent dat bepaalde processen in het hier-en-nu onwaarschijnlijk worden door de 

daaraan gekoppelde ontwikkeling op lange termijn (48-49). Bijvoorbeeld, als een leerkracht 

alleen maar opdrachten geeft waarbij een kind alleen het voorbeeld hoeft te volgen en dus 

geen gebruik moet maken van metacognitieve kennis en vaardigheden, is het onwaarschijnlijk 

dat een kind die uiteindelijk uit zichzelf gaat toepassen. Ten slotte blijkt uit figuur 2 dat de 

individuele en sociale kant op alle niveaus met elkaar in verbinding staan (49). 

4.2.2.     Verschillende vormen van instructie 

De instructie op metacognitieve kennis en vaardigheden kent vele vormen. In dit 

deelhoofdstuk bespreek ik een aantal van de manieren waarop metacognitie onderwezen 

Figuur 2: Het complete complex dynamische systeemmodel van de ontwikkeling van metacognitie 
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wordt. Metacognitie wordt niet onderwezen in een apart schoolvak en is daardoor anders dan 

rekenen en taal. Het is bij metacognitie juist belangrijk dat metacognitieve kennis en 

vaardigheden een plaats krijgen binnen het reguliere onderwijs, zoals in de schoolvakken 

tekenen en handvaardigheid (Pintrich, 2002: 223). De volgende handelingen van kinderen 

wijzen onder andere op gebruik van metacognitie in beeldend onderwijs: organisatie van de 

eigen werkruimte en materialen, maken van een effectieve planning voor de onderwijstijd, 

onafhankelijk maken van een artistieke beslissing, analyseren en beoordelen van het eigen en 

andermans werk, reflectie op het eigen handelen, vergelijken van geschreven en visuele 

informatie over verschillende kunstvormen, verzinnen van ideeën en concepten, 

rechtvaardigen van genomen beslissingen en oplossen van visuele problemen met geen of 

bijna geen begeleiding (Alter, 2009: 6).  

Bij het bijbrengen en aanleren van metacognitieve kennis en vaardigheden is het belangrijk 

dat kinderen naar een doel toe kunnen werken. Het is hierdoor handig dat leerlingen of 

leerkrachten een doel voor de les kiezen en daar op gereflecteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld 

door middel van een discussie tussen het kind en de leerkracht of tussen het kind en 

medeleerling(en). Ook is het een mogelijkheid dat leerkrachten een strategie voordoen 

(modeling) en daarbij uitleg geven. Op deze manier hebben de kinderen een model dat 

functioneert als een voorbeeld voor hun eigen gedachtepatronen (Pintrich, 2002: 223-224). 

Kinderen kunnen ook inspiratie vinden in het kijken naar kunst van kunstenaars. Deze werken 

verwekken interesse en discussie en moedigen de kinderen daarnaast aan om kunstconcepten 

te onderzoeken en ontwikkelen. De werken van kinderen zelf bezitten deze kwaliteit ook. Het 

is hierdoor aan te raden dat leerkrachten zowel groepsgewijs als individueel met de kinderen 

reflecteren op de resultaten van een beeldende les (Alter, 2009: 9). Uit het model in figuur 2 

blijkt daarnaast dat metacognitie ontstaat in een proces dat plaatsvindt tussen kind en 

omgeving. Dit leidt tot de conclusie dat het is aan te raden om kinderen in tweetallen of 

groepen te laten werken, waardoor de kinderen elkaar feedback kunnen geven en ze samen 

kunnen nadenken over de stappen die ze gezet hebben of nog moeten zetten. Ten slotte kan 

een leerkracht vragen stellen over het proces van een kind, kan het kind zelf vragen verzinnen 

over het proces en kan de leerkracht vragen of het kind zijn gedachtes gedurende een proces 

hardop verwoordt, zodat de leerkracht inzicht krijgt in het handelen van een kind en hierop 

kan bijsturen (Chatzipanteli et al., 2015: 1225). Leerkrachten en kinderen kunnen bij vragen 

over het proces bijvoorbeeld aandacht besteden aan de betekenis van een tekening en aan de 

verandering die het kind nog gaat aanbrengen in het werk (Hetland et al., 2007: 65). 
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Leerkrachten moeten dus een sfeer creëren waarin het mogelijk is dat kinderen aan de slag 

gaan met het vergroten van hun metacognitieve kennis en vaardigheden (Rieser et al., 2016: 

527).  

In het volgende gedeelte van dit deelhoofdstuk behandel ik vijf tactieken die gebruikt kunnen 

worden bij het vergroten en bijbrengen van metacognitie bij kinderen. Het eerste middel dat 

leerkrachten kunnen benutten is de herziene taxonomie van Benjamin Bloom. In de jaren 

vijftig van de twintigste eeuw ontwierp Bloom een taxonomie die diende voor het 

categoriseren van cognitie tijdens lessen in het onderwijs (Mortom, 2016: 171). De eerste 

versie kende zes vaardigheden, namelijk in oplopende volgorde: kennis, begrip, toepassing, 

analyse, synthese en evaluatie. In 2001 is de taxonomie herzien en zijn synthese en evaluatie 

van plaats verwisseld. Deze herziene taxonomie is te vinden in figuur 3. Over het algemeen is 

er een overeenkomst bereikt over het feit dat de onderste twee vaardigheden geëtiketteerd 

worden als lagere orde cognities, terwijl de vier andere vaardigheden erkend worden als 

hogere orde cognities (Sweet et al., 2016: 7-8). Bloom ziet de taxonomie niet alleen als een 

beoordelingsinstrument, maar gelooft ook dat het gebruikt kan worden bij de opzet van een 

Figuur 3: De herziene taxonomie van Bloom en de vier kennisdimensies 
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les. Het instrument kan een leidraad zijn voor doelen en activiteiten in het (beeldend) 

onderwijs (Krathwohl, 2002: 212). In de herziene taxonomie is sinds de herziening ook een 

definitieve plaats voor metacognitieve kennis ingeruimd. Er wordt nu erkend dat metacognitie 

ten grondslag ligt aan de manier waarop een kind leert en structureert (214). Bij het gebruik 

van deze taxonomie krijgt een leerkracht beter zicht in het soort kennis en de cognitieve 

processen die een kind beheerst, waardoor het mogelijk is een les aan te passen aan de 

kwaliteiten van een kind (216). De verschillende soorten kennis en processen die een rol 

spelen in de herziene taxonomie zijn ook te zien in figuur 3. Maar, in hoeverre heeft deze 

theoretische ontwikkeling geleid tot een verandering in de praktijk?  

Een tweede manier dient ter begeleiding van het creatieve proces. Zoals in de paragrafen 

4.1.1. en 4.1.2. naar voren is gekomen, heeft metacognitie een belangrijke rol in het creatieve 

proces. Het begeleiden van creatieve processen is lastig, doordat het proces van ieder kind 

anders is (De Jong, 2017: 77). Om deze reden ontwikkelde Avans Hogeschool de 

creatiewijzer die bestaat uit een set kaarten die de negen stappen van het creatief procesmodel 

tonen. Deze wijzer dient ter vergroting van de metacognitieve competenties en is te vinden in 

bijlage D (74). Met de kaarten in de creatiewijzer kunnen kinderen hun eigen creatieve proces 

visueel maken, waardoor kinderen hier meer inzicht in krijgen. Het proces wordt tegelijkertijd 

ook zichtbaar gemaakt voor de leerkracht. Als kinderen de wijzer regelmatig gebruiken, zal 

niet alleen de metacognitieve kennis over hun eigen proces toenemen, maar ook de 

metacognitieve vaardigheden. Hiermee heeft een kind dan de mogelijkheid om zijn creatieve 

proces tussentijds te gaan sturen (75). 

Ten derde stellen Meyer (2013) en Selden Barnes (2009) dat er bij visuele geletterdheid 

gebruik gemaakt wordt van min of meer dezelfde cognities als bij geschreven geletterdheid. 

Het is hierdoor een goede oefening om een authentieke schrijftaak te betrekken bij het 

beeldend onderwijs. waardoor ook de vaardigheid in schrijven verbetert (Selden Barnes, 

2009: 41; Meyer, 2013: 82). Als kinderen tegelijkertijd schrijven en tekenen, kunnen 

leerkrachten meer inzicht verwerven in de denk- en leervaardigheden van een kind dan bij een 

van de twee alleen (Meyer, 2013: 84). Ook helpen geschreven reflecties leerlingen bij het 

beter begrijpen van nieuwe concepten in hun werk en krijgen de kinderen zelf meer inzicht in 

hun manier van werken (Selden Barnes, 2009: 41), doordat ze gedwongen worden om te 

reflecteren op hun eigen gedachten en ideeën (44). 
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Ook kan als vierde middel gebruik gemaakt 

worden van een format dat opgesteld is voor 

het onderzoeken van kunstwerken en 

kinderkunst. Dit format bestaat uit vier delen, 

namelijk: beschrijven, analyseren, reflecteren 

en verbinden. Het format is te vergelijken 

met het vierfasenmodel voor kunstzinnige 

vorming van de SLO.  Het vierfasenmodel is 

te vinden in figuur 4. Beschrijven roept op tot 

observatie en het gedetailleerd opsommen 

van visuele kenmerken van een kunstwerk 

(Marshall & D’Adamo, 2011: 15). Dit is min 

of meer te verbinden met het onderdeel oriëntatie uit het vierfasenmodel, omdat een kind 

daarin geprikkeld wordt tot het verkennen van een opdracht of thema (De Jong, 2017: 79). 

Beschrijven kan hierbij gezien worden als een onderdeel van de oriëntatie voor een opdracht. 

Vervolgens vindt de analyse plaats. Dit betekent dat het kind feiten verzamelt door middel 

van onderzoek. Deze feiten kunnen belangrijke aspecten van een kunstwerk zijn, zoals de 

intentie van een artiest of kind, de betekenis achter een kunstwerk en de manier waarop deze 

betekenis uitgedrukt wordt (Marshall & D’Adamo, 2011: 15). In het vierfasenmodel is deze 

manier van werken te vergelijken met het doen van onderzoek, aangezien kinderen in deze 

fase op zoek gaan naar een manier waarop ze hun eigen idee moeten vormgeven en uitdragen. 

Ze analyseren in feite hun eigen (aanstaande) kunstwerk. In het vierfasenmodel voeren 

kinderen vervolgens hun taak uit (De Jong, 2017: 79). Deze stap kan echter niet verbonden 

worden met het format voor onderzoek naar een kunstwerk. Vervolgens kennen beide 

modellen het onderdeel reflecteren. In het format van D’Adamo brengt reflecteren nadenken 

over de betekenis van een werk en de persoonlijke interpretatie daarvan met zich mee 

(Marshall & D’Adamo, 2011: 15). In het SLO-model moeten kinderen tijdens reflectie 

nadenken over hun eigen keuzes en beslissen of het werk dat ze gemaakt hebben wel uitdraagt 

wat ze willen uitdragen. In het vierfasenmodel wordt daarnaast opgemerkt dat reflectie in elke 

stap plaatsvindt en niet enkel dient als een enkele stap in het proces (De Jong, 2017: 80). Dit 

verschilt dus wel met het format van D’Adamo. Reflectie kan - zo blijkt uit paragraaf 1.1.2. – 

gezien worden als een belangrijk onderdeel van het denk- en leerproces, aangezien het 

waardevolle informatie oplevert voor het verbeteren van metacognitieve kennis en 

metacognitieve vaardigheden. Reflecteren is op zichzelf dus niet metacognitief, maar leidt tot 

Figuur 4: Het vierfasenmodel van SLO 
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een verbetering van de metacognitie en kan hierdoor gezien worden als een belangrijk 

onderdeel van metacognitie. Ten slotte verbinden de kinderen hun kunstwerken met 

doelstellingen voor nieuwe ideeën en plannen ze vooruit naar nieuwe werken dat ze willen 

maken (Marshall & D’Adamo, 2011: 15; De Jong, 2017: 79-80). Deze stap komt overeen in 

beide modellen. De structuur van beide modellen, die dus vrijwel met elkaar overeenkomen, 

promoot metacognitie, doordat het kinderen laat nadenken over elke stap dat ze zetten en 

oproept tot het maken van plannen voor een nieuw creatief proces. 

Ten slotte is de Entry Point (EP) Approach van Howard Gardner een vijfde manier om de 

kinderen bewust te maken van hun metacognitieve kennis en vaardigheden. Het instrument 

heeft als doel om verschillende perspectieven waaruit een kunstwerk kan worden bekeken te 

ervaren, onderzoeken en erop te reflecteren. Deze benadering is voor het eerst geïntroduceerd 

in 1991 en kende toen geen verbinding met het beeldend onderwijs (Davis, 2000: 342). Deze 

benadering is te gebruiken als reflectiemiddel op bestaande kunst of op werk dat door de 

kinderen gemaakt is. Het is niet inzetbaar tijdens het creatieve proces. In een EP Approach 

kan kennis opgevat worden alsof het gelokaliseerd is in een kamer met vijf muren. Elke muur 

heeft een raam dat gemaakt is met verschillende kleuren glas, waardoor elk raam een andere 

vorm van kennis symboliseert. Davis brengt de EP Approach in verbinding met het beeldend 

onderwijs en stelt de volgende vijf ramen voor. 

1) Esthetisch: dit raam belicht de oppervlakkige en zintuiglijke kwaliteiten van een 

kunstwerk, zoals het perspectief, de compositie en het kleurgebruik. 

2) Narratief: dit raam ontdekt de verhalen die schuilgaan achter een kunstwerk, zoals een 

verhaal over wat er gebeurt in een kunstwerk. 

3) Logisch-kwantitatief: dit raam brengt problemen naar voren die moeten worden 

opgelost. Kinderen moeten bijvoorbeeld nadenken over keuzes die gemaakt zijn bij de 

creatie van een werk.  

4) Fundamenteel: dit raam werpt licht op de filosofische kwesties rondom een kunstwerk. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag wat een kunstwerk precies kunst maakt. 

5) Experimenteel: dit raam vindt mogelijkheden voor actief leren. Kinderen worden 

hierbij gevraagd om op een creatieve manier te reageren op het werk dat getoond 

wordt. Ze reageren dus op het werk door middel van een eigen creatieve creatie (343-

344). 
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Deze benadering biedt kinderen een manier om na te denken over verschillende strategieën 

die ze kunnen toepassen bij het maken van een eigen werk en geeft hen inzicht in de manieren 

die anderen toepassen. Ook kunnen ze nadenken over een manier die het beste bij hen past. 

Dit model geeft kinderen dus een indruk van andermans denkprocessen en zorgt ervoor dat ze 

bewust bezig zijn met reflecteren, waardoor ze hun eigen denken ontwikkelen. Hierdoor 

kunnen ze de opgedane kennis meenemen in hun eigen creatieve proces en daarin stappen 

zetten (350).  

Instructie op metacognitie is nodig, omdat instructie metacognitieve uitingen ondersteunt en 

kinderen stimuleert om na te denken over hun eigen denk- en leerprocessen. Ook is slechts 

een kleine elite in staat om zelfstandig metacognitieve kennis en vaardigheden te leren en 

moet een kind veelvuldig bezig zijn met metacognitie om het reguleren van eigen gedrag een 

gewoonte te maken. Verder blijkt uit het complex dynamische systeemmodel van de 

ontwikkeling van metacognitie dat de metacognitieve competentie van een kind afhankelijk is 

van de omgeving en in interactie met de ander versterkt of afzwakt. Elke stap komt voort uit 

een ander, dus als een kind veel bezig is met metacognitieve kennis en handelingen zal het er 

meer ervaring in opdoen, terwijl het de competentie zal verliezen als het kind er niet of op een 

onjuiste manier mee bezig is. In dit deelhoofdstuk heb ik verder een aantal tactieken 

besproken voor het geven van instructie op metacognitie. Zo kan de herziene taxonomie van 

Bloom helpen bij het categoriseren van cognitie en daarbij leiden tot het uiteenzetten van een 

instructievorm die geschikt is voor het vergroten van de metacognitieve competentie. Dit leidt 

tot de volgende vragen die meegenomen worden naar de analyse van de interviewresultaten: 

1) Herkennen de leerkrachten in het primair onderwijs de noodzaak voor instructie op 

metacognitie? 

2) Erkennen leerkrachten hun invloed op de metacognitieve competentie van een kind? 

3) In hoeverre heeft de theoretische ontwikkeling in de taxonomie van Bloom geleid tot 

een verandering in de praktijk? 

In het volgende hoofdstuk bespreek ik ten slotte hoe metacognitie getoetst en beoordeeld kan 

worden door de leerkracht. Dit is van belang in het onderwijs, omdat toetsing gebruikt kan 

worden om inzicht te krijgen over de kwaliteiten van een kind en vorm kan geven aan de 

invulling van een volgende les.  
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4.3.     Beoordeling en meting van metacognitie bij leerlingen in het basisonderwijs 

Als er instructie nodig is voor het bijbrengen van metacognitieve kennis en vaardigheden, is 

het ook nodig dat metacognitie getest kan worden. Om deze reden bespreek ik in dit 

deelhoofdstuk hoe en of metacognitie beoordeeld wordt en op welke manier deze beoordeling 

plaatsvindt.  

4.3.1.     Waarom beoordeling? 

Het beoordelen van kunst gemaakt door kinderen heeft verschillende functies. Het kan 

bijvoorbeeld dienen als feedback op het gemaakte werk en de vorderingen van een leerling in 

kaart brengen (Dickinson et al., 2007: 8). Het is hierbij belangrijk om aandacht te schenken 

aan het metacognitieve bewustzijn van kinderen, omdat kinderen met meer kennis over hun 

metacognitieve vaardigheden beter zullen presteren dan kinderen die hiervan onbewust zijn 

(Hidayah et al., 2016: 1176). Activiteiten moeten dan ook beoordeeld worden zodat 

metacognitie aangemoedigd wordt (Eisner, 2002: 185). Beoordeling van metacognitieve 

kennis en vaardigheden gaat door dit belang meer over het proces dan over het eindproduct 

van een kind (Rayment, 2007: 34). Bij productbeoordeling wordt het eindresultaat 

beoordeeld, terwijl procesbeoordeling zich richt op de weg daarnaartoe. In een 

procesbeoordeling kan ook de houding van een kind centraal staan. In dat geval let de 

leerkracht zoal op het hebben van een onderzoekende houding, het durven nemen van risico’s 

en het uitvoeren van experimenten (Van den Bulk: 2). Ook kan gelet worden op de manier 

waarop het kind aan de slag gaat en of het kind vragen durft te stellen als het echt geen 

oplossing kan verzinnen (Eisner, 2002: 180-181). Beoordeling of reflectie gedurende 

verschillende stadia van het proces leidt hierbij tot het bijstellen van het initiële plan door 

kinderen en het bedenken van meer oplossingen bij een probleem waar kinderen tegenaan 

lopen (Hetland et al., 2007: 19-20). Kinderkunst dient hier dus als leer- en reflectiemiddel (9). 

Toch is ook het beoordelen van een eindproduct belangrijk, aangezien reflectie hierop 

leerlingen stuurt in het nadenken over de stappen die ze gezet hebben en ervoor zorgt dat 

kinderen volgende problemen alvast kunnen voorstellen (19-20). Beoordeling van 

metacognitieve vaardigheden in beeldend onderwijs kan door deze verscheidenheid dan ook 

getoetst en beoordeeld worden op verschillende manieren, zoals door middel van observatie 

en portfolio’s (Gruber & Hobbs, 2002: 16). In het volgende deelhoofdstuk bespreek ik dat 

beoordeling zowel formatief als summatief kan plaatsvinden en benoem ik een aantal van de 

meest voorkomende beoordelingsvormen van metacognitieve vaardigheden.  
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4.3.2.     Formatief of summatief? 

In het basisonderwijs vindt bij bijna elk vak een summatieve beoordeling plaats. Dit betekent 

dat de beoordeling gebaseerd wordt op de kerndoelen en uitgaat van een aantal competenties 

die de leerling dient te bereiken (Haanstra et al., 2014: 14). Het summatief beoordelen is 

daarnaast leerkracht-gestuurd en minder geschikt voor meer individueel en oorspronkelijk 

werk (Maarleveld & Kortland, 2013: 115). Het doel van deze vorm van beoordeling is het 

geven van een cijfer. Het doel van formatief toetsen is daarentegen het geven van feedback 

gericht op het verbeteren van de vaardigheid bij kinderen (Groenendijk et al., 2016: 66). Deze 

soort beoordeling laat hierdoor meer ruimte voor de dialoog tussen leerkracht en student en 

biedt aanknopingspunten voor werk dat een kind in de toekomst nog maakt. Naast deze 

formele vormen van beoordelen, gebeurt er ook veel informeel. Op die manier kan een 

leerkracht tijdens het maakproces feedback geven op het gedrag van het kind en het 

maakproces bijsturen (Klatser, 2015: 133). Deze informele vorm van feedback gebeurt vaak 

door leerkrachten die tijdens een les rondlopen door de klas (Hetland et al., 2007: 68). 

Doordat metacognitieve kennis en vaardigheden naar voren komen tijdens het proces, is het 

waarschijnlijker dat een beoordeling plaatsvindt op een informele of formatieve manier. 

Enkele vormen van beoordeling zijn zelfbeoordeling, observaties, portfolio’s en interviews 

(Pintrich, 2002: 224). De leerkracht bepaalt vervolgens of een instrument summatief of 

formatief gebruikt wordt. Hij kan namelijk bepalen of een instrument dient om vast te stellen 

of een kind een bepaald niveau behaald heeft of dat het dient als middel voor het geven van 

feedback (Groenendijk et al., 2016: 66). De vier genoemde beoordelingsinstrumenten zullen 

één voor één aan bod komen. Hierbij moet wel een kanttekening geplaatst worden. Deze 

beoordelingsinstrumenten zijn namelijk enkel de meest gebruikte beoordelingsinstrumenten 

als het gaat over metacognitie.  

4.3.2.1.     Zelfbeoordeling 

Zelfbeoordeling is het meest gebruikte instrument voor de beoordeling van beeldend 

onderwijs en geeft de metacognitieve kennis van een kind bloot. Dit komt doordat deze 

manier van beoordelen redelijk eenvoudig in gebruik is en relatief weinig extra tijd in beslag 

neemt. Ook blijkt uit onderzoek dat deze manier van evalueren het minst problematisch is wat 

betreft de meting van metacognitie in een kind (Gascoine et al., 2017: 31). Zelfbeoordeling 

vereist dat leerlingen nadenken over hun eigen handelen en over hun eigen manier van denken 

tijdens het uitvoeren van een opdracht. Tijdens een zelfbeoordeling vragen leerkrachten 

kinderen dan ook om een uitleg te geven over de gemaakt keuzes, de intentie achter hun werk 
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en de uitvoering tijdens het maakproces (Hetland et al., 2007: 65). Kinderen moeten zodoende 

hun eigen sterktes en zwaktes benoemen (Pintrich, 2002: 224). Hieruit blijkt ook of een kind 

meer sturing nodig heeft of dat een kind op de hoogte is van zijn eigen metacognitieve 

competenties (Gascoine et al., 2017: 31). De leerlingen zijn bij een zelfbeoordeling dus 

(mede)verantwoordelijk van de evaluatie van hun eigen leerproces (Van den Bulk: 2). Het is 

echter wel opvallend dat zelfbeoordeling pas plaatsvindt vanaf het zevende levensjaar van een 

kind. Hierbij kan men zich afvragen of metacognitie zich pas ontwikkelt op die leeftijd of dat 

kinderen van een jongere leeftijd nog niet in staat zijn om zichzelf te beoordelen, bijvoorbeeld 

door een slechte schrijfvaardigheid (Gascoine et al., 2017: 32-33). 

Een andere vorm waarin kinderen zelf beeldende werken beoordelen, is bij het beoordelen 

van andermans werk (Van den Bulk: 2). Dit zorgt ervoor dat leerkrachten inzicht krijgen in de 

gedachtegang van een kind en toont de manier waarop het kind waarneemt (Rayment, 2007: 

34-35). Leerlingen denken tijdens dit proces na over hun eigen artistieke doelen en zorgen 

ervoor dat hun klasgenoten dit ook doen. Daarnaast geeft het de kinderen inzicht in hun eigen 

handelen en reacties, zowel bij zelfbeoordeling als bij beoordeling van andermans werk 

(Hetland et al., 2007: 65). Ten slotte kunnen kinderen elkaar verder helpen, doordat ze elkaar 

motiveren om dieper na te denken of een stap extra te zetten (Eisner, 2002: 193). 

4.3.2.2.     Observatie  

Aangezien zelfbeoordeling door omstandigheden zoals het gebrek aan schrijfvaardigheid en 

een laag niveau van begrip niet mogelijk is bij kinderen jonger dan zeven, is observatie een 

uitermate geschikte manier om ontluikende metacognitie te identificeren. Metacognitie 

ontstaat namelijk al vanaf het vierde levensjaar van een kind (Gascoine et al., 2017: 32-33). 

Leerkrachten kunnen tijdens observatie onderzoeken wat de kinderen nodig hebben om hun 

metacognitieve kennis en vaardigheid bij te schaven. Verlangen de kinderen bijvoorbeeld naar 

een andere manier van werken of hebben ze vraag naar andere materialen? De leerkracht 

krijgt hier inzicht in door te kijken naar de manier waarop materiaal gebruikt, geselecteerd en 

gemanipuleerd wordt. Ook kan ze kijken of het kind zelf beslissingen maakt of daarvoor 

goedkeuring zoekt bij groepsgenoten. Ditzelfde geldt voor het bedenken van een idee; verzint 

het kind het zelf of gebruikt het een idee van een groepsgenoot (Rayment, 2007: 35)? 

Observatie richt zich dus op het gedrag van kinderen, waardoor er geen formatieve 

beoordeling kan plaatsvinden. De leerkracht zal deze vorm van beoordelen dus inzetten om de 

vaardigheid en kunde van een kind te verbeteren (Groenendijk et al., 2015: 12). 
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4.3.2.3      Portfolio 

Het beoordelen van beeldend werk in het primair onderwijs richt zich zowel op het proces als 

op het product. Een populair beoordelingsinstrument voor zowel summatieve als formatieve 

beoordeling in het beeldend onderwijs is het portfolio, omdat dit instrument rekening houdt 

met de individualiteit, de interesses en het conceptueel begrip van een kind (Rayment, 2007: 

33-34). Het is een doelbewust samengestelde collectie van leerlingwerk, waarin een kind laat 

zien wat het heeft gedaan, hoe het zich heeft verbeterd en welk eindresultaat de voorkeur 

heeft (Dickinson et al., 2007: 10). In het portfolio bewaart een kind voor een bepaalde periode 

zelfgemaakte kunstwerken, zoals tekeningen en foto’s van grotere knutselwerken (Rayment, 

2007: 33-34). In het portfolio plaatst het kind ook geschreven reflecties over het proces of het 

eindresultaat. Ook mogen er schetsen, ontwerpen, inspiratiebronnen en videoverslagen in 

geplaatst worden (Groenendijk et al., 2015: 12). Portfolio’s bieden daarmee een 

ondersteuning aan het leerproces van het kind en maken het mogelijk voor het kind om doelen 

te stellen voor een volgende les (Dickinson et al., 2007: 10). Hierdoor leert een kind zelf 

esthetische keuzes te maken en die te verdedigen (Hetland et al., 2007: 68). Ten slotte kunnen 

portfolio’s dienen als bewijsmateriaal aan het einde van een proces. Dan bevat het portfolio de 

beste werken van een leerling en laat het zien hoe het kind zich ontwikkeld heeft (Dickinson 

et al., 2007: 10). Het is hierbij van belang dat er gekozen wordt uit werk over een langere 

periode, aangezien de kwaliteit van producten in beeldend onderwijs niet constant is en het 

daardoor niet zichtbaar is in elk werk dat een kind maakt (Rayment, 2007: 33-34).  

4.3.2.4.     Interview 

Ten slotte is het laatste beoordelingsinstrument dat ik bespreek in dit hoofdstuk het interview. 

Het interview geeft kinderen de gelegenheid om te praten over hun ervaringen in het beeldend 

onderwijs en om te reflecteren op hun leerproces. Hierbij kunnen ook zaken naar voren 

komen waarvan de leerkracht in eerste instantie niet op de hoogte is (Eisner, 2002: 186). De 

mogelijkheid om te praten over het eigen werk geeft ook een indicatie over de metacognitieve 

kennis en vaardigheden die het kind heeft (Rayment, 2002: 34-35). De leerkracht moet er 

tijdens het uitvoeren van interviews wel rekening mee houden dat het lang duurt om elk kind 

uitgebreid te kunnen spreken. Interviews vinden dan ook vaker plaats met een klein groepje 

leerlingen dan met de hele klas. Ook is het mogelijk om interviews groepsgewijs af te nemen, 

hoewel er dan wel rekening gehouden moet worden met de input van ieder kind. Elk kind 

moet evenveel gelegenheid krijgen voor het beantwoorden van een vraag. (Hidayah et al., 

2016: 1175). 
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Beoordeling van beeldend werk in het beeldend onderwijs dient dus om feedback te geven en 

de vorderingen van het kind in kaart te brengen. Feedback kan zowel dienen om tips te geven 

voor een volgende opdracht of kan tijdens het proces aandringen op het bijstellen van het 

plan. De metacognitieve vaardigheid wordt meestal getoetst door te kijken naar het proces, 

aangezien de houding van het kind hierin een belangrijke rol speelt en het proces dient als de 

weg naar het eindproduct. Er kan echter ook een beoordeling op het product plaatsvinden 

wanneer het kind en/of de leerkracht bij de beoordeling doelen opstelt voor het volgende 

werk. In het beeldend onderwijs is het mogelijk om summatief en formatief te beoordelen. 

Summatief beoordelen betekent dat het kind getoetst wordt aan de hand van een vooraf 

bepaald doel en beloond wordt met een cijfer. Het formatief beoordelen heeft als doel om 

feedback te geven voor het verbeteren van bijvoorbeeld de metacognitieve vaardigheid. Het 

proces en het product tijdens het creatieve proces kunnen op verschillende manieren 

beoordeeld worden, bijvoorbeeld door middel van zelfbeoordeling, observatie, het portfolio 

en een interview. Dit deelhoofdstuk leidt daarmee tot de volgende vragen voor de analyse van 

de interviewresultaten: 

1) Met welk doel beoordelen leerkrachten het werk van kinderen? 

2) Beoordelen leerkrachten het werk van kinderen summatief of formatief?  

3) Welke beoordelingsinstrumenten gebruiken leerkrachten voor het beoordelen van 

metacognitie in het beeldend onderwijs? 

4.4.     Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb ik twee doelen van metacognitie in het beeldend onderwijs uitgelicht. 

Het creatieve proces blijkt afhankelijk te zijn van metacognitie, omdat het gebruik maakt van 

een probleemoplossend vermogen en strategieën. Daarnaast leert een kind door de 

ontwikkeling van denk- en leervaardigheden beter leren en presteren. Instructie hierop is 

belangrijk, doordat bijna geen enkel kind uit zichzelf metacognitie verwerft en er veelvuldig 

gebruik gemaakt moet worden van metacognitie om het reguleren van handeling een 

gewoonte te maken. Ik besprak hiervoor een vijftal tactieken en benoemde een aantal 

didactische vormen, zoals modeling van metacognitieve strategieën. Ten slotte besprak ik de 

noodzakelijkheid van beoordeling. Dit is nodig, omdat het de vorderingen van een kind in 

kaart brengt en het een moment is waarop feedback geleverd kan worden. Een kind kan zowel 

summatief als formatief beoordeeld worden en er zijn verschillende beoordelingsinstrumenten 

beschikbaar voor de beoordeling van een proces of product.  
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Hoofdstuk 5: Metacognitie in het onderwijs – in praktijk 

In dit hoofdstuk analyseer ik de rol van metacognitie in de huidige onderwijspraktijk. Hierbij 

zal gelet worden op de doelen en vaardigheden die op dit moment een rol spelen in beeldend 

onderwijs op de basisschool, waardoor de tweede deelvraag beantwoord wordt. Daarnaast ga 

ik in op elementen die door de geïnterviewde cultuurcoördinatoren en leerkrachten naar voren 

zijn gebracht als belangrijk. De interviewtranscripten waarop hoofdstuk vijf en zes gebaseerd 

zijn, zijn te vinden in bijlage C. Verder zijn er zowel in de individuele interviews als tussen de 

drie interviews gezamenlijk verbanden gelegd tussen de gegeven antwoorden. De verbanden 

tussen de antwoorden in de individuele interviews zijn te vinden in bijlage E en de verbanden 

tussen de drie gecombineerde interviews zijn te bekijken in bijlage F. 

5.1.     Situatie op school 

In dit deelhoofdstuk bespreek ik de situatie op de scholen van de geïnterviewde 

cultuurcoördinatoren en leerkrachten. Hierbij ga ik in op het type en de visie van de school en 

beschrijf ik de situatie rondom metacognitie op de basisscholen van de drie bevraagde 

leerkrachten. 

5.1.1.     Type en visie van school 

Basisschool de Hazesprong, waar leerkracht K.A. lesgeeft, is een katholieke school. Dit 

betekent echter niet dat de populatie van de school alleen bestaat uit katholieken. Slechts 

twintig procent van de ouders geeft aan daadwerkelijk katholiek te zijn en zeventig procent 

van de ouders geeft zelfs aan geen specifieke levensbeschouwing te hebben. Dit is de missie 

van de Hazesprong:  

Onze missie is een positief, sociaal en veilig schoolklimaat te creëren en vast te houden, 

 waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan profiteren van het geboden onderwijs 

 op de Hazesprong. De Hazesprong wil voor alle kinderen die op de school zitten door middel 

 van passend onderwijs, dat past bij de fase van ontwikkeling waarin het kind zit, de kansen op 

 succes in de huidige en toekomstige samenleving vergroten.  

Ook geeft de basisschool in haar schoolgids aan dat het streeft naar een goede balans tussen 

kennis, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling. Het is hierbij opvallend dat K.A. in 

zijn interview aanstipt dat er niet veel belang gehecht wordt aan zelfreflectie, terwijl 

(zelf)reflectie juist kan leiden tot het vergroten van kennis, creativiteit en de sociaal 
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emotionele ontwikkeling.
20

 Ten slotte is het belangrijk om te noemen dat er in de schoolgids 

aandacht wordt besteed aan het type ‘leerder’: ‘De leerkrachten proberen duidelijk in te spelen 

op de verschillen tussen kinderen door te differentiëren in de aanbieding van de lesstof en 

door de instructies aan te passen aan het begripsniveau van het individuele kind’.
21

 Dit 

betekent dat er in theorie rekening gehouden wordt met de type ‘leerders’ die Perkins en 

Swartz (1992) in deelhoofdstuk 1.1.1.2. aanstippen. 

