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gevoerd over mijn onderzoek. Deze gesprekken hebben mij geholpen om op momenten van
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Als laatste gaat mijn dank uit naar mijn familie en vrienden die tijdens de afgelopen
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Summary
Since the hefty cuts to the cultural sector in 2010, the noises about the role of government as
a facilitator of cultural education are variable. There is an ongoing debate on the importance
of culture and cultural education and in particular, the importance of the school subject
Cultural Artistic Education (or in Dutch: Cultureel Kunstzinnige Vorming, CKV). In 2013,
the current Dutch Minister of Education, Culture and Science Jet Bussemaker advocates for
the preservation of art and cultural education. In her opinion cultural education is of great
value to society. The position of CKV seems to be secure during the administration period by
minister Bussemaker, but history shows that this position can change in a swift.
I share Minister Bussemakers vision regarding the inestimable value of cultural
education. Valuable both to the individual as to society. The concept of public value
describes the value an organization/service contributes to society. Therefore I am researching
the Dutch cultural school subject CKV. In my research I compare CKV with the Flemish
cultural school subject Aesthetics. Flanders and the Netherlands exhibit several similarities in
the cultural field, such as cultural activities and events. Nevertheless, the position of the
Flemish cultural education seems less uncertain than the Dutch. By conducting an
comparison study on the cultural school subjects of CKV and Aesthetics I am giving an
insight into the ways the two subjects differ from each other and in the ways they show
similarities. In addition, I am also studying the ways in which public value is created within
and transmitted throughout these school subjects. These studies can contribute to the
justification of CKV and cultural education in general and thus provide tools in the debate on
the subject and the existence legitimacy of it. I am performing this study on the basis of the
following research question.
What are the similarities and differences between the Dutch school subject CKV and
Flemish subject Esthetics and in what way(s) is public value created and transferred
within the implementation of these subjects?

The answer to the research question is based on literature and field research. The literature
review includes consideration of relevant books, articles, digital resources and policy
documents. The case study is based on six interviews with Dutch and Flemish teachers. The
literature and field research are divided into a number of categories. These categories are the
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result of studies from within the theoretical framework to wit: cultural education policies,
organization of the cultural school subject, levels of knowledge and knowlegde transfer and
the teacher. These factors are of great importance to the creation and transmission of public
value. The Dutch and Flemish outcomes of the literature and field research are compared and
confronted with each other. The research question is answered based on these results and
contains the following conclusions:
Both Dutch and Flemish cultural education policies consider cultural education as an
essential part of education, because of the important public values that are transferred on a
economic, but mostly on a social and cultural level. Both the Flemish and the Dutch policy
emphasizes the importance of personal creative development. Dutch policies aim to train
students in to being creative and critical citizens who can adequately deal with social issues,
while in Flanders cultural knowledge is seen as a key value.
In organizing the subjects Aesthetics and CKV, the spend hours related to CKV as the
material definition of regulations of CKV are politically bound while in Flanders there is on
thus no consensus. The learning objectives are specified accommodated in the so-called
educational domains where clear direction is given on how to work towards achieving the
objectives. The content of these outcomes is broadly in line with the curriculum objectives of
Aesthetics. However, the curriculum objectives are not linked to the learning content. It is for
this link depending on the desires of the school-level autonomy. This gives the Flemings a
certain freedom of movement, where the benefit of the Dutch situation is in a stronger
accountability of its curriculum.
The level of schooling of the teacher is similar in both studied fields, but through the
special training in width, the CKV teacher in the Netherlands are better prepared to teach
other cultural expressions than that of the visual arts. Teachers in both Flanders and the
Netherlands in the surveyed areas in addition to mastering the subject matter have a clear eye
for transferring and promoting values in the educational field. The answers given by the
teachers of art and cultural education shows us that there is more attention for the last while
teachers in Flanders consider knowledge as the most important factor. Participation and
active attitude to culture in both countries is of a paramount importance.
On the element of levels of knowledge and transfer is mainly to conclude that the
Flemish teachers use their justified free position in how they offer their profession. Through
their own initiative there is a lot achieved and teachers have independently developed
educationally sound volume materials. The more clearly defined guidelines for the profession
CKV and a less ambiguous CKV training, helps to increase the self-reliance ability of the
3