Leerkracht R.T. is werkzaam op basisschool De Sieppe in Groesbeek. Dit is de enige 

basisschool in Groesbeek die werkt met een bijzonder onderwijsconcept, namelijk het 

Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).
22

 De kern van dit type onderwijs is de binding van 

het kind met de cultuur, dus met de belevingswereld (De Haan, 2011: 23). De Sieppe wil 

kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven en werken in de 21e-eeuw en ze erkent 

dat kinderen naast belangrijke basisvaardigheden als taal en rekenen ook vaardigheden nodig 

hebben als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid.
23

 In 

het OGO-onderwijs, worden kinderen vanaf het begin gezien als deelnemers aan de wereld. 

Dit betekent dat kinderen begeleid moeten worden in hun behoefte om te leren en 

mogelijkheden aangereikt moeten krijgen die de deelname aan de wereld in interactie met 

anderen naar een steeds hoger niveau tilt (De Haan, 2011: 23-24). De lesinhoud wordt anders 

dan in regulier onderwijs aangeboden in thematische samenhang. In het OGO-onderwijs 

betekent dit dat thema’s in verbinding staan met de context van de culturele praktijk (Van 

Oers, 2003: 15). Verder is de Sieppe een openbare basisschool, wat voor hen betekent dat 

kinderen, ouders en leerkrachten vanuit verschillende culturen en visies welkom zijn. Ook 

geven ze aan dat spelend leren in de eerste jaren centraal staat en dat onderzoekend leren 

naarmate de kinderen ouder worden steeds belangrijker wordt.
24

 

Ten slotte geeft leerkracht I.K. les op basisschool De Muze in Nijmegen. Dit is een openbare 

basisschool, wat wederom betekent dat iedereen welkom is.
25

 Deze school kijkt niet alleen 

naar de leerprestaties, maar ook naar de brede ontwikkeling van kinderen. Aandacht voor het 

                                                 

20
 Interview met K.A.. (09-05-2017) De Hazesprong, Nijmegen. 

21
 Schoolgids 2015-2016. Samen het beste uit de kinderen halen (2015). Nijmegen: De Hazesprong: p. 4-5.  

22
 Schoolgids. 2016-2017. OBS de Sieppe (2016) http://www.sieppe.nl/fileadmin/bestanden/pdf/schoolgids.pdf 

(01-06-2016) : p. 1. 
23

 Schoolgids. 2016-2017. OBS de Sieppe (2016) http://www.sieppe.nl/fileadmin/bestanden/pdf/schoolgids.pdf 

(01-06-2016): p. 1. 
24

 Schoolgids. 2016-2017. OBS de Sieppe (2016) http://www.sieppe.nl/fileadmin/bestanden/pdf/schoolgids.pdf 

(01-06-2016): p. 5. 
25

 Schoolgids 2015-2016. Openbare Basisschool “De Muze” (2015) http://demuze.antenna.nl/wp-

content/uploads/2016/07/schoolgids-2015-2016.pdf (01-06-2017): p. 4. 

http://www.sieppe.nl/fileadmin/bestanden/pdf/schoolgids.pdf
http://www.sieppe.nl/fileadmin/bestanden/pdf/schoolgids.pdf
http://www.sieppe.nl/fileadmin/bestanden/pdf/schoolgids.pdf
http://demuze.antenna.nl/wp-content/uploads/2016/07/schoolgids-2015-2016.pdf
http://demuze.antenna.nl/wp-content/uploads/2016/07/schoolgids-2015-2016.pdf
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lichamelijke welbevinden van kinderen en voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling is 

daarom belangrijk.
26

 De Muze heeft het afgelopen schooljaar het schoolsysteem moeten 

omgooien, doordat dat de enige manier was om te voorkomen dat ze allemaal 

combinatiegroepen zouden krijgen.
27

 De basisschool werkt hierdoor op dit moment met 

leerclusters en leerpleinen. Deze verandering in het afgelopen schooljaar betekent ook dat de 

schoolgids 2015-2016 geen informatie bevat over dit systeem. De basisschool is in dit nieuwe 

schoolsysteem begonnen met het onderbrengen van wereldoriëntatie en cultuurvakken in het 

themaonderwijs. In de bovenbouw bieden zij daarnaast op vrijdagmiddag workshops aan die 

het themaonderwijs moeten ondersteunen.
28

 

5.1.2.     Gebrek aan tijd en ruimte 

In de interviews besteedden de cultuurcoördinatoren en leerkrachten (vanaf nu: leerkrachten) 

veel aandacht aan de context van het onderwijs. Die bepaalt volgens alle drie de leerkrachten 

namelijk de inrichting van het onderwijs en de tijd die aan het aanleren van metacognitie 

besteed kan worden. Binnen het onderdeel tijd en ruimte zijn het voornamelijk drie aspecten 

die bepalen hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet, namelijk het belang dat aan taal en 

rekenen gegeven wordt, de grootte van de groepen en de vaardigheid van de leerkracht.  

Twee van de drie leerkrachten geeft aan dat cultuur niet de hoogste prioriteit heeft in het 

onderwijs. Dit geldt voor zowel het beleid van de overheid als het beleidskader van de school. 

Volgens K.A. kijkt het management en de inspectie meer naar de resultaten van de Cito-toets 

en inspectierapporten.
29

 I.K. sluit zich hierbij aan en merkt op dat taal en rekenen hierdoor 

voorrang hebben. ‘De tekenles en handvaardigheidles kunnen altijd geschrapt worden, maar 

een rekenles wordt niet geschrapt.’ Het draait in het onderwijs om de cijfers. De leerkrachten 

zien wel dat er verandering in opkomst is, aangezien cultuur door het programma CmK, en 

vanuit de deelnemende basisscholen, weer hoger op de agenda wordt geplaatst. Tegelijkertijd 

ziet I.K. dat het rommelt in het basisonderwijs. Veel scholen krijgen de financiering niet goed 

rond, waardoor basisschool De Muze bijvoorbeeld het hele onderwijssysteem heeft moeten 

omgooien. Dit heeft als resultaat dat er minder tijd is voor cultuuronderwijs, waaronder dus 

beeldend onderwijs.
30

  

                                                 
26

 Schoolgids 2015-2016. Openbare Basisschool “De Muze” (2015) http://demuze.antenna.nl/wp-

content/uploads/2016/07/schoolgids-2015-2016.pdf (01-06-2017): p. 8. 
27

 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
28

 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
29

 Interview met K.A.. (09-05-2017) De Hazesprong, Nijmegen. 
30

 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 

http://demuze.antenna.nl/wp-content/uploads/2016/07/schoolgids-2015-2016.pdf
http://demuze.antenna.nl/wp-content/uploads/2016/07/schoolgids-2015-2016.pdf
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Daarnaast heeft het basisonderwijs te maken met grote groepen en blijven de klassen 

groeien.
31

 Door de grootte van de groepen hebben leerkrachten geen tijd om met elk kind 

individueel te reflecteren. ‘[…] maar het is een groep van 28, dus je kunt niet bij iedereen 

gaan zitten om te vragen ‘wat dacht je’, ‘wat had je anders kunnen doen?’. Die gesprekjes die 

kun je niet altijd doen als ik eerlijk ben.’
32

 Daarnaast geeft I.K. aan te maken te hebben met 

een groep van 33 leerlingen, waarbij ook een aantal kinderen met een gebruiksaanwijzing of 

rugzakje zitten. Hierdoor komt het beeldend onderwijs an sich, en het reflecteren daarop, in de 

knel.
33

 Het passend onderwijs is in 2014 ingevoerd (Koopman & Ledoux, 2013: 149). Dit 

betekent dat scholen een plek moeten bieden aan alle leerlingen, ook aan leerlingen die 

behoefte hebben aan extra ondersteuning (Hofstetter & Bijstra, 2014: 132). Die extra 

ondersteuning gaat ten koste van aandacht aan hun klasgenoten en, zo blijkt, aan tijd voor 

beeldend onderwijs en reflectie in het geheel (134).  

Ten slotte zien de drie geïnterviewde leerkrachten de vaardigheid van de leerkracht als een 

struikelblok voor het inrichten van beeldend onderwijs en het aanleren van metacognitie. R.T. 

geeft aan dat haar school bestaat uit een team van talenten en dat haar talent muziek is. Ze is 

minder vaardig in beeldend onderwijs, waardoor ze knutsel- en tekenwerk snel goed vindt.
34

 

K.A. geeft aan dat leerkrachten door het gebrek aan kennis in hun lessen vaak veel tijd 

besteden aan knutselen aan iets dat bij ieder kind hetzelfde resultaat oplevert. Hij erkent dat er 

met meer kennis opdrachten kunnen worden verzonnen die de kinderen meer uitdagen en 

meer stimuleren. Hierdoor bereikt een leerkracht en kind meer met zijn creatieve 

vaardigheden en kan metacognitie zich ontwikkelen.
35

 Vervolgens geeft I.K. aan dat deze 

kennis ontbreekt, doordat er op de pabo weinig aandacht voor de creatieve vakken en zijn 

mogelijkheden is.
36

  

In hoofdstuk twee stelde ik de vraag of beleidsbeslissingen invloed hebben gehad op het 

onderwijs dat gegeven wordt. Uit dit deelhoofdstuk blijkt dat het beleid inderdaad invloed 

heeft, maar dat het hierbij voornamelijk gaat om het beleid dat zich richt op vakken als 

rekenen en taal. Deze onderdrukken volgens de leerkrachten het cultuuronderwijs in zijn 

geheel, mede door de wetgeving rondom het passend onderwijs en het vakkenpakket op de 
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 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
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 Interview met R.T.. (10-05-2017) De Sieppe, Groesbeek. 
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 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
34

 Interview met R.T.. (10-05-2017) De Sieppe, Groesbeek. 
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 Interview met K.A.. (09-05-2017) De Hazesprong, Nijmegen. 
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 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
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pabo. Een lichtpunt hierin is wel dat het programma CmK zijn vruchten afwerpt en er 

langzaamaan meer aandacht komt voor alle aspecten van het cultuuronderwijs.  

5.1.3.     Belang van metacognitie 

Een ander belangrijk aspect dat gerelateerd is aan de context van het onderwijs is het inzien 

van het belang van beeldend onderwijs. In deelhoofdstuk 5.1.2. is gebleken dat de meeste 

waarde in het onderwijs nog steeds gehecht wordt aan de Cito-scores en de 

inspectierapporten. Hierin speelt rekenen en taal een grote rol. K.A. geeft toe dat rekenen en 

taal erg belangrijk zijn, maar erkent ook dat uit onderzoek blijkt dat de overkill aan aandacht 

voor rekenen en taal geen meerwaarde meer heeft. Hij vertelt bijvoorbeeld over Erik Scherder 

die in het televisieprogramma De Wereld Draait Door sprak over zijn boek Singing in the 

Brain, waarin Scherder aangeeft dat muziekonderwijs meer delen van de hersenen aanspreekt 

dan bij het leren van taal en rekenen. Cultuuronderwijs is dus minstens zo belangrijk. Dat hier 

nog niet zo veel waarde aan gehecht wordt, blijkt volgens K.A. ook uit het feit dat er voor 

beeldend onderwijs bijna geen materialen op voorraad zijn. Hierdoor zijn leerkrachten 

genoodzaakt om toch maar weer met het platte vlak te werken.
37

 I.K. voegt hieraan toe dat het 

werken in driedimensies betekent dat kinderen ook bezig zijn met ruimtelijk inzicht en 

meetkunde. Het is dus niet nodig om zoveel aandacht te besteden aan het rekenen zelf, 

aangezien veel rekenkundige aspecten ook terugkomen in het beeldend onderwijs.
38

 Maar, 

dan moet dus wel het materiaal dat daarvoor nodig is, beschikbaar zijn. 

In de praktijk handelen de leerkrachten dus nog naar 19e-eeuwse vaardigheden, terwijl de 

meeste leerkrachten erkennen dat 21e-eeuwse vaardigheden erg belangrijk zijn. De kennis en 

druk vanuit de maatschappij voor dat soort vaardigheden is echter nog niet groot genoeg.
39

 

K.A. en I.K. geven allebei aan dat ze 21e-eeuwse vaardigheden en metacognitieve 

vaardigheden belangrijker vinden dan taal en rekenen, terwijl R.T. aangeeft dat ze het 

cognitieve werk, dus taal en rekenen, ook heel belangrijk vindt. Ze wil ‘niet alleen maar leuke 

dingen of snoepje van de week zijn’. Doordat haar school OGO-onderwijs geeft, verbindt ze 

beeldend onderwijs vaak met thema’s, waardoor ze ziet dat kinderen interesse krijgen en aan 

de slag willen.
40

 Toch lijkt R.T. het beeldend onderwijs meer te zien als ‘snoepje van de 

week’, aangezien ze meermaals herhaalt dat taal en rekenen uiterst belangrijk zijn en geen 

voorbeelden noemt waaruit blijkt dat taal en rekenen met het beeldend onderwijs verbonden 
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kunnen worden. Wellicht heeft dit te maken met het idee dat knutselen door veel mensen 

wordt gezien als spelen, en dus niet als een activiteit waar veel te leren valt (Dijkstra et al., 

2002: 36). 

5.2.     Creativiteit 

In het onderwijs is in het beeldend onderwijs op dit moment een omslag gaande. Leerkrachten 

willen steeds vaker dat kinderen hun creativiteit in een werk kwijt kunnen. In de kleuterklas 

maakten de kinderen vroeger voornamelijk vouwwerkjes en ‘[…] dan liep je langs de werkjes 

en dan, ja er stond een andere naam op, kon het bijna inwisselbaar ieder kind zijn’. Nu 

verwachten leerkrachten dat elk kind zijn eigen ideeën in een knutselwerkje verwerkt en 

worden kinderen door middel van creatieve opdrachten uitgedaagd om hun eigen invulling 

aan het werk te geven. Dit betekent dus ook dat een kind zelf moet kunnen bepalen van welk 

materiaal het gebruik maakt.
41

 Om deze reden maakt I.K. altijd een onderscheid tussen een 

knutselopdracht en een motoriekopdracht. Een motoriekopdracht is het ouderwetse 

vouwwerk, terwijl kinderen een eigen inbreng hebben in de creatieve opdracht.
42

 Uit deze 

antwoorden blijkt dus ook – zoals ik me in deelhoofdstuk 4.1.2. afvroeg – dat het meegeven 

van een eigen invulling aan een opdracht een belangrijke rol speelt in het onderwijs, waardoor 

de kinderen de gelegenheid krijgen om zichzelf steeds beter te leren kennen (Vahter, 2016: 

62). Daarnaast sluit het aan bij één van de acht uitgangspunten van het leerplankader 

kunstzinnige oriëntatie. Beeldend onderwijs zorgt namelijk voor betekenisvol leren wanneer 

er sprake is van divergente opdrachten, ofwel als leerlingen zelf kunnen bepalen hoe ze een 

opdracht uitvoeren en hoe hun product eruit komt te zien.
43

 Dit kan vervolgens een 

belangrijke rol spelen in het reflectieproces, doordat het creatieve proces in dit soort 

opdrachten leidt tot het vergroten van de metacognitieve competenties van een kind (Van de 

Kamp et al., 2017: 95). Ten slotte zorgt het geven van een eigen invulling aan een opdracht er 

ook voor dat een kind zijn eigen oplossingen moet vinden en dus wordt uitgedaagd tot het 

oplossen van problemen. De uitdagende creatieve opdrachten lokken dus als het ware het 

metalevel – dat in hoofdstuk 1.1.1.2. is besproken – uit en zorgen ervoor dat het kind zijn 

eigen leerproces gaat vormgeven. I.K. merkt wel op dat het hierbij belangrijk is dat kinderen 

niet beginnen met een plaatje dat ze in hun hoofd hebben, omdat het creatieve proces 

daardoor lastiger wordt. Leerkrachten moeten hun leerlingen daarom stimuleren om creatief te 
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denken en dat mee te nemen naar het werkproces. Op Basisschool De Muze maken ze 

daarvoor bijvoorbeeld gebruik van denksleutels. Dit betekent dat ze verschillende categorieën 

sleutels hebben. Bijvoorbeeld, bij de nietus-vraag wordt een niet-vraag gesteld, zoals ‘wat zal 

Sinterklaas niet in je schoen doen’? Hierop moeten de kinderen zo creatief mogelijk antwoord 

geven.
44

 Dit leidt ertoe dat kinderen beter nadenken over hun maakproces en kinderen 

vaardigheden zoals waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren gaan inzetten. 

Deze door Cultuur in de Spiegel als belangrijk gemarkeerde vaardigheden zijn dan ook veel te 

vinden in de nieuwe vorm van het beeldend onderwijs, hoewel ze – zoals ik me afvroeg in 

deelhoofdstuk 2.3. – nog niet de kern van het beeldend onderwijs vormen. Ook de acht studio 

Habits of Mind zijn in dit creatieve onderwijs terug te vinden, aangezien leerlingen problemen 

in het creatieve proces aanpakken en zelf proberen op te lossen, waardoor ze leren van hun 

fouten. Tevens leren kinderen door middel van bijvoorbeeld de denksleutels niet-

observeerbare dingen mentaal af te beelden en daarbij creatieve uitingen te verzinnen. De 

geïnterviewde leerkrachten zijn hierdoor bezig met het aanscherpen van de creatieve 

disposities van een kind (Hetland & Winner, 2011: 229). 

Daarnaast leren kinderen zich door het beeldend onderwijs uiten in de ‘taal van creativiteit’. 

I.K. vindt cultuurvakken belangrijk voor de ontwikkeling van een cultureel zelfbewustzijn. 

Het is hierbij belangrijk dat kinderen weten in welke cultuur ze leven en hoe ze zich tot de 

cultuur van andere kinderen verhouden. Dit moeten kinderen onderzoeken door zich te uiten 

in het beeldend onderwijs en daarop te evalueren. Kinderen kunnen in het beeldend onderwijs 

hun verhaal kwijt in onder andere het kleien, schilderen, dans en drama. Door hun werk 

vervolgens met andere klasgenoten te bespreken en vergelijken, worden kinderen zich bewust 

van hun eigen positie in het geheel van de samenleving en zijn ze in feite op onderzoek uit 

naar die positie.
45

 Het hebben van een onderzoekende houding is dus niet alleen belangrijk 

voor het uiten van een eigen idee in een kunstwerk, maar ook voor het creëren van een 

cultureel zelfbewustzijn. 

5.3.     Reflectie 

Dit deelhoofdstuk gaat over de manier waarop reflectie vormgegeven wordt in het primair 

onderwijs. De geïnterviewde leerkrachten geven allemaal les in de onderbouw. Hierdoor is er 

in dit onderdeel meer aandacht voor het jonge kind. De stukken over het oudere kind gaan 

over eerdere ervaringen van de leerkrachten of over wat ze verwachten dat er gebeurt. Het is 
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hierdoor mogelijk dat de antwoorden niet helemaal overeenkomen met de werkelijke praktijk 

van het onderwijs. 

5.3.1.     Instructie 

Er vindt op dit moment in het basisonderwijs tijdens de les weinig metacognitieve instructie 

of feedback plaats. Leerkrachten bespreken wel wat de kinderen bedacht hebben.
46

 Ook 

vinden de geïnterviewde leerkrachten het belangrijk dat leerkrachten hierbij doorvragen.  

 Je hebt ook kinderen die zo iets hebben van (pen gekriebel op tafel), klaar. En dat is bij 

 kleuters ook (pen gekriebel op tafel), klaar. ‘Mag ik nu weer in de poppenhoek?’ Dan ga je

  gewoon doorvragen. ‘Wat heb je nou gemaakt?’, ‘Wie waren er nog meer bij?’, ‘Kun je dat er 

 nog bij tekenen?’, ‘Hoe kun je er nu voor zorgen dat dat ding gaat staan en dat dat wel stevig 

 vastzit?’, ‘Wat voor materiaal zou je daarvoor kunnen gebruiken?’ Dus dat doe je wel.
47

 

Het is hierbij opvallend dat de meeste vragen inderdaad aansluiten bij het denk- en leerproces 

van de kinderen, maar er ook een aantal vragen gesteld wordt waarbij de input van de 

leerkracht komt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze voorbeeldvraag: ‘Kun je dat er nog bij 

tekenen?’ Andere vragen, zoals ‘Hoe kun je er nu voor zorgen dat dat ding gaat staan en dat 

dat wel stevig vastzit?’, zorgen er echter voor dat kinderen bezig zijn met het ‘waarnemen’ 

van een probleem, het ‘verbeelden’ van een oplossing, het ‘conceptualiseren’ van de 

oplossing door het uit te leggen aan de leerkracht of een medeleerling en het ‘analyseren’ van 

het probleem en/of de oplossing. Op die manier komen de vier vaardigheden – zoals Cultuur 

op de Spiegel ze noemt in deelhoofdstuk 2.2.3. – aan bod en vormen ze een cruciaal 

onderdeel van het leren tijdens een opdracht. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat kinderen door 

middel van metacognitie het maak- en denkproces op elkaar afstemmen. Ook geeft R.T. aan 

dat kinderen het reflecteren soms eng vinden en dat hierdoor de input vanuit de leerkracht 

komt. Robson (2016) betoogt iets soortgelijks, maar merkt daarbij op dat de aanwezigheid 

van volwassenen er soms voor zorgt dat kinderen de controle over hun werk willen afstaan en 

door die aanwezigheid het vertrouwen in hun eigen kunnen verliezen (189). Het is dus wel 

belangrijk om kinderen gewoon te laten proberen. Kinderen kunnen bij leerkracht-gestuurde 

input wel opmerken dat ze niet wisten dat ze iets konden, dus op die manier leren kinderen 

ook nieuwe informatie over hun eigen kunnen.
48

 Dit soort metacognitieve opmerkingen zijn 

echter niet altijd aanwezig en zijn vaak enkel te zien door het gedrag van kinderen te 
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observeren (Haribhai, 2012: 44). Ook geeft R.T. aan dat ze probeert om kinderen die het 

reflecteren eng vinden of die roepen dat ze iets niet kunnen aan de inspiratie te helpen. Hierbij 

tracht ze om de kinderen zelfvertrouwen te geven, zodat ze in het vervolg zelf stappen kunnen 

zetten.
49

 John Hattie merkt hierover op dat het inderdaad belangrijk is dat leerlingen 

gestimuleerd worden, aangezien feedback ‘can enhance students’ skills in selfevaluation, 

provide greater confidence to engage further with the task, assist in the student seeking and 

accepting feedback, and enhance the willingness to invest effort into seeking and dealing with 

feedback information’ (Hattie, 2012: 120). Soms geven de leerkrachten ook 

groepsopdrachten; dit gebeurt voornamelijk in de hogere groepen. I.K. vertelt dat de oudere 

kinderen op basisschool De Muze werken met onderzoeksvragen en dat kinderen daarin 

voortdurend reflecteren op hun werk. Deze onderlinge reflectie vindt echter niet plaats bij 

individuele opdrachten, ook niet na de les. In dat geval wordt het werk vaak gewoon 

opgehangen en beoordeelt met een cijfer.
50

  

Na het werk reflecteren de leerkrachten meer op het werk dat de kinderen gemaakt hebben en 

op de denkstappen die ze daarbij gemaakt hebben. K.A. maakt bij de kleuters bijvoorbeeld 

gebruik van een evaluatiemat. Aan het einde van de les worden de gemaakte kunstwerken op 

de mat geplaatst en kunnen de kinderen vertellen over hun idee en hebben de andere kinderen 

de gelegenheid om vragen te stellen. Dit gebeurt volgens hem ook bij de oudere kinderen.
51

 

R.T. hanteert een zelfde soort principe en laat de kinderen na de les rondlopen om het werk 

van anderen te bekijken en te vergelijken met hun eigen werk. Dit stimuleert de kinderen 

volgens haar om beter na te denken over het eigen werk. Deze aanpak heeft ze echter niet in 

elke les. Het reflecteren op het proces gebeurt wel met meer regelmaat.
52

 De kleuters 

bespreken hoe ze iets gemaakt hebben, maar het waarom is nog niet aan de orde. Ook 

vertellen de kleuters graag over hun eigen idee en overleggen ze samen over hoe ze iets 

moeten aanpakken.
53

 De kinderen in groep vier moeten bij het samenwerken bijvoorbeeld 

nadenken over de taakverdeling en elkaars ideeën bespreken. Achteraf wordt er dan 

besproken of dit gelukt is en wat de verbeterpunten zijn.
54

 Het bespreken van elkaars werk 

kan op deze manier gezien worden als een informele vorm van beoordeling, hoewel de 

leerkrachten – zo zal blijken in deelhoofdstuk 5.6 – dit zelf niet zo zien. Op deze manier 
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kunnen kinderen echter veel van elkaar leren en verkrijgen ze informatie over hun eigen 

handelen en rol in de groep. Ze kunnen hiermee een oordeel vellen over hun eigen handelen 

en zijn dus bezig met zelfbeoordeling. Dit groepsproces is daarnaast goed, doordat 

metacognitie – zo blijkt uit figuur 2 in deelhoofdstuk 4.2.1. – groeit in interactie met de ander. 

In de hogere groepen, van zowel basisschool De Muze als basisschool de Sieppe, werken 

kinderen met onderzoeksvragen. De leerlingen moeten achteraf op het proces reflecteren door 

onder andere de volgende vragen te beantwoorden: ‘‘Hoe vind je dat het gegaan is?’, ‘Wat 

vond je lastig?’, ‘Waar liep je tegen aan?’, ‘Hoe heb je dat opgelost?’’.
55

 Het beantwoorden 

en stellen van deze vragen leidt tot het reflecteren in woorden, waardoor reflectie concreter 

wordt dan wanneer kinderen blijven denken in plaatjes (Hetland et al., 2007: 65). Deze 

praktijken komen min of meer overeen met wat er in de TULE omschreven staat bij kerndoel 

55, namelijk dat kinderen in groep 1/2 leren om te kijken en luisteren naar hun eigen werk en 

dat van leeftijdsgenoten. Ook praten de kleuters graag over hun eigen werk. In groep 3/4 zijn 

kinderen in staat om hun eigen werk te onderscheiden en vergelijken met dat van anderen. In 

groep 7/8 zijn kinderen ten slotte in staat om hun eigen ideeën, plannen en keuzes met elkaar 

te bespreken en kunnen ze een mening geven over hun eigen product en werkproces.
56

  

In dit gedeelte is het opvallend dat K.A. wel aangeeft bezig te zijn met reflectie, maar dat het 

nog vrij minimaal gebeurt. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat zijn school weinig 

belang hecht aan zelfreflectie, waardoor K.A. in de context van de school en het reflecteren 

blijft hangen en verder weinig antwoorden geeft die op het reflecteren zelf gericht zijn. Hij 

kent echter – zoals in het volgende deelhoofdstuk zal blijken – wel het voordeel van reflectie 

en ziet een vruchtbare toekomst voor zich. Het is ook opvallend dat R.T. meer waarde hecht 

aan taal en rekenen dan aan beeldend onderwijs, terwijl er in het OGO-onderwijs belang 

gehecht wordt aan het aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en het leren van 

kritisch denken en probleem oplossen. Het beeldend onderwijs is hier juist uitermate geschikt 

voor. 

5.3.2.     Profijt van reflectie 

De leerkrachten noemden tijdens de interviews een aantal voordelen van reflecteren op het 

eigen werk en op het eigen denk- en leerproces. De kinderen ontwikkelen door het reflecteren 

onder ander de vaardigheid die ervoor zorgt dat ze goed en kritisch naar hun eigen werk 

                                                 
55

 Interview met I.K.. (15-05-2017) De Muze, Nijmegen. 
56

 ‘Kerndoel 55’, in: TULE inhouden & activiteiten. http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55.html (28-04-

2017). 

http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L55.html


Ellen Mans, s4101189, masterscriptie                                                                                    70 

 

 

kunnen kijken. Alle drie de geïnterviewden zien het beeldend onderwijs en reflectie daarnaast 

als een middel dat ervoor zorgt dat kinderen kunnen oefenen met de werkelijkheid.
57

 R.T. en 

K.A. denken dat kinderen zich door reflectie in het beeldend onderwijs veilig voelen, leren 

omgaan met een moeilijke thuissituatie en zichzelf leren uiten.
58

 Ook ontwikkelen de 

kinderen hierdoor zelfvertrouwen.
59

 I.K. vindt cultuurvakken juist belangrijk voor het 

ontwikkelen van een cultureel bewustzijn. ‘‘In welke cultuur leef jij? En hoe verhoudt die 

cultuur zich tot de andere kinderen uit de klas en tot andere landen?’’ Door middel van het 

beeldend onderwijs kunnen kinderen zich uiten in een andere taal, zoals kleien en schilderen. 

Dit kun je kinderen pas leren als er op gereflecteerd wordt. In diezelfde lijn is het belangrijk 

om elkaars werk te bespreken, doordat dat ervoor zorgt dat kinderen waardering voor elkaars 

werk krijgen en inzien dat iedereen verschillend is. Dit sluit aan bij verschillende recente 

onderzoeken, waaronder het onderzoek van Marshall en D’Adamo, waarin ze zegt dat het 

maken van kunst ervoor zorgt dat een kind leert over zichzelf en de wereld (Marshall & 

D’Adamo, 2011: 12). Daarnaast blijkt uit figuur 2 dat het veelvuldig herhalen van 

handelingen en oefeningen ervoor zorgt dat een kind reflectie en metacognitie tot een 

persoonskenmerk kan maken. Het is dus belangrijk dat een jong kind al leert een ander te 

waarderen, zodat het dit kan meenemen naar de toekomst. Ook past het cultureel bewustzijn 

bij good education, zoals Biesta dit in het voorwoord van deze masterscriptie uitlegt. Er vindt 

namelijk socialisatie plaats, doordat de kinderen leren over hun plek en rol in de groep. 

Daarnaast is er sprake van subjectivering, doordat kinderen tijdens het verwerven van 

cultureel bewustzijn in aanraking komen met hun eigen denk- en leerprocessen en ze deze 

processen aanpassen naarmate ze steeds meer leren over hun plek in de groep.  Het bespreken 

van het werk- en denkproces zorgt er tevens voor dat kinderen zich bewust worden van de 

stappen die ze genomen hebben en van de keuzes die ze gemaakt hebben voor het oplossen 

van een probleem of voor het proces over het algemeen. Hierdoor kunnen ze bepalen wat ze 

de volgende keer beter of duidelijker kunnen doen.
 60

 Het reflecteren stimuleert een kind om 

het de volgende keer nog beter te willen doen of om juist te kiezen voor een andere aanpak. 

Het is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat niet elk kind evenveel doet met 

metacognitie. Sommige kinderen vereisen meer stimulatie door de leerkracht en andere 

kinderen hebben juist meer natuurlijke aanleg voor het metacognitieve proces, zo blijkt uit 

figuur 1.  
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Ten slotte is het volgens de leerkrachten belangrijk om te reflecteren, doordat reflectie 

aantoont waar de capaciteiten van een kind liggen. Reflecteren zorgt er namelijk voor dat een 

kind creatief leert denken en dat wordt gezien als een belangrijke vaardigheid voor de 

toekomst van de opgroeiende kinderen.
61

 Peerna (2010) zegt dan ook dat reflecteren ervoor 

zorgt dat kinderen een eigen begrip vormen over hun eigen werk en leerproces, waardoor ze 

zich ontwikkelen in onafhankelijke denkers (Vahter, 2016: 65). Er mag dus wel gesteld 

worden dat leerkrachten – zoals ik me in hoofdstuk één afvroeg – voordelen van de 

vaardigheden gerelateerd aan metacognitie, zoals het probleemoplossend vermogen, 

erkennen. Hoewel er wellicht meer aandacht geschonken mag worden aan het hebben van een 

strategie voor het monitoren en reguleren van het eigen denk- en leerproces. 

5.3.3.     Problemen 

In deelhoofdstuk 5.1 is al geconstateerd dat het beeldend onderwijs en reflectie door een 

gebrek aan ruimte en tijd weinig aan bod komen in het onderwijs. Alle drie de geïnterviewde 

merken hierdoor op dat het reflecteren er nogal eens bij inschiet.
62

 Er zijn echter nog wat 

andere problemen die ervoor zorgen dat reflectie een lastig onderdeel is.  

R.T. vindt het lastig om te vragen wat de kinderen missen in hun werk of wat ze vinden dat er 

beter zou kunnen, aangezien dat volgens haar neigt naar ‘het is niet goed’. Ze vindt de grens 

tussen goed en niet goed lastig.
63

 Dat lijkt haar af en toe te belemmeren in haar reflectieve 

activiteiten en opmerkingen. I.K. merkt hierbij op dat er handvatten missen voor het 

reflecteren en dat daar echt behoefte naar is.
64

 Handvatten kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen 

dat leerkrachten zoals R.T. weten waar ze naar moeten vragen en het onderscheid tussen goed 

en niet goed niet aangeraakt hoeft te worden. Ten slotte merkt R.T. op dat het jonge kind leeft 

op de grens tussen fantasie en werkelijkheid.
65

 Volgens Piaget (1929) kunnen kinderen 

hierdoor non-realiteiten, zoals fantasie, verschijning en illusie, aanzien voor de realiteit 

(Woolley & Ghossainy: 2013: 1496). Dit noemt hij het animistische stadium van een kind; het 

bestaat ongeveer tot het zevende levensjaar van een kind (Keenan & Evans, 2009: 165). R.T. 

merkt op dat het voor kinderen door deze grens moeilijk is om kritisch naar hun eigen werk te 
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kijken.
66

 Uit het literatuuronderzoek van Woolley en Ghossainy blijkt dat kinderen hierdoor 

inderdaad hun eigen vaardigheid en kennis overschatten (2013: 1505). 

5.4.     Thema’s 

Zowel op basisschool De Muze als basisschool de Sieppe wordt in de bovenbouw gewerkt 

met thema’s. Alle scholen werken in de kleuterklassen met thema’s. In het thematisch 

onderwijs zijn de creatieve vakken geïntegreerd binnen de thema’s.
67

 De creatieve lessen 

sluiten dan aan bij het thema en binnen deze les kan vervolgens gewerkt worden met een 

bepaalde techniek die de kinderen moeten leren.
68

 Het is hierbij belangrijk dat de thema’s 

aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Hierdoor raken de leerlingen betrokken bij 

het onderwerp en kunnen de leerlingen betekenisvol leren.
69

 

5.4.1.     Verschuiving naar proces 

I.K. geeft aan dat de thema’s ervoor hebben gezorgd dat de invulling van de beeldende les 

veranderd is. Vroeger waren de handvaardigheid- of tekenlessen productgericht, terwijl de 

aandacht nu meer op het proces gevestigd is. De productgerichte lessen bevatten vaak een 

voorbeeld dat de kinderen moeten namaken, waardoor er vrijwel geen ruimte is voor een 

eigen invulling van de les. Door de lessen te richten op het proces moeten de kinderen meer 

nadenken en zorgen voor hun eigen voortgang.
70

 Het herinrichten van de les kent een aantal 

voordelen en heeft te maken met een probleem dat opgelost dient te worden.  

Thema’s zorgen ervoor dat leerlingen meer nadenken over waar ze zelf mee bezig zijn en veel 

bewuster bezig zijn met de opdrachten. Het thema zorgt er ook voor dat informatie veel langer 

blijft hangen. In het beeldend onderwijs leren kinderen vooral door te doen. Niet elk kind is 

verbaal sterk, dus door het breder onderwijs kunnen kinderen zich op een andere manier uiten. 

Ten slotte geeft I.K. aan dat kinderen door de thema’s in de bovenbouw vanuit hun eigen 

voorkeur kunnen werken. Dit betekent dat de kinderen een onderzoeksvraag opstellen en die 

kunnen beantwoorden door vanuit hun interesse te werken. Op De Muze is het daarbij de 

bedoeling dat kinderen vanuit hun eigen intelligenties aan de slag gaan en met hun eigen 

talent werken.
71

 Een kind kan met de onderzoeksvraag dus aansluiten bij bijvoorbeeld de 

muzikaal-ritmische intelligentie, de visueel-ruimtelijke intelligentie of de verbaal-
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linguïstische intelligentie van Gardner. Door het onderzoeksproces, dat in groepjes 

plaatsvindt, leren de kinderen vervolgens de interpersoonlijke en intrapersoonlijke capaciteit 

te vergroten (Gardner, 1999: 41-43). Een belangrijk aspect van deze vergrote capaciteit is de 

interactie met de ander, zo blijkt uit figuur 2.  

Het procesgerichte werken in thema’s kampt met een probleem. Jonge kinderen zijn 

onbevangen en beginnen vaak gewoon aan een opdracht. Zij kunnen nog experimenteren met 

hun materiaal. Oudere kinderen zijn echter beïnvloed door de school en de ouders. Zij willen 

een mooi eindproduct afleveren. Dit gaat ten koste van het proces, aangezien ze willen dat het 

plaatje dat ze in hun hoofd hebben het uiteindelijke eindresultaat vormt. Het oudere kind is 

hierdoor niet meer in staat om te experimenteren en zal minder bezig zijn met zijn eigen denk- 

en leerproces. Het wil enkel voldoen aan het plaatje in zijn hoofd. Van Dorsten (onbekend) 

sluit zich hierbij aan; zij schrijft dat het werk van kinderen vanaf zeven jaar oud 

conventioneler wordt en de vrije expressie verdwijnt. Kinderen stellen strengere eisen aan 

zichzelf en vinden het vrije werk al snel kinderachtig. Van Dorsten stelt dat dit te maken heeft 

met de complexe sociale samenleving waarin we leven. Het is belangrijk dat een kind zich 

bewust is van de sociale en culturele normen en waarden in de samenleving en de rol die het 

kind daarin aanneemt. Dit conceptuele handelen en denken gaat gepaard met een voorkeur 

voor realisme en stereotypes. Originaliteit is hierdoor minder belangrijk. Wetenschappers 

noemen deze verandering ook wel de overgang van een preconventionele fase naar een 

conventionele fase (4-5). Het bereiken van een zo groot mogelijk cultureel bewustzijn – dat is 

besproken in deelhoofdstuk 5.3.2. – is hierdoor tegenstrijdig met het willen vergroten van de 

creativiteit van kinderen. Zij gaan door dit bewustzijn juist in vaste patronen denken, 

waardoor de creativiteit en de vrije expressie stokt.  

5.4.2.     Onderzoekend leren 

In het thematisch onderwijs op zowel basisschool De Muze als basisschool de Sieppe werkt 

de bovenbouw met onderzoekend leren. In het onderzoekend leren wordt een 

onderzoekcyclus gehanteerd die bestaat uit zeven stappen. Deze helpen zowel leerkrachten als 

leerlingen bij het opzetten van een onderzoek. Onderzoekend leren betekent dat kinderen hun 

eigen onderzoeksvraag opstellen en vanuit die vraag dingen onderzoeken. Het is de bedoeling 

dat kinderen door het thematisch leren beter leren en onthouden, en bovendien ook leren over 

hun eigen positie in de groep. Tijdens het proces bedenken de leerlingen daarnaast hoe ze iets 
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moeten aanpakken en waar ze goed in zijn.
72

 De kinderen ontdekken dus niet alleen de 

wereld, maar ook zichzelf. Het onderzoekend leren, waarin ook ruimte is voor het beeldend 

onderwijs, maakt hierbij voornamelijk gebruik van groepswerk. Daarbij gaat het om 

onderlinge communicatie, discussie, presenteren, het bepalen van standpunten en over het 

geven en ontvangen van feedback. Dit overleg stimuleert kinderen om te reflecteren op hun 

beeldende, of onderzoekend, proces en op hun uiteindelijke product.
73

 Ook leren kinderen 

waarderen en beoordelen. Met andere woorden, door het onderzoekend leren zien 

leerkrachten het werk van kinderen niet langer als een product, maar als het bewijs van het 

leren van de kinderen. Daarnaast is het werk gemotiveerd door de interesses van de kinderen 

en begeleiden de kinderen hun eigen, en elkaars, proces. De leerkracht helpt enkel als een gids 

en als iemand die vragen stelt om de kinderen verder te helpen in hun eigen 

onderzoeksproces. Door dit onderzoekende proces zijn kinderen dus ook bezig met 

metacognitie en leren ze over hun eigen denk- en leerproces (Marshall & D’Adamo, 2011: 

12). Er vindt geen expliciete instructie plaats, maar het metacognitieve proces wordt impliciet 

toch behandeld. Dit komt doordat het onderzoekend leren condities creëert waarin het 

mogelijk en nodig is dat leerlingen nadenken over hun eigen leerproces en die waar nodig 

bijsturen (Rieser et al., 2016: 527). In de praktijk blijkt dus ook dat interactie met de ander, zij 

het de leerkracht of een medeleerling, van levensbelang is voor het vergroten van de 

metacognitieve vaardigheid en kennis van een kind. 

5.5.     Hoogbegaafden en kunst 

In dit deelhoofdstuk behandel ik twee onderwerpen die naar voren zijn gekomen in de 

interviews. Het gaat hier over hoogbegaafden en het materiaal dat voor hen gebruikt wordt. 

Daarnaast bespreek ik ook de rol van kunst in het beeldend onderwijs. 

5.5.1.     Hoogbegaafden 

In de schoolgids van basisschool De Hazesprong staat geschreven dat de competenties van 

leerlingen met hoogbegaafdheid belangrijker zijn dan kennisinhouden. Het gaat hierbij om 

vaardigheden om zelf kennis te kunnen verwerven, om te kunnen functioneren in de 

maatschappij, om te kunnen nadenken en een mening te vormen over wat er in de wereld 

gebeurt. Ook noemen ze dat creatief denken een van de sterkste kanten is van hoogbegaafde 
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mensen.
74

 Uit een onderzoek van Van Tassel-Baska (2002) is dan ook gebleken dat 

creativiteit een van de constructen voor de ontwikkeling van (hoog)begaafdheid is 

(Hoogeveen et al., 2004: 7). In het reguliere systeem zit voor hoogbegaafde kinderen echter te 

weinig uitdaging, waardoor het creatief oplossend vermogen verdwijnt. Hoogbegaafden 

krijgen daarom materiaal voorgeschoteld dat ervoor zorgt dat kinderen hun eigen initiatief 

kunnen nemen en eigen oplossingen kunnen bedenken.
75

 K.A. en R.T. erkennen dat dit 

materiaal er is. Op basisschool De Hazesprong krijgen de meer begaafde kinderen in de 

reguliere klas een keer in de drie weken een eigen les waar de kinderen worden uitgedaagd in 

creatief denken en reflecteren.
76

 Ook op basisschool de Sieppe werken begaafde kinderen met 

dergelijk materiaal; de school heeft dozen met spelletjes waarmee kinderen op een creatieve 

manier zelf naar oplossingen moeten zoeken en worden uitgedaagd om te vertellen over de 

manier waarop ze dit gedaan hebben.
77

 K.A. voegt daaraan toe dat hij zou willen dat de 

middenmoot ook met dit soort materiaal aan de slag kan, aangezien het niet alleen de 

begaafde leerlingen zijn die creatief en kritisch moeten kunnen denken.
78

 K.A. stelt hiermee 

dus dat kinderen met een andere leerstijl dan die van de hoogbegaafden ook in staat moeten 

zijn om hun metacognitieve vaardigheid te vergroten door het creatieve materiaal van de 

hoogbegaafde leerlingen te gebruiken. Deze materiaalsoort valt nu echter buiten de klas. In 

figuur 1 is te zien dat er verschillende typen ‘leerders’ zijn. De hoogbegaafde leerlingen 

hebben – zo blijkt uit de schoolgids van basisschool De Hazesprong – meer kans om in de 

hoogste categorie te vallen en dus de beste metacognitieve kennis en vaardigheden te 

ontwikkelen. Maar, als de middenmoot gestimuleerd wordt dan moeten zij die categorie toch 

ook kunnen bereiken? In de praktijk wordt dus de keuze gemaakt om materiaal voor 

hoogbegaafden, dat uitermate geschikt is voor het vergroten van de metacognitie, niet te 

gebruiken in het reguliere onderwijs, terwijl dit voor andere leerlingen ook geschikt is en zij 

in de toekomst ook creatief en kritisch moeten kunnen denken.  

5.5.2.     Kunst 

Kunst door kunstenaars is belangrijk in het beeldend onderwijs. Volgens R.T. helpt deze 

kunst bij het leren om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Sterker nog, dat 

is volgens haar de grote waarde van kunst in het onderwijs. Kunst is daarnaast bruikbaar voor 
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het reflecteren op de werkelijkheid en de positie van het kind daarin.
79

 Hailey et al. (2015) 

merken dan ook op dat het bekijken van kunst ervoor zorgt dat kinderen kritisch gaan denken 

en zelf op onderzoek uitgaan (52). Hierdoor kunnen ze hun eigen plaats bepalen en een 

mening vormen over de werkelijkheid. Dit blijkt ook uit het feit dat verschillende theoretici, 

zoals Efland (2002), Eisner (2002) en Freedman (2003), beargumenteren dat het bespreken 

van kunst kinderen helpt bij het interpreteren, begrijpen en vormen van meningen (Marshall, 

2008: 39). Ten slotte leidt het praten over kunst ertoe dat kinderen tijdens hun eigen 

maakproces nadenken over kunstzinnige technieken. Kinderen gaan naar aanleiding van een 

kunstwerk van Rembrandt bijvoorbeeld werken met schaduwen.
80

 Met andere woorden, kunst 

zorgt ervoor dat kinderen hun eigen positie in de maatschappij leren kennen en hun 

strategiegebruik tijdens de beeldende les aanpakken, wijzigen en verbeteren. De esthetische 

ervaring veroorzaakt volgens Changeux (2012) dan ook veel hersenactiviteit, in het bijzonder 

in de prefrontale cortex waar complexe cognitie plaatsvindt, beslissingen worden gemaakt, de 

persoonlijkheid zich vormt en zelfmonitoring georganiseerd wordt (Hailey et al., 2015: 55). 

Kunst kan dus veel bereiken, maar het is hierbij wel belangrijk dat kinderen genoeg 

contextuele kennis voorgeschoteld krijgen en dat leerkrachten deze kennis bezitten (Cox, 

2000: 57). 

5.6.     Beoordeling 

Het laatste deelhoofdstuk van dit hoofdstuk gaat over de beoordeling van metacognitie in het 

beeldend onderwijs op de basisschool. Hierbij houd ik rekening met de drie vragen die ik 

eerder in deze scriptie stelde over beoordeling, namelijk:  

1) Met welk doel beoordelen leerkrachten het werk van kinderen? 

2) Beoordelen leerkrachten het werk van kinderen summatief of formatief?  

3) Welke beoordelingsinstrumenten gebruiken leerkrachten voor het beoordelen van 

metacognitie in het beeldend onderwijs? 

Verder is dit deelhoofdstuk opgedeeld in twee onderdelen, namelijk het jonge en het oude 

kind. Met andere woorden, de onderbouw en de bovenbouw in het primaire onderwijs. 

5.6.1.     Jonge kind 

De beoordeling van jonge kinderen vindt volgens de geïnterviewde leerkrachten op twee 

manieren plaats. K.A. geeft aan dat hij beeldend onderwijs meeneemt in het rapport en daar in 
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kan aangeven hoe het kind werkt.
81

 I.K. en R.T. daarentegen merken op dat het beeldend 

onderwijs bij het jonge kind niet beoordeeld wordt. Ze kijken echter wel naar hoe het kind 

bezig is geweest en hoeveel tijd het heeft besteed aan het maken van een creatief product. Ook 

is het belangrijk om te kijken of een kind een eigen invulling heeft gegeven aan de opdracht. 

Het is lastig om daar een cijfer aan te geven, vandaar dat dit niet gebeurt.
82

 R.T. vult dit aan 

door op te merken dat ze veel van het jonge kind accepteert. Alleen slordige werkjes 

corrigeert ze. Ze vindt het daarnaast lastig om kinderkunst te beoordelen, doordat tekeningen 

tegenwoordig vaak als een Picasso aan de muur worden gehangen. ‘Dus alles is zo over het 

paard getild mooi’.
83

  

In de onderbouw beoordelen de leerkrachten het werk van kinderen dus meestal niet. Wel 

letten ze op het werkproces en de werkhouding van het kind. K.A. beoordeelt formatief, 

doordat hij in zijn rapport ruimte opneemt om het werkproces van een kind te beschrijven, 

terwijl R.T. en I.K. enkel informeel beoordelen. Het wordt niet meegenomen in het rapport en 

feedback geven de leerkrachten slechts tijdens het bespreken van het werk. In de onderbouw 

vindt dus voornamelijk observatie plaats, maar die wordt enkel ingezet voor het geven van 

feedback, zowel na of tijdens het proces, en niet gebruikt om een cijfer te geven.  

5.6.2.     Oude kind 

K.A. geeft aan dat beeldend onderwijs en reflecteren in de bovenbouw niet meegenomen 

wordt in het rapport, terwijl dit in de onderbouw wel gebeurt.
84

 R.T. merkt daarbij op dat ze 

bij haar op school bezig zijn met de kwestie of je een punt moet geven aan kunstvakken. Ze 

vroegen zich daarbij af wat bepaalt of je een voldoende of een onvoldoende krijgt. Op 

basisschool de Sieppe hebben ze dan ook besloten dat ze meer belang hechten aan inspiratie, 

creativiteit, transpiratie en betrokkenheid. Daarnaast merkt R.T. op dat het reflecteren op 

jezelf onmogelijk beoordeeld kan worden als goed of fout. Het is een belangrijke vaardigheid, 

maar het is lastig om daar een beoordeling aan te binden.
85

 Ten slotte voegt I.K. daaraan toe 

dat kinderen in de bovenbouw eerst weer moeten leren experimenteren en dat daar de ruimte 

voor gecreëerd moet worden. Kinderen leren nu namelijk te voldoen aan een norm, namelijk 

dat de tekening mooi en netjes moet zijn en dat die tekening de meeste complimenten krijgt. 

Met andere woorden, het corrigeren van slordigheden in een werk, zoals R.T. in de 
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onderbouw doet, leidt tot een verzwakt creatief proces. Daarnaast zegt ze dat de evaluatie van 

tekeningen in de bovenbouw voor een groot deel nog bestaat uit het ophangen van het werk. 

Ze noemt het niet nabespreken van het werk een gemiste kans.
86

 Hetland et al. (2007) zien 

hetzelfde gebeuren. Leerkrachten in het onderwijs exploiteren kunst gemaakt door kinderen 

niet of nauwelijks. Hierdoor stimuleren leerkrachten kinderen niet in het nadenken over hun 

eigen proces of product en krijgt de leerkracht geen zicht op het denken van de leerling. Het 

ophangen van leerlingwerk functioneert nu enkel als achtergrond, terwijl het bespreken van 

opgehangen leerlingwerk kan leiden tot het aanzetten tot denken van leerlingen (19). Het is 

hierbij opvallend dat het nabespreken van leerlingwerk wel gebeurt in de onderbouw.  

Ook in de bovenbouw vindt dus geen summatieve beoordeling van kunst gemaakt door 

kinderen plaats. Daarnaast bespreken de leerkrachten nauwelijks het werk van kinderen en 

wordt werk vaak gewoon opgehangen zonder daar verder aandacht aan te besteden. De 

leerlingen krijgen tijdens het proces wellicht wel feedback, maar er is nog veel ruimte voor 

verbetering in het beoordelen en bespreken van beeldend onderwijs en het proces dat een kind 

daarin heeft doorgemaakt. Het beoordelen van kinderkunst zou dus kunnen leiden tot het 

betrokken houden van een kind, tot het inspireren van een kind en het vergroten van het 

creatieve proces, maar dan moet er wel ruimte voor worden ingebouwd. Het belang van 

beoordeling wordt daarnaast onderschreven door het feit dat metacognitie voortkomt uit een 

groepsproces, zoals blijkt uit figuur 2. Het is hierdoor belangrijk dat kinderen en leerkrachten 

in interactie blijven over de voortgang van kinderen en de groei van een kind gestimuleerd 

wordt. Ook moet er een manier gevonden worden waarop deze beoordeling vorm krijgt. Op 

dit moment maken leerkrachten namelijk nog steeds alleen maar gebruik van observatie.  

5.7     Conclusie 

Dit hoofdstuk richtte zich op de beantwoording van de volgende deelvraag: Welke 

metacognitieve doelen en vaardigheden spelen op dit moment een rol bij kunstzinnige 

vorming in het Nederlandse primair onderwijs? Uit de analyse van de interviewantwoorden 

blijkt dat de context een belangrijke rol speelt in het verhaal rondom metacognitieve doelen 

en vaardigheden in het beeldend onderwijs. In het beleid van de overheid en de school heeft 

cultuur namelijk niet de hoogste prioriteit. Taal en rekenen krijgen voorrang. Daarnaast 

hebben leerkrachten vaak een grote groep kinderen onder hun hoede; wat betekent dat er geen 

tijd is om met elk kind individueel na te denken over zijn denk- en leerproces. Ook speelt de 
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vaardigheid van de leerkracht een rol. R.T. geeft bijvoorbeeld aan minder vaardig te zijn in 

het beeldend onderwijs en stelt minder eisen aan resultaten van dit onderwijs dan bijvoorbeeld 

I.K. die voor de pabo een lerarenopleiding tekenen en textiel heeft gedaan. Door deze mindere 

vaardigheid is tevens te merken dat R.T. minder goed weet hoe het reflecteren is in te zetten, 

hoewel I.K. ook aangeeft dat ze hiervoor handvatten mist. Hieruit blijkt echter wel dat het 

hebben van ervaring en zelfvertrouwen belangrijk is. De leerkracht moet zich veilig voelen in 

een vakgebied om ruimte te maken voor uitdagende opdrachten en metacognitie. Ten slotte is 

het voor de context van metacognitie in het onderwijs belangrijk dat het belang van beeldend 

onderwijs moet worden aangetoond. K.A. en I.K. vinden 21e-eeuwse vaardigheden 

bijvoorbeeld belangrijk, maar blijven toch vasthouden aan rekenen en taal, doordat dit 

voorgeschreven wordt vanuit beleidsoptiek. R.T. wijkt hierin af door te zeggen dat ze taal en 

rekenen heel belangrijk vindt. Ze vindt dat beeldend onderwijs moet samenhangen met 

wereldoriëntatie en dat het genoeg aan bod komt, want ze wil niet alleen maar bezig zijn met 

het ‘snoepje van de week’. Wellicht dat deze gedachtegang zo bestaat omdat knutselen en 

tekenen vaak gezien wordt als een vorm van spel of door het feit dat ze al 41 jaar in het 

onderwijs zit en vasthoudt aan oude idealen.  

Er vindt op dit moment verder geen expliciete instructie plaats. Er wordt wel impliciet 

gereflecteerd op het denk- en leerproces van de kinderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 

ideeën te bespreken en door te vragen bij ideeën. Hierdoor worden kinderen zich bewust van 

het proces en de eigen vaardigheid. Verdere reflectie vindt vaker na afloop van het werk 

plaats. Kinderen mogen dan bijvoorbeeld naar het werk van anderen kijken, waardoor ze 

gestimuleerd worden om meer over hun eigen werk na te denken. Uit de antwoorden op de 

interviewvragen blijkt ook dat de kinderen in de onderbouw vooral bewust gemaakt worden 

van hun vaardigheden en dus leren om het leerproces te monitoren en daarbij metacognitieve 

kennis opdoen, terwijl er in de bovenbouw ook gelet wordt op het reguleren van het 

leerproces. Het voordeel van metacognitie in het beeldend onderwijs is volgens de 

leerkrachten dan ook het goed en kritisch kunnen kijken naar eigen werk, het oefenen met de 

werkelijkheid, het krijgen van zelfvertrouwen en het bewust worden van keuzes die gemaakt 

zijn. Het is hierbij lastig om onderscheid te maken tussen goed en niet goed en de 

leerkrachten missen handvatten voor de manier waarop ze reflectie kunnen inbouwen in de 

les. In het beeldend onderwijs is het daarnaast belangrijk om creatieve opdrachten te geven, 

zodat leerlingen een eigen invulling kunnen geven aan het werk, waarbij ze problemen 

kunnen oplossen, ideeën kunnen bedenken en kunnen kiezen uit verschillend materiaal.  



Ellen Mans, s4101189, masterscriptie                                                                                    80 

 

 

Bij de kleuters wordt daarnaast themaonderwijs aangeboden; dit gebeurt ook in de 

bovenbouw op twee van de drie scholen waar de geïnterviewde leerkrachten werkzaam zijn. 

De leerkrachten geven aan dat er door de thema’s meer aandacht gaat naar het proces. 

Hierdoor zijn kinderen bewuster bezig met hun opdrachten en denken ze meer na. Het is 

echter wel een aandachtspunt dat oudere kinderen al zo beïnvloed zijn door hun omgeving. 

Hierdoor willen ze zo realistisch mogelijk werken en hebben de leerlingen weinig aandacht 

voor het proces. In de bovenbouw wordt in de thema’s gewerkt met onderzoekend leren, waar 

reflectie een cruciale rol speelt.  

Metacognitie krijgt dus vrijwel geen expliciete aandacht in het onderwijs, maar er is op een 

impliciete manier wel aandacht voor metacognitieve vaardigheden en kennis. Het doel van 

metacognitie in het onderwijs is nu vooral het reflecteren op het proces en dat het kind 

zichzelf leert kennen. Wat heeft een kind gedaan tijdens het werk en op welke manier 

verhoudt het kind zich tot andere kinderen en de omgeving? Dit blijft echter heel minimaal, 

aangezien er binnen de school nog geen tijd, ruimte en prioriteit is voor het bijbrengen voor 

dit soort vaardigheden. Vaardigheden die belangrijk zijn, zijn in brede zin reflectie en 

creativiteit. Het is daarbij belangrijk dat kinderen problemen kunnen oplossen, ideeën kunnen 

bedenken, kunnen verwoorden wat ze gedaan hebben en kunnen nadenken over hun eigen 

handelingen. Met andere woorden, kinderen leren door metacognitieve vaardigheden goed en 

kritisch naar zichzelf en de omgeving kijken.  
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Hoofdstuk 6: Wensen en verwachtingen voor metacognitie in het onderwijs 

In dit hoofdstuk bespreek ik welke wensen en verwachtingen cultuurcoördinatoren en 

leerkrachten hebben voor de toekomst van metacognitie in het onderwijs. Hiermee 

beantwoord ik de derde deelvraag: welke wensen en verwachtingen hebben leerkrachten en 

interne cultuurcoördinatoren ten aanzien van metacognitie in het beeldend onderwijs op basis 

van de huidige onderwijspraktijk? In dit hoofdstuk maak ik wederom gebruik van verbanden 

die gelegd zijn tussen de individuele interviews en de samengevoegde interviews. De 

verbanden tussen de individuele interviews zijn wederom te vinden in bijlage E, terwijl de 

verbanden in de samengevoegde interviews dit keer te bekijken zijn in bijlage G.  

6.1.     Creëren tijd en ruimte 

In hoofdstuk vijf gaven de leerkrachten aan dat er in het primaire onderwijs te weinig tijd en 

ruimte is voor het beeldend onderwijs en de rol van metacognitie daarin. Dit kwam onder 

andere door de grote groepen, een gebrek aan vaardigheid bij de leerkrachten en het belang 

dat het basisonderwijs en de overheid hecht aan rekenen en taal. Tijdens de interviews is ook 

besproken welke oplossingen leerkrachten hiervoor in gedachten hebben. Deze antwoorden 

vormen de basis van dit deelhoofdstuk.  

6.1.1.     Creëren van tijd 

Het beeldend onderwijs kan volgens K.A. op een relatief eenvoudige manier naar een hoger 

niveau getrokken worden. Op het moment legt de leerkracht meestal eerst uit wat de 

bedoeling van een beeldende les is, waarna de kinderen zelf aan de slag mogen. K.A. geeft 

aan dat er meer uit een les gehaald kan worden als de handelingen een andere volgorde 

krijgen. De kinderen gaan in dat geval eerst aan de slag en na de les bespreekt de leerkracht 

met de kinderen wat ze tijdens het proces zijn tegengekomen en ervaren hebben. Dit vereist 

volgens hem dat leerkrachten meer kennis vergaren.
87

 Vandaar dat de vaardigheid van 

leerkrachten in deelhoofdstuk 6.1.3. aan de orde komt.  

R.T. en I.K. merken daarnaast op dat de groepen in het basisonderwijs op dit moment te groot 

zijn om met kinderen te reflecteren op hun individuele leerproces. ‘Maar je hebt geen tijd om 

dat met een grote groep te doen. Het zit natuurlijk ook in kunstonderwijs, maar het is een 

groep van 28, dus je kunt niet bij iedereen gaan zitten om te vragen ‘Wat dacht je?’, ‘Wat had 
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je anders kunnen doen?’. Die gesprekjes die kun je niet altijd doen als ik eerlijk ben.’
88

 Dit 

betekent dat de geïnterviewde leerkrachten graag zouden zien dat de klassen in het 

basisonderwijs kleiner worden, zodat het onderwijs werkzaam blijft en er ruimte is voor het 

kweken van metacognitie in kinderen.
89

 De geïnterviewde leerkrachten zijn niet de enige die 

een oproep doen voor kleinere klassen. Ook Thijs Roovers, initiator en woordvoerder van de 

actiegroep PO in Actie, pleit naast hogere lonen voor een verlaging van de werkdruk in het 

basisonderwijs. Dit betekent onder andere dat de groepen kleiner moeten (Dirks, 2017). Het 

belang van het groepsproces in de ontwikkeling van metacognitie moet echter niet onderschat 

worden. Activiteiten zoals de evaluatiemat – die is besproken in deelhoofdstuk 5.3.1. – zijn 

een goede manier om metacognitieve kennis en vaardigheden te vergroten. Er moet in dat 

geval wel klassikaal gereflecteerd worden en tijd gecreëerd worden waarin kinderen kunnen 

nadenken over hun eigen activiteiten. De leerkrachten blijven in hoofdstuk vijf echter steken 

bij het bespreken van elkaars werk zonder deze activiteiten uit te bouwen naar een 

metacognitieve activiteit die kinderen motiveert om aanpassingen te doen in hun eigen werk. 

Het is jammer dat dit soort activiteiten niet genoemd worden in het toekomstbeeld van 

metacognitie in het beeldend onderwijs, aangezien deze verbeterde activiteiten cruciaal zijn 

voor het metacognitieve proces.  

Tevens oppert I.K. het idee om dan maar te gaan werken met vakdocenten. Dit kost echter 

veel geld en dat is er niet. Ook vinden veel leerkrachten het beeldend onderwijs juist een fijne 

afwisseling op de rest van de dag. Dit betekent dat vakdocenten ervoor zorgen dat er bij de 

leerkrachten veel plezier weggehaald wordt. I.K. vindt het aannemen van vakdocenten dan 

ook geen geschikte oplossing voor het probleem in het beeldend onderwijs.
90

 Ten slotte pleit 

K.A. voor methodes die laagdrempelig zijn, zodat leerkrachten met gemak aan een beeldende 

les kunnen beginnen. Op basisschool De Hazesprong is daarom de methode ‘Laat Maar Zien’ 

aangeschaft. Het is daarbij wel belangrijk dat de lessen een meerwaarde hebben op het 

beeldend onderwijs dat op dit moment plaatsvindt.
91

 Op de website van de methode staat 

geschreven dat groepsleerkrachten vaak weinig tijd voor de voorbereiding hebben en dat de 

makers van ‘Laat Maar Zien’ zich gespecialiseerd hebben in het ontwerpen van beeldende 

leerarrangementen. De methode is digitaal beschikbaar waardoor het beeldmateriaal op het 

digiboard kan worden getoond en de leerkracht daarvoor geen extra handelingen hoeft uit te 
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voeren. Het is belangrijk om ten slotte te noemen dat de methode aansluit bij de drie 

kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie en de lessen zijn opgebouwd volgens een vaste 

structuur: introductie, informatie, instructie, uitvoering en nabeschouwing.
92

 Er is binnen de 

methode dus systematisch ruimte voor reflectie. De leerkracht moet hier wel tijd voor maken 

en verder de diepte ingaan dan enkel reflecteren op wat we zien. Er moet ook gereflecteerd 

worden op wat de kinderen gedaan hebben en op wat hun idee achter hun product is geweest.  

6.1.2.     Belang inzien 

Om veranderingen te kunnen doorvoeren in het onderwijs, moet het belang van metacognitie 

en beeldend onderwijs eerst worden ingezien door onder andere de overheid, het management 

van scholen en inspectiediensten.
93

 Dit is lastig, doordat er op dit moment een enorm belang 

gehecht wordt aan andere vakken, zoals taal en rekenen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 

een taalles gepaard gaat met een enorme handleiding. Een leerkracht kan hierdoor van tevoren 

lezen hoe een les in elkaar steekt en er staat zelfs bijna woordelijk in wat een leerkracht moet 

zeggen, doen en waar die op moet letten. Deze handvatten zijn er voor handvaardigheid en 

tekenen niet.
94

 In de realiteit gaat zodoende de meeste aandacht naar de 19e-eeuwse 

vaardigheden. K.A. stelt dat de druk vanuit de maatschappij voor de zogenaamde 21e-eeuwse 

vaardigheden nog niet groot genoeg is. Het is nodig dat mensen laten merken dat rekenen en 

taal eigenlijk niet meer nodig zijn om succesvol te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de 

Nederlander Boyan Slat, oprichter van The Ocean Cleanup. Hij bewijst dat we mensen nodig 

hebben die nieuwe oplossingen kunnen bedenken.
95

 Een van zijn geldschieters, Peter Thiel, 

vond het zelfs een must dat Boyan met zijn opleiding gestopt is om zich te richten op zijn 

start-up (Caminiti, 2017). Dit soort uitingen dragen bij aan het belang dat gehecht wordt aan 

beeldend onderwijs en zorgen ervoor dat leerkrachten zullen inzien dat het niet nodig is om 

enkel en alleen aandacht te besteden aan taal en rekenen.
96

 Er moet dus meer belang aan 

beeldend onderwijs gehecht worden, waardoor er voor de leerkrachten meer handvatten 

beschikbaar komen en buitenstaanders inzien dat het beeldend onderwijs zeer belangrijk is. 

Leerkrachten en de samenleving moeten kortom een ‘attitudewijziging’ in gang zetten en een 

onderzoekende houding aannemen (Van Meerkerk, 2016: 17). 
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6.1.3.     Kennis leerkrachten vergroten 

Het vergroten van kennis bij leerkrachten leidt volgens K.A. onder andere tot het effectiever 

indelen van lessen, waardoor er in het beeldend onderwijs meer ruimte is voor het reflecteren 

van kinderen op zichzelf. Kinderen worden op die manier op meerdere vlakken gestimuleerd, 

zoals in het denken, in smaakontwikkeling of in de ervaring met het materiaal waarmee ze 

omgaan. Het is hierbij opvallend dat K.A. verder niet stilstaat bij hoe de eigen activiteiten 

verder uitgebouwd kunnen worden. Het omgooien van lessen is een goede manier, maar zal 

gepaard moeten gaan met activiteiten die het reflecteren van kinderen ondersteunen en 

daarmee aanzetten tot het ontwikkelen van de eigen denk- en leervaardigheden van een kind. 

Daarnaast is het met meer kennis mogelijk om creatieve lessen te onderbouwen met reken- en 

taalkundige aspecten, waardoor het beeldend onderwijs binnen het huidige onderwijsklimaat 

ook van belang geacht kan worden.
97

 Uit een onderzoek van Garvis en Pendergast (2011) 

blijkt tevens dat het geloof in de kunde voor het geven van kunstonderwijs bepaalt hoe een 

leerkracht les geeft in beeldend onderwijs. Dit bepaalt vervolgens de manier waarop het 

beeldend onderwijs geïntegreerd is in het curriculum. Als leerkrachten doeltreffend zijn in het 

geven van beeldend onderwijs is het waarschijnlijker dat beeldende kunst in samenhang met 

andere vakken gegeven wordt, terwijl dit andersom niet het geval is (3). K.A. denkt dat het 

daarnaast belangrijk is dat leerkrachten zich bewust worden van het feit dat de vakdidactiek 

van creatieve vakken vruchtbaar is voor het ontdekkend leren. Op dit moment ligt bij het 

ontdekkend leren vooral de aandacht op rekenen en taal, maar juist de creatieve vakken 

bieden ondersteuning voor het proces van ontdekkend leren. Het ontdekkend leren is niet iets 

nieuws; het is iets dat al standaard in het kunstonderwijs zit. Het is nodig dat leerkrachten zich 

daar bewust van worden, zodat het beeldend onderwijs de aandacht krijgt die het verdient en 

er meer uit het onderwijs te halen is.
98

 

Die bewustwording en vergroting van de kennis van de leerkracht moet volgens K.A. en I.K. 

onder andere plaatsvinden op de pabo. K.A. merkt bijvoorbeeld niet dat studenten aan de 

pabo veel kennis van cultuuronderwijs meekrijgen. Het gaat vooral om het hebben van 

knutselideeën, maar daar is volgens K.A. meer uit te halen als de lessen op een andere manier 

aangeboden worden. Leerkrachten moeten dit bewustzijn en deze kunde al meekrijgen op de 

pabo. Dit betekent dat de pabo duidelijkere richtlijnen voor het beeldend onderwijs moet 

aanreiken.
99

 Het geloof in de vaardigheid voor het lesgeven in beeldend onderwijs ontstaat 
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dan ook in de eerste jaren van het lesgeven en is moeilijk te veranderen naar mate de 

leerkracht langer in het onderwijs zit (Garvis & Pendergast, 2011: 5). I.K. voegt daaraan dat 

de pabo deze tekortkoming al jaren heeft. Het is voor veel leerkrachten daarom ‘al een 

huzarenstukje om een fatsoenlijke handvaardigheidles te geven. Dat is echt te hoog gegrepen’. 