teacher. Again, greater consensus regarding educational goals, lean more toward education
goals than to knowledge acquired by students. Within CKV, teachers work medium wide
when it comes to teaching about culture. The schooling might provide in less depth, but in a
wider distribution. The interviewed Dutch teachers move without hesitation between the
different media than the Flemish teachers who mainly accentuate the visual direction.
Textbooks seem to no longer play a big role in providing subject matter. Both regions also
focus on personal experiences in the form of cultural activities. Within the Dutch subject
CKV however, there is more attention to it than in Flanders, because based on the specified
domains, students are required to experience six to eight cultural activities. In Flanders there
are no guidelines in the number of cultural activities, which leads to a reducement in it's
number.
Because within this study, the subjects CKV and Aesthetics are addressed from a
broad range of categories, detailed attention on any of the categories have not been possible.
Therefore this study is a first step to put comparing public values within the culture
education. Following this conclusion, I'll include the following recommendations for further
research:
Future research for example could focus on a comprehensive view of the valuable
range of lessons by conducting a survey of hand-outs that treat the same theme. Studying the
long-term impact on students with regard to increased cultural participation in various
disciplines such as dance, theater, film, music, literature and museum visits would provide
opportunities, because there are already graduated generations students in Aesthetics as well
as CKV. The role that parents play in this is also interesting and important subject to
research.
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1. Introductie
1.1 Inleiding
Op vrijdag 5 oktober 2013 kopt De Volkskrant ‘Cultuureducatie sterft een stille dood’. Het
demissionaire kabinet pleit in 2012 voor de afschaffing van het vak Culturele Kunstzinnige
Vorming (CKV) en met het vrijgekomen budget zou er meer geïnvesteerd moeten worden in
de drie kernvakken: Nederlands, Engels en Wiskunde. In plaats van het vak CKV pleit het
kabinet voor ‘een algemene bepaling om leerlingen culturele vorming aan te bieden, naar
eigen inzicht en zonder middelen’.1 Kunstdocenten, stichting Cultuurnetwerk en CJP vrezen
echter dat cultuur hierdoor in de ‘krochten’ van het lesrooster zullen terechtkomen.2 Ook de
Cultuurkaart, die in 2007 in het leven is geroepen door minister Plasterk ter bevordering van
de cultuurdeelname onder jongeren,3 moet volgens het kabinet per 2013 worden afgeschaft.
De negatieve geluiden richting de Nederlandse binnenschoolse cultuureducatie (kortweg
cultuuronderwijs genoemd) zorgen voor veel rumoer onder vakdocenten en culturele
instellingen.
Huidig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Jet Bussemaker laat
in de brief ‘Cultuur beweegt’, die zij in juni 2013 stuurde aan de Tweede kamer, weten dat zij
zowel het vak CKV als de Cultuurkaart niet wil zien verdwijnen. Deze instrumenten spelen
haars inziens een belangrijke rol bij hoe kinderen en jongeren zich op cultureel vlak blijven
ontwikkelen.4 Deze visie is ook zichtbaar in de speerpunten van de Rijksoverheid in de
periode 2013-2016 voor het cultuurbeleid: zo veel mogelijk kinderen en jongeren moeten in
aanraking kunnen komen met de rijkdom van cultuur.5 Het stimuleren van cultuuronderwijs
en zodoende kinderen een stevig fundament voor cultuureducatie bieden, is daarbij een
belangrijk onderdeel van het beleid.6
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Lindhout, S. (5-10-2012). ‘Cultuuronderwijs sterft ‘een stille dood’, in: De Volkskrant, vrijdag 5 oktober 2012: p.11.
Lindhout, S. (5-10-2012).
3
Ministerie van OCW (2007). Kunst van leven, hoofdlijnen cultuurbeleid. Den Haag: Koninklijke De Swart: p. 22. Te
raadplegen op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/07/13/kunst-van-leven-hoofdlijnencultuurbeleid.html (Geraadpleegd op 5-10-2012).
4
Bussemaker, J. (2013). Brief aan de Tweede Kamer ‘Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende
samenleving’, 10 juni 2013: p.1 Te raadplegen op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2013/06/11/cultuur-beweegt-de-betekenis-van-cultuur-in-een-veranderende-samenleving.html
(Geraadpleegd op 1-7-2015).
5
Rutte, M. & Samsom, D.M. (2012). Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012. Regeerakkoord voor de
periode 2012 – 2015: p.18. Te raadplegen op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord.html (Geraadpleegd op 1-8-2015).
6
Gemeente Wageningen (september 2013) Cultuurbeleid 2014 en verder. Samen werken aan Cultuur. Te raadplegen op:
www.wageningen.nl/dsresource?objectid=26532 (Geraadpleegd op 1-8-2015).
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De visie van de overheid op het onderwijs als facilitator van cultuureducatie is vooral na de
aankondiging van de flinke bezuinigingen op de culturele sector in 2010 door voormalig
staatssecretaris Halbe Zijlstra wisselend. Maar waar het demissionaire kabinet in 2012 nog
pleit voor afschaffing van de binnenschoolse cultuurvakken ten behoeve van de kernvakken,
pleit huidig minister Bussemaker in 2013 voor behoud ervan ten behoeve van de culturele
ontwikkeling van het kind. Met minister Bussemaker aan het roer lijkt voorlopig de druk van
de ketel voor het beleid rondom cultuuronderwijs. Via het nieuwe cultuurbeleid laat zij
blijken dat kunst en cultuur van belangrijke waarde zijn voor de samenleving en dat kinderen
en jeugd hiermee in aanraking moeten worden gebracht. Als instrument ziet zij daar het
onderwijs als het meest geschikt voor. Ook de Onderwijsraad & Raad voor Cultuur, een
onafhankelijk adviescollege, 7 stelt in het adviesrapport Cultuureducatie: leren, creëren,
inspireren! dat kunst- en cultuureducatie in het onderwijs thuishoort, omdat het om
verschillende redenen waardevol is voor de samenleving en het tevens behoort tot de
kerndoelen van het onderwijs om kinderen in contact te laten komen met kunst en cultuur. De
Onderwijsraad & Raad voor Cultuur licht dit als volgt toe:
Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen in hun vrije tijd kunstzinnige en culturele
activiteiten ondernemen. In 2010 deed 18-24% van de kinderen in de leeftijd van 5 tot
17 jaar niet mee aan algemene vrijetijdsactiviteiten en/of activiteiten van gemeenten,
buitenschoolse activiteiten of activiteiten die georganiseerd werden door een kerk of
moskee. […] De raden vinden dat cultuureducatie een belangrijke rol speelt bij het
toegankelijk maken van kunst en cultuur voor jonge kinderen. Dit geldt zowel voor het
beleven van kunst en cultuur als voor het zelf beoefenen van kunst.8
Hoofd internationaal cultuurbeleid bij de directie Kunsten van het ministerie van OCW
Quirine van der Hoeven, bevestigt in haar dissertatie Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid
en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen dat bij kinderen en jongeren op het gebied
van cultuurparticipatie de meeste ‘winst’ te halen valt.9 Het beleid in zowel Nederland als
Vlaanderen richt zich daarom ter vergroting van de cultuurdeelname vaak op jongeren en
7