De pabo moet dus meer aandacht geven aan het beeldend onderwijs en handvatten aanreiken 

voor het vormgeven van een beeldende les.
100

 Dit betekent dat studenten op de pabo onder 

andere onderwijs moeten krijgen over hoe kinderen in het beeldend onderwijs leren, over hoe 

ze creatief werk moeten aanbieden en vormgeven, en artistieke kwaliteiten in kinderkunst 

moeten kunnen herkennen (Rayment, 2007: 36). Deskundige leerkrachten kunnen namelijk 

pas meer aandacht geven aan metacognitie.
101

 En ook dat vereist dat leerkrachten kennis 

krijgen over het vormgeven van opdrachten waarbinnen metacognitie plaatsvindt en ze dus 

een duidelijke instructie krijgen over de eisen van nieuwe educatieve doelen (De Jager et al., 

2005: 180). Is dit ook de reden dat de leerkrachten hun reflectieve activiteiten niet meenemen 

naar de toekomst? Weten ze simpelweg niet dat ze meer uit hun activiteiten kunnen halen of 

hoe ze er meer uit moeten halen? 

6.2.     Andere inrichting onderwijs 

Er moet in het onderwijs niet alleen meer tijd en ruimte gecreëerd worden voor beeldend 

onderwijs en metacognitie. Ook het onderwijssysteem moet op de schop. R.T. geeft 

bijvoorbeeld aan dat Nederland nog niet de onderwijsvorm heeft die past bij het aanleren van 

21e-eeuwse vaardigheden en het verkrijgen van metacognitie.
102

 In het komende 

deelhoofdstuk komen daarom ideeën over de herinrichting van het onderwijs aan bod. Deze 

breng ik vervolgens in verband met bestaande documenten zoals Cultuur in de Spiegel en 

Onderwijs2032. Ook zal ik rekenen houding met vragen die ik gesteld heb in de eerste vier 

hoofdstukken van deze masterscriptie. 

6.2.1.     Thema’s 

I.K. stelt dat idealiter alle schoolvakken aansluiting vinden bij een thema. Het is volgens haar 

mogelijk om ook lezen, spelling en rekenen te koppelen aan een thema. Deze manier wordt al 

gehanteerd in het kleuteronderwijs, maar het zou mooi zijn als dit in de bovenbouw ook 

gebeurt. Het thema is in dat geval leidend voor de inhoud van alle ontwikkelingsgebieden. Dit 

levert volgens I.K. enorm veel tijdswinst op, doordat een thema er voor kan zorgen dat 
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vakken als geschiedenis en taal samenvallen. Hierdoor kan er meer aandacht besteed worden 

aan de metacognitie van kinderen.  

In het normale leven zijn dingen ook niet losgekoppeld, want als je met rekenen bezig bent, 

ben je ook met taal bezig en dan dus ook met cultuur. Dat moet allemaal door elkaar lopen. 

Daarom vind ik ook dat het aan moet sluiten bij bijvoorbeeld geschiedenis of wereldoriëntatie. 

Daarnaast vormt cultuur een belangrijke schakel in het toekomstbeeld van I.K, want zij vindt 

dat cultuur een paraplu moet zijn waar taal, rekenen en alle andere vakken onder vallen.
103

 

Het is belangrijk dat leerkrachten en kinderen beseffen dat cultuur zich niet beperkt tot het 

kunstzinnige domein (Greven & Letschert, 2006: 9). Dit is belangrijk vanwege de culturele 

diversiteit op scholen en doordat al het onderwijs cultuuroverdracht is. Alles is volgens I.K. 

cultuuronderwijs, ook het taalonderwijs. Kinderen worden volgens I.K. dan ook naar school 

gestuurd om te leren dat ze een volwaarde plek hebben in de maatschappij. Dit betekent dat 

een kind zich bewust moet zijn van de Nederlandse cultuur, maar ook moet weten dat er 

andere culturen zijn en dat er kinderen in de klas zitten die afkomstig zijn uit die andere 

cultuur. Jonge kinderen zijn zich nog niet bewust van het feit dat ze veel cultuur met zich 

meedragen. ‘Ja, kom jij uit een Marokkaans gezin, woon je in een flatje, is je vader werkloos, 

is je vader dokter en woon je op de heilige landstichting?’ Het is belangrijk om kinderen dit 

culturele bewustzijn mee te geven. Om deze reden is het cultuuronderwijs en het reflecteren 

op eigen gedrag relevant.
104

 Dit culturele bewustzijn is ook belangrijk in het project Cultuur 

in de spiegel. Zij beschrijven het cultureel bewustzijn als volgt: ‘het culturele zelfbewustzijn 

omvat alle vormen van reflectie op cultuur: van zelfwaarneming, via de verbeelding, ritueel, 

mythe, religie en ideologie tot filosofie en cultuurwetenschap (Van Heusden, 2010: 17). 

Daarbij spelen de vaardigheden waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren een 

belangrijke rol (Van der Hoeven et al., 2014: 21) en deze komen dus terug in het 

toekomstbeeld van I.K., want kinderen die hun kansen in de maatschappij willen benutten, 

moeten zich als persoon kunnen ontwikkelen en weten wat hun positie in de maatschappij is 

(Platform Onderwijs2032, 2016: 22). De culturele paraplu van I.K. zorgt hierdoor voor dat de 

term good education van Biesta meer ruimte krijgt en effective education naar de achtergrond 

wordt verplaatst. Het onderwijs van de toekomst bouwt daardoor mee aan de 

identiteitsontwikkeling van leerlingen (26). 
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R.T. sluit zich bij bovenstaande aan door te zeggen dat kunst en cultuur kan leren om anders 

naar de werkelijkheid te kijken. Dat vindt ze zelfs de grote waarde van kunst in het onderwijs. 

Kunst helpt bij het beter kijken naar de wereld en het reflecteren daarop. Hierdoor kan een 

kind vervolgens ook zijn eigen positie bepalen.
105

 Kinderen leren in het beeldend onderwijs 

voor zichzelf denken en vormen een eigen mening over alles dat gaande is in de wereld. Dit 

betekent dat het belang van beeldend en cultuuronderwijs erkend wordt. Leerkrachten vinden 

dus dat meer aandacht moet gaan naar het combineren van vakken als taal, rekenen en 

beeldend. K.A. stelt daarnaast dat hij denkt dat zijn school zoveel begaafde leerlingen heeft, 

doordat er steeds minder aandacht is voor andere vakken dan taal en rekenen. Er is over het 

algemeen bijna geen aandacht meer voor cultuuronderwijs. K.A. vindt dat het onderwijs breed 

gehouden moet worden, doordat de hele mens daardoor wordt aangesproken. Net zoals 

vroeger de renaissancemens bestond, moet het kind zichzelf nu kunnen ontwikkelen tot 

doener en daarvoor heb je meer dan alleen taal en rekenen nodig.
106

 Hieruit blijkt wederom 

dat metacognitie op dit moment buiten het onderwijs valt, aangezien K.A. aangeeft dat er in 

het onderwijs vrijwel alleen ruimte is voor taal en rekenen. Een goede oplossing daarvoor zou 

dan ook zijn om dit brede onderwijs onder te brengen bij het thematische onderwijs dat I.K. 

voor ogen heeft. Het onderwijs krijgt hierdoor meer samenhang en wordt mede daardoor 

betekenisvoller voor leerlingen (Greven & Letschert, 2006: 61). 

Het omgooien van het onderwijs is echter een lastig proces. In eerste instantie moeten 

leerkrachten inzien dat ze taal overal kunnen inzetten. Reflecteren is bijvoorbeeld ook een 

vorm van taal. ‘Want als jij verwoord wat je gedaan hebt en als je met reflectie bezig bent, 

ben je ook bezig met taal. ‘Hoe verwoord je dat?’, ‘Kun je een stukje erbij schrijven?’, ‘Hoe 

zou je dit kunnen noemen?’.’
107

 De combinatie tekenen en schrijven zorgt ervoor dat een kind 

zich openstelt voor de kennis die hij bezit en de ervaring die hij heeft van de wereld. De 

compositie en het denken gaat dus samen (Meyer, 2013: 82). Het schrijven van een reflectie is 

hiermee een belangrijke stap voor metacognitie, waardoor kinderen inzicht krijgen in hun 

manier van denken en ideeën verder kunnen uitwerken, zoals ook in deelhoofdstuk 4.2.2. 

gebleken is (Selden Barnes, 2009: 44). Daarnaast moeten de methodes ingeruild worden voor 

leerlijnen, doordat de leerkracht dan kan aansluiten bij de behoeften van een kind. In de 

praktijk heet dit divergent differentiëren. Dit vereist dat leerkrachten goed met de verschillen 

tussen leerlingen kunnen omgaan (Kerpel, 2014). Dit betekent tevens dat leerkrachten moeten 
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aansluiten bij de verschillende leerstijlen van kinderen, zoals die in figuur 1 naar voren 

komen. Dat vereist dus onder andere verschillende vormen van instructie per kind en 

verschillende opdrachten. Op die manier is er wel ruimte voor de groei van metacognitie in 

elk kind in plaats van enkel het kind dat er gevoelig voor is of waarvoor het type instructie dat 

gebruikt wordt geschikt is. I.K. erkent dat dit lastig is voor leerkrachten, doordat ze dan hun 

houvast kwijt zijn en ziet dat dit nog een lange weg te gaan heeft. Uiteindelijk moet deze 

omwisseling in het onderwijs er echter wel komen, doordat Nederland het moet hebben van 

zijn kenniseconomie. Dit betekent dat kinderen moeten leren hoe ze dingen combineren en 

hoe ze hun creativiteit kunnen inzetten. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld verrassende oplossingen 

bedenken?
108

 Het toekomstige onderwijs moet er daarom voor zorgen dat het metalevel van 

het kind meer uitdaging krijgt, zodat kinderen kunnen oefenen met het oplossen van 

problemen en na de schoolperiode aansluiting kunnen vinden in de maatschappij. Het hebben 

van een onderzoekende houding, zowel naar het cultureel zelfbewustzijn toe als naar de 

maatschappij, is volgens de leerkrachten dan ook cruciaal voor het leven in deze 

kenniseconomie. Hierbij moet wel een kanttekening geplaatst worden, want is er door de 

grote groepen in basisscholen wel ruimte voor dit type onderwijs? Is het ideaalbeeld van I.K. 

wel te verwerkelijken, aangezien er op dit moment een tekort is aan leerkrachten, geld, etc.?  

6.2.2.     Procesgericht 

Het procesgericht leren is op dit moment een trend in het onderwijs, maar zowel K.A. en R.T. 

merken op dat het procesgericht leren haaks staat op de manier waarop gewerkt wordt. K.A. 

stelt dat er op zijn school toch meer aandacht gaat naar het doelgericht werken, ondanks dat 

de leerkrachten weten dat het procesgericht leren eigenlijk beter is.
109

 R.T. voegt daaraan toe 

dat het procesgericht leren haaks staat op de manier van leren die gebaseerd is op modeling en 

die tegenwoordig veel toegepast wordt.  

Ga alsjeblieft niet wachten tot ze een beetje weten wat dit is. Nee, hup, vertel gewoon wat iets 

 is. Daar bespaar je zoveel tijd en vingers mee. Door het voor te doen, verhelder je het vaak 

 voor de kinderen. Met de kunst kan je niet voordoen hoe iets moet, maar ik heb laatst toch wel 

 een keer een filmpje op YouTube aangezet over hoe je een konijn moet tekenen. Klaar, weet je

 wel. En dat is dan heel plat en dat geeft dan net een duwtje in de rug om dat zelf zo te doen, 

 maar het is totaal niet vanuit hun eigen. Het is opgelegd.  
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Door deze manier van werken wordt ook niet of nauwelijks aandacht besteed aan de 

metacognitie van kinderen. Het nadenken over de mentale processen van een kind bij 

vakkennis is voor veel leerkrachten namelijk te lastig en moeilijk te verwoorden voor 

kinderen in het basisonderwijs (Joseph, 2009: 100). 

Toch willen zowel K.A. en R.T. dat het proces meer aandacht gaat krijgen. De school moet 

stimuleren dat kinderen goed naar zichzelf kijken en zelf verantwoordelijk zijn voor de 

manier waarop een kind iets doet, zich presenteert en nadenkt over de stappen die hij maakt. 

Hierbij moet een kind aandacht besteden aan zijn eigen positie ten aanzien van het project 

waar hij mee bezig is, aan zijn ideeën daarover en kunnen vertrouwen op zijn eigen ideeën. 110
 

Ook moeten kinderen daarbij meer samenwerken en hoeven ze niet langer alleen maar 

individuele prestaties af te leveren. Tevens moet er meer gedifferentieerd worden in het 

creatieve werk van kinderen.
111

 Dit betekent dat de leerkracht het onderwijs aanpast naar de 

verschillen tussen leerlingen en deze zijn dan ook zichtbaar in het werk (Kerpel, 2014). In 

theorie houdt dit in dat kinderen zelf nadenken, zelf doen en niet alles voorgezegd hoeft te 

worden. De kinderen moeten zelf oplossingen en ideeën verzinnen en daarbij creatief 

associëren.
112

 Hierdoor kunnen kinderen namelijk te weten komen wat ze weten en wat ze nog 

moeten leren. Dit is een belangrijke stap in het metacognitieve proces (Joseph, 2009: 102). In 

de toekomst moet dit meer bewuste aandacht krijgen, waardoor de rol van onderzoek en het 

geven van een eigen invulling daaraan belangrijker zal worden.  

Het is bij het meer procesgericht leren ook belangrijk dat de oudere leerlingen minder 

beïnvloed worden door de school en de ouders. In deelhoofdstuk 5.4.1. was te lezen dat 

oudere kinderen het liefst een zo realistisch mogelijk werk afleveren en daarbij van begin af 

aan een vast beeld in hun hoofd hebben. Dit komt – zo blijkt uit hetzelfde deelhoofdstuk –

doordat kinderen vanaf een jaar of zeven hun werk beginnen te vergelijken met het werk van 

anderen en daardoor vaak teleurgesteld raken in hun eigen werk (Rayment, 2007: 36). 

Wetenschapper Robert Dijkgraaf stelt dat het in het onderwijs ‘niet zozeer de kunst is om de 

aan knop te vinden, maar om van de uit knop af te blijven’. Hiermee bedoelt hij dat 

leerkrachten en andere volwassenen kinderen moeten laten zien dat het goed is om creatief 

bezig te zijn en dat nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang goede eigenschappen zijn (Ter 

Avest, 2016). Dit vasthouden aan de realiteit moet er uit om het procesgerichte leren 
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succesvol te laten zijn. Dit patroon kan volgens I.K. doorbroken worden door vooral geen 

standaardlessen aan te bieden. Het is belangrijk om de kinderen te inspireren door allerlei 

dingen, zoals filmpjes of een verhaal, te laten zien of horen. Daarnaast moeten kinderen de 

beschikking hebben over zoveel mogelijk materialen en technieken. De aangeleerde 

technieken kunnen ze gebruiken om vorm te geven aan wat ze bedacht hebben. Op deze 

manier kunnen kinderen zelf keuzes maken en verschillende dingen uitproberen.  

Ten slotte is het belangrijk dat de leerkrachten aan kinderen laten zien dat ze het beeldend 

onderwijs en de reflectie daarop serieus nemen. De leerkrachten moeten laten zien dat het 

belangrijk is dat kinderen zich hier voor inzetten en dat ze goed moeten nadenken tijdens het 

leerproces in het beeldend onderwijs. Het is hierdoor waardevol om met de leerlingen te 

praten over hun proces, want als leerkrachten daar niet over praten, kunnen ze ook niet van 

kinderen verwachten dat ze er energie in steken. Als er wel gesproken wordt over het proces, 

zullen leerlingen ook beter gemotiveerd zijn en de volgende keer geneigd zijn om te denken 

over andere manieren van uitvoeren. I.K. voegt daaraan toe dat het belachelijk is dat er bij 

tekenen en handvaardigheid nog niet (genoeg) gekeken wordt naar het proces. Leerkrachten 

kijken tijdens het rekenen toch ook naar hoe kinderen iets gedaan hebben? Waarom gebeurt 

dat in het beeldend onderwijs dan nog niet? Daar wordt nog te vaak alleen gekeken naar het 

eindresultaat, dus ‘als jij de mazzel hebt dat je getalenteerd bent qua tekenen dan krijg je een 

hoog cijfer en anders niet.’
113

 Maar, het externe referentiekader, met vakinhoudelijke criteria, 

is niet het enige onderdeel waar kinderen aan moeten voldoen. Er moet ook aandacht zijn 

voor het interne referentiekader. Dit referentiekader bevat kindeigen criteria die bepaald 

worden door de persoonlijkheid, het ontwikkelingsniveau en de attitude van de leerling. Het is 

hierbij belangrijk dat de leerkracht in de begeleiding van het creatieve proces let op de 

interactie tussen deze twee kaders. Er moet altijd ruimte zijn voor eigen initiatieven van de 

leerling en dat betekent dat ook kinderen zonder talent voor tekenen hoog moeten kunnen 

scoren.
114

 Kinderen moeten dus door middel van metacognitie beter nadenken over het 

maakproces, waardoor ze dichter bij hun beoogde resultaat kunnen komen.  

6.3.     Beoordeling  

In dit deelhoofdstuk ga ik in op de wensen en verwachting ten aanzien van de beoordeling van 

metacognitie en beeldend onderwijs in het primair onderwijs in de toekomst. Willen de 
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leerkrachten dat er dingen veranderen in de beoordeling en zo ja, wat moet er dan veranderen? 

Ook zal ik in dit hoofdstuk rekening houden met de elementen over beoordeling uit hoofdstuk 

vier en de daarbij gestelde vragen.  

6.3.1.     Proces 

Het is belangrijk om te weten hoe een kind met een werk is bezig geweest. Vandaar dat het 

proces belangrijk is dan het resultaat.  

 Sommige kinderen kunnen fantastisch mooi tekenen. Met een vinger in de neus tekenen die 

 iets. Het is klaar en het ziet er goed uit. Waarom zouden die een betere beoordeling moeten 

 krijgen dan iemand die niet zo goed getekend heeft, maar wel een hele goede gedachtegang er 

 achter heeft? Ik vind dat ook wel heel belangrijk. ‘Waarom heb je dit zo getekend? En wat 

 voor gedachte zit er achter?’ Zijn het bijvoorbeeld creatieve oplossingen die bedacht zijn? 

 Kinderen zijn ook niet altijd zo vaardig met hun handen. Het komt vaak in eerste instantie niet 

 zo uit de verf. Maar als kinderen dan gaan vertellen over wat ze gedaan hebben. Zo van, ‘Ja en 

 dan heb ik hier dit gemaakt, want kijk dan kan hij zo’. Als ze er dan over gaan vertellen, denk 

 ik: ‘Wauw, daar is over nagedacht’. Daar zou je misschien in eerste instantie overheen kijken. 

 Dan denk je misschien dat het jammer is dat het gat daar zit, terwijl dat misschien juist heel 

 bewust is.
115

  

Leerkrachten vinden het proces dat kinderen doormaken dus belangrijker, doordat kinderen 

veel energie in een opdracht kunnen steken, maar het resultaat soms niet mooi of goed is. Dit 

betekent echter niet dat een kind slecht werkt, want misschien is het kind wel minder vaardig 

of motorisch niet handig? Voor de beoordeling van het beeldend onderwijs zal dit betekenen 

dat leerkrachten graag zien dat de beoordeling zich blijft richten op het proces en er dus geen 

summatieve beoordeling van het beeldend onderwijs gaat plaatsvinden. Het doel van de 

beoordeling is in dit geval dan ook het in kaart brengen van het proces bij kinderen en hierbij 

informatie krijgen over de denk- en leerstappen die het kind gezet heeft, zoals bij het oplossen 

van een probleem en de speculatie van oplossingen (Eisner, 2002: 180-181). In dit geval 

kunnen leerkrachten rekening houden met het type ‘leerder’. Een kind dat metacognitief 

minder vaardig is, maar wel stappen maakt, kan net zo goed scoren als een kind dat 

metacognitief zeer vaardig is en goed kan reflecteren. 
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6.3.2.     Instrumenten 

K.A. denkt dat het bij de beoordeling van creatieve vakken gaat om zelfbeoordeling. Kinderen 

moeten hun eigen stappen of vooruitgang in denken in kaart kunnen brengen. Ze kunnen veel 

van zichzelf leren als ze inzien hoe ze iets hebben gedaan en welke oplossingen ze hebben 

gevonden voor een probleem. K.A. erkent dat het belangrijk is dat kinderen bepaalde 

vaardigheden en technieken onder de knie moeten krijgen, maar die kunnen volgens hem ook 

op de oude manier beoordeeld worden. De oude manier is hier het achteraf beoordelen van 

een eindresultaat, dus het summatieve beoordelen. Het is juist mooi als kinderen zichzelf of 

anderen kunnen beoordelen en daarbij kunnen herkennen dat iets goed bedacht is of dat er een 

goede oplossing bedacht is.
116

 De zelfbeoordeling promoot dus de metacognitieve groei van 

een kind en maakt kinderen bewuster over hun eigen vooruitgang in denken en handelen 

(Joseph, 2009: 101-102).  

I.K. daarentegen zou graag aan de slag gaan met een portfolio, zodat kinderen aan de hand 

van foto’s vragen over hun eigen proces kunnen beantwoorden.
117

 Portfolio’s kunnen daarbij 

drie functies hebben, namelijk: het verbeteren van de werkwijze, het tentoonstellen van 

gemaakte producten en het beoordelen van het proces of product van een kind. Kinderen 

kunnen hun leerproces door middel van het portfolio zelf reguleren en hun voortgang (of 

achteruitgang) herkennen en benoemen (Meyer et al., 2010: 12). I.K. en K.A. pleiten dus voor 

een formatieve beoordeling, terwijl R.T. vindt dat beeldend werk niet beoordeeld moet 

worden. Wel vindt ze het belangrijk dat een proces nabesproken wordt, zodat kinderen hier 

iets van kunnen opsteken.
118

 Het is hierbij belangrijk op te merken dat de leerkrachten moeten 

stilstaan bij de manier waarop ze een proces nabespreken. In hoofdstuk vijf noemen K.A. en 

R.T. de evaluatiemat en het rondlopen van de kinderen als een manier om te reflecteren op het 

proces, maar hoe kunnen ze hier meer uit halen? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de 

kinderen naar aanleiding van deze reflectiemomenten hun eigen leerproces gaan sturen? 

6.3.3.     Rapportage 

Het creatief kunnen denken bij een beeldende opdracht zegt veel over de capaciteiten van een 

kind, vandaar dat het mooi zou zijn om dit op het rapport mee te nemen. Dit gebeurt al bij de 

kleuters, maar bij de oudere groepen nog niet. K.A. geeft aan dat hij, toen hij nog lesgaf in de 

bovenbouw, aan het begin van het jaar niet kon schatten of een leerling creatief was, maar dat 
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hij dit aan het einde van het jaar prima kon doen. Het zou volgens hem mooi zijn om dit op 

het rapport mee te nemen.
119

 R.T. stelt daarbij dat het geven van een cijfer voor kunstvakken 

niet relevant is, aangezien het bij die vakken meer gaat om creativiteit, betrokkenheid en 

inspiratie. De creatieve vaardigheid zou eventueel als een beschrijving kunnen worden 

meegenomen op het rapport. R.T. voegt daaraan toe dat het beoordelen van reflecteren op 

jezelf volgens haar niet naar een beoordeling toe moet, aangezien zij het lastig vindt om te 

beoordelen of een zelfreflectie goed is.
120

 Dit komt waarschijnlijk doordat de resultaten van 

artistiek werk persoonlijk zijn en zelfbeoordeling daardoor belangrijk is, omdat een leerkracht 

niet altijd hetzelfde beeld van een leerling heeft (Van den Bulk: 2). 

6.4.     Conclusie 

In hoofdstuk vijf is gebleken dat er in het basisonderwijs een gebrek aan tijd en ruimte is. In 

hoofdstuk zes hebben de leerkrachten toegelicht hoe ze dit probleem in de toekomst willen 

verhelpen of hoe ze zien dat dit probleem verholpen kan worden. De lessen kunnen op een 

andere manier worden ingericht, waardoor er meer tijd is voor reflectie. Het is opvallend dat 

leerkrachten hun activiteiten die gericht zijn op een groepsproces niet meenemen naar de 

toekomst. Heeft dit te maken met een gebrek aan kennis, tijd of zijn dit soort metacognitieve 

activiteiten te abstract voor het onderwijs? Daarnaast is het mogelijk om de grote groepen te 

verkleinen, waardoor er in de klas meer individuele aandacht voor een kind komt en er dus 

individueel meer gereflecteerd kan worden op het werkproces van een kind. De leerkrachten 

willen in de toekomst dus meer aandacht hebben voor het individuele kind, terwijl 

groepsprocessen ook een belangrijk onderdeel vormen van het metacognitieve proces en dus 

ook meegenomen moeten worden naar de toekomst. Voor dit individualiseringsproces is 

uiteraard een grote bak met geld nodig, aangezien scholen meer lokalen moeten krijgen en 

meer leerkrachten moeten aannemen. Het is ook een mogelijkheid om een vakdocent in te 

huren, maar naast het geld dat daar voor nodig is, neemt het inhuren van een vakdocent een 

hoop plezier bij de leerkracht weg. Daarnaast is het een optie om laagdrempelige methodes 

aan te schaffen. Maar, als leerkrachten niet vaardig zijn in het beeldend onderwijs, durven ze 

dan wel volledig de les in te duiken en weten ze dan wel hoe ze op de les moeten reflecteren? 

Ten slotte is het belangrijk dat onder andere de overheid, het management van de school en de 

inspectiediensten het belang van beeldend onderwijs en metacognitie gaan erkennen. Dit kan 

leiden tot meer handvatten in de handleidingen voor het beeldend onderwijs. Om dit te laten 
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gebeuren, is het nodig dat mensen laten blijken dat we niet alleen taal en rekenen nodig 

hebben om verder te komen in de samenleving. De druk vanuit de maatschappij voor het 

belang van beeldend onderwijs en metacognitie moet dus groter worden. 

Een ander belangrijk onderdeel is het vergroten van de kennis over het beeldend onderwijs en 

metacognitie bij leerkrachten. Het vergroten van de kennis leidt zoal tot het effectiever 

indelen van de les en tot het stimuleren van het denken en de smaakontwikkeling in kinderen. 

Ook kunnen leerkrachten met meer kennis van het vak de lessen beter onderbouwen met 

aspecten uit taal en rekenen. Tevens moeten leerkrachten zich bewust worden van de 

vruchtbaarheid van creatieve vakken voor het ontdekkend leren. Dit kan bereikt worden door 

al aandacht aan deze dingen te besteden op de pabo. Op de pabo moet hiervoor meer 

cultuuronderwijs worden gegeven, duidelijkere richtlijnen voor het vak worden aangeboden 

en handvatten gegeven worden voor het leren van kinderen en het herkennen van de 

kwaliteiten in kinderen. Meer aandacht op de pabo voor het beeldend onderwijs én voor 

metacognitie is nodig om de daadkracht van reflectieve handelingen te vergroten en zo de 

metacognitie in kinderen aan te sterken.  

Bij de maatregelen voor de toekomst moet ook gedacht worden aan het omgooien van het 

onderwijssysteem. I.K. raadt aan om alle schoolvakken te laten aansluiten bij thema’s. Dit 

levert tijdswinst op, waardoor er meer tijd is voor reflectie en metacognitie. Binnen deze 

thema’s vormt cultuur een paraplu waaronder alle andere vakken vallen. Dit is nodig door de 

culturele diversiteit op vele scholen. Het hele onderwijs is namelijk cultuuroverdracht. Dit 

betekent dat het cultuuronderwijs, en dus ook de rest van het onderwijs, belangrijk is voor het 

vormen van een cultureel zelfbewustzijn, waardoor kinderen een identiteit kunnen 

ontwikkelen. Beeldend onderwijs, als onderdeel van cultuuronderwijs, stelt kinderen dan in 

staat om zich op een visuele manier aan de wereld te tonen, en zichzelf en anderen hierdoor 

beter te leren kennen door erover te praten of er op te reflecteren. Het onderbrengen van alle 

schoolvakken in thema’s betekent ook dat het onderwijs breed gehouden wordt. Het 

onderwijs moet de hele mens aanspreken, waardoor de kinderen betekenisvoller kunnen leren. 

Dit is echter wel een lastig proces, want leerkrachten moeten allereerst inzien dat taal overal is 

in te zetten. Ook moeten methodes worden ingewisseld voor leerlijnen, zodat leerkrachten 

met het thematisch onderwijs kunnen aansluiten bij de behoeften van het kind.  

Het onderbrengen van alle vakken in thema’s betekent tevens dat het onderwijs meer 

procesgericht wordt. Het procesgericht zijn is op dit moment een trend in het onderwijs, maar 
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toch werken veel scholen nog steeds doelgericht. Het modeling waarmee veel scholen nog 

werken, kan wel een rol blijven spelen, maar dan niet om te laten zien hoe een beeldend werk 

precies gemaakt moet worden, maar om te laten zien hoe metacognitieve vaardigheden 

gebruikt kunnen worden. Om het procesgericht leren succesvol te maken, moeten oudere 

kinderen daarnaast minder beïnvloed worden door de omgeving. Dit betekent dat leerkrachten 

geen standaardlessen moeten gebruiken en kinderen moeten inspireren met filmpjes en andere 

materialen. Kortom, de kinderen moeten hun eigen keuzes kunnen maken. Dit doen de 

kinderen echter alleen als leerkrachten laten zien dat ze het proces in beeldend werk 

belangrijk vinden en dat het waardevol is om daarop te reflecteren. Leerkrachten moeten dus 

over het proces praten, zodat kinderen de volgende keer meer zullen nadenken en nieuwe 

stappen gaan zetten.  

In de toekomst is het proces wederom belangrijker in de beoordeling dan het resultaat. Dit 

leidt volgens de leerkrachten echter niet tot een summatieve beoordeling. K.A. en I.K. hebben 

twee manieren op het oog voor het formatief beoordelen van het proces van kinderen. 

Enerzijds lijkt zelfbeoordeling een juiste stap voor het beoordelen van het proces van 

kinderen, zodat kinderen hun eigen proces in kaart kunnen brengen en zien wat ze zelf gedaan 

hebben om dit te bereiken. Deze kennis kunnen ze in nieuwe opdrachten vervolgens 

toepassen, zodat ze vooruitgang boeken. Anderzijds is het portfolio een gewilde manier voor 

het beoordelen van het proces. Door middel van het portfolio kunnen kinderen hun proces in 

beeld brengen, waardoor ze hun eigen stappen visueel maken en leerkrachten gerichte vragen 

kunnen stellen om het proces van het kind de juiste kant op te sturen. Het portfolio kan 

hierdoor zowel gebruikt worden als zelfbeoordeling en als beoordeling door de leerkracht. 

R.T. wil in de toekomst liever niet beoordelen, hoewel ze het proces wel wil bespreken en 

bovenstaande instrumenten daarbij kunnen helpen. 

Hoofdstuk zes bouwt dus voort op de antwoorden die in hoofdstuk vijf gegeven zijn. In 

hoofdstuk zes blijkt wederom dat de context van het onderwijs belangrijk is voor de toekomst 

van metacognitie in het beeldend onderwijs. Er moeten eerst een paar haken en ogen uit de 

weg geruimd worden, zoals het feit dat opdrachtgevers het belang van beeldend onderwijs en 

metacognitie moeten erkennen en de vaardigheid van leerkrachten vergroot moet worden. 

Daarnaast is er behoefte aan handvatten voor metacognitie in het beeldend onderwijs, want 

hoe moet een leerkracht de les zo optimaal mogelijk inrichten en hoe moet een leerkracht 

kinderen stimuleren in het gebruik van metacognitie? Er is in het onderzoeksveld weinig 

onderzoek gedaan naar hoe metacognitie in het primair onderwijs vorm moet krijgen, 



Ellen Mans, s4101189, masterscriptie                                                                                    96 

 

 

waardoor er hiervoor te weinig handvatten aanwezig zijn. Uit een onderzoek van De Jager et 

al. (2005) blijkt bijvoorbeeld dat zowel directe instructie als instructieontwerpen, zoals 

‘cognitive apprenticeship’, een positieve impact hebben op de ontwikkeling van metacognitie, 

zolang er expliciete instructie plaatsvindt. Het is echter onduidelijk welke input van 

leerkrachten het belangrijkst is (195). Uit een onderzoek van Dignath et al. (2008) blijkt 

vervolgens dat een goed trainingsprogramma bestaat uit zowel cognitieve, metacognitieve en 

motiverende strategieën die kennis geven over het gebruik van strategie en de voordelen 

daarvan (121). Maar, welke strategieën moet de leerkracht precies inzetten? Dat wordt niet 

duidelijk in dit onderzoek. Ook blijkt uit eerder onderzoek en uit figuur 2 in deze 

masterscriptie dat het belangrijk is om groepswerk in te zetten, doordat feedback en kritiek 

van anderen kan leiden tot een verbetering van de eigen inzichten. In groepswerk moeten 

kinderen daarnaast hun eigen ideeën uitleggen en operationaliseren, waardoor ze ook meer 

inzicht krijgen in hun eigen handelen. Het is dus belangrijk om kinderen in groepen te laten 

reflecteren, zowel klassikaal als tijdens groepswerk (Kim et al., 2013: 394). Maar, erkennen 

de leerkrachten dit ook? In hoofdstuk zes lijken ze in ieder geval te suggereren dat individueel 

reflecteren belangrijker is, doordat ze nauwelijks aandacht besteden aan het groepsproces in 

het toekomstbeeld voor metacognitie in het beeldend onderwijs. En bovendien is het 

onduidelijk wat de rol van de leerkracht is in dit groepsproces (394)? Wat moet de leerkracht 

doen om de kinderen zover te krijgen? Er hebben wel een aantal onderzoeken naar de 

praktijken van leerkrachten op de middelbare school plaats gevonden, zoals het onderzoek 

van Joseph (2009) en Van de Kamp et al. (2015/2017). De leerlingen op de middelbare school 

hebben echter al wel meer ervaring opgedaan en vereisen een andere manier van instructie of 

leren. Het is daarom onduidelijk of deze praktijken ook zijn toe te passen in het 

basisonderwijs en wat de resultaten daarvan zijn. Met andere woorden, om de toekomst van 

metacognitie in het beeldend onderwijs zo goed mogelijk te maken, moet niet alleen de 

context van het onderwijs veranderen, maar moet er ook meer onderzoek naar 

leerkrachtgedrag gedaan worden, zodat leerkrachten in het basisonderwijs meer handvatten 

hebben voor de manier waarop ze een les moeten inrichten.    
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Hoofdstuk 7: Conclusie 

In het basisonderwijs is beeldend onderwijs ondergeschikt aan taal en rekenen, maar dit hoort 

niet zo te zijn. Het beeldend onderwijs is uitermate geschikt om de visuele geletterdheid van 

kinderen te vergroten en dat is tegenwoordig belangrijk. Kinderen worden namelijk constant 

gebombardeerd met afbeeldingen en veel informatie wordt visueel verspreid. Leerkrachten 

moeten hun leerlingen daarom stimuleren om nieuwsgierig te zijn naar de diepere betekenis 

van kunst en ze laten nadenken over hun eigen beleving van kunst. Dit betekent dat beeldende 

kunst kinderen leert om kritisch en creatief te denken, waarbij ze ook op zichzelf kunnen 

reflecteren, dus zowel op hun beleving van kunst als op het proces dat ze doormaken bij het 

bekijken en produceren van kunst. De visuele geletterdheid wordt daarbij vergroot naarmate 

de metacognitieve vaardigheid van een kind groeit. Het is dus belangrijk om aandacht te 

besteden aan het beeldend onderwijs en de rol van metacognitie daarin. Maar, uit de literatuur 

over metacognitie en het onderwijs blijkt dat het onduidelijk is welke metacognitieve doelen 

en vaardigheden een rol spelen bij beeldend onderwijs op de basisschool en welke wensen 

leerkrachten hebben ten aanzien van de rol van deze vaardigheden in de toekomst. Daarom 

stelde ik aan het begin van deze masterscriptie de volgende hoofdvraag: Welke wensen en 

verwachtingen hebben leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren over de rol van 

metacognitieve doelen en vaardigheden bij beeldende kunst in het Nederlandse primair 

onderwijs?  

7.1.     Resultaten 

In dit deelhoofdstuk zal ik beginnen met het herhalen van de antwoorden op de drie 

deelvragen die gesteld zijn naar aanleiding van de hoofdvraag. Dit betekent dat ik in het kort 

zal herhalen wat de conclusies van hoofdstuk vier, vijf en zes zijn. Daarna zal ik verder 

ingaan op de hoofdvraag en aan de hand van de drie deelvragen een antwoord geven op de 

vraag over de wensen en verwachtingen over de rol van metacognitieve doelen en 

vaardigheden bij beeldend onderwijs in het primair onderwijs. 

7.1.1.     Deelvragen 

De eerste deelvraag in deze masterscriptie luidde als volgt: Hoe wordt metacognitie in het 

beeldend onderwijs op de basisschool volgens de theorie vormgegeven? In hoofdstuk vier is 

gebleken dat in de literatuur voornamelijk twee doelen belangrijk zijn, namelijk het 

versterken van het creatieve proces en het ontwikkelen van de denk- en leervaardigheden in 

kinderen. Het creatieve proces is afhankelijk van metacognitie, doordat er in het creatieve 
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proces onder andere gebruik gemaakt wordt van het probleemoplossend vermogen en van 

strategiegebruik. In het creatieve proces ontwikkelt het kind ook zijn denk- en 

leervaardigheden, waardoor een kind beter leert en presteert. In de theorie spelen de volgende 

vaardigheden een belangrijke rol: probleem oplossen, gebruik van strategie, reflecteren op het 

proces en nadenken over eigen handelingen. Uit de theorie is tevens gebleken dat het 

belangrijk is dat kinderen instructie krijgen over het gebruik van metacognitieve 

vaardigheden, omdat niet veel kinderen deze vaardigheden uit zichzelf onder de knie zullen 

krijgen. Hiervoor bestaan een aantal didactische vormen, zoals modeling, het inzetten van de 

herziene taxonomie van Bloom voor de structurering van de les, het gebruik van de 

creatiewijzer, het koppelen van schrijven en reflecteren, het benutten van het vierfasenmodel 

en het uiteenzetten van de EP Approach. Ook bleek in dit hoofdstuk dat de beoordeling van 

metacognitieve vaardigheden in het beeldend onderwijs in de theorie belangrijk gevonden 

wordt. Door beoordeling kan een leerkracht namelijk de vorderingen van een kind in kaart 

brengen en daarnaast feedback leveren op het proces of het product, waardoor een kind 

stappen kan maken in de resterende portie van het werk of in een volgend product. Een kind 

kan zowel summatief als formatief beoordeeld worden en de leerkracht kan hierbij 

verschillende instrumenten gebruiken, zoals de zelfbeoordeling, observatie, het portfolio en 

het interview. Zelfbeoordeling is volgens de literatuur het meest gebruikte 

beoordelingsinstrument. Observatie wordt meestal bij jonge kinderen ingezet, doordat het 

lastig is om jonge kinderen hun gedachten en denkstappen te laten verwoorden of schrijven.  

De tweede deelvraag in deze masterscriptie luidde als volgt: Welke metacognitieve doelen en 

vaardigheden spelen op dit moment een rol bij kunstzinnige vorming in het Nederlandse 

primair onderwijs? Uit de antwoorden van de geïnterviewde cultuurcoördinatoren en 

leerkrachten is gebleken dat het doel van metacognitie in het onderwijs op dit moment vooral 

bestaat uit het reflecteren op het proces en het leren kennen van zichzelf. Het gaat hierbij dus 

vooral om denk- en leervaardigheden. Ook krijgen kinderen door op zichzelf te reflecteren 

zelfvertrouwen en worden ze zich bewust van de keuzes die ze zelf maken. Vaardigheden die 

hierbij belangrijk zijn, zijn in de brede zin reflectie en creativiteit. Het is daarbij belangrijk dat 

kinderen problemen kunnen oplossen, ideeën kunnen bedenken, kunnen verwoorden wat ze 

gedaan hebben en ze nadenken over hun eigen handelingen. Kinderen leren door 

metacognitieve kennis en vaardigheden goed en kritisch naar zichzelf en de omgeving te 

kijken. Ze moeten hiervoor in het beeldend onderwijs een creatieve opdracht krijgen 

voorgeschoteld, zodat ze een eigen invulling kunnen geven aan het werk en daarbij problemen 
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kunnen oplossen, ideeën kunnen bedenken en zelf een keuze mogen maken in het materiaal. 

Het creatieve proces wordt in het basisonderwijs dus meer als middel gezien dan als doel. 

Daarnaast noemen de leerkrachten het materiaal van de hoogbegaafden als materiaal dat 

uitermate geschikt is voor het verkrijgen van metacognitie door een kind. Dit materiaal wordt 

echter buiten de klas gebruikt en (nog) niet ingezet bij kinderen zonder hoogbegaafdheid. In 

het hoofdstuk over het toekomstbeeld wordt dit materiaal niet meegenomen, maar het zou 

juist interessant zijn om te zien hoe dit materiaal ervoor kan zorgen dat ook de middenmoot 

toegang krijgt tot metacognitie. De leerkrachten noemen verder wel reflectieve activiteiten, 

zoals de door K.A. genoemde evaluatiemat, maar geven daarbij aan dat het vooral gaat om het 

herkennen van verschillen en het leren over vaardigheden die ze ook toe kunnen passen. Het 

is spijtig dat deze activiteiten niet worden meegenomen naar het toekomstbeeld, omdat deze 

activiteiten eenvoudig uitgebreid kunnen worden en daarmee ook kunnen leiden tot 

zelfmonitoring en zelfregulatie van een kind op het eigen creatieve proces. Op het onderwijs 

op deze kennis en vaardigheden zit echter wel een beperking, doordat de context van het 

onderwijs een grote rol speelt. In het beleid van de overheid en de school heeft cultuur en 

cultuuronderwijs, waaronder het beeldend onderwijs valt, namelijk niet de hoogste prioriteit. 

Taal en rekenen krijgen voorrang. Ook blijkt uit de antwoorden van de leerkrachten dat de 

klassen te groot zijn en de deskundigheid van de leerkrachten niet goed genoeg is, voor zowel 

beeldend onderwijs en metacognitie. Zelfs de leerkracht met ervaring en passie voor het 

beeldend onderwijs geeft aan handvatten te missen voor het reflecteren op beeldend werk. Het 

is dus nodig dat zowel het belang van metacognitie en beeldend onderwijs voor het 

basisonderwijs wordt aangetoond als de vaardigheid van de leerkracht vergroot wordt.  

In het zesde hoofdstuk werd antwoord gegeven op de derde deelvraag, namelijk: Welke 

wensen en verwachtingen hebben leerkrachten en interne cultuurcoördinatoren ten aanzien 

van metacognitie in het beeldend onderwijs op basis van de huidige onderwijspraktijk? Uit 

het hoofdstuk is gebleken dat veel van de wensen en verwachtingen van de leerkrachten 

voortbouwen op de antwoorden die in hoofdstuk vijf gegeven zijn. Dit betekent dat de 

leerkrachten voornamelijk wensen en verwachtingen hebben voor de context van het 

onderwijs. Er moeten namelijk eerst een paar haken en ogen aangepakt worden, zoals het feit 

dat de opdrachtgevers van het onderwijs het belang van het beeldend onderwijs en de rol van 

metacognitie moeten inzien. Om dit te laten gebeuren zal uit onderzoek en uit de samenleving 

moeten blijken dat het noodzakelijk is om kinderen metacognitieve kennis en vaardigheden te 

leren in het beeldend onderwijs. Ook moet de vaardigheid van de leerkracht vergroot worden. 
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Met deze vaardigheid kan de leerkracht onder andere de lessen effectiever indelen en kinderen 

beter stimuleren tot het verbeteren van hun creatieve proces, en daarmee dus de 

metacognitieve kennis en vaardigheden aanpakken. Het is hiervoor nodig dat de pabo meer 

aandacht besteed aan het lesgeven in beeldend onderwijs, en zich daarbij niet alleen richt op 

het verzinnen van leuke knutselideeën. Ook moet er op de pabo aandacht komen voor het 

denk- en leerproces van de kinderen, zodat toekomstige leerkrachten hier beter op kunnen 

inspelen en weten hoe ze het metacognitieve proces kunnen begeleiden. Daarnaast is er 

behoefte aan handvatten voor metacognitie in het beeldend onderwijs, aangezien de 

leerkrachten op dit moment niet weten hoe ze een beeldende zo optimaal mogelijk kunnen 

inrichten en hoe ze het gebruik van metacognitie moeten stimuleren. Uit onderzoeken blijkt 

dat er weinig onderzoek gedaan is naar de manier waarop leerkrachten hun lessen kunnen 

inrichten om kinderen hier zo goed mogelijk bij te helpen. Ook documenten van SLO, zoals 

TULE en het Leerplankader bieden hierbij onvoldoende begeleiding, aangezien het in deze 

documenten vooral gaat over wat de kinderen moeten kunnen in plaats van hoe de kinderen 

dat kunnen bereiken en wat de rol van de leerkracht daarin is. De leerkrachten missen 

hierdoor wederom handvatten. Dit betekent dat niet alleen de context van het onderwijs moet 

veranderen voor de toekomst van metacognitie in het beeldend onderwijs, maar ook de 

hoeveelheid aan informatie en handvatten moet worden uitgebreid, zodat leerkrachten in de 

toekomst beter kunnen inspelen op de behoefte van kinderen tijdens lessen waarin 

metacognitie en beeldend onderwijs centraal staan. Tevens wensen de leerkrachten dat het 

onderwijs breed gehouden wordt, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dit houdt in 

dat de leerkrachten graag zien dat alle schoolvakken aansluiten op thema’s. Dit levert 

tijdswinst op, waardoor er meer tijd is voor reflectie en metacognitie. Cultuur vormt in deze 

thema’s een paraplu waaronder alle andere vakken vallen. Dit is nodig door de culturele 

diversiteit op vele scholen. Het hele onderwijs is namelijk cultuuroverdracht. Dit betekent dat 

het cultuuronderwijs, en dus ook de rest van het onderwijs, belangrijk is voor het vormen van 

een cultureel zelfbewustzijn, waardoor kinderen een identiteit kunnen ontwikkelen. Beeldend 

onderwijs, als onderdeel van cultuuronderwijs, stelt kinderen dan in staat om zich op een 

visuele manier aan de wereld te tonen, en zichzelf en anderen hierdoor beter te leren kennen 

door erover te praten of er op te reflecteren. Ten slotte zien de leerkrachten graag dat er in de 

toekomst naast het observeren van kinderen gewerkt wordt met zelfbeoordeling en portfolio’s 

bij het beoordelen van beeldend onderwijs en metacognitieve kennis en vaardigheden.  
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7.1.2.     Hoofdvraag  

Uit de antwoorden op de deelvragen is gebleken dat de theoretische situatie en de situatie in 

de praktijk nogal met elkaar verschillen. Op papier schrijven verschillende theoretici over 

verschillende didactische modellen die zijn in te zetten in de les om op die manier de 

metacognitieve kennis en vaardigheden van een kind te vergroten. In de praktijk is echter 

gebleken dat die modellen niet gebruikt worden. De leerkrachten ervaren juist dat ze niet of 

nauwelijks handvatten hebben voor het reflecteren op jezelf. Dit komt waarschijnlijk voor een 

groot deel doordat de beleidskaders en beleidsgevers rondom het onderwijs te weinig ruimte 

laten voor het beeldend onderwijs en metacognitie. Vandaar dat veel wensen en 

verwachtingen van de leerkrachten gaan over het veranderen van de contextuele situatie. 

1) Beleidsmakers moeten het belang van metacognitie en beeldend onderwijs gaan 

inzien. 

2) De vaardigheid van de leerkracht in het beeldend onderwijs moet vergroot worden. 

3) Er moet op de pabo meer aandacht komen voor zowel beeldend onderwijs als 

metacognitie. 

4) Er moeten meer handvatten komen voor het vormgeven van een les rondom beeldend 

onderwijs en metacognitie.  

De eerste wens in dit rijtje gaat specifiek in op het belang dat gehecht wordt aan metacognitie 

en beeldend onderwijs door de beleidmakers, zoals de overheid en het managementteam van 

een school, omdat zij het onderwijs vormgeven en er controle op uitvoeren. Als er vanuit hen 

te weinig aandacht of druk op het beeldend onderwijs ligt, zal dit onderwijs vanzelfsprekend 

achterblijven en minder aandacht genieten in de klas. De andere drie wensen en 

verwachtingen zijn indirect te verbinden met het belang dat aan metacognitie en beeldend 

onderwijs gehecht wordt, omdat diezelfde beleidsmakers invloed hebben op het curriculum 

dat aan bod komt op de pabo en de eerste vaardigheid van leerkrachten vaak ontstaat op die 

pabo. Daarnaast zijn het de beleidsmakers die opdracht geven voor het maken van kaders die 

vormgeven aan een les of die de keuze maken voor de aanschaf van een methode.  

Daarnaast hebben de leerkrachten ook wensen en verwachtingen voor de vormgeving van het 

onderwijs. Ze vinden namelijk dat het huidige type onderwijs niet past bij het metacognitief 

leren in het beeldend onderwijs.  

1) Het onderwijs moet breed gehouden worden. De wens daarbij is dat al het onderwijs 

samenvalt in thema’s. 
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2) Beoordeling vindt plaats door middel van zelfbeoordeling en portfolio’s. Er wordt 

summatief beoordeeld.  

Op dit moment valt metacognitie grotendeels buiten de klas. Dit is te zien in het materiaal dat 

gebruikt wordt voor hoogbegaafden, maar ook in de manier waarop gereflecteerd wordt. 

Daarnaast bepaalt de aandacht voor rekenen en taal grotendeels hoe ons onderwijs eruit ziet, 

waardoor de aandacht voor metacognitie in het beeldend onderwijs is ondergesneeuwd. Er 

moet in de toekomst dus meer expliciete aandacht komen voor het metacognitieve proces. Dit 

vereist wel dat leerkrachten daar de tijd, ruimte en capaciteiten voor hebben. Het thematische 

onderwijs maakt het mogelijk dat er meer aandacht komt voor het proces van beeldend 

onderwijs en zorgt ervoor dat taal en rekenen met beeldend onderwijs en metacognitie 

gecombineerd wordt. Het belang voor taal en rekenen blijft hierdoor bestaan, maar wordt 

gelijkgesteld aan het vergroten van metacognitie en visuele geletterdheid in kinderen. Door 

middel van de beoogde vormen van beoordeling kunnen de leerkrachten en de kinderen beter 

het proces in kaart brengen en feedback verzorgen.  

Ten slotte hebben de leerkrachten de verwachting dat metacognitie in de toekomst een nog 

belangrijkere rol gaat spelen dan dat het nu al doet. Dit komt mede door de culturele 

diversiteit op scholen en het belang dat gehecht wordt aan de zogenaamde 21e-eeuwse 

vaardigheden. Door middel van metacognitie kunnen kinderen namelijk hun eigen identiteit 

vormen en de uitvoering en kwaliteit van de 21e-eeuwse vaardigheden aanpakken en 

verbeteren.  

7.2.     Discussie en aanbevelingen 

In dit deelhoofdstuk probeer ik te verklaren waarom ik dit antwoord op de hoofdvraag heb 

gekregen en doe ik aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek.  

7.2.1.     Discussie 

Uit het antwoord op de hoofdvraag van deze scriptie is gebleken dat vooral de context van het 

onderwijs moet worden aangepakt om metacognitie en beeldend onderwijs een centrale rol te 

geven in het basisonderwijs. Maar, is dit resultaat verkregen doordat leerkrachten te weinig 

kennis hebben van metacognitie en zich daardoor meer richten op de context of is de context 

echt te overheersend? Of spelen wellicht allebei deze zaken een rol? Daarnaast is er nog een 

derde reden te bedenken voor dit resultaat, want waren de interviewvragen wellicht te 

beperkend en te veel gericht op de context? Ik verwacht dat de eerste twee zaken 

voornamelijk een rol spelen, doordat de leerkrachten zelf al aangeven dat ze eigenlijk te 
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weinig handvatten hebben. Daarnaast beginnen ze telkens aan het begin van de interviews al 

over contextuele zaken, zoals de beleidskaders en het belang van metacognitie daarin.  

Tevens is het opvallend dat reflectieve activiteiten, zoals de evaluatiemat en het kijken naar 

andermans werk, niet worden meegenomen naar de toekomst. Komt dit doordat metacognitie 

in het onderwijs wishful-thinking of te abstract is? Het is hierbij mogelijk om ons af te vragen 

in welke mate metacognitie inderdaad steeds meer plaatsvindt in het onderwijs. Door het 

procesgericht onderwijs zijn kinderen steeds meer bezig met hun eigen creatieve proces, maar 

het is wel noodzakelijk dat hierop gereflecteerd wordt. Zonder reflectie zullen de kinderen 

geen metacognitieve kennis en vaardigheden ontwikkelen. Blijven de leerkrachten dus niet 

teveel hangen bij de context in plaats van naar te kijken hoe ze hun eigen activiteiten kunnen 

uitbreiden of kunnen meenemen naar een toekomstbestending onderwijs? 

Daarnaast is in hoofdstuk vijf gebleken dat hoogbegaafde leerlingen speciaal materiaal 

voorgeschoteld krijgen waarin meer aandacht is voor metacognitie dan in regulier materiaal. 

Dit materiaal wordt echter niet gebruikt in de klas, waardoor een belangrijk deel van de 

metacognitieve instructie buiten de klas valt. De middenmoot moet volgens K.A. echter ook 

in staat zijn om met dit materiaal aan de slag te gaan. Waarom wordt dan toch de keuze 

gemaakt om dit materiaal buiten de klas te houden? Ik verwacht dat de leerkrachten zullen 

antwoorden dat dit te maken heeft met tijd en ruimte, doordat ze ook in de rest van hun 

antwoorden veel nadruk leggen op de contextuele situatie van de school. Het is echter toch 

aan te raden dat de leerkrachten nadenken hoe ze dergelijk materiaal de klas kunnen 

binnenhalen en ze daarmee dus ook andere ‘leerders’ aanspreken. 

Het is ook opmerkelijk te noemen dat de leerkrachten in hun antwoorden op de 

interviewvragen meer aandacht besteden aan de huidige situatie dan aan de toekomst. Komt 

dit doordat de leerkrachten het lastig vinden om een schatting te maken van wat metacognitie 

voor de toekomst gaat betekenen of is het belang al aanwezig en moet enkel de contextuele 

situatie van het onderwijs veranderen? Ik verwacht dat leerkrachten het inderdaad lastig 

vinden om te bedenken welke rol metacognitie in de toekomst gaat spelen, waardoor ze zich 

richten op de context die moet veranderen voor de toekomst en waardoor ze veel voorbeelden 

uit het huidige onderwijs gebruiken bij de beantwoording van de vragen. In deze antwoorden 

komt vervolgens een wens of verwachting voor de toekomst naar voren, maar die wordt vaak 

omlijst door voorbeelden uit het heden. Ook is het opvallend dat R.T. weinig toevoegt aan het 

hoofdstuk over de wensen en verwachtingen voor metacognitie in het beeldend onderwijs aan 
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de hand van de huidige situatie. Ze vertelt dus weinig over hoe ze de toekomst van 

metacognitie voor zich ziet. Komt dit doordat R.T. het eens is met de situatie waarin het 

onderwijs zich nu bevindt, hecht ze minder waarde aan de toekomst van metacognitie of komt 

het slechts doordat de omstandigheden in haar interview anders waren dan bij de andere 

geïnterviewden? Naar mijn mening is dit te verklaren door het feit dat R.T. vlak voor het 

interview net uit een lastig en belangrijk gesprek kwam en door het feit dat R.T. al 41 jaar in 

het onderwijs zit, waardoor de principes van het huidige onderwijs ingesleten zijn. Zoals uit 

haar antwoorden blijkt dat ze beeldend onderwijs meer ziet als een ‘snoepje van de week’ dan 

een belangrijk vak dat veel toevoegt aan het onderwijs. Ook al erkent ze wel dat een kind in 

het beeldend onderwijs meer over zichzelf kan leren dan in andere vakken. R.T. merkt hierbij 

echter op dat dit helpt om kinderen beter taal en rekenen te laten leren, dus beeldend 

onderwijs staat bij haar in dienst van taal en rekenen, waardoor het beeldend onderwijs 

vanzelfsprekend minder prioriteit krijgt.  

Bovendien is bij de beantwoording van de eerste deelvraag gebleken dat er in de theorie al 

modellen of didactische vormen bestaan die moeten helpen bij het vergroten van metacognitie 

bij beeldend onderwijs in een kind. Deze modellen worden echter door de geïnterviewde 

leerkrachten niet toegepast. Komt dit doordat de modellen te theoretisch zijn of hebben de 

leerkrachten geen toegang tot deze modellen? Ik verwacht dat deze modellen in veel gevallen 

te theoretisch zijn. Het zou helpen als er naast de theoretische uitleg ook een praktische uitleg 

aanwezig zou zijn, want dat is precies wat leerkrachten nodig hebben. Ze willen graag meer 

handvatten voor het vormgeven van lessen rondom metacognitie en beeldend onderwijs. Ook 

zorgt het gebrek aan belang voor beeldend onderwijs en metacognitie dat de onderwijstijd en 

de voorbereidingstijd wordt opgesnoept door vakken als taal en rekenen. Hierdoor hebben 

leerkrachten geen tijd om zelf te onderzoeken welke mogelijkheden er al zijn en hebben ze 

dus geen toegang tot deze bestaande modellen.  

Ten slotte is dit een kwalitatief onderzoek, waarbij dus gebruik gemaakt wordt van de 

informatie die verkregen wordt door middel van interviews. Dit betekent dat leerkrachten 

antwoorden aan de hand van persoonlijke overtuigingen en de gemoedstoestand van de 

leerkracht op het moment van het interview een belangrijke rol speelt. Voor deze 

masterscriptie betekent dit dus dat de verkregen informatie is gebaseerd op de persoonlijke 

visie van de leerkrachten, maar dat die in wezen niet overeen hoeven te komen met 

antwoorden van andere leerkrachten. Dit betekent dat er bij kwalitatief onderzoek eigenlijk 

gebruik gemaakt moet worden van een groter aantal interviews dan bij deze masterscriptie het 
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geval is. Dat wil echter niet zeggen dat deze masterscriptie niet valide is. Het geeft namelijk 

een gedetailleerde weergave van de ervaring van drie leerkrachten met metacognitie in het 

beeldend onderwijs. Ten slotte had ik bij sommige antwoorden wel iets meer kunnen 

doorvragen, waardoor de interviewantwoorden wellicht nog meer de diepte in gegaan waren.  

7.2.2.     Aanbevelingen 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat leerkrachten behoefte hebben aan handvatten. 

Vervolgonderzoek zou dus kunnen gaan over de rol van leerkrachten in het vergroten van 

metacognitie tijdens beeldend onderwijs. Welke handelingen moet de leerkracht verrichten en 

welke didactische middelen kan de leerkracht het beste gebruiken. Het is hierbij wel 

belangrijk dat de onderzoeker denkt aan de praktische kant. Het onderzoek moet worden 

uitgewerkt naar een praktisch middel dat de leerkracht daadwerkelijk kan benutten. Daarnaast 

moet er in de TULE en het leerplankader ruimte worden gemaakt voor het uitwerken van het 

leerkrachtgedrag. Op dit moment staat er wel wat het kind moet kunnen op welke leeftijd, 

maar niet hoe de leerkracht het kind hierin kan stimuleren en begeleiden. 

Daarnaast is de literatuur over metacognitie die in dit onderzoek gebruikt is voornamelijk 

gebaseerd op metacognitieve praktijken op de middelbare school of op theorie over 

metacognitie over het algemeen. Ik raad daarom aan dat vervolgonderzoek zich richt op 

metacognitie bij beeldend onderwijs op de basisschool. Hierbij kan onderzocht worden hoe de 

modellen voor middelbare scholen functioneren in het basisonderwijs of kan de onderzoeker 

een geheel nieuwe manier geschikt voor het basisschoolkind ontwikkelen. 

Ook kan onderzocht worden op welke manier er in het overheidsbeleid plaats gemaakt kan 

worden voor beeldend onderwijs. Uiteraard bestaan er op dit moment drie kerndoelen voor 

kunstzinnige oriëntatie, maar uit dit onderzoek is gebleken dat onder andere de overheid, 

inspectiediensten en het management van scholen de meeste waarde hechten aan andere 

vakken zoals taal en rekenen. Vervolgonderzoek kan zich richten op de manier waarop 

beeldend onderwijs een rol kan gaan spelen naast dergelijke vakken en naar de manier waarop 

de inspectiedienst de kwaliteit van het beeldend onderwijs kan beoordelen. Hoe zorgen we er 

dus voor dat beeldend onderwijs en metacognitie een centrale rol krijgen in de beleidskaders? 

Tevens is het een mogelijkheid om te onderzoeken hoe beeldend onderwijs en metacognitie 

kunnen worden meegenomen in het curriculum van de pabo. Er wordt veel verwacht van de 

pabo en haar studenten, want de studenten moeten aan het einde van de pabo vakbekwaam 

zijn en alle kennis bezitten die kinderen in groep 8 ook kennen. Hoe is het dan mogelijk om 
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toch ruimte te maken voor beeldend onderwijs en metacognitie? Uit dit onderzoek blijkt dat 

leerkrachten wensen dat leerkrachten meer kennis krijgen over deze twee zaken en dat 

leerkrachten in hun eerste jaar voor de klas vaak hun visie op het onderwijs vormen. Het 

verruimen van de tijd die besteed wordt aan beeldend onderwijs en het opnemen van 

metacognitie in het curriculum van de pabo kan hiertoe leiden. Maar dan moet wel onderzocht 

worden hoe dit gedaan kan worden zonder dat de rest van het curriculum verzwakt. 

Aanstaande leerkrachten moeten namelijk ook vakbekwaam zijn én blijven in de overige 

vakken. 

Eveneens raad ik aan om in vervolgonderzoek te onderzoeken hoe het komt dat het reflecteren 

op eigen en andermans werk niet wordt meegenomen naar de toekomst, of in ieder geval niet 

verder wordt uitgebreid dan het reflecteren door middel van rondlopen door de klas of het 

leggen van werk op een evaluatiemat. Ook benoemen leerkrachten meestal alleen de 

voordelen van reflecteren en metacognitie, terwijl ze niet of nauwelijks aandacht besteden aan 

de manier waarop dit het beste vorm kan krijgen in het onderwijs. Is metacognitie wellicht 

een te abstract begrip voor het onderwijs? Is het te moeilijk om metacognitie echt een plek in 

het curriculum te geven en leren kinderen wel echt hoe ze moeten reflecteren, zoals staat 

beschreven in de omschrijving van kerndoel 55 in deelhoofdstuk 2.2?  

Een andere manier waarop vervolgonderzoek gepleegd kan worden, is door hetzelfde 

onderzoek uit te voeren met een andere groep respondenten. In dit onderzoek zijn drie 

cultuurcoördinatoren geïnterviewd die werkzaam zijn in de onderbouw van de basisschool. Er 

wordt idealiter echter in de bovenbouw meer met metacognitie gewerkt. Ook hebben kinderen 

in de bovenbouw meer ervaring met metacognitieve kennis en vaardigheden, waardoor ze in 

tegenstelling tot leerlingen in de onderbouw ook bezig zullen zijn met het reguleren en 

monitoren van handelingen. Het kan hierdoor handig zijn om dit onderzoek te herhalen met 

cultuurcoördinatoren die werkzaam zijn in de bovenbouw van het primair onderwijs. 

Daarnaast zijn reguliere leerkrachten anders bezig met de invulling van cultuuronderwijs dan 

ICC’ers. Maar, is dit ook te merken in de manier waarop ze over metacognitie in het beeldend 

onderwijs spreken? Interviews met reguliere leerkrachten zouden het onderzoek dan ook 

verder kunnen helpen en zijn raadzaam voor vervolgonderzoek.  

Daarnevens droeg I.K. in hoofdstuk 6.2.1. het idee aan dat de methodes ingeruild moeten 

worden voor leerlijnen, zodat de leerkracht dan echt kan aansluiten bij de behoeften van een 

kind. In onder andere 6.1.1. kwam echter naar voren dat scholen kampen met een geldtekort 
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en in 6.2.1. werd opgemerkt dat scholen daarnaast te maken hebben met een lerarentekort. Ik 

adviseer daarom om te onderzoeken of dit ideaalbeeld van I.K. wel haalbaar is. Zorgt het 

tekort aan leerkrachten en geld er niet voor dat dit ideaalbeeld niet te verwezenlijken is? 

Kerndoel 56 legt een verband tussen kunstzinnige oriëntatie en andere vakgebieden. In dit 

onderzoek is kerndoel 56 buiten schot gelaten. Dit is op dit moment nog niet van belang voor 

metacognitie, maar als het ideaalbeeld van I.K. voor het onderwijs in gang gezet wordt, gaat 

dit kerndoel ook een rol spelen voor metacognitie in het beeldend onderwijs. Het is daarom 

interessant om te onderzoeken wat dit kerndoel in samenhang met metacognitie zou kunnen 

opleveren. 

Verder is het goed om te onderzoeken of instructie op de metacognitieve kennis en 

vaardigheden van kinderen ook invloed heeft op de metacognitieve kennis en vaardigheden 

van leerkrachten. Neemt de metacognitieve bekwaamheid van de leerkracht toe naarmate de 

leerkracht meer met de metacognitie van kinderen bezig is? Wat leert de leerkracht van 

zichzelf door deze instructie? Het kan interessant zijn om te onderzoeken wat de wederzijdse 

effecten van metacognitieve instructie zijn.  

Evenzeer sprak ik in hoofdstuk vier over de herziene taxonomie van Bloom. Dit instrument 

kan volgens Kratwohl een leidraad zijn voor doelen en activiteiten in het (beeldend) 

onderwijs. In dit theoretisch model wordt daarnaast erkend dat metacognitie ten grondslag ligt 

aan de manier waarop een kind leert en structureert. Ook krijgt de leerkracht door de 

taxonomie beter zich in het soort kennis en de cognitieve processen die een kind beheerst, 

waardoor de leerkracht rekening kan houden met het type ‘leerder’ dat hij voor zich heeft. In 

hoofdstuk vier stelde ik de volgende vraag: in hoeverre heeft deze theoretische ontwikkeling 

geleid tot een verandering in de praktijk? Deze vraag heb ik in dit onderzoek niet kunnen 

beantwoorden, doordat geen enkele leerkracht dit model heeft genoemd en uit de antwoorden 

ook niet blijkt dat ermee gewerkt wordt. In vervolgonderzoek kan daarom onderzocht worden 

welke effect het inzetten van dit model heeft op de ontwikkeling van metacognitieve kennis 

en vaardigheden van een kind.  

In deze masterscriptie zijn daarnaast nog een aantal andere vragen gesteld die niet of 

nauwelijks beantwoord zijn, zoals: ‘Herkennen de leerkrachten in het primair onderwijs de 

noodzaak voor instructie op metacognitie?’ en ‘Erkennen leerkrachten hun invloed op de 

metacognitieve competentie van een kind?’ In de twee analysehoofdstukken geven de 

leerkrachten aan dat metacognitie belangrijk is voor het kind en noemen ze een aantal 
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praktijken die ze inzetten om kinderen te laten reflecteren op hun eigen handelen. In het 

hoofdstuk over de toekomst van metacognitie leggen de leerkrachten echter de meeste nadruk 

op de context van het onderwijs. Hierbij gaan ze vrijwel niet in op de handelingen die zij 

moeten verrichten om de groei van metacognitie in gang te zetten. Dit komt mede doordat de 

leerkrachten aangeven hiervoor te weinig handvatten te hebben. De beantwoording van de 

twee bovengenoemde vragen vraagt dus om verder onderzoek dat zich specifiek richt op de 

instructie van metacognitie. Dit kan enerzijds handvatten opleveren voor het geven van 

instructie over metacognitie en anderzijds in kaart brengen wat de leerkrachten nodig hebben 

om stil te staan bij hun eigen manier van instructie geven en hier richting aan te geven.  

In deelhoofdstuk 5.4.1. van deze masterscriptie is daarnaast gebleken dat kinderen door het 

vergrote culturele bewustzijn in vaste patronen gaan denken, waardoor de creativiteit en vrije 

expressie stokt. Ik raad hierdoor aan dat er in vervolgonderzoek onderzocht wordt hoe het 

culturele bewustzijn vergroot kan worden zonder het kind te ontdoen van zijn vrije expressie 

en hoe het kind creatief kan blijven werken, terwijl het tegelijkertijd een groter cultureel 

bewustzijn krijgt. I.K. noemt in deze masterscriptie een aantal oplossingen. Ik raad dan ook 

aan om deze mogelijkheden mee te nemen in een vervolgonderzoek, zodat vastgesteld kan 

worden of deze oplossingen daadwerkelijk inzetbaar zijn. 