De raad adviseert sinds 1919 de regering en de Kamer over hoofdlijnen van beleid en wetgeving en wetgeving op het
gebied van het onderwijs. Dit doen zij gevraagd en ongevraagd.*
*
Onderwijsraad (z.d.) ‘Home’, in: Onderwijsraad. http://www.onderwijsraad.nl (Geraadpleegd op 1-7-2015).
8
Onderwijsraad & Raad voor Cultuur (2012). Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! Onderwijsraad: Den Haag: p.8-9.
Te raadplegen op: http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/688/documenten/cultuureducatie.pdf. (Geraadpleegd op
1-8-2015).
9
Hoeven, Q., Van der (2012) Van Anciaux tot Zijlstra. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau: p. 5-6.
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kinderen en het onderwijs is daar een belangrijk instrument voor.10 Toch blijft de positie van
cultuur in het Nederlands onderwijs onzeker en wordt zij steeds weer bedreigd. Een van de
veelgenoemde redenen daarvoor is dat het volgens verschillende theoretici, waaronder Elliot
Eisner, voormalig professor kunst en onderwijs aan de Stanford Graduate Schoof of
Education, niet aantoonbaar is dat de cognitieve ontwikkeling van de leerling via
cultuurvakken wordt vergroot, zoals wel zichtbaar is bij vakken zoals wiskunde of de
taalvakken.11 Een andere reden, specifieker gericht op Nederland, is volgens Van der Hoeven
dat het doel, ‘het vergroten van de cultuurparticipatie onder jongeren’, ondanks de inzet van
verschillende middelen om cultuurbereik te bereiken, tevens minder groot blijkt dan
gehoopt.12
Cultuurparticipatie is de afgelopen tien jaar een belangrijk onderwerp en continu in
het cultuurbeleid terug te vinden. Niet alleen in Nederland, ook in Vlaanderen staat het
onderwerp in de belangstelling binnen de politiek. Het is volgens Van der Hoeven echter niet
zo eenvoudig aan te duiden in welk land (Nederland of Vlaanderen) cultuurparticipatie het
hoogst is.13
Naast een gedeeld gevoel van belang voor cultuurparticipatiebeleid is, in zowel
Nederland als in Vlaanderen, cultuureducatie een steeds belangrijker onderdeel van het beleid
geworden. 14 Ook kennen Nederland en Vlaanderen een vergelijkbaar cultureel aanbod.
Desondanks lijkt het Vlaamse cultuuronderwijs (in de vorm van het vak Esthetica) niet zoals
het Nederlandse cultuuronderwijs op de wipstoel te zitten. Waar ligt dit aan? Wordt het
cultuuronderwijs in Vlaanderen anders (of misschien wel beter) ingericht dan in Nederland
waardoor cultuuronderwijs sterker verankerd is in het Vlaams cultuurbeleid? Wordt er meer
waarde gehecht aan cultuuronderwijs in Vlaanderen, waardoor het minder bedreigd wordt?
Evenals minister Bussemaker acht ik als kunst- en cultuurwetenschapper
cultuuronderwijs van onschatbare waarde. Waardevol voor het individu en voor de
samenleving. Het begrip publieke waarde beschrijft de waarde die een organisatie/dienst
bijdraagt aan de samenleving. Door een vergelijkende studie naar het Nederlandse vak CKV
en Vlaams vak Esthetica uit te voeren en te bestuderen hoe publieke waarde rondom deze
vakken wordt gecreëerd en overgedragen, tracht ik niet alleen de verschillen en
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Hoeven, Q., Van der (2012): p. 5-6.
Eisner E.W. (2001). ‘Should we create new aims for art education?’ In: Art Education, Vol. 54, No 5: p. 6-10.
12
Hoeven, Q., Van der (2012): p. 3.
13
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overeenkomsten in de uitvoering van het vak inzichtelijk te maken, maar voornamelijk de
mate van de gecreëerde publieke waarde die daarbinnen wordt overgedragen bloot te leggen.
Vanuit dit onderzoek tracht ik uitspraken te doen over mogelijke overeenkomsten en
verschillen waarop Nederland en Vlaanderen publieke waarde hechten aan cultuuronderwijs.
Deze kunnen bijdragen aan de legitimatie van het cultuurvak CKV en cultuuronderwijs in het
algemeen en zodoende handvatten bieden binnen het debat over het vak en de
bestaanslegitimiteit ervan.