Voorts draag ik aan dat er onderzoek gepleegd moet worden naar de manier waarop in de 

bovenbouw op beeldend onderwijs gereflecteerd wordt. De geïnterviewde leerkrachten 

merken op dat evaluatie van tekeningen in de bovenbouw voor een groot deel nog bestaat uit 

het ophangen van het werk. In de onderbouw wordt wel gereflecteerd op werk, maar waarom 

wordt dit niet doorgetrokken tot de bovenbouw? Welke redenen hebben de leerkrachten 

daarvoor? 

Daarmede kan een vervolgonderzoek zich richten op de rol van culturele instellingen, want 

kan de hulp van deze instellingen leiden tot een vergroting van metacognitie in kinderen? Zou 

het helpen als kinderen in de praktijk met kunst aan de slag kunnen en daar samen met 

gespecialiseerde medewerkers op reflecteren? Dit onderzoek moet rekening houden met het 

feit dat gespecialiseerde medewerkers van een culturele instelling vaak meer kennis hebben 

over beeldende kunst, maar hebben zij ook genoeg kennis over kinderen om hen echt te 

begeleiden tijdens hun proces en de reflectie daarop? Wellicht kan er daarom ook gekeken 

worden naar een samenwerking tussen leerkrachten en medewerkers van culturele 

instellingen, omdat deze combinatie zowel vakkennis en didactische kennis kent.  
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Ten slotte raad ik aan om te onderzoeken wat de noodzaak is voor kinderen om 

metacognitieve kennis en vaardigheden te leren, zodat beleidsinstellingen in een oogopslag 

zicht hebben op het belang van metacognitie in het beeldend onderwijs. Ook kan hierbij 

gekeken worden welke signalen, naast de behoefte aan visuele geletterdheid en 21e-eeuwse 

vaardigheden, er vanuit de maatschappij komen voor het belang van metacognitie in het 

beeldend onderwijs. Dit kan namelijk leiden tot het aanscherpen van het beleid, waardoor 

beeldend onderwijs en metacognitie een belangrijkere rol kunnen innemen in het onderwijs. 
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Bijlage A - Lijst met afkortingen 

CEFR-VL – Common European Framework of Reference for Visual Literacy 

CmK – Cultuureducatie met Kwaliteit 

ENViL – The European Network for Visual Literacy 

EP – Entry Point 

ICC – Interne cultuurcoördinator 

LKCA - Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 

METACATS – metacognition category system 

OCW – Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OGO – Ontwikkelings Gericht Onderwijs 

PO-raad – Primair Onderwijs Raad 

SLO – Stichting Leerplan Ontwikkeling 

TULE – Tussendoelen en leerlijnen 
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Bijlage B - Interviewprotocol 

Interviewprotocol voor interview cultuurcoördinatoren in primair onderwijs 

Achtergrond: 

- Hoe bent u in het onderwijs terechtgekomen?  

- Waarom hebt u ervoor gekozen om cultuurcoördinator te worden? 

Huidige situatie: 

- Hoe ziet een beeldende les er doorgaans uit?  

 Is er ook ruimte om de kinderen te laten reflecteren op de les? 

 Het is interessant om te horen hoe de kinderen reflecteren op de beeldende les? 

Kunt u daar iets meer over vertellen?  

- Hoe zie je dat kinderen hiermee bezig zijn?  

 Controleren van hun werkwijze/leerproces? 

 Monitoren van hun eigen denk- en leerproces? 

- Hoe besteed je hier als leerkracht aandacht aan? 

 Klassikaal? 

 Individueel? 

 Groepen? 

 Met instructies?  

- Welke methode gebruik je hiervoor als leerkracht? 

 Groepsdiscussies over verschillende werkvormen? 

 Doorvragen? 

- Hoe krijg je als leerkracht zicht op deze reflectie? 

 Praten? 

 Beoordelingsinstrumenten? 

- Neem je dit mee in je beoordeling van een product of proces dat het kind heeft 

gemaakt/doorgemaakt?  

- Heb je het gevoel dat leerkrachten genoeg kennis hebben over beeldend onderwijs en 

de rol die zelfreflectie daarin kan spelen? 
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Wensen ten aanzien van metacognitie op basis van de huidige onderwijspraktijk: 

- Hoe zou het beeldend onderwijs meer ruimte kunnen maken waarin kinderen kunnen 

nadenken over hun eigen leer- en werkproces? 

 Hoe staat u tegenover de ruimte voor reflectie op het leer- en werkproces van 

kinderen in beeldend onderwijs? 

- Wat zijn hier, volgens u, de voordelen van voor kinderen?  

 Beter inzicht in het leren leren? 

 Kritisch nadenken? 

 Beter creëren? 

 Naar andere vakken toe? 

- Hoe zou deze ruimte gecreëerd kunnen worden?  

- Wat ziet u daarvan al terug in het huidige onderwijssysteem? 

- Wat verwacht u dat er in de toekomst op het gebied van het eigen leer- en werkproces 

van kinderen gaat veranderen? 

 Instructie? 

 Methode? 

 Kennis leerkrachten? 

- Hoe denkt u over de toekomst van zelfreflectie in het beoordelingskader van het 

beeldend onderwijs?  

 Hoe wordt het dan aantoonbaar gemaakt? 

 Moeten er concrete doelen voor worden opgesteld? 

 Hoe moet het dan getoetst worden? Per kind, per klas of algemeen niveau? 

Afronding: 

- Wilt u nog iets toevoegen? 

- Bedankt voor het interview. 

- Vragen: resultaat scriptie ontvangen? 
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Bijlage C - Interview transcripten 

Interview 1: K.A. 

School: De Hazesprong te Nijmegen 

[Voor de start van de opname] 

K.A.: Ik moet wel zeggen dat wij als school niet zo veel aan zelfreflectie doen en het ook niet 

zo belangrijk vinden. Dit verschilt ook wel per leerkracht, maar als school denk ik niet dat we 

daar erg veel belang aan hechten. Maar daardoor kan het juist interessant zijn om meerdere 

scholen te interviewen, omdat je dan wellicht het verschil kunt zien. 

[Start opname] 

E.M: Hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen en wat vindt u er leuk aan?  

K.A.: Ik heb de pabo nooit lang in mijn hoofd gehad, maar op een gegeven moment had ik 

een vakkenpakket waarmee ik nog maar bepaalde dingen kon doen. De pabo was toen een van 

de mogelijkheden en toen ik me ging oriënteren vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk. 

Voorheen was er nog een onderscheid tussen de kleuters en de lagere school. Ik kwam er 

tijdens de pabo achter dat ik de kleuters wel heel erg leuk vond en dus heb ik me 

gespecialiseerd in kleuters. Ik heb hierdoor eerst tien jaar bij de kleuters gestaan en daarna 

heb ik nog lesgegeven aan andere groepen. Nu ben ik weer terug bij de kleuters. Het leuke 

van het lesgeven vind ik dat het dicht bij theater ligt. Het lesgeven is een soort voorstelling 

geven voor een clubje publiek. Dat vind ik wel afwijken van wat andere docenten leuk 

vinden. Veel mensen vinden kinderen op de eerste plaats erg interessant en ik vond het 

overbrengen van iets heel erg leuk.  

E.M.: Het overbrengen van iets is natuurlijk ook heel erg belangrijk in het onderwijs. De 

informatie moet goed overkomen, omdat het dan beter binnen komt. U bent ook 

cultuurcoördinator in deze school, waarom heeft u daarvoor gekozen?  

K.A.: Er was eerst een andere cultuurcoördinator. Op een gegeven moment kwam die plek 

vrij. Toen werd er aan mij gevraagd of ik die plek graag wilde innemen, omdat ik heel creatief 

ben met het bedenken van optredens of presentaties. Ook wel met de dingen die kinderen 

doen; musicals maken enzovoorts. Ik ben wat dat betreft wel geen heel goede organisator. Ik 

vind alles wat ik tegen kom als cultuurcoördinator erg leuk en ik was ook wel benieuwd in 

hoeverre het organisatorische aspect mij goed af zou gaan. Toen ik het eenmaal ging doen 
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vond ik dat ook erg leuk. Eerst had je ook nog de opleiding voor cultuurcoördinator. Dat is nu 

weer een beetje verwaterd. Die opleiding was heel erg leuk, want je ontmoette ook mensen 

van andere scholen die heel enthousiast met cultuur bezig waren. Daarnaast kreeg je veel 

contacten met andere culturele instellingen, zoals met Kwatta in Nijmegen. Ik heb vorig jaar 

in groep 8 gestaan en toen had ik een soort van burn-out, dus ik moet het nu weer een beetje 

oppakken. Maar op een gegeven moment had ik ook echt veel contact met mensen van 

Kwatta, zodat ze je een keer konden mailen dat ze een try-out hadden die we nu goedkoper 

konden bekijken. Dat vind ik wel heel erg leuk aan het cultuurcoördinatorschap, dat je die 

dingen ook nog binnen kan slepen. 

E.M.: Dat is natuurlijk erg interessant, om dan uiteindelijk ook de kinderen erbij te betrekken. 

K.A.: Op een gegeven moment hadden we ook contact met een gezelschap uit Amsterdam. 

Die kwamen op een inspiratiedag. Wij zeiden toen dat het voor hen helemaal niet veel zin had 

om hierheen te komen, omdat we hen toch nooit zouden kunnen betalen. Maar die 

gezelschappen zijn veel goedkoper dan de gezelschappen hier, want in Amsterdam krijgen ze 

dus veel meer geld om dingen te kunnen doen. Zo konden ze dus ook voor ons optreden. In 

Nijmegen is het budget dat voor ons vrijstaat ‘een dubbeltje omdraaien om te kijken of we 

nog ergens iets kunnen regelen’. Dat is op zich ook wel weer heel erg leuk. Ik vond het leuk 

om dingen tegen te komen en dan te kijken of we dat nog zouden kunnen regelen. Het 

jammere is alleen dat je er geen beleid van kan maken, omdat het altijd afhangt van het 

budget dat we nog hebben. Nu kan het toevallig en doen we het. We kunnen alleen niet 

zeggen dat we deze dingen heel erg belangrijk vinden en dat de kinderen dat ook echt moeten 

doen. Het budget is er niet voor. 

E.M.: Dat is wel heel jammer, omdat het eigenlijk natuurlijk wel zou moeten.  

K.A.: Cultuur heeft niet de hoogste prioriteit. Ook niet binnen het beleidskader van de school. 

Er zijn wel leerkrachten die het wel heel belangrijk vinden of meer van dat soort dingen 

zouden willen doen. Het management en de inspectie kijkt echter toch veel meer naar andere 

dingen en die vallen het eerst op. Als een school slecht scoort op een Cito-score of in een 

inspectierapport dan gaat dat toch in de meeste gevallen wel voor. 

E.M.: Dat ligt natuurlijk wel in de lijn van wat over het algemeen belangrijk wordt gevonden.  

K.A.: Achteraf denk ik wel eens dat die andere dingen belangrijk zijn, maar dat, als je gaat 

kijken, er uit onderzoek en andere zaken blijkt dat deze dingen minstens zo belangrijk zijn. 
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Die overkill aan aandacht voor rekenen en spellen heeft helemaal geen meerwaarde meer. Bij 

De Wereld Draait Door bijvoorbeeld zit ook wel eens een man die veel van hersenonderzoek 

weet. Die zei laatst dat muziekonderwijs enorm veel delen van de hersenen aanspreekt. Veel 

meer dan wanneer je gewoon andere dingen aan het oefenen bent. Maar als wij hier bij elkaar 

zitten en het gaat over of we investeren in muziek of rekenen, dan gaat het toch weer richting 

rekenen.  

E.M.: Dat is wel heel erg jammer. Hoe ziet een beeldende les er normaal gesproken uit? 

K.A.: De methodelijn heeft bij ons eigenlijk heel erg op zijn gat gelegen. We hebben de 

methode ‘Moet je Doen’ voor beeldend, tekenen, drama en dans, maar die is denk ik een jaar 

of tien tot vijftien oud. De meeste leerkrachten doen daar niets meer mee. Dat is wel heel erg 

leerkrachtafhankelijk. Het is vaak ook zo dat leerkrachten die er wel mee werken niet zozeer 

in de methodelijn werken, maar er gewoon activiteiten uit pakken. Dan zie je bijvoorbeeld 

wel dat het vaak plat vlak werk is, dus werken met papier. De andere materialen zijn minder 

snel voorradig. Daarin zie je bijvoorbeeld dat wij daar als school, als collega’s onder elkaar, 

het belang niet aan toekennen. 

E.M.: Is er binnen een beeldend les ook ruimte om samen met de kinderen te reflecteren op 

het beeldende werk?  

K.A.: Dat is er wel. Wat we ook doen, maar dat is dan misschien meer in de wandelgangen, is 

dat we het er met elkaar overhebben. We willen eigenlijk dat kinderen hun creativiteit er meer 

in kwijt gaan kunnen. Bij de kleuters is die omslag ook al wel gemaakt. Vroeger had je vooral 

vouwwerkjes en dan liep je langs de werkjes en dan, ja er stond een andere naam op, kon het 

bijna inwisselbaar ieder kind zijn. Daar zijn we nu wel meer mee bezig. We willen dat 

kinderen hun eigen ideeën erin stoppen. Of we geven ze een dusdanig creatieve opdracht dat 

we ze uitdagen om daar hun eigen invulling aan te geven. Dit houdt ook in dat we ze een 

breder materiaalaanbod geven. Dat we wat spullen op tafel hebben liggen en ze daar mee aan 

de slag kunnen. Zo van “kijk maar wat je nodig hebt en hoe je het gaat maken’. Tijdens de les 

kijken we ook met de kinderen naar wat ze bedacht hebben. Bij de hogere groepen gebeurt dat 

ook wel incidenteel. Er zijn ook scholen die met portfolio werken. Die gaan dan dus echt 

terug kijken naar wat een kind gemaakt heeft en gaan kijken of een kind vooruitgaat of zich 

heeft ontwikkeld. Dat soort dingen zijn bij ons niet aan de orde. 

E.M.: Hoe doet u dat dan wel?  
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K.A.: Tijdens het werk óf erna. Bij de kleuters gaat bijvoorbeeld alles als het klaar is op een 

evaluatiemat. Dan kijken we daar aan het einde van de les naar. Dan kun je wat dingen naar 

voren halen, van een aantal kinderen die iets gemaakt hebben. Dan laat je ze bijvoorbeeld 

vertellen wat hun idee was en kunnen andere kinderen er vragen over stellen. Datzelfde zie je 

ook wel bij hogere groepen. Dan hebben de kinderen dingen gemaakt en dan gaat de 

leerkracht er een aantal uit naar voren halen.  

E.M.: Dus er wordt wel meer klassikaal gereflecteerd dan individueel?  

K.A.: Ja, dat denk ik wel.  

E.M: De reflectie speelt nu een kleine rol. Zou u willen dat het in de toekomst een grotere rol 

krijgt en hoe zou dat dan een rol moeten krijgen binnen het kleuteronderwijs, maar ook in de 

rest van de school. 

K.A.: Ik had het net over de oude methode. Maar we hebben nu net een abonnement genomen 

op ‘Laat Maar Zien’. We zijn begonnen met de aanschaf. Daarbij zeggen we tegen 

leerkrachten dat ze het kunnen gebruiken en er iets uit kunnen kiezen. Ze moeten het 

vooralsnog vooral als een ideeënbus gebruiken. Wat ik mooi vind aan die methode is dat de 

lessen worden verbonden met kunstgeschiedenis en dat vervolgens die opdrachten een 

creatieve mogelijkheid bieden. Het is niet alleen maar een product maken, want het 

eindproduct kan verschillende kanten op. Die methode heeft ook al wel wat handvatten voor 

leerkrachten over waar je naar kunt vragen bij eindproducten. Dat zou wel een mooi doel en 

een verbetering zijn op ons onderwijs. Ik denk dat we dat met zijn allen ook eigenlijk wel 

vinden. Alleen moeten we daar de ruimte en de tijd voor maken. 

E.M.: Tijd en ruimte is natuurlijk wel een belangrijk aspect. Stel het wordt echt zo ingevoerd 

en u krijgt er de tijd en ruimte voor, wat voor voordelen zou dit dan hebben voor de kinderen? 

K.A.: Ik vind het stimuleren van … Ten eerste vind ik het belangrijk dat ze leren nadenken 

over wat ze aan het maken zijn en dat kinderen hun eigen ideeën bedenken en vormgeven. 

Vaak zijn kinderen volgend naar elkaar toe, tenzij je kinderen echt laat merken dat je die 

verschillen tussen elkaar juist waardeert. Dus dat vind ik een eerste grote stap en iets dat heel 

goed is in een groep van kinderen. Dat ze zich veilig genoeg voelen om hun eigen ding te 

kunnen doen. En dat ook kinderen met andere talenten, of juist talenten in deze gebieden, wat 

meer de kans krijgen om daarin uit te kunnen blinken of in ieder geval hun eigen behoefte aan 

dat soort dingen kwijt te kunnen. En dan daarnaast, stimuleert het ook. Je ziet dat kinderen 
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allerlei oplossingen kunnen bedenken, niet alleen op papier, maar dan ineens ook in ruimte. 

Weet je wel, ‘Je wilt iets maken, maar het was niet stevig genoeg en hoe los je dat dan op?’ 

Dus je komt allerlei problemen tegen en het stimuleert je om te denken over verschillende 

manieren waarop een probleem kan worden opgelost. En misschien leren kinderen nu een 

keer op een andere manier. Het zijn ook geen voorgeprogrammeerde problemen, zoals een 

rekensom of rekenproblemen. Dat is toch weer anders en die moet je binnen andere kaders 

oplossen. Terwijl creatieve problemen op een bepaalde manier veel meer ruimte geven om na 

te denken over hoe je iets op moet lossen. En op een andere manier zijn creatieve problemen 

ook weer meer ingekaderd. Je moet met andere problemen rekening houden. Bijvoorbeeld 

met stevigheid of de aanwezigheid van het materiaal. Maar als kinderen dat kunnen bedenken 

is dat een enorme verrijking voor het stimuleren van het denken van kinderen. 

E.M.: Het zou inderdaad erg mooi zijn als we daar tijd voor kunnen maken. Ziet u 

bijvoorbeeld een manier waarop die tijd gecreëerd kan worden?  

K.A.: Je moet dat met zijn allen, of in ieder geval met een meerderheid doen. We moeten eerst 

beginnen met het belang daarvan in zien. We moeten met zijn allen dat belang weer 

duidelijker naar voren zien te krijgen. Want op zich zie ik ook wel groepen waar wel veel 

gereflecteerd wordt, maar daar zou je soms wat effectiever kunnen zijn in de zin van dat het 

heel veel tijd knutselen is, maar het dan het knutselen is dat bij veel kinderen hetzelfde 

eindresultaat oplevert. Dat is op zich ook prima. Maar met meer kennis over creatieve 

vaardigheden zouden leerkrachten hun les anders kunnen inrichten of een andere opdracht 

kunnen geven. Hierdoor kan je kinderen dan wel op meerdere vlakken stimuleren, zoals in het 

denken, in smaakontwikkeling of in ervaring met materiaal waarmee ze omgaan. Dus soms 

zou je die tijd kunnen bereiken door je bestaande tijd wat effectiever te besteden, doordat je 

zelf meer kennis van het gebied hebt waarmee je bezig bent. Maar ik denk in veel gevallen 

ook dat opboksen is tegen andere vakken die veel aandacht vragen en die ook nog eens 

gesteund worden door een algemene lobby van deskundigen, inspecties en rapporten. Ook als 

je kijkt naar handelingsplannen, die gaan over rekenen, lezen en taal. 

E.M.: Eigenlijk moet er voor beeldende vakken dus meer kennis komen, vanuit de 

maatschappij en de docent, om het meer plaats te laten vinden? 

K.A.: Ik denk dat het gemak waarmee je aan een les kunt beginnen voor veel docenten ook 

een drempel is. Dat vond ik bijvoorbeeld bij ‘Laat Maar Zien’ belangrijk. Dat vond ik heel 

laagdrempelige lessen die toch al gauw een meerwaarde hebben op wat wij op dit moment 



Ellen Mans, s4101189, masterscriptie                                                                                    129 

 

 

doen. Die methode is ook nog niet eens zo heel erg duur. Dus daar kon ik heel makkelijk bij 

zeggen dat we die methode moesten aanschaffen. Er zijn misschien wel methodes te vinden 

die nog beter in elkaar zitten of die nog een breder scala bereikt. Maar ik had zoiets van dat ik, 

of een collega, met deze methode heel makkelijk kan kijken wat er aan lesaanbod is. Soms is 

het ook gewoon zo: het is donderdag kwart over vier en vrijdag heb je een handenarbeid les. 

Je hebt nog geen tijd gehad om de les voor te bereiden en dan is het mooi om een methode te 

hebben die richting geeft. Dat is beter dan gewoon klei uit de kast pakken en gewoon te gaan 

kleien met het idee dat we het resultaat maar gewoon zullen zien. Nu kun je de methode 

pakken en die kost niet veel meer tijd dan zelf iets verzinnen. Dan kun je ook iets met klei 

doen, maar zie je bijvoorbeeld een les waar negen van de tien mensen nog niet opgekomen 

waren, waar je niets extra’s bij nodig hebt als de klei, maar die wel net wat meer geeft aan de 

invulling van de les. Die les brengt de kinderen dan dusdanig op ideeën dat ze getriggerd 

worden om iets anders te gaan doen dan als de leerkracht zegt: ‘Ja jongens, we gaan kleien, 

het is herfst en ga maar wat kleien over de herfst’. Dan worden het weer allemaal kabouters. 

Als de les van de methode erbij komt, wordt er bijvoorbeeld ook iets gezegd over Dali en 

herfst en dan worden de herfstfiguren opeens grillige vormen. Dan heb je opeens iets extra’s 

eraan toegevoegd, waardoor het veel meer het denken van de kinderen stimuleert. Vervolgens 

interesseert het de kinderen ook veel meer. Zo van: ‘Hé, die Dali hebben we op school een 

keer gehad en daar zie ik nu een schilderij van’. Dan denken de kinderen terug aan wat ze 

gedaan hebben in de les en misschien zijn ze er wel in geïnteresseerd.  

E.M.: Het zou natuurlijk wel mooi zijn als iedereen uiteindelijk in kunst geïnteresseerd raakt. 

Wat verwacht u dat er eigenlijk vooral gaat veranderen op het gebied van werk- en leerproces 

reflectie bij kinderen? Wat zou je willen dat er naast deze dingen nog meer verandert? Zou er 

bijvoorbeeld meer ruimte moeten zijn voor een andere manier van instructie? Bijvoorbeeld 

dat er meer wordt doorgevraagd bij kinderen: ‘Waarom doe je dit zo?’ 

K.A.: Dat is op zich in het onderwijs wel de trend, of in ieder geval wel wat we graag zouden 

willen dat de trend is. Weet je wel, dat we minder doelgericht en meer procesgericht werken. 

Ik denk dat wij op onze school op zich wel weten dat we dat eigenlijk beter vinden. Maar op 

dit moment is het nog zo dat er veel doelgericht gewerkt wordt. In het hele onderwijs willen 

we eigenlijk wel dat er meer wordt samengewerkt. Vroeger was het zo dat een kind een 

individuele prestatie moest afleveren. Het differentiëren is ook wel iets dat we nu meer willen, 

dat willen we ook terugzien in creatief werk. Dat de kinderen die daarin kunnen excelleren 

daar ook de ruimte voor krijgen. Ik denk ook wel dat dat steeds meer geprobeerd wordt. Hier 
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op school hebben we een I-dito (?) groep, dus zeg maar de meer begaafden uit de klassen. Die 

hebben soms een eigen les, een keer in de drie weken en krijgen dan eigen werk mee. Daar zie 

je dat er veel meer van dit soort werk al gedaan wordt. Bij het materiaal dat voor hen gemaakt 

wordt, wordt ook vaak iets over de kunstenaars verteld en dat ze daar iets mee gaan doen. Wat 

mooi zou zijn, en wat we zo langzamerhand ook wel willen, is dat we zeggen dat het mooi is 

dat we heel veel voor die kinderen doen, maar dat die middenmoot daar ook mee aan de slag 

kan. Dus die wil is er wel naar mijn idee. Op onze school denk ik wel eens dat we zoveel 

meer begaafden hebben, omdat we steeds minder aandacht hebben voor andere dingen dan 

taal en rekenen. Drama is eruit, dans is eruit. Dat doen we allemaal steeds minder. Dus als we 

dan extra veel gaan rekenen, is dat voor de goede rekenaars niet nodig. Je krijgt dus steeds 

meer kinderen in de klas die al veel te hoog scoren. Was het onderwijs breed gehouden en 

hadden we minder gerekend en meer creatieve vakken gedaan, dan moeten we de kinderen die 

moeite hebben met rekenen misschien wat meer begeleiden. Maar dan denk ik dat we minder 

zullen hebben dat er weer iets bedacht moet worden voor die slimmere kinderen, omdat ze 

ook genoeg hebben aan minder tijd voor rekenen en dus tijd overhouden. Dat komt ook wel 

meer terug, dat we langzamerhand zien dat we meer de hele mens moeten aanspreken. 

Volgens mij zit dat in de cultuurhistorie ook dat er op een gegeven moment de 

renaissancemens was die alles moest doen en daarna ging het meer om het denken. Misschien 

zit er in het onderwijs ook wel een dergelijke beweging. 

E.M.: Ik denk dat dat inderdaad zo is. Dat zit in ieder geval in de hele cultuur en 

maatschappij. Zou je ook willen dat de zelfreflectie van kinderen wordt meegenomen in de 

beoordeling of in het beoordelingskader? En dat het wordt meegenomen in de manier waarop 

beoordeeld wordt? 

K.A.: Ik denk juist dat als je dit werk gaat doen, dus creatieve vakken gaat beoordelen, het 

eigenlijk gaat om zelfbeoordeling van de kinderen. Dat zij hun eigen stappen of vooruitgang 

in denken kunnen zien. Als zij dingen van zichzelf beseffen, hoe dat ze iets gedaan hebben of 

hoe ze iets hebben opgelost, dat dat het leren van de creatieve vakken is. Het beoordelen of 

het goed is uitgevoerd of niet heeft voor een deel een waarde. Ik bedoel sommige technieken 

gaan over een bepaalde vaardigheid en je moet tot op zekere hoogte weten of ze de 

vaardigheid hebben om een beetje te kunnen plakken en te kunnen knippen en dergelijke. 

Maar dat zijn een aantal technische facetten die je in de oude manier ook kunt. Die kun je ook 

gewoon achteraf beoordelen door het eindresultaat te bekijken. Maar, wat juist zo mooi zou 

zijn is dat kinderen zelf elkaar, of zichzelf, kunnen beoordelen. Bij elkaar beoordelen denken 
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wij al gauw aan dat het een beoordeling moet zijn om de beste te zijn, maar daar gaat het niet 

zozeer om. Het gaat vooral om dat je bij een ander kunt herkennen dat die iets leuk bedacht of 

opgelost heeft. Of dat hij ergens iets gedaan heeft waar jij niet opgekomen was. 

E.M.: Hoe zou je die beoordeling dan zichtbaar of aantoonbaar willen maken? 

K.A.: Op zich zou het, los van hoe je het praktisch zou moeten doen, mooi zijn om het ook in 

het rapport mee te nemen en het daarin te kunnen aangeven. Bij de kleuters heb ik dat nu 

bijvoorbeeld wel al, maar daar zijn ze ook veel vaker met knutsel en creatieve dingen bezig. 

Als ik denk aan de hogere groepen waarin ik stond, dan kon ik van een aantal kinderen wel 

wat schatten, maar niet bij het eerste rapport. Aan het eind van het jaar kan ik heel goed van 

kinderen zeggen dat die creatief of creatief in denken zijn. Van anderen kon ik dan weer 

zeggen dat ze heel precies zijn of dat ze juist compleet vastliepen. Die zien echt niet hoe ze 

een probleem kunnen oplossen. Maar dat zou eigenlijk heel mooi zijn, want het zegt heel veel 

over een kind en over zijn capaciteiten. Vorig jaar in groep 8, dat was dan een meer begaafd 

kind, probeerde een kind steeds onder creatieve opdrachten uit te komen, omdat hij niet van 

knutselen hield. Ik vond dat een erge indicatie. Ik dacht toen: ‘Ik ben benieuwd of jij op een 

VWO-niveau’, waar die verder wel op scoorde, ‘wel echt mee kunt.’ Want uiteindelijk zeggen 

die dingen heel veel over waar de capaciteiten van een kind liggen. Het gaat ook niet per se 

over verder komen en de beste zijn. Ik heb wel vaker gehad dat iemand heel goed kan leren en 

VWO prima aan kan. Maar wel dat ik dan denk dat ze in de vervolgstap een heel 

gestructureerde vorm van beroepsonderwijs moeten kiezen, omdat het creatieve denken, zeker 

in de toekomst die we nu voor ons zien, belangrijk is en dat we willen dat mensen dat kunnen.  

E.M.: Ja, dat klopt. Dat zie je inderdaad ook terug in Onderwijs2032, want daar komen ook al 

die zogenaamde 21
e
-eeuwse vaardigheden in terug. Dat gaat ook wel een rol spelen 

inderdaad, dat die vaardigheden ook op de basisschool een plek moeten krijgen. 

K.A.: Het moeilijke blijft, dat als we het er met elkaar over hebben, iedereen zal zeggen dat 

dat inderdaad heel belangrijk is. Maar uiteindelijk, als je aan de slag gaat, zijn we toch nog 

met 19
e
-eeuwse vaardigheden bezig: ze moeten leren lezen en ze moeten een beetje kunnen 

rekenen. Ik denk nu ook dat dit inderdaad is wat ik het belangrijkste vind, maar als ik kijk 

naar hoe ik handel, dan handel ik toch nog naar die 19
e
-eeuwse vaardigheden. Maar aan de 

andere kant, we zijn een basisschool. We moeten dus zorgen dat de basis dingen heel goed 

zijn. Maar die andere basis die is ook belangrijk en misschien is op dit moment de kennis en 

de druk vanuit de maatschappij voor die andere kant nog niet zwaar genoeg. Kijk 
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bijvoorbeeld naar die jongen in Silicon Valley die daar het zeewater schoonmaakt. Die kreeg 

geld van een geldschieter en die geldschieter had als voorwaarde dat de jongen niet op school 

gezeten mocht hebben. Dat vond die investeerder een pré. Het is nodig dat steeds meer van 

dat soort mensen laten merken dat het sommen maken en de keurige spelling eigenlijk niet 

meer nodig is om heel succesvol te kunnen zijn. We hebben juist mensen nodig die nieuwe 

oplossingen kunnen bedenken. Dat zal maken dat wij ons er minder zelf op afrekenen en dat 

we echt zeggen dat het op een school, zeker in een wijk als deze waar de kinderen met een 

goede bagage op school komen, niet nodig is om alleen maar daar aandacht aan te besteden.  

E.M.: Het is gewoon heel dubbel. Aan de ene kant wil je het wel, maar eigenlijk is de druk op 

taal en rekenen op dit moment gewoon te groot. Taal en rekenen is natuurlijk ook belangrijk, 

ik denk dat het samengaat, want iets creatiefs kun je niet uitdragen zonder taal en rekenen. 

K.A.: Als je van knutselen en andere van dat soort vakken wat meer inricht en meer 

onderbouwd zit er natuurlijk ook veel meer wiskunde in schilderen of ruimtelijke vormgeving 

dan wanneer het gewoon plakken of knippen is. Dat is wel een verschil. Het is niet zo dat we 

met rekenen een sneeuwpop moeten tekenen, maar als je in plaats van rekenen met 

sneeuwballen of met sneeuw bepaalde vormen maakt, dan is het wel zo dat je echt 

ontdekkingen aan het doen bent. Dat kan architecturaal zijn of met het gewicht, dan voegt het 

opeens een waarde toe. 

E.M.: Je hebt het eerder al gehad over dat docenten te weinig kennis hebben over hoe ze hun 

les beeldend moeten inrichten. Hoe zouden docenten die kennis wel kunnen krijgen? 

K.A.: Op zich is het heel makkelijk om te zeggen dat docenten een cursus moeten volgen. 

Maar ik denk dat daar een bewustwording aan vooraf moet gaan. Ik heb ook bijvoorbeeld met 

Marianne van der Steen gesproken, dat is een vrouw uit Nijmegen die veel cursussen geeft, en 

die zegt dat de didactiek van creatieve vakken anders is dan die van andere vakken. Onze 

vakken, rekenen ofzo, is voorkennis ophalen, dan iets nieuws aanbieden en dan daarmee aan 

de slag gaan. Bij kunstvakken is het zo dat we eerst aan de slag gaan en dat we dan gaan 

kijken wat de kinderen ontdekt hebben. Of in ieder geval, dat kan een didactische vorm zijn 

die veel wordt toegepast. Ontdekkend leren is bijvoorbeeld iets dat nu heel erg op de agenda 

staat voor het onderwijs. Dan gaat het bijvoorbeeld over ontdekkend leren dat wordt toegepast 

op rekenen. Dat zou juist, als je creatief bent en creatieve vakken geeft, passen bij 

kunstvakken, want daar doe je al eigenlijk een proces van ontdekkend leren. Mensen moeten 

die bewustwording meekrijgen, dus dat we allemaal heel vernieuwend lopen te doen, maar dat 
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de dingen die al op ons programma staan dat al bevatten. Als ik kijk naar wat ik op de pabo 

kreeg en naar de studenten die van de pabo komen, dan merk ik niet dat zij heel erg veel 

beeldend onderwijs krijgen, tenminste ik heb niet meekregen dat dat zo is. Het ging erom dat 

je knutselideeën hebt, maar daar is veel meer uit te halen als je het op een andere manier gaat 

afvragen of aanbieden. Dan krijg je andere dingen uit de kinderen naar boven. Leerkrachten 

moeten dus eerst zien hoe mooi dat is. De sympathie van de meeste leerkrachten ligt bij een 

heel aantal van die vakken. We vinden allemaal wel dat we tekenen, dans, drama wat meer 

moeten doen. Maar met dans, drama en muziek is het heel vaak zo dat mensen praktisch 

gezien zelf niet vaardig daar in zijn. Ze hebben op zich zoiets dat het een prachtig vak is, maar 

dat het hen niet ligt en ze daarom andere vakken liever geven. Dus daar ligt het vaak aan de 

vaardigheid en kennis van de leerkrachten zelf. Er zitten dus twee dingen in. Aan de ene kant 

zouden ze de vaardigheid moeten krijgen en aan de andere kant moet je aan de mensen die er 

wel mee uit de voeten kunnen, laten zien dat er nog meer valt uit te halen. De laatste groep zal 

je al met bewustwording en bijvoorbeeld met van die online methodes prima bereiken. Dan 

zien ze gelijk wel dat ze zoiets zien zitten. Die eerste groep moet je misschien wat meer de 

goede weg ophelpen. 