1.2 Afbakening
Van der Hoeven publiceerde bij het Sociaal en Cultureel Plan Bureau (CPB) in 2005 het
onderzoek De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en
Vlaanderen en in 2012 de hier uitmondende dissertatie Van Anciaux tot Zijlstra.
Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen. In deze werken maakt Van
der Hoeven een vergelijking tussen het Nederlandse en Vlaamse cultuurbeleid in de periode
1999-2009. Beide worden gewaardeerd als up to date standaardwerken voor de documentatie
van het beleid en relevant voor beleidsmakers, onderzoekers en studenten.15 In Van Anciaux
tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen staat Van der
Hoeven tevens stil bij het cultuureducatiebeleid met betrekking tot het onderwijs in beide
landen. Dit is echter een klein onderdeel van het totale onderzoek. Om een bijdrage te leveren
aan de culturele onderzoekswereld heb ik daarom gekozen voor vergelijkend onderzoek naar
de invulling en publieke waarde binnen de uitvoering van cultuuronderwijs, via de vakken
CKV en Esthetica in beide landen. Op algemeen en beleidsniveau vormen de werken van
Van der Hoeven een belangrijke bron.
Vanwege de omvang van dit onderzoek kies ik ervoor me enkel te focussen op het
Nederlandse vak CKV en het Vlaamse vak Esthetica. Dit omdat zoals in de aanleiding al
beschreven is, er veel rumoer is over de waarde van het CKV voor de samenleving. Ten
tweede wordt aangenomen dat CKV en Esthetica beide vakken zijn die cultuur in de brede
zin aanbieden, waar de overige kunst- en cultuurvakken (zoals bijvoorbeeld Kunst: beeldend
vormen (NL) en Plastische opvoeding (VL)) kunst meer in de praktische zin aanbieden. (In
hoofdstuk 3. Literatuurstudie wordt dit verschil verder toegelicht en volgt de verantwoording
15

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (15-2-2012) ‘Geboorte van een nieuw standaardwerk’, in:
Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. http://cvn.be/nieuws/quirine-van-der-hoeven-gepromoveerd-opvergelijkende-studie-naar-effectiviteit-van-vlaams-en-nederlands-cultuurbeleid/ (Geraadpleegd op 2-8-2015).
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van de gekozen splitsing.) Ten derde zijn zowel CKV als Esthetica verplichte vakken binnen
de Nederlandse bovenbouw HAVO/VWO en de Vlaamse derde graad Algemeen Secundair
Onderwijs (ASO). Dit zijn beiden de laatste twee studiejaren. Het diploma van het Vlaamse
secundair onderwijs richting ASO en het Nederlands voortgezet onderwijs HAVO en VWO
hebben een overeenkomstig onderwijsniveau volgens het Nederlands en Europees
kwalificatieraamwerk.16 Om die reden vormen deze onderwijsniveaus het vergelijkend kader
van dit onderzoek. Het Nederlands onderwijsstelsel is daarnaast het best te vergelijken binnen
het Vlaamse onderwijsnet met het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs (VGO) (Deze
onderwijstermen worden tevens in hoofdstuk 3. Literatuurstudie uitvoerig toegelicht.)
Omwille van de actualiteit van dit onderzoek kies ik ervoor het leerjaar 2013-2014 aan te
houden. Hier wordt binnen de literatuur- en praktijkstudie rekening gehouden door gebruik te
maken van actuele bronnen. Aangezien publieke waarde een hoofdrol speelt in dit onderzoek
zal dit abstracte begrip geconcretiseerd worden en in relatie worden gebracht met het
cultuuronderwijs.

1.3 Onderzoeksvraag
Op basis van de in paragraaf 1.1 Inleiding beschreven doelstelling en de afbakening van het
onderzoeksgebied in paragraaf 1.2. Afbakening, kom ik tot de volgende hoofdvraag voor dit
onderzoek:
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse vak CKV
en het Vlaamse vak Esthetica en op welke manier(en) wordt publieke
waarde gecreëerd en overgedragen binnen de uitvoering van deze vakken?

1.4 Sub-vragen
Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende sub-vragen opgesteld:
- Wat is cultuuronderwijs?
- Hoe is het Nederlands en Vlaams (cultuur)onderwijs ingericht?
- Hoe zijn de vakken CKV en Esthetica ingericht?
- Wat is publieke waarde en wat is publieke waarde in relatie tot cultuuronderwijs?
- Hoe wordt publieke waarde gemeten en overgedragen?
16

EP-Niffic (2015). Onderwijssysteem België, Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het
Nederlandse: p. 2, 7. Te raadplegen op: https://www.nuffic.nl/bibliotheek/onderwijssysteem-belgie.pdf (Geraadpleegd op
30-7-2015).
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1.5 Methode
Binnen dit onderzoek wordt een internationaal vergelijkende kwalitatieve analyse gemaakt
van het cultuuronderwijs, specifieker gesteld de cultuurvakken CKV en Esthetica, in de
Nederlandse bovenbouw HAVO/VWO van het voortgezet onderwijs en het Vlaamse
derdegraads Algemeen Secundair Onderwijs in het schooljaar 2013-2014. Zoals hierboven
aangegeven

dient

het

onderzoek

Van

Anciaux

tot

Zijlstra.

Cultuurbeleid

en

cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen (2012) door Van der Hoeven als belangrijke
leidraad op algemeen en beleidsniveau, daar zij de eerste is die een brede vergelijking van
cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen heeft gedaan en tevens aandacht besteedt aan het
cultuureducatiebeleid in beide landen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van inzichten
uit de bestuurskunde, geschiedenis en beleidswetenschappen.
1.5.1 Theoretisch kader
In

hoofdstuk

twee

Theoretisch kader,

wordt

het

kernbegrip

publieke

waarde

geoperationaliseerd. Het begrip wordt eerst gedefinieerd. waarna er zal worden gekeken hoe
dit een kader kan vormen voor het verdere onderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
het handboek Public Value. Theory and practice (2011). Dit is een actueel handboek over het
onderwerp publieke waarde waarin de denkbeelden van verschillende theoretici en meerdere
essays samenkomen en waarin het onderwerp benaderd wordt op internationaal niveau.
Theoretici Mark H. Moore en John Bennington zijn naast twee van de schrijvers ook de
editors van het boek. Moore is hoogleraar non-profit organizations aan Harvard’s School of
Government en bracht in 1995 het werk Creating Public Value: Strategic Management in
Government uit.17 Ook John Bennington, hoogleraar openbare orde en beheer/publiek beleid
en management aan de Universiteit van Warwick, draagt veel bij aan dit debat. Bennington
heeft onder meer twintig jaar de afdeling onderzoek en ontwikkeling geleid aan de Warwick
Business School en tevens twintig jaar managementervaring in de publieke en vrijwillige
sector.18
De door Moore geschetste ideeën over publieke waarde in Creating Public Value:
Strategic Management in Government waren oorspronkelijk gesitueerd in de USA in het
midden van de jaren 1990. Sindsdien is het denken over publieke waarde verplaatst naar de
17

Bennington, J. & Moore, M.H. (2011). Public Value: Theory & Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillian:p. xvi. &
Z.n. (z.d.). ‘Professor Mark Moore in gesprek met Nederlandse bestuurders’, in: Vereniging voor Bestuurskunde.
http://www.verenigingvoorbestuurskunde.nl/594/professor-mark-moore-in-gesprek-met-nederlandse-bestuurders/
(Geraadpleegd op 6-12-2014).
18
Bennington, J. & Moore, M.H. (2011): p. XV.
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voorhoede van hedendaagse internationale discussies over de veranderende rol van de
publieke, private en vrijwillige sectoren in een periode van ingrijpende politieke,
economische, ecologische en sociale verandering.19 Daarom bracht Moore in samenwerking
met Bennington in 2011 het boek Public Value: Theory & Practice uit waarin de geschreven
theorie van Moore verder ontwikkeld is en aangescherpt in het licht van de enorm veranderde
context van de hedendaagse samenleving/cultuur. Wereldwijd bestaat het idee dat denken en
handelen met/vanuit het idee van publieke waarde kan helpen om logica te brengen bij grote
complexe veranderingen en uitdagingen waar overheden en samenlevingen in een periode
van diepgaande politieke economische en sociale reconstructie tegenaan lopen.20
1.5.2 Dataverzameling
De dataverzamelingstechniek die gehanteerd is binnen dit onderzoek is de inhoudsanalyse.
Binnen deze techniek worden gegevens uit zowel documenten, zoals beleidsstukken; het
regeerakkoord; boeken; artikelen en het internet verzameld, als uit de fysieke werkelijk;
interviews met individuele personen.21
1.5.2.1 Literatuurstudie
Er is gekozen voor literatuurstudie om zodoende de context van het onderzoek te
scheppen. Allereerst zijn het Nederlands en Vlaams schoolsysteem uiteengezet. Voor het
uiteenzetten van het Nederlands schoolsysteem is gebruik gemaakt van documenten die
aangereikt werden via de Nederlandse websites van het ministerie van OCW en de
Rijksoverheid. Het Vlaams schoolsysteem is uiteengezet aan de hand van document
afkomstig van de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aangevuld
met informatie uit het boek Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in
Nederland en Vlaanderen (2012) door Van der Hoeven.
Voor het definiëren van het begrip ‘cultuuronderwijs’ is gebruik gemaakt van
verschillende bronnen, waaronder beleidsdocumenten en verschillende boeken over
cultuuronderwijs en de sociale functies van kunst en cultuur. Voor de overige
dataverzameling binnen de literatuurstudie is gerichte informatie gezocht op basis van de in
het theoretisch kader gevormde onderzoekpijlers. Deze zijn: cultuureducatiebeleid,
organisatie cultuurvakken, niveaus van kennisontwikkeling en overdracht en de docent
19