E.M.: Zou dit bijvoorbeeld op de pabo al kunnen? Zou meer aandacht voor beeldend 

onderwijs helpen? 

K.A.: Ja, zeker. Er moet duidelijker worden aangegeven wat er gedaan moet worden. Toen ik 

op de pabo zat, kregen we wel bijvoorbeeld drama les. Dat was leuk, maar het was niet heel 

duidelijk wat we er nou mee moesten doen. Met handvaardigheid was het ook niet heel 

duidelijk. Want als je nu het belang van dat vak kunt laten zien. Maar ook dat het heel mooi is 

om te werken met die andere manier van aanpak, met die didactiek te werken. Daar ligt wel 

een taak voor de pabo’s. Aan de andere kant is het ook moeilijk. Hoe heet de fractievoorzitter 

van de VVD ook alweer? Die was staatssecretaris van Cultuur en die heeft eigenlijk gezegd 

dat leerkrachten zichzelf in die vakken moeten bekwamen. Dat is ook op zich wel wat ik nu 

zeg. Maar aan de andere kant zie je ook wel dat er zoveel gevraagd wordt van leerkrachten dat 

wat hij voor ogen heeft, toen ook met muziekonderwijs, dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Wij 

hebben dat nu ook gedaan, want je hebt van die gelden waarmee je subsidies kan krijgen 

(Cultuureducatie met Kwaliteit). Daar doen wij aan mee en we hebben van te voren gekeken 

waar de vraag lag. Bij ons was dat dan bij muziek. Daar hebben wij bijvoorbeeld eerst 

geprobeerd dat muziekleerkrachten ons kwamen begeleiden. Maar ja, dat is gewoon veel te 

moeilijk. Ik stond toen in groep zes, maar ik kon daar met mijn niveau echt niet mee mee. Ik 
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heb toen ook gezegd, we schaffen gewoon een methode daarvoor aan en dan kan iedereen met 

zijn eigen kennis en vaardigheid daarop voortbouwen. Die vaardigheid opdoen zou zoveel 

tijdsinvestering vragen; nu is muziek misschien wel het meest ingewikkelde onderdeel. Maar 

ook bijvoorbeeld drama is voor veel mensen een te moeilijk vak om te geven. Het duurt 

gewoon een tijd. Als iemand daar niet in thuis is en zich niet gelijk prettig voelt om toneel te 

spelen, dan heb je een lange cursus nodig om daarin les te geven. Zoveel tijd hebben mensen 

in het onderwijs niet. Ik vond het echt zo klinken van: ‘het klinkt leuk dat je er iets aan gedaan 

hebt, maar eigenlijk weet je er niet zoveel van af en weet je ook wel dat het niet gaat 

aanslaan.’ Maar dat is ook weer een beetje in tegenspraak met wat ik net zelf zei over dat 

mensen zichzelf moeten bekwamen. Maar dat ligt er ook wel een beetje aan bij welk vak. 

Handvaardigheid wordt dan wel nog overal gegeven en daar zou je gewoon dat al wel op een 

vrij eenvoudige manier naar een hoger plan kunnen trekken, doordat mensen dezelfde 

activiteiten in een andere volgorde gaan doen. Eerst ga je bijvoorbeeld uitleggen en dan 

moeten de kinderen iets maken, maar nu ga je eerst doen wat ze moeten doen en daarna ga je 

kijken naar wat de kinderen zijn tegengekomen tijdens het proces en naar wat ze ervaarden. 

Dat kan binnen dezelfde tijd en met dezelfde spullen, alleen krijg je een totaal andere 

opbrengst.  

E.M. Bedankt voor het interview. Wilt u het resultaat van mijn scriptie nog ontvangen? 

K.A.: Ja, dat vind ik wel leuk.  
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Interview 2: R.T. 

School: De Sieppe te Groesbeek 

[Start opname] 

E.M.: Wie bent u en hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen? 

R.T.: Ik ben R.T.. Ik heb vroeger de pabo gedaan. Daarna heb ik pedagogiek gestudeerd en 

vervolgens nog een HBO dramaopleiding gevolgd. Dus ik ben van origine ook dramadocent. 

Ik heb heel lang drama lessen gegeven en poppenkast gespeeld. Daarnaast heb ik altijd 

basisschooluren gedraaid. Ik sta nu 41 jaar voor de klas en al heel lang op deze school, 

namelijk al 37 jaar. Dat is qua basis op leerkrachtenuren gewoon een gegarandeerd inkomen. 

Ik sta nu een aantal jaar in groep 4. 

E.M.: U bent dus ook dramadocent. Is dat ook de reden dat u daarnaast cultuurcoördinator 

bent geworden op deze school?  

R.T.: Ja, dat is mijn affiniteit. Ik ben ook kartrekker kunst en cultuur en daar kan ik altijd ook 

heel enthousiast over worden.  

E.M.: Oké, hoe ziet een les beeldend, dus handvaardigheid of tekenen, er normaal gesproken 

uit?  

R.T.: Dit is een OGO school, ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij wij heel erg werken 

vanuit thema’s. De creatieve vakken zijn heel erg geïntegreerd binnen de thema’s. Bij het 

thema dieren kun je bijvoorbeeld dieren uitbeelden, knutselen, informatie verstrekken, 

wereldoriëntatie geven, presenteren van posters, dieren in de klas laten en een dierenhoek in 

de klas maken. Dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld van kunst, dus dat het geïntegreerd is en het 

niet het snoepje van de week is of zomaar een vak apart. Dus zo zit het in ons onderwijs 

verweven. 

E.M.: Is er dan binnen een les ook ruimte voor de kinderen om te reflecteren op hun eigen 

leerproces?  

R.T.: Ja, maar dat is inderdaad wel wat er vaak bij inschiet. Wat ik vaak doe, is dat ik ze rond 

laat lopen om naar het werk van anderen te kijken. Dan kijken ze daarna ook weer naar hun 

eigen werk. Maar, ik moet zeggen dat ik het, ook bijvoorbeeld bij drama, altijd probeer om de 

kinderen te laten reflecteren. Bijvoorbeeld met het vreselijke woord ‘Tips en Tops’ van het 
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ROC. Dat probeer ik wel, maar het schiet er soms wel bij in. Daar moet ik wel eerlijk over 

zijn. 

E.M.: Zou je die zelfreflectie idealiter ook willen meenemen in de beoordeling van een werk? 

R.T.: Ja, het is wel belangrijk dat een kind kan leren kijken, maar wat ik ook wel moeilijk 

vind, is dat een jong kind dat nog niet kan. Dus hoe jonger een kind, hoe moeilijker dat is. 

Dan ben ik meer van het vrij voelen om iets te maken en alles is goed. Reflecteren op in de 

zin van dat iets beter had gemoeten of dat er iets mist, vind ik geen goede vorm. Wat ook wel 

goed werkt is dat er soms, dat ook wel stimuleert, gekeken wordt naar hoe andere kinderen 

het doen. Dat ze daarin meegenomen worden. Maar ik heb niet de aanpak dat het standaard in 

iedere kunstles zit. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat ligt aan het onderwerp of aan wat er 

gemaakt is. Bijvoorbeeld een of andere creatieve opdracht waarvan ik soms zeg dat er toch 

nog iets aan toegevoegd moet worden, maar dan komt het meer van mij. Soms kan je ook 

vragen wat er beter zou kunnen of wat de kinderen missen. Maar ik vind het ook lastig, want 

dat neigt soms naar het is niet goed. Die grens vind ik soms ook wel lastig.  

E.M.: Dat snap ik wel, want als de vraag ‘wat mis je?’ vanuit de leraar komt, denk je 

inderdaad al snel dat het niet goed is. 

R.T.: Ik ben eigenlijk ook meer van alles is goed en vrijuit. Wat lastig blijft, is het kind dat 

roept ‘dit kan ik niet’ of ‘ik weet niet hoe’. Dan kijk ik meer naar hoe ik die aan inspiratie kan 

helpen, naar de creativiteit en het zelfvertrouwen; dat dat in ieder geval goed is. Maar ik kijk 

wel naar het reflecteren op het proces, dat doen we dus wel. Je moet bij een poster 

bijvoorbeeld samenwerken en dan moet je kijken naar de taakverdeling en moeten ze luisteren 

naar de ideeën van anderen. Hebben ze dat kunnen doen? Dat zit wel heel standaard erin. 

Maar ik heb ooit, dat is wel heel mooi, een cursus kijken naar kindertekeningen gevolgd. 

Misschien heb ik het daar ook wel een beetje door. Toen heb ik eigenlijk heel erg geleerd om 

te kijken naar wat een kind niet tekent en daar juist betekenis aan te geven. Want het betekent 

wat als een kind een gezin tekent zonder dat de moeder erbij is. Dan vraag ik waar ‘mama’ is 

en krijg ik bijvoorbeeld het antwoord dat die in de keuken staat te koken. Dat zegt heel veel 

over het kind. Je kunt er dus wel over praten, maar dan moet het niet corrigerend zijn.  

E.M.: Dan laat je een kind ook in zijn waarde en stimuleer je het kind om zelf iets te maken. 

Wat je ook heel vaak hoort over het reflecteren tijdens beeldende kunst is dat docenten 
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aangeven dat ze er te weinig kennis over hebben. Is dat iets dat u herkent en hoe komt u dat 

tegen? 

R.T.: We zijn een school met talenten. Mijn talent is muziek. Ik speel accordeon en ik zing en 

dans heel veel. Ik ben niet zo heel erg van het knutselen, maar ik houd wel van kleien. Weet 

je, vandaag hebben we weer prachtige moederdaggedichten gemaakt. Dat zijn echt prachtige 

gedichten, gewoon met woorden. Dat moeten ze zelf doen, dus dat is ook een vorm van kunst. 

Ik vind gewoon alles goed. Alleen als het slordig is, dan corrigeer ik het wel. Kinderen zijn 

heel trots op wat ze zelf gedaan hebben. Dit zijn wel kinderen van acht jaar hé. Ik merk wel 

gewoon dat er bij handenarbeid bij kleien na afronding van een werkje er wel samen wordt 

gekeken of iets echt klaar is. ‘Wat zou je nog kunnen doen om het mooier te maken?’ en 

‘Welke materialen zou je er nog meer bij kunnen combineren?’ Bij een egel kun je 

bijvoorbeeld nog iets met messen of met prikkertjes. ‘Ga eens door’, dat probeer je wel, maar 

probeer het ze zelf te laten ontdekken. Soms stuur je dan toch wel. Zeker het kind dat nooit 

iets weet of de (?)-types.  

E.M.: Zou u willen dat er meer ruimte is in het onderwijs om te reflecteren op wat je zelf doet 

en op wat een ander doet? 

R.T.: Natuurlijk. Ik ben ook wel heel erg van het zelf denken, zelf laten doen en niet alles 

voorzeggen. Proberen zelf oplossingen te verzinnen en ideeën en creatief associëren. ‘Waar 

denk je aan bij mama?’ en dan komen er bij iedereen heel veel mooie woorden uit. Ook eigen 

gedichtjes. Ik zet er wel een paar op het bord als ze niets weten. Ik bedoel, ze hebben al iets 

geverfd met potjes, maar om er nog eens bewust aandacht aan te geven denk ik dat het wel 

een slim iets is ja, dat ze er ook zelf over kunnen denken.  

E.M.: Oké, is het voordeel daarvan ook dat ze beter over zichzelf gaan denken?  

R.T.: Ja, en zelfvertrouwen ontwikkelen. Maar toch ook het rijtje van ‘ik vind iets niet goed’ 

of ‘het moet beter’, dat is wel lastig bij kunst. Ze moeten al zoveel met rekenen en taal. Er is 

ook niets mis mee met soms eisen te stellen. Zo van, ‘Ik wil toch dat het met deze techniek en 

met deze vaardigheid gedaan wordt’. Heel vaak kan ik ook zeggen dat de afwerking beter kan 

en de slordigheid. Dat kunnen ze ook zelf leren zien, maar er zijn ook kinderen die het tijdens 

de reflectie dan toch nog best vinden en die vragen zich af wat ze anders zouden moeten doen. 

E.M.: En wat doet u er dan mee als een kind zoiets zegt? 
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R.T.: Ja, dan voel ik me dus de juffrouw en dan is het niet een zelfreflectie. ‘Ik wil dat je even 

dit nog doet’ en ‘Nog even doorzetten’. Maar dan is het omdat ik het zeg en niet omdat ze het 

zelf zien.  

E.M.: En wat verwacht u dan dat er gaat veranderen op het gebied van zelfreflectie en 

verwacht u dat er überhaupt iets gaat veranderen? 

R.T.: Ja, het is wel een trend in het onderwijs. Maar het staat een beetje haaks op, waar ik 

soms ook wel aan denk, de manier van leren die tegenwoordig gebaseerd is op modeling. Ga 

alsjeblieft niet wachten tot ze een beetje weten wat dit is. Nee, hup, vertel gewoon wat iets is. 

Daar bespaar je zoveel tijd en vingers mee. Door het voor te doen, verhelder je het vaak voor 

de kinderen. Met de kunst kan je niet voordoen hoe iets moet, maar ik heb laatst toch wel een 

keer een filmpje op YouTube aangezet over hoe je een konijn moet tekenen. Klaar, weet je 

wel. En dat is dan heel plat en dat geeft dan net een duwtje in de rug om dat zelf zo te doen, 

maar het is totaal niet vanuit hun eigen. Het is opgelegd. De andere kant is inderdaad van 

zelfverantwoordelijk zijn voor de manier waarop je iets doet, zelf presenteren en zelf 

nadenken over hoe je iets moet. Hoe sta ik er tegenover, wat zijn mijn eigen ideeën, 

vertrouwen op je eigen ideeën. Ja, dat is ook hoe het onderwijs tegenwoordig in elkaar zit. [?] 

Dus als je goed naar jezelf kunt kijken, is dat natuurlijk een goede eigenschap die school ook 

moet stimuleren. En dat zit ook wel meer in de bovenbouw. En dan nog heb je kinderen die 

het niet leuk vinden, dus die je moet aansturen en stimuleren.  

E.M.: Dus denkt u ook dat dat in de toekomst ook een veel grotere rol gaat spelen? Dat 

bijvoorbeeld alle 21
e
-eeuwse vaardigheden die helpen om aan de slag te gaan later een rol 

gaan spelen? 

R.T.: Ja, dat denk ik zeker. Alleen hebben we nog niet het soort onderwijs dat daar bij past. 

We kiezen bij rekenen, taal en spelling voor methodes; klaar. Dan heb je wel heel veel, dat is 

ook een vorm van creativiteit, voor de hoogbegaafden of de slimmen. Daar heb je wel dozen 

met spelletjes waar kinderen creatief zelf naar oplossingen moeten zoeken en waar je ook 

kunt praten over hoe heb je dat gedaan. Maar je hebt geen tijd om dat met een grote groep te 

doen. Het zit natuurlijk ook in kunstonderwijs, maar het is een groep van 28, dus je kunt niet 

bij iedereen gaan zitten om te vragen ‘wat dacht je?’, ‘wat had je anders kunnen doen?’. Die 

gesprekjes die kun je niet altijd doen als ik eerlijk ben. Ik weet niet hoe dat op andere scholen 

is, maar… 
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E.M.: In de grote groepen lijkt me dat inderdaad heel lastig om te doen. Denkt u dat het in de 

toekomst, mocht er tijd voor komen, mee moet worden genomen in de beoordeling?  

R.T.: We zijn net bezig met de kwestie of je een punt moet geven aan kunstvakken. Wat 

bepaalt nu of je er een goed voor moet geven. Eigenlijk zit het voor ons meer in inspiratie, 

creativiteit, transpiratie en betrokkenheid. Kijk, en om nu een beoordeling voor reflecteren op 

jezelf te beoordelen als goed of fout, weet je wel. Dus ik weet niet of dat naar een beoordeling 

toe moet. Het is wel zeker een vaardigheid die heel erg belangrijk is. Zeker in de bovenbouw. 

Maar het heeft ook te maken met discipline. Ik merk dat er een hoop leuke kinderen zijn, maar 

bijvoorbeeld ook een ‘prinsje’. Ik denk dat dat iets is uit Amerika, dat als kinderen een 

tekening maken het als een Picasso aan de muur wordt gehangen. Dus alles is zo over het 

paard getild mooi. Dat is hier tegenwoordig ook steeds vaker. Dat maakt het natuurlijk lastig 

om te zeggen van ‘denk eens na over wat er nog meer kan’ of een dergelijk gesprek. Maar, het 

is wel mogelijk.  

E.M.: Oké, u had het trouwens over een methode bij taal en rekenen. Gebruiken jullie ook een 

methode voor bijvoorbeeld beeldende kunst of kunstzinnige oriëntatie? 

R.T.: We hebben wel bronnenboeken en een ondergeschoven kindje is de techniek van 

handvaardigheid. Dus, we hebben nu wel een soort klapper beeldende vorming waar we voor 

ieder leerjaar in ieder geval zes beeldende vorming lessen hebben bijvoorbeeld met die 

techniek. Voor tekenen hebben we bronnenboeken, maar die zijn ook heel vaak gekoppeld 

aan het thema natuurlijk. Ja, weet je, met het thema dieren. Die kinderen die tekenen. Ik hoef 

niets te doen en er komt zoveel uit. Ze vinden het ook heel leuk om na te tekenen. Maar we 

hebben naast het bronnenboek niet echt een methode. En kijk, muziek heeft de meeste 

aandacht deze twee jaar. Die aandacht richt zich ook op de vaardigheid van de leerkracht, het 

bijscholen. Waarbij we heel erg uitgaan van experimentele muziek, van veel improviseren 

met geluiden en met klappen.  

E.M.: U zegt dat u in ieder geval probeert te kijken naar de reflectie, maar hoe krijgt u 

bijvoorbeeld zicht op een kind of op de manier waarop een kind reflecteert als het vrij 

gesloten is bijvoorbeeld. Ziet u het terug in het werk van een kind? 

R.T.: Ja zeker. En dan is het juist een gesloten kind en dat kan tot niets komen, maar het kan 

ook met iets heel moois komen. Ik heb een meisje in de klas die zit bij de jehova en die is heel 

stil. Ze neemt soms ook geen traktaties aan van verjaardagen. Met Moederdag zegt ze dat ze 
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niet mee mag doen en dan zeg ik: ‘Nee, maak maar gewoon iets leuks voor mama’. En dan 

doet ze dat gelukkig wel. Ze maakt dan wel iets heel moois. Ik kan er niet altijd bijzitten, 

maar ze kan zich juist goed uiten in kunst en dan kan je ze daardoor beter begrijpen, hoop ik 

tenminste. Kunst leert ook altijd om anders naar de werkelijkheid te kijken. Dat vind ik echt 

de grote waarde van kunst in het onderwijs, op wat voor manier dan ook. Er zijn ook wel 

kinderen die echt heel stil zijn, maar waar ook echt niets uitkomt. Maar je moet ze in hun 

waarde laten. Ook al zeg je, ‘Alles is goed, probeer het eens en we doen het samen’. Ik heb 

bijvoorbeeld ook een hele goede stagiaire van het ROC. Die tekent ook vaak met de kinderen 

om ze gewoon een duwtje in de rug te geven. Dan weten degenen die zeggen ‘Ik kan het niet’ 

of ‘Ik wil het niet’ wel stappen te maken. Ja, dat wel. 

E.M.: Zou u het reflecteren trouwens ook klassikaal willen doen? Dat u bijvoorbeeld een paar 

werken uit kiest en dan bespreekt wat de kinderen zien? 

R.T.: Ja, dat wil ik wel. Ik heb een meisje dat geweldig kan tekenen. Heel vaak zeg ik dat dat 

heel goed gelukt is en dat doe ik juist ook met kinderen die niet zo goed kunnen tekenen. Die 

zijn dan ook heel trots natuurlijk. Dat stimuleert anderen om dan ook te denken aan leuk 

kleurgebruik. Heel vaak zeg ik ook dat er wat meer oog voor details moet komen en dan zie 

je, als je kijkt naar de tekeningen, toch dat er armen en benen komen en haren en details. Bij 

beeldende vorming ook wel. De afwerking is vaak wel een aandachtspunt. Dat is waar wij 

soms wel op moeten sturen. Het is ook misschien wel mooi om mee te nemen dat ik ook 

kartrekker kunst en cultuur ben. Daar hebben we dan een heel plan voor muziek mee gedaan. 

Het reflecteren in de bovenbouw is er ook wel. Maar ik denk ook wel wat in deze groep. He, 

en ook wel eens ‘Wat heb je nou geleerd’ en ‘Hou dit vast’. Maar ze vinden het soms ook wat 

eng toch. Kinderen kunnen soms wel zeggen, ‘Oh, ik wist niet dat ik dat kon’. En ze worden 

ook blij als anderen zeggen ‘Oh mooi’ en ‘Oh, goed gelukt’. Positieve waardering, dat geeft 

ook meer zelfvertrouwen. Maar het is wel een bijzonder belangrijk punt, zeker. Ik vind het 

wel een goed item. Want je doet heel veel dingen automatisch. Juist ook omdat het hier 

verbonden is met de thema’s. Dus in die zin loopt het ook heel erg door. Woensdag gaan we 

naar een natuurgebied. En dat gaat ook over verkeer, maar, weet je, daar zit ook het tekenen 

van een kikker bij. Maar je kunt ook net zo goed een fantasiedier of een mooie plant laten 

maken. Of iets knutselen, het loopt dan gewoon door. 

E.M.: Het zit dan gewoon verbonden met de rest van de vakken. Zit het bijvoorbeeld ook bij 

taal of rekenen? 
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R.T.: We hebben gewoon ‘Wereld in Getallen’ en spelling. We hebben themaboekjes voor het 

thema verkeer en dat moet dan ook. Daar zit soms ook wel begrijpend lezen of rekensommen 

in, maar in de leerlijn zit het niet. Kijk, je wordt afgerekend op je cito. Dat is heel vervelend. 

E.M.: Zou u dan bijvoorbeeld willen dat er iets minder aandacht voor het Cito zou zijn? 

R.T.: Nee. Kijk, ik ben wel ook van het op cognitief niveau veel moeten doen als school. 

Klaar. Ik wil niet alleen maar leuke dingen of snoepje van de week zijn. Maar wat heel 

harmonisch van het jonge kind is, is dat als je aansluit op zijn belevingswereld, ook met die 

thema’s, het vanzelf loopt. Dan heb je veel aandacht, interesse en willen kinderen ook mee 

aan de slag. Ouders ook natuurlijk. Maar ik merk toch ook wel bij deze groep dat lezen, 

rekenen en spelling gewoon moet. En daar ben ik ook voor met het OGO-onderwijs.  

E.M.: Dus het moet eigenlijk met elkaar in samenhang zijn? 

R.T.: Kijk, en de visie van onze school is dat het begint bij het welbevinden van een kind. 

Dan kun je pas leren. Dus ik denk ook, maar dat is dan meer een functie voor mij dan voor de 

kunsten, dat er veel thuis speelt bij de kinderen. Bij de een thuis is het bijvoorbeeld niet veilig. 

Je hoopt dan ook dat alles wat je biedt aan ontspannende kunst en creativiteit daar nog wat op 

terugwerkt. Of dat ze daarmee kunnen oefenen met de werkelijkheid. En vandaar dat je met 

het reflecteren op jezelf toch zelfvertrouwen krijg. Dat hoop ik wel. Of bijvoorbeeld dat je bij 

drama durft te zeggen ‘Stop, houd daar mee op’. Dat je dan in het echte leven wat 

weerbaarder wordt. Maar, om het zelf te zien, dat is lastig voor jonge kinderen. Maar deze 

groep 4 gaat dat wel kunnen. ‘Wat kan ik zelf doen om…’ 

E.M.: Is er nog iets dat u wilt toevoegen aan hetgeen dat ik al gevraagd heb? 

R.T.: Ik dacht dat je ook iets wilde weten over het plan van kunst en cultuur op onze school, 

maar dat is hier helemaal niet nodig. Wat wel misschien nog fijn is om te weten, is dat alle 

scholen in Groesbeek een kartrekker kunst en cultuur hebben. Dat is vaak ook de 

cultuurcoördinator die dus ook het bedrijfsplan voor kunst en cultuur heeft moeten schrijven. 

Waarbij we dus ook uitwisselen bij elkaar wat onze taken en ideeën zijn. Binnen de school 

hebben we dan ook wel de keuze of we interactief kunstonderwijs willen of dat we na deze 

twee jaar ook weer passief kunst willen ontvangen. Dus dat we de kinderen in aanraking 

brengen met beeldende kunsten of theater, dans en muziek. Maar het helpt kinderen misschien 

wel om ze er beter naar te leren kijken en ze er ook op te laten reflecteren.  
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E.M.: Dus laat je bijvoorbeeld ook wel eens, ik noem een schilderij van Picasso, zien en de 

kinderen daar op reflecteren? 

R.T.: Ach, ja! Dat is geweldig. We hebben het thema kunst natuurlijk ook dit jaar gehad. Ze 

weten alles van Escher en Rembrandt. Kinderen die opeens veel met zwart gaan kleuren en 

met schaduwen gaan werken. Dat is echt super leuk. Nee, dat weten ze wel en dat nemen 

jonge kinderen heel goed mee. 

E.M.: Zie je dat dan ook terug in hun eigen leerproces? Dat ze bijvoorbeeld denken dat 

Picasso dit doet, en zij dat ook opeens gaan gebruiken? 

R.T.: Ja, absoluut. Maar dat is wel klein. Deze kinderen zijn zeven en acht jaar oud. Ze 

werken vaak nog met primaire kleuren. Ze leven ook nog tussen fantasie en werkelijkheid in. 

Dat moet je ook nog even meenemen. Het is een grens van, weet je wat echt is en wat niet 

echt is. Als een kind verschrikkelijk slecht tekent… 

[Er loopt een collega binnen die het gesprek onderbreekt.] 

R.T.: Oké, waar hadden we het ook alweer over? O ja, de grens tussen fantasie en 

werkelijkheid. Dat is misschien nog wel mooi om uit te zoeken. Voor de jonge kinderen, 7/8 

jaar, die leven op de grens van fantasie en werkelijkheid. Weten ze nou wat echt is en weten 

ze nou wat fantasie is. Ik ben nu bijvoorbeeld begonnen met het voorlezen van De Heksen 

van Roald Dahl. Ken je dat boek? En dan zie ik aan een paar kinderen dat ze toch weer 

denken dat het echt is. Dan doe ik ook handschoenen aan en dan zeggen ze dat de juf ook een 

heks is. Die grens, ook als ze zelf iets maken, maakt het heel moeilijk om in de werkelijkheid 

zo kritisch naar je eigen werk te kijken. Daar is het dan nog een kind. Maar het is wel 

belangrijk. Ik zal weer eens wat kritischer kijken naar hoe dat in het onderwijs zit. En jij wilt 

dat stimuleren? 

E.M.: Ik wil in ieder geval kijken wat de verwachtingen daarover van docenten zijn. Wat gaat 

het doen in de toekomst en hoe speelt het nu een rol in het onderwijs. Wat willen docenten en 

cultuurcoördinatoren doen met zelfreflectie. Met de 21
e
-eewse vaardigheden die men wil is 

het toch super belangrijk en daar komt het in terug.  

R.T.: Dat zit ook wel wat breder, niet alleen binnen kunst. Juist in het presenteren en het zelf 

kiezen. Ik heb twee dochters die psychologen zijn. Nou, wat die moeten doen aan presenteren 
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en PowerPoint. Dan moeten ze ook kijken naar of het goed is, zoals het nu is. En jij gaat daar 

nu een scriptie over schrijven? Of hoe heet dat ook alweer? 

E.M.: Ja, een scriptie inderdaad. Wilt u het resultaat van de scriptie ook ontvangen? 

R.T.: Ja, leuk. Doe maar. Ik zou trouwens ook eens kijken naar de visie van de school. Die 

kun je misschien wel van de site halen. En ik zou ook even kijken naar de soort school, want 

wij zijn bijvoorbeeld een OGO-school. 

[Er volgt nu een rondleiding door de onderbouw. De uitleg is onverstaanbaar.] 

E.M.: Bedankt voor het interview. 
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Interview 3: I.K. 

School: De Muze te Nijmegen 

[Start opname] 

E.M.: U schreef in de mail al dat u eigenlijk niet veel weet over hoe er op dit moment 

gereflecteerd wordt? 

I.K.: Nee, ik heb nu zelf een groep 1/2. Dus daar is reflecteren… ik moet ook zeggen dat het 

er vaak bij inschiet. Maar ik vind het wel erg belangrijk en eerlijk gezegd ben ik bang dat het 

in andere groepen ook nogal eens bij inschiet. En daarom vind ik het heel goed dat jij hier een 

onderzoek naar doet. Ik denk ook dat het goed zou zijn als er iets uitkomt, dat er uiteindelijk 

ook meer handvatten voor het reflecteren in het onderwijs zouden komen. 

E.M.: Maar goed, laten we even weer beginnen bij de basis. Kunt u vertellen wie u bent en 

hoe u in het onderwijs terecht bent gekomen? 

I.K.: Ik ben I.K.. Ik ben heel lang geleden als 18-jarige de lerarenopleiding tekenen en textiel 

gaan doen. Dat was dus tehatex. Ik had een specialisatie in textiel. Toen ik in het vierde jaar 

zat bleek dat ik wegens stemproblemen, of ja, is me afgeraden om het onderwijs in te gaan. 

De KNO-arts zei dat als ik het onderwijs in zou gaan ik nog twee jaar kon lesgeven. Ik wilde 

per se het onderwijs is, dus ik ben gestopt met tehatex en via allerlei omzwervingen weer 

terecht gekomen in het onderwijs; ik heb nog een kledingbedrijf gehad, ben ontwerpster 

geweest met een eigen kledingmerk, heb een eigen zeilenmakerij gehad en heb in de horeca 

gewerkt. Uiteindelijk ben ik toen mijn dochter twee was de pabo gaan doen. Ik had toen een 

zeilenmakerij. Ik moest in de zomer altijd hard werken en in de winter had ik niet zoveel te 

doen. Toen was mijn dochter twee en dacht ik: ‘Dit moet anders’. Toen ben ik dus de pabo 

gaan doen. Zodoende ben ik twaalf-en-een-half jaar geleden weer in het onderwijs terecht 

gekomen.  

E.M.: Dus je bent met een hele omweg uiteindelijk terecht gekomen waar je altijd al wou 

zijn? 

I.K.: Ja, alleen het basisonderwijs was niet mijn oorspronkelijke doel. Maar nu ben ik in het 

basisonderwijs terecht gekomen en heb ik een jaar of zeven/acht geleden de cursus gedaan tot 

interne cultuurcoördinator. Vandaar uit ben ik steeds meer voor cultuuronderwijs gaan doen. 

Ik ben ook ontwikkelarrangeur geweest voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Nu is voor mij de 
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cirkel weer rond. Ik ben uiteindelijk met tehatex begonnen, omdat ik heel veel met 

vakoverstijgend werken en culturele vakken wilde. Daar ben ik nu eigenlijk weer terecht 

gekomen. 

E.M.: Kijk, dat is mooi. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat u cultuurcoördinator bent 

geworden? 

I.K.: Ja, dat is wel mijn passie altijd al geweest. 

E.M.: En hoeveel tijd heeft u ongeveer voor het cultuur coördineren? 

I.K.:  Nou, het is nu heel vaag, maar ik geloof dat er dertig uur voor staat. Ja, ik doe veel meer 

aan cultuuronderwijs dan wat binnen de taakomschrijving van de cultuurcoördinator valt en 

met die dertig uur red ik het bij lange na niet. Ik zit eerder op drie uur per week.  

E.M.: Dertig uur is ook wel weinig. 

I.K.: Ja, dat is heel weinig. Maar het is op veel scholen zo hoor. Er zijn wel scholen die twee 

cultuurcoördinatoren hebben en die dan twintig of maximaal dertig uur per persoon hebben, 

maar meer is het nooit. Maar goed, op veel scholen houdt het ook niet zo veel in.  

E.M.: En wat houdt het bijvoorbeeld op deze school in? Wat doet u als cultuurcoördinator? 

I.K.: We zijn vorig jaar begonnen met wereldoriëntatie en cultuurvakken onder te brengen in 

thema’s. Dus geen losse vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs meer. Het 

gaat nu vanuit thema’s en daar laten we cultuuronderwijs bij aansluiten. Dat zijn we nu aan 

het opstarten. Dat doen we nu ook in de bovenbouw door workshops aan te bieden op 

vrijdagmiddagen in twintig verschillende disciplines. En dat voorbereiden en opzetten houdt 

het nu ook in. Maar wat eigenlijk de basistaak is, is zorgen dat het cultureel jaarprogramma en 

cultuur op school Nijmegen geregeld wordt. De cultuurcoördinatoren voor mij deden eigenlijk 

ook voornamelijk dat. 

E.M.: En hoe ziet een les beeldend, bijvoorbeeld handvaardigheid, eruit als het samengaat in 

thema’s?  

I.K.: Hoe het nu samengaat met thema’s is dat er naar aanleiding van het thema met een 

bepaalde techniek gewerkt wordt. Vroeger was het een les handvaardigheid. Dat was dan 

gewoon een les; dat kon een les zijn uit Moet Je Doen of iets dat een leerkracht van internet 

afgeplukt had. Dat werd dan in de klas uitgevoerd en kon helemaal losstaan van het thema. 
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Maar nu is het dus, zeker in de vorm van workshops bijvoorbeeld, zo dat groep 7 en 8 bij het 

vorige thema ‘Amerika’ bijvoorbeeld met patchwork kussens aan het maken waren, maar er 

zijn ook kinderen die met geschilderde stokken de Amerikaanse vlag hebben gemaakt. Het 

zijn allemaal wel dingen die aansluiten bij het thema. 

E.M.: Oké, en denkt u dat de kinderen door die thema’s ook meer nadenken over waar ze zelf 

mee bezig zijn? 

I.K.: Door die thema’s? Zeker, want daarom willen wij nu dat de cultuurvakken aansluiten bij 

het thematisch werken. Maar niet alleen de cultuurvakken, ook andere vakken. Er wordt 

bijvoorbeeld ook gekookt. Maar net zo als bij het thema ‘Amerika’; het laatste thema was 

‘zintuigen’, dan gaat alles vanuit het thema zintuigen bijvoorbeeld. Dus we hebben voor de 

vakantie presentaties gehad. Dan zijn er kinderen die hebben een rap gemaakt over zintuigen 

en er zijn beeldende dingen gemaakt over zintuigen. Dat presenteren ze dan weer aan elkaar 

en dan denk ik dat een thema veel meer blijft hangen.  