Bennington, J. & Moore, M.H. (2011): p. 1.
Bennington, J. & Moore, M.H. (2011): p. xvi, 1, 31-32.
21
Migchelbrink, F. (2006), Praktijkgericht onderzoek doen in zorg en welzijn. Amsterdam: uitgeverij SWP.
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(opleiding en ontwikkeling). Voor de eerste categorie zijn voornamelijk beleidsdocumenten
gebruikt. Beleidsdocumenten, zoals beleidsnota en -brieven geven de grote strategische
keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Ze zijn een
weergave van de visie van de functioneel bevoegde minister en vormt de basis van een debat
over het beleid.22
De organisatie van de cultuurvaken is uiteengezet aan de hand van de Nederlandse
Handreiking schoolexamen en culturele en kunstzinnige vorming HAVO/VWO geschreven
door Stichting leerplanontwikkeling (SLO) in opdracht van het Ministerie van OCW en het
leerplan Esthetica Derde GRAAD ASO, geschreven door een leerplancommissie, bestaande
uit begeleiders, leraren en eventuele externe deskundigen op het gebied van het vak en in
opdracht van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs.23 Hiervoor is
gekozen omdat binnen het VGO het katholiek onderwijs het grootste percentage ASOscholen in Vlaanderen representeert.24 Ook kunnen andere scholen dit leerplan handhaven.
Deze handreiking en dit leerplan zijn tevens belangrijke informatiebronnen voor het
onderdeel niveaus van kennisontwikkeling en overdracht. De informatie over dit onderdeel
wordt echter vooral ondersteund vanuit de praktijkstudie.
Het in 2010 geschreven proefschrift Cultuurdeelname en CKV: Studies naar effecten
van kunsteducatie op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet
onderwijs, door Marie-Louse Damen vormt een belangrijke informatie bron voor het
onderdeel de docent. Damen heeft dit onderzoek verricht bij het Interuniversitair Centrum
voor Sociaal-Wetenschappelijke Theorievorming en Methodeontwikkeling (ICS) in
Utrecht. 25 Dit onderdeel wordt aangevuld met verschillende internetbronnen over de
opleidingsmogelijkheden en opleidingseisen voor cultuuronderwijs.

22

Z.n. (z.d.) ‘Beleidsnota Duurzame Ontwikkeling’, in: Duurzame ontwikkeling. http://sta.dar001.ys.be/publicaties/beleidsdocumenten (Geraadpleegd op 1-8-2015).
23
Z.n. (september 2004). Esthetica Derde GRAAD ASO. Te raadplegen op: ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Esthetica2004-006.pdf (Geraadpleegd op 2-8-2015).
24
Vries, R. De (2007). Onderwijsstructuren, beroepsopleiding en systemen voor volwassenenvorming in Europa. België –
Vlaamse Gemeenschap – 2007. Brussel: Ministerie Onderwijs en Vorming: p. 6. Te raadplegen op:
http://www.ond.vlaanderen.be/eurydice/downloads/STRUCTUREN_NL_2007_DEP.pdf (Geraadpleegd op 4-8-2015).
& Departement Onderwijs en Vorming (2014). Vlaams onderwijs in cijfers. Brussel: Departement Onderwijs en Vorming:
p.16. Te raadplegen op: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/VONC_1314/VONC_2013_2014_Integraal.pdf (Geraadpleegd op 4-8-2015).
25
Damen, M.L. (2010). Cultuurdeelname en CKV: Studies naar effecten van kunsteducatie op de cultuurdeelname van
leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs. Proefschrift Universiteit Utrecht: p. 93.
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1.5.2.2 Praktijkstudie
Er is gekozen voor een praktijkstudie, omdat de docent een belangrijke rol speelt bij de
invulling en uitvoering van het vak. Ook zijn zij degene die in de praktijk staan waardoor zij
vanuit de eigen vakkennis een helder beeld kunnen scheppen over de uitvoering van het
cultuuronderwijs. De praktijkstudie dient daarnaast als aanvulling op de literatuurstudie,
mede omdat er in de literatuurstudie minder bruikbare informatie te vinden was over
bepaalde onderzoekpijlers, zoals de niveaus van kennisontwikkeling en overdracht:
lesmethodes en activiteiten. Deze onderwerpen zijn om die reden meer uitgebreid besproken
dan de overige onderzoekcategorieën.
Vanwege het doel van de praktijkstudie en de omvang van dit onderzoek is er
gekozen voor een kleinschalig praktijkonderzoek aan de hand van de onderzoeksmethode
semigestructureerde interviews. Deze methode biedt de mogelijkheid om vanuit een vaste
vragenlijst door te vragen op bepaalde onderwerpen die aan bod komen. De gestelde vragen
binnen de interviews zijn gebaseerd op de op basis op de in het theoretisch kader gevormde
onderzoekpijlers en aangevuld met vragen die zijn ontstaan naar aanleiding van de
literatuurstudie.
Er zijn zes interviews afgenomen; drie interviews met docenten CKV in Nederland en
drie interviews met docenten Esthetica in Vlaanderen. De docenten uit Nederland werken
allen op reguliere middelbare scholen. De docenten uit Vlaanderen werken allen op scholen
die binnen het Vrij gesubsidieerd Onderwijs (VGO) vallen. Qua omvang zijn deze
onderwijsvormen de grootste. Onder de zes participanten werken vier docenten op scholen
met confessionele grondslag, hiervoor is gekozen omdat deze zowel in Nederland als in
Vlaanderen de meerderheid van de scholen omvat; 26 en twee scholen met een niet
confessionele grondslag, maar met een belangrijke plaats voor cultuur binnen het onderwijs,
namelijk de Nederlandse cultuurprofielschool en de Vlaamse methodeschool; Steinerschool.
Ook deze onderwijsvormen vormen een groot deel van het totale onderwijs en bieden voor
dit onderzoek een interessant tegengewicht op de andere scholen door de grotere aandacht
voor cultuur.27 Binnen al de deelnemende scholen zijn de vakken CKV/Esthetica verplicht,
met de uitzondering dat Esthetica binnen Steinerschool verspreid is over verschillende
vakken.

26

Centraal Bureau voor de Statistiek (4-8-2015). ‘Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag’,
in: Centraal Bureau voor de Statistiek. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03753&D1=01&D2=4,8&D3=1-5&D4=a&D5=20-23&VW=T (Geraadpleegd op 4-8-2015). & Vries, R. De (2007): p. 16.
27
Centraal Bureau voor de Statistiek (4-8-2015).
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De interviews zijn vanwege praktische redenen uitgevoerd in de periode van 14 juli 2014 tot
en met 24 juli 2014. De participanten zijn via een oproep op social media en persoonlijke
contacten geselecteerd. Hoewel de interviews in een lastige periode voor docenten gepland
waren, namelijk tegen de afronding van het schooljaar /begin van de zomervakantie, waren er
toch zes docenten beschikbaar voor een interview.
1.5.3 Data analyse
De resultaten van de literatuur- en praktijkstudie worden steeds per onderdeel op Nederlands
en Vlaams niveau geanalyseerd en vergeleken. In hoofdstuk 5: Resultaten wordt de
gewonnen informatie uit deze hoofdstukken samengebracht. De Nederlandse en Vlaamse
resultaten worden net als in de literatuur- en praktijkstudie met elkaar vergeleken, maar
ditmaal worden de resultaten uit zowel de praktijk- als literatuurstudie naast en tegenover
elkaar gezet. De resultaten worden beoordeeld naargelang zij waarde toevoegen op
economisch, politiek of sociaal-cultureel niveau. Zodoende wordt er getracht een duidelijk
beeld te scheppen van de verschillen en overeenkomsten in het cultuuronderwijs en op welk
niveau zij waardevol zijn voor de samenleving. Afsluitend wordt in de conclusie getracht een
antwoord te geven op de onderzoeksvraag en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.

1.6 Hoofdstukindeling
Ter verduidelijking van de structuur van dit onderzoek, wordt hieronder de verdere indeling
van de onderdelen per hoofdstuk op een rij gezet.
Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
Hoofdstuk 3: Literatuurstudie
Hoofdstuk 4: Praktijkstudie
Hoofdstuk 5: Resultaten
Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingen
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader
2.1 Inleiding
Publieke waarde beschrijft de waarde die een organisatie/dienst bijdraagt aan de
samenleving. Omdat er bij het verantwoorden van kunst en cultuuronderwijs vaak gesproken
wordt over de waarde die het heeft voor de samenleving, wordt in dit theoretische kader het
begrip publieke waarde bestudeerd. Hiervoor wordt, zoals in paragraaf 1.5 Methode
verantwoord is, gebruik gemaakt van het handboek Public Value: Theory & Practice.28 In dit
hoofdstuk wordt eerst het begrip publieke waarde geconcretiseerd om zodoende meer grip te
krijgen op wat het is, hoe het tot stand komt en hoe het wordt overgedragen. Vervolgens
wordt deze informatie in relatie gebracht met cultuuronderwijs, waarna een raamwerk
ontwikkeld wordt dat helpt inzichtelijk te maken hoe publieke waarde wordt gecreëerd en
binnen de cultuurvakken van het onderwijs wordt overgedragen.