E.M.: Oké, dat is dan wel iets moois dat bereikt wordt. 

I.K.: We zijn dus bezig om dat vorm te geven. Maar bijvoorbeeld met het thema ‘Amerika’ 

wordt er Amerikaans gekookt en er wordt een toneelstuk gedaan over de Amerikaanse 

politiek. Als kinderen dat aan elkaar presenteren zijn ze veel bewuster bezig met hun thema. 

Want als jij een geschiedenis of een aardrijkskunde les doet; je leest het door en uiteindelijk 

beantwoord je de vragen die erbij horen. Dan ben je dat de volgende dag weer vergeten. Maar 

als je bijvoorbeeld het thema Romeinen hebt en je hebt Romeinse muziek geluisterd, 

Romeinse kleding gemaakt en iets gekookt. Dan weet je dat gegarandeerd over een paar jaar 

nog.  

E.M.: Dat is natuurlijk veel leuker. 

I.K.: Ja, precies. En kinderen kunnen vanuit hun eigen voorkeur werken, dus kinderen die 

echt iets hebben met muziek, gaan vanuit muziek onderzoek doen. Dus uiteindelijk is het ook 

de bedoeling dat kinderen vanuit hun eigen intelligenties, dus de intelligenties van Gardner, 

en vanuit hun eigen talent aan de slag gaan met een onderzoeksvraag die aansluit bij een 

thema. Dus als je het hebt over de Romeinen, dan gaan kinderen die iets met muziek hebben 

onderzoeken wat voor muziek ze toen hadden. Kinderen die meer hebben met gewoon dingen 

opzoeken die kunnen er een PowerPoint over maken, maar er kunnen ook kinderen in de tuin 

de waterwerken na gaan bouwen.  
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E.M.: Dus echt waar zelf hun eigen interesses liggen? 

I.K.: Ja, en vooral het leren door te doen. Niet alleen uit een boekje, want anders is het maar 

een klein gedeelte van de kinderen die je bereikt. Niet iedereen is verbaal, zo talig. We 

proberen dan ook veel breder de kinderen te bereiken. 

E.M.: Het is dan denk ik ook veel beter voor hun zelfbewustzijn. Zijn kinderen tijdens dat 

soort lessen ook bezig met hun eigen leer- en denkprocessen? Dat ze daar over nadenken? 

I.K.: Vanuit het onderzoekend leren zijn kinderen erg bezig met een onderzoeksvraag 

bedenken en dan dingen onderzoeken. ‘En hoe pak je dat aan?’ Ze zijn ook bezig met 

samenwerken en wat hun eigen rol daar in is. ‘Waar ben ik goed in?’ Als het goed is zijn ze 

daar echt wel mee bezig. Dat is ook wel de bedoeling van ons met deze manier van werken. 

Het is de bedoeling dat kinderen daar dan meer van opsteken dan alleen de inhoud. 

E.M.: Hoe zie je bijvoorbeeld dat kinderen hierover nadenken? Dat ze dus nadenken over hun 

eigen proces? Zie je dat in het eindproduct of de manier waarop ze bezig zijn? 

I.K.: We hopen dat met deze aanpak het accent komt te verschuiven … Vroeger was een les 

handvaardigheid of tekenen veel meer productgericht. De leerkracht heeft iets in zijn hoofd en 

zo moet het worden. Vaak is er dan ook nog een voorbeeldje bij. Dan moeten de kinderen dat 

dus gaan maken. Dat is sowieso heel frustrerend voor de kinderen, want zo mooi als het 

voorbeeld kunnen ze het nooit. Dan is de lol er al van af. Dan is er ook weinig ruimte voor 

eigen invulling. Als je veel meer procesgericht gaat, en dat is zo met een eigen 

onderzoeksvraag, ben je veel meer bezig met het proces en dan moeten ze wel zelf nadenken 

en zelf stappen zetten. Want dan kunnen ze niet klakkeloos gaan maken wat de leerkracht 

heeft laten zien of heeft laten zien op het digiboard. Zo van: ‘Dit moet het worden’. Maar het 

is moeilijk om dat om te gooien, omdat kinderen, vooral de jonge kinderen nog heel 

onbevangen zijn en gewoon beginnen. Die gaan gewoon dingen doen en die experimenteren 

met hun materiaal. Manipuleren met het materiaal is voor jonge kinderen nog heel belangrijk. 

Want uiteindelijk komt er iets uit en dan zijn ze heel verrast. Ze kunnen ook heel verbaast zijn 

wat er op papier gebeurd als je er met een stift of met een kwast overheen gaat. Maar oudere 

kinderen die zijn toch al zo beïnvloed door de school en de ouders. Die willen een mooi 

eindproduct afleveren. Dat gaat wel ten koste van het proces, want ze willen dat het dat moet 

worden. Dan zijn ze veel minder bezig met dat ze het misschien wel zo kunnen doen. En dat 

is een beetje lastig, maar als ik het misschien op die manier ga proberen, dan lukt het 
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misschien wel. Want het is al voorgekauwd hoe ze het moeten doen. Dus dat zou ik ook graag 

willen. Dat dat op scholen veel meer gaat verschuiven. 

E.M.: En hoe zou je zoiets kunnen bereiken? Dat je het vaste patroon doorbreekt? 

I.K.: In ieder geval door niet van die standaardlessen en niet zeggen van: ‘Nou jongens, we 

gaan nu met zijn allen een luchtballon maken’. Zo van, ‘Kijk, dit is hem’. Je mag best een 

luchtballon maken met de kinderen, maar laat dan dingen zien op het digiboard, zoals allerlei 

verschillende plaatjes van luchtballonen. En inspireer ze eerst door allerlei andere dingen, 

door een filmpje of een verhaal, zodat kinderen er in hun hoofd al een beeld bij krijgen. En 

biedt ze dan veel materialen en eventueel technieken aan. Want ze moeten ook bepaalde 

technieken leren, maar dat staat los van het creatieve proces. Een techniek is gewoon een 

vaardigheid die ze aanleren en de techniek die ze aan hebben geleerd, kunnen ze dan 

gebruiken om vorm te geven aan wat ze in hun hoofd hebben. Maar dan moeten ze wel 

geïnspireerd zijn en de keuze hebben uit zoveel mogelijk materialen, zodat ze er zelf keuzes 

uit kunnen maken en zelf kunnen uitproberen. Dat werkt niet als je zegt van: ‘Hier heb je een 

ballon, en daar heb je een boterbakje en hier heb je touw. Ga maar een luchtballon maken.’ 

Dan krijg je allemaal dezelfde luchtballonnen. 

E.M.: En dat wil je natuurlijk liever niet. 

I.K.: Soms wil je dat misschien wel. Ik denk dat veel leerkrachten het soms ook fijn vinden. 

Want als alles hetzelfde is, ziet het er wel heel keurig uit. Het heeft twee kanten. Het mag 

natuurlijk wel; het is niet zo dat je altijd alles helemaal vrij moet laten. Mijn dochter 

bijvoorbeeld heeft op een school gezeten waar ze in de kleutergroep een creatieve ochtend 

hadden. Dan hadden ze een kopieerblad en dat was een kuiken. Die werd dan op geel papier 

gekopieerd en dan mochten de kinderen daar oogjes op plakken. En als de oogjes niet op de 

goede plek zaten, bijvoorbeeld een oogje op de buik en een oogje op de kop, kwam de 

juffrouw het even recht zetten. Dat was dan een creatieve ochtend. Dan had je dus allemaal 

dezelfde kuikentjes. En dat mag, het kan een goede motorische vaardigheid zijn, maar dan 

heeft het niets met creativiteit te maken. 

E.M.: Het is natuurlijk de vraag wat ze dan willen. Wil je dat ze motorisch vaardig worden of 

creatief zijn? 
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I.K.: Dat is ook zo. Ik maak in mijn klas ook altijd onderscheid tussen een knutselopdracht en 

een echte motoriekopdracht. Een motoriekopdracht is vaak een knutsel, maar dan is het geen 

creatieve opdracht. 

E.M.: En hoe merkt u het verschil tussen een motoriek opdracht en een creatieve opdracht? 

I.K.: Een knutselopdracht daar hebben de kinderen veel meer een eigen inbreng in. Daar 

kunnen ze hun fantasie in kwijt. Een motoriekopdracht is een vouwwerkje bijvoorbeeld. Dat 

is gewoon naar aanleiding van een voorbeeld. Of een poppetje maken van een wc-rol. Dan 

kom je in de mengvorm. De wc-rol omplakken is de motorische vaardigheid en dan kunnen ze 

daar verder, ligt er wel aan hoe vrij je ze laat, mee aan de slag gaan. 

E.M.: Hoe neem je die vrijheid en het vermogen om zelf na te denken mee in een 

beoordeling? Neem je het bijvoorbeeld mee in het leerlingvolgsysteem? 

I.K.: Bij de kleuters wordt het niet beoordeeld. Kleuters krijgen sowieso geen cijfers. Je kijkt 

naar hoe een kind ermee bezig is geweest en hoeveel tijd hij erin heeft gestoken. Ook kijk je 

naar of hij veel van zichzelf erin heeft gestopt. Maar dat is lastig om daar een cijfer aan te 

geven. En naar mate kinderen ouder worden, ja het is toch altijd zo en dat begint van jongs af 

aan, dat kinderen die een mooie tekening gemaakt hebben dat de tekening die het meeste lijkt 

de meeste complimenten krijgen. Dus kinderen leren dat ze geacht worden om te voldoen aan 

een bepaalde norm. Dat is een valkuil waar iedere leerkracht in trapt. Ik ook, denk ik. Dat is 

soms denk ik ook dodelijk voor het creatieve proces. Dat je minder mag experimenten, want 

het moet wel dat plaatje worden wat je in je hoofd hebt. Als je van te voren al een plaatje in je 

hoofd hebt dat je wil gaan maken, dan is het creatieve proces lastiger. Wat wij wel doen om 

de creativiteit te stimuleren is het gebruik van denksleutels. Het heeft niet per se met 

handvaardigheid en tekenen te maken, maar wel met het denkproces. Er is bijvoorbeeld de 

nietus-sleutel. Dan zeg ik bijvoorbeeld: ‘Wat zal Sinterklaas niet in je schoen doen en probeer 

zoveel mogelijk te bedenken’. Hoe meer ideeën de kinderen kunnen bedenken en aan welke 

dingen ze bedenken, kun je merken hoe vrij ze zijn in hun creatieve denken en hoe ze buiten 

de gebaande paden durven denken. En bijvoorbeeld ‘wat-als’, ja ‘Wat als de zon nooit 

schijnt’? ‘Wat gebeurt er dan’? We hebben bijvoorbeeld ook een antwoord-sleutel. ‘Het 

antwoord is groen, wat is de vraag’? ‘Probeer zoveel mogelijk vragen te bedenken waarop het 

antwoord groen is’? Op een dergelijke manier proberen we creatief denken te stimuleren. Bij 

de kleuters geven ze dat vorm in tekeningen. Maar diezelfde sleutels worden gebruikt tot en 

met groep acht om kinderen te stimuleren rare vragen en rare onderzoeksvragen te stellen 
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waar ze normaal niet zo makkelijk op zouden komen. Met een dergelijk onderzoeksvraag 

wordt wel erg gekeken naar het proces. ‘Hoe vind je dat het gegaan is?’ ‘Wat vond je lastig?’ 

‘Waar liep je tegen aan?’ ‘Hoe heb je dat opgelost?’  

E.M.: Wordt dat dan gewoon klassikaal gedaan of individueel? Moeten de kinderen 

bijvoorbeeld een portfolio maken? 

I.K.: Wij hebben geen portfolio, maar ik zou willen dat het er uiteindelijk wel komt. Er zijn 

ook wel standaardformats voor. Dat hoop ik dat wij uiteindelijk ook hier in zullen voeren. Dat 

er vanaf groep 1 tot en met 8 mee gewerkt wordt. Dat kinderen daar zelf foto’s in kunnen 

zetten en daarmee vragen kunnen beantwoorden. Ik weet niet precies hoe het nu geëvalueerd 

wordt. Volgens mij wordt het wel besproken, maar volgens mij bestaat de evaluatie voor een 

groot deel nog uit ‘Klaar en we hangen het op’. Het is wel een gemiste kans. 

E.M.: Denkt u dat dit ligt aan een gebrek aan ruimte en tijd voor reflectie? 

I.K.: Het ligt zeker aan een gebrek aan ruimte en tijd én ik denk dat het heel erg ligt aan een 

gebrek aan vaardigheden bij de leerkracht. Er wordt nog maar weinig aandacht besteed op de 

pabo aan beeldend. Sowieso aan kunstvakken. Nu met Cultuureducatie met Kwaliteit wordt 

het vanuit het ministerie wel weer wat hoger op de agenda geplaatst. Maar het is jaren lang 

een ondergeschoven kindje geweest. Het was altijd taal en rekenen. De cijfers waren 

belangrijk. En als een kind zijn rekenwerk niet afhad, dan maakte hij het maar af tijdens de 

tekenles. De tekenles en handvaardigheidles kunnen altijd geschrapt worden, maar een 

rekenles wordt niet geschrapt. Ik vind die vakken minstens zo belangrijk. 

E.M.: En wat zijn volgens u dan de voordelen van reflecteren tijdens een beeldende les voor 

kinderen? Wat ziet u daar als belangrijkste voordelen van?  

I.K.: Ik vind cultuurvakken belangrijk voor de ontwikkeling van een cultureel zelfbewustzijn. 

‘In welke cultuur leef jij? En hoe verhoudt die cultuur zich tot de andere kinderen uit de klas 

en tot andere landen?’ Een kunstvak is een uiting van die cultuur, dus kinderen moeten de 

beschikking hebben over meerdere talen om zich te uiten, niet alleen met woorden. Ze moeten 

zich ook met kleien, schilderen, dans of drama kunnen uiten. Dat zijn verschillende talen die 

kinderen van nature in zich hebben en die ze kwijt raken. Maar die moet je ze dus wel 

aanleren en daarop moet dan ook geëvalueerd worden. Want het evalueren is onderdeel van 

het leerproces. Als je ze zomaar wat laat doen, zo van ‘We doen een handvaardigheidles, dat 

gaan jullie maken en ik ga ondertussen de schriften nakijken’, dan is het weinig zinvol. Dan is 
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het gewoon bezigheidstherapie. Op het moment dat je dat gaat bespreken, dan zijn kinderen 

zich er van bewust welke stappen ze genomen hebben en welke keuzes ze gemaakt hebben. 

En hoe ze dat beter zouden kunnen doen of duidelijker kunnen doen. Van wat ze de volgende 

keer kunnen doen om de boodschap die ze hadden nog duidelijk over te brengen. Of nog 

dichter bij het resultaat te komen dat ze in hun hoofd hadden. Ik denk wel dat het heel 

belangrijk is. Ik vind het ook belangrijk om dat in de groep te doen, want dan kunnen 

kinderen ook van elkaar leren. En waardering krijgen voor elkaars werk en inzien dat iedereen 

verschillend is en andere dingen maakt en misschien ook andere dingen mooi vind. Ook dat 

ze soms dingen niet mooi mogen vinden, maar dat je daar nog wel met respect over kunt 

praten. 

E.M.: Je zei eerder dat het vooral lag aan het gebrek aan tijd en ruimte en aan de vaardigheid 

van de docent. Hoe kun je creëren dat er meer tijd voor komt en dat de vaardigheid van de 

docent vergroot wordt? Om dat soort dingen te doen? 

I.K.: Dan moet je ook een heel eind bij de politiek zijn, denk ik. Ik denk dat er nu met 

Cultuureducatie met Kwaliteit meer ruimte voor komt, maar aan de andere kant rommelt het 

heel erg in het basisonderwijs. Het is echt zo dat op heel veel scholen het water tot aan de 

lippen staat. Hier op school ook. We zijn noodgedwongen vorig jaar overgegaan van de 

jaargroepen die we eerst hadden naar clusters. We merken met leerpleinen, omdat dit de enige 

manier was dat we niet allemaal combinatiegroepen zouden krijgen. Het gevolg is dat we naar 

een heel ander onderwijssysteem toe moeten om het werkbaar te maken. Tot nu toe heeft het 

als resultaat gehad dat we tijd voor cultuuronderwijs alleen maar zijn kwijtgeraakt. Dat komt 

heel erg in de knel. Dat heeft ook te maken met de grote groepen. Met 33 kinderen kun je niet 

zo makkelijk evalueren. Passend onderwijs, er zitten veel kinderen met een 

gebruiksaanwijzing of een rugzakje. Dus dat maakt het lastig. Misschien dat je dan zou 

moeten zeggen dat we het proberen met veel vakdocenten, maar dat kost veel geld. Dat is wat 

wij nu op die vrijdagmiddag doen. We hebben voor 200 kinderen 20 workshops. Dus er zitten 

ongeveer tien kinderen per workshop en dan is die ruimte er wel. Dan kan het wel. Maar we 

hebben nu zoveel van die workshops, omdat we vrij veel van die workshops onder kunnen 

brengen bij de impuls regeling muziek, die subsidie. We hebben dus 20.000 euro subsidie en 

daar kunnen wij dat nu van bekostigen. Maar als die subsidie ophoudt, dan houdt dit ook op. 

Je kunt geen vakdocenten inkopen. Er is geen geld voor. Het is zo dat als je een gegeven 

moment het onderwijs zo gaat veranderen, dat als je bijvoorbeeld net als een gespecialiseerde 
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gymdocent ook gespecialiseerde kunstvakdocenten hebt, je voor veel leerkrachten de krenten 

uit de pap haalt.  

E.M.: Dat is natuurlijk ook voor de docent een lichtpuntje op de dag.  

I.K.: Ja, dat is harstikke leuk. Niet voor iedereen, er zijn ook leerkrachten voor wie het niet 

hoeft. Maar op deze school gebeurt het bijvoorbeeld zo dat leerkrachten afspreken dat een 

docent in een andere klas geschiedenis doet, terwijl de ander dan handvaardigheid geeft. Ik 

denk dat het nog wel even duurt bij een heleboel scholen. Het zoekproces voor hoe je dat nou 

precies vorm moet geven. 

E.M.: Ik denk dat er ook wel wat bewustzijn moet komen voor reflectie in het 

cultuuronderwijs? 

I.K.: Ja, en dat is er nu niet. Ik denk dat het met culturele diversiteit op scholen juist 

belangrijk is om aandacht te besteden aan cultuur. Al het onderwijs is cultuuroverdracht. Ik 

vind dus ook dat cultuur een paraplu moet zijn waar taal en rekenen en alle andere vakken 

onder vallen. Alles is cultuuronderwijs. En daar moet je je van bewust zijn. Een taalles is een 

en al doorspekt met de Nederlandse cultuur. En dat is prima, maar kinderen moeten zich er 

wel van bewust zijn dat het in Nederland zo gebeurd en dat het in Turkije anders is en in 

Afrika ook weer. Dit is niet de enige waarheid. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat is 

het eerste belangrijke. Je stuurt kinderen naar school, omdat ze moeten leren om een 

volwaardige plek te hebben in de maatschappij. De maatschappij, dat is deze cultuur en alle 

andere culturen. Daar moet je je van bewust zijn. Daar moet je heel jong mee beginnen. Ik 

denk dat er dan ook een hele hoop problemen zoals xenofobie voorkomen worden doordat er 

meer begrip voor elkaar is. 

E.M.: Zou dit bewustzijn ook verkregen kunnen worden door er op te reflecteren? Dat de 

kinderen het er samen over? 

I.K.: Dat denk ik wel. Je hebt allemaal al een heleboel bagage voordat je de school 

binnenkomt. Al weet je dat niet als vierjarige. ‘Ja, kom jij uit een Marokkaans gezin, woon je 

in een flatje, is je vader werkeloos, is je vader dokter en woon je op de heilige landstichting? 

Dus je hebt al heel veel cultuur bij je. Dat is belangrijk om kinderen daar zich bewust van te 

maken. Dat vooral cultuuronderwijs en reflecteren, ‘Waarom zijn dingen zo’, heel belangrijk 

is. Daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat je met kunstvakken begint met beleving. 

Dat je begint met een filmpje, met een foto of plaatjes. Niet van ‘Zo moet het worden’, maar 
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als je wil dat kinderen van een melkpak de boot van Sinterklaas gaan maken, laat dan eerst 

even de boot van Sinterklaas zien. En wat hoort er allemaal bij een boot. Van daar uit kunnen 

kinderen aan het werk. Ik vind het ook belangrijk dat de knutselopdracht aansluit bij waar je 

op dat moment mee bezig bent in de klas. Laat het aansluiten bij waar ze in andere klassen 

ook mee bezig zijn, want leren is een totaal. In het normale leven zijn dingen ook niet 

losgekoppeld, want als je met rekenen bezig bent, ben je ook met taal bezig en dan dus ook 

met cultuur. Dat moet allemaal door elkaar lopen. Daarom vind ik ook dat het aan moet 

sluiten bij bijvoorbeeld geschiedenis of wereldoriëntatie. Reflecteren is dan ook ‘Wat heb je 

hiervan geleerd?’. 

E.M.: Dus de reflectie komt terug door er met de kinderen individueel en klassikaal over te 

praten. Praten ze er ook onderling over? Dat je ze bijvoorbeeld in groepjes zet en ze erover 

laat praten? ‘Ik heb dit gemaakt en jij hebt dat gemaakt? Wat is het verschil?’ Zou het handig 

kunnen zijn om op deze manier over hun eigen denken na te denken? 

I.K.: Bij de kleuters gebeurt dit niet. Bij kleuters gaat het vooral om hoe ze het gemaakt 

hebben. Dat doen ze wel. Kleuters zijn vooral ook als ze iets zelf gemaakt hebben, van 

vliegtuigen met motoren eraan en straalaandrijvingen, wel tegen elkaar aan het vertellen. Ze 

overleggen dan ook met elkaar over hoe ze iets moeten doen. Zo van ‘Oh, maar ik heb een 

goed idee.’  

E.M.: Dus ze zijn er wel mee bezig, maar richten zich meer op het maakproces. En in de 

hogere groepen, zou dat daar wel een positief resultaat opleveren? 

I.K.: Ik denk dat het heel positief is als ze dat zouden doen. Wat we ook wel meer aan het 

doen zijn, is proberen om knutselopdrachten aan te laten sluiten bij een thema. Dat gaat ook 

vaak wel in groepjes. Dan moeten ze ook met elkaar overleggen over bijvoorbeeld ‘Als de 

dijken er niet zouden zijn, hoe zou Nederland er dan uitzien?’ Dat hebben ze ook wel eens 

gedaan, een maquette gemaakt. Dan zijn ze aan het overleggen over hoe ze het moeten doen. 

‘Moeten we allemaal bruggen bouwen of moeten we huizen op palen gaan maken?’ Tijdens 

het groepswerk is er wel voortdurend reflectie denk ik, maar het gebeurd niet groepsgewijs bij 

individuele opdrachten. Bij individuele teken- en handvaardigheidopdrachten is het veel meer 

zo dat als iets klaar is het wordt opgehangen. De leerkracht zal er misschien wel nog een cijfer 

voor geven.  

E.M.: Wordt er tijdens het werken ook door de leerkracht naar gevraagd? 
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I.K.: Ik neem aan van wel. Dat hoop ik wel. Ik vind het ook wel belangrijk om door te vragen 

aan kinderen. Je hebt ook kinderen die zo iets hebben van (pen gekriebel op tafel), klaar. En 

dat is bij kleuters ook (pen gekriebel op tafel), klaar. ‘Mag ik nu weer in de poppenhoek?’ 

Dan ga je gewoon doorvragen. ‘Wat heb je nou gemaakt? Wie waren er nog meer bij? Kun je 

dat er nog bij tekenen? Hoe kun je er nu voor zorgen dat dat ding gaat staan en dat dat wel 

stevig vastzit? Wat voor materiaal zou je daarvoor kunnen gebruiken?’ Dus dan doe je het 

wel.  

E.M.: Vindt u dat reflectie in de toekomst meer moet worden meegenomen in de beoordeling?  

I.K.: Dat denk ik wel. Ik vind het proces sowieso belangrijker dan het resultaat. Ik vind het 

ook belangrijk om te weten hoe een kind er mee bezig is geweest. Sommige kinderen kunnen 

fantastisch mooi tekenen. Met een vinger in de neus tekenen die iets. Het is klaar en het ziet er 

goed uit. Waarom zouden die een betere beoordeling moeten krijgen dan iemand die niet zo 

goed getekend heeft, maar wel een hele goede gedachtegang er achter heeft? Ik vind dat ook 

wel heel belangrijk. ‘Waarom heb je dit zo getekend? En wat voor gedachte zit er achter?’ 

Zijn het bijvoorbeeld creatieve oplossingen die bedacht zijn? Kinderen zijn ook niet altijd zo 

vaardig met hun handen. Het komt vaak in eerste instantie niet zo uit de verf. Maar als 

kinderen dan gaan vertellen over wat ze gedaan hebben. Zo van, ‘Ja en dan heb ik hier dit 

gemaakt, want kijk dan kan hij zo’. Als ze er dan over gaan vertellen, denk ik: ‘Wauw, daar is 

over nagedacht’. Daar zou je misschien in eerste instantie overheen kijken. Dan denk je 

misschien dat het jammer is dat het gat daar zit, terwijl dat misschien juist heel bewust is. Ik 

denk dat als je daarover praat kinderen zich ook meer serieus genomen voelen. Ik denk dat 

kinderen er zich vaak toch ook van bewust zijn dat creatieve vakken minder belangrijk 

gevonden worden dan taal of rekenen. Het is wel goed als je de kinderen ook laat zien dat je 

het wel serieus neemt en dat het gewoon net zo belangrijk is als andere vakken. Dat het 

belangrijk is dat ze zich daarvoor inzetten en dat het belangrijk is wat ze daarover gedacht 

hebben. Het proces is belangrijk, want als je daar niet over door praat kun je niet van kinderen 

verwachten dat ze daar serieus energie in gaan steken. Dan zijn het alleen de kinderen die het 

toevallig heel erg leuk vinden, maar de kinderen die liever voetballen, gaan er dan niet zoveel 

moeite voor doen. Maar als je het serieus neemt en je vraagt door, dan denk ik dat er bij de 

kinderen ook de motivatie is en ook om vervolgens een keer te denken dat ze iets zo of zo 

kunnen doen.  



Ellen Mans, s4101189, masterscriptie                                                                                    155 

 

 

E.M.: Denkt u dat er sowieso misschien teveel aandacht is voor taal en rekenen? Moet er meer 

aandacht gaan naar kunst? 

I.K: Je bent de hele dag bezig met taal en rekenen komt ook veel aan bod. Als je met 

handvaardigheid bezig bent, ben je driedimensionaal aan het werk. Dan ben je heel erg bezig 

met tekenen, met ruimtelijk inzicht, met meetkunde. Alleen door alles in losse vakken te doen 

en precies de methode te volgen. Dan moet je naar les 2 en daarna naar les 3. Dan ben je 

bijvoorbeeld met taal bezig over de supermarkt en met rekenen hebben ze weer een andere 

context waarin het rekenen wordt aangeboden. Bij wereldoriëntatie is het dan weer iets 

anders. Mijn ideale onderwijs zou zijn dat je alles aansluit bij een thema. Want als jij het 

thema Romeinen hebt, kun je daar ook een verhaal over lezen, een spellingopdracht aan 

koppelen, een spellingsopdracht over laten schrijven, maar daar kun je ook laten rekenen. Dat 

is een manier van werken die wij in de kleutergroepen altijd doen. Het thema is leidend voor 

de inhoud van alle ontwikkelingsgebieden. Alle ontwikkelingsgebieden zijn gekoppeld aan 

dat ene thema. Dat levert ontzettend veel tijdswinst op. Want als jij je spellingsprobleem, als 

je dan zegt dat ze een woord moeten leren met een lange ij en een korte ei, en dat past heel 

goed bij het thema waar wij het over hebben dan valt bijvoorbeeld geschiedenis en taal 

samen. Dan heb je niet apart een uur taal en apart een uur dit en apart een uur dat. Dan vallen 

steeds meer dingen samen. Taal is ontzettend belangrijk, maar leerkrachten moeten zich er 

meer van bewust zijn dat ze taal overal in kunnen zetten. Want als jij verwoord wat je gedaan 

hebt en als je met reflectie bezig bent, ben je ook bezig met taal. ‘Hoe verwoord je dat? Kun 

je een stukje erbij schrijven? Hoe zou je dit noemen?’ Dus taal en rekenen is super belangrijk 

en dat wordt ook door de maatschappij en het vervolgonderwijs ontzettend belangrijk 

gevonden. Je kunt het alleen op een andere manier bereiken. 

E.M.: Denkt u dat het ideaalbeeld van u ooit werkelijkheid wordt? 

I.K.: We zijn het aan het proberen, hier op school ook wel. Het is een lastig proces. Sommige 

mensen willen daar graag in mee. Het is ook heel erg lastig. We willen er uiteindelijk wel 

naartoe dat we gaan werken met leerlijnen in plaats van methodes. Dan kijk je gewoon naar 

kinderen, zo van ‘Oh, jij weet al wat de lange ij en de korte ei is, dus dan gaan we daarna 

verder met de y’. Ik noem maar iets. Dat je dus al weet dat een kind dit al kan en dat dat het 

volgende is. Niet dat we met zijn allen de volgende les gaan doen. Het is een lange weg en 

vooral voor leerkrachten is dat heel erg lastig. Dan ben je je houvast kwijt. Ik denk dat het nog 

een hele lange weg te gaan heeft. Maar ik denk wel dat je daar uiteindelijk naar toe moet, 
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want Nederland moet het hebben van zijn kenniseconomie. Dat bereik je niet alleen met 

kinderen taal en rekenen leren. Je moet kinderen juist leren hoe ze dingen combineren en hoe 

ze hun creativiteit in kunnen zetten. Hoe ze verrassende oplossingen kunnen bedenken en 

daarvoor moet je op een andere manier het onderwijs in gaan richten. Maar dat zal nog wel 

even duren. 

E.M.: Het is ook een hele omschakeling.  

I.K.: Er zijn scholen die het al doen. Wat dat betreft moet je eigenlijk maar eens bij De 

Verwondering of Het Talent informeren hoe ze het daar doen.  

E.M. Volgens mij was de vorige vraag de laatste vraag die ik wilde stellen. Hebt u zelf nog 

iets dat u wilt toevoegen? 

I.K.: Ik vind evalueren heel erg belangrijk in het cultuuronderwijs. Je gaat in de andere 

vakken ook kijken naar hoe je het hebt gedaan. Bij rekenen zeg je ook niet dat het goed is dat 

ze een hele bladzijde sommen hebben gemaakt. Dan ga je toch ook even kijken of het gelukt 

is en of het goed is gegaan? Van, ‘Welke sommen vind je nog een beetje lastig’? Er is geen 

enkele leerkracht die zegt: ‘Oh, je hebt overal wat ingevuld. Goed zo, goed gedaan. Je krijgt 

van mij een voldoende.’ Dat zou vreemd zijn, maar dat gebeurt wel bij tekenen of 

handvaardigheid. Dan wordt er alleen gekeken naar het eindresultaat. Als jij de mazzel hebt 

dat je getalenteerd bent qua tekenen dan krijg je een hoog cijfer en anders niet. Er wordt 

verder niet doorgevraagd en gekeken naar wat kinderen lastig vonden. Dat hele proces is wel 

belangrijk om daar mee bezig te zijn. 

E.M.: Het is wat dat betreft jammer dat het niet heel veel gebeurd. Bij de andere twee 

interviews hoorde ik dat inderdaad ook. Het wordt belangrijk gevonden, maar het gebeurt 

weinig. 

I.K.: Het gebeurt inderdaad te weinig. Ik vond dat er op de pabo weinig aandacht was voor 

creatieve vakken. Het meeste dat ik nog toepas heb ik ooit op tehatex geleerd en niet van de 

pabo. Voor heel veel leerkrachten is het dus al een huzarenstukje om een fatsoenlijke 

handvaardigheidles te geven. Dan is dit echt te hoog gegrepen. Het zou goed zijn als daar 

meer handvatten voor zijn en daar meer de nadruk op ligt. Het is wel zo dat er vanuit 

Cultuureducatie met Kwaliteit scholen zijn die daaraan meedoen en de vier stappen van 

beleven – experimenteren – uitvoeren – evaluatie hebben ingevoerd. Uitvoeren is dan het 

product en uiteindelijk heb je de evaluatie. Vanuit de evaluatie kun je weer opnieuw beginnen 
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en daar vanuit weer verder. Dat gebeurt vanuit de leerlijnen waarschijnlijk wel meer. Dan 

wordt er ook geprobeerd om leerkrachten daar bewust van te maken. Maar dan moet het eerst 

ook belangrijk genoeg gevonden worden. Wat het lastig maakt, is dat de andere vakken ook 

belangrijk zijn. Maar als je een taalles geeft zit er een enorme handleiding bij. Bij iedere 

taalles kun je van te voren lezen hoe je een les moet aanpakken. Er staat bijna woordelijk wat 

jij als leerkracht moet zeggen, doen en waarop je moet letten. Voor tekenen en 

handvaardigheid zijn die handvatten er niet en daarom moet daar juist op de pabo meer 

aandacht aan besteed worden. Je moet het als leerkracht eerst leren om het te kunnen 

toepassen in de groep. Het is niet iets dat ze even gaan lezen en zo uitvoeren, want dat is er 

niet. Dat is wel een kwestie van tijd, geld en prioriteiten stellen. Er gaat ooit iets veranderen 

en er zit beweging in. Creativiteitsontwikkeling zit bijvoorbeeld al meer in Onderwijs2032, 

alleen het duurt een hele tijd voordat het uiteindelijk doorkomt op de werkvloer. Er moet ook 

gewoon veel geld bij. Er is nu een enorm lerarentekort en het wordt steeds groter. De klassen 

worden steeds groter. Dat maakt het steeds lastiger om dit soort dingen te doen. Je kunt wel 

van alles willen, maar het is tijd en geld. We blijven hopen en dapper door ploeteren. Ik blijf 

er vertrouwen in hebben.  

E.M.: Heel erg bedankt voor het interview. Als laatste, wilt u het resultaat van de scriptie 

ontvangen? 

I.K.: Lijkt me heel erg leuk. Heel graag.  
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Bijlage D - De creatiewijzer 
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Bijlage E – Woordweb individuele interviews 
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Bijlage F – Woordweb huidige situatie 
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Bijlage G – Woordweb wensen en verwachtingen 