2.2 Publieke waarde
2.2.1 Het begrip publieke waarde gedefinieerd
Publieke waarde kan het best worden begrepen binnen het gegeven van de ‘publieke sfeer’.
De publieke sfeer is een democratische ‘ruimte’ waarbinnen concurrerende ideeën en
omstreden waarden besproken kunnen worden en behandeld. Een ruimte waarin de staat,
overheidsorganisaties en de burger (zonder dat zij samenvallen) hun collectieve
bezorgdheden (waarden, regels, plaatsen, organisaties en kennis) ter sprake kunnen brengen
en waarin individuele vrijheden beschermd dienen te worden.29 Bij publieke waarde wordt
niet enkel gedacht aan: waar hecht de samenleving het meeste waarde aan? Maar ook aan
wat voegt waarde toe aan de publieke sfeer/samenleving? Tussen deze twee speerpunten zit
een duidelijke spanning. Zo benadrukt het eerste de dialoog en betrokkenheid met huidige
gebruikers, burgers en gemeenschappen, waar het tweede focust op publieke interesses op de
lange termijn en toekomstige generaties.30

28

Bennington, J. & Moore, M.H. (2011). Public Value: Theory & Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Bennington, J. & Moore, M.H. (2011): p. 31.
30
Bennington, J. & Moore, M.H. (2011): p. 42.
29
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2.2.2 Niveaus publieke waarde
Bij denken over publieke waarde, wordt vaak gedacht aan waarde in economische zin.
Publieke waarde bestaat echter niet enkel op economisch niveau, maar ook op sociaal,
cultureel, politiek en ecologisch niveau. Hieronder worden deze niveaus kort toegelicht.
-

Economische waarde: voegt waarde toe aan het publieke domein door productie van
economische activiteit, ondernemerschap en werkgelegenheid.

-

Sociale en culturele waarde: voegt waarde toe aan het publieke domein door bij te
dragen aan het sociale kapitaal, sociale cohesie, sociale relaties, maatschappelijke
betekenis en culturele identiteit, individueel en maatschappelijk welzijn.

-

Politieke waarde: voegt waarde toe aan het publieke domein door het stimuleren en
ondersteunen van de democratische dialoog en de actieve participatie van het publiek
en de betrokkenheid van de burger.

-

Ecologische waarde: voegt waarde toe aan het publieke domein door het actief
bevorderen van duurzame ontwikkeling en het terugdringen van de openbare
‘kwaadheden’ zoals vervuiling, verspilling en opwarming van de aarde. 31

2.2.3 Het creëren van publieke waarde
Publieke waarde kan gecreëerd worden op vele verschillende manieren, gezien de diversiteit
van de activiteiten die onder de openbare dienst vallen. Zo verschillen de processen van
waarde-creatie in massaproductie diensten, zoals straatverlichting en riolering, zeer van die in
‘kleine partij’ productiediensten zoals gezondheidszorg of kinderopvang. In sommige
gevallen moet eerst de aard van het betrokken productieproces verduidelijkt worden om
vervolgens na te denken over de manieren waarop publieke waarde kan worden toegevoegd
(of verhoogd) en in verschillende stadia in de keten. In andere gevallen moet begonnen
worden vanuit de belanghebbende groep mensen en deze betrekken in de discussie en bij het
definiëren van hoe ze zowel kunnen bijdragen aan als profiteren van het creëren van publieke
waarde. In het geval van belangrijke diensten zoals zorg en onderwijs moet rekening worden
gehouden met de complexe processen van co-creatie tussen de producenten en gebruikers van
de dienst binnen welke waarde wordt gecreëerd. Deze complexe processen dagen het
traditionele

onderscheid

tussen

producenten

en

consumenten,

opdrachtgevers

en

opdrachtnemers uit, die handelen op armlengte van elkaar binnen een concurrerende markt,
omdat ze zich in plaats daarvan richten op de kwaliteit van de in het gezamenlijke proces van
waarde-creatie gevestigde onderlinge relaties.
31

Bennington, J. & Moore, M.H. (2011): p. 45-46.
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De belangrijkste strijdperken voor het creëren van publieke waarde zijn vaak te vinden op de
frontlinie van de openbare dienstverlening, omdat daar sprake is van de meest directe
interactie tussen werknemers en de gebruikers, burgers en gemeenschappen. De toevoeging
van de publieke waarde aan de samenleving via bijvoorbeeld het onderwijs, de
gezondheidszorg en maatschappelijke zorg hangt cruciaal af van het kaliber, de
mogelijkheden en de inzet van dit frontline personeel; het personeel in de klas, op de
ziekenhuisafdeling of binnen de buurtgemeenschappen. Doeltreffend beleid en contextuele
factoren beïnvloeden de kwaliteit, effectiviteit en productiviteit van deze frontline relaties en
processen, waaronder nationale en lokale beleidscontext, organisatie(cultuur), hulpbronnen,
verschillende niveaus van kennisontwikkeling en overdracht, opleiding en ontwikkeling.32
Een voorbeeld: medisch personeel kan geen context en cultuur van genezing en gezondheid
in ziekenhuizen creëren, tenzij het personeel wordt ondersteund met relevante opleiding,
ondersteuning en advies, goede gebouwen en apparatuur. 33
Het concept van publieke waarde benadrukt het belang van focussen op zowel de
processen als de resultaten (welke waarde wordt toegevoegd aan de publieke sfeer door wie
en hoe?) In het onderwijs betekent dit bijvoorbeeld dat er niet enkel naar hoge scores in de
jaarlijkse examens wordt gekeken, maar dat er ook rekening gehouden wordt met het
aanzetten tot een levenslange drang om te leren, ondervragen en reflectie.
2.2.4 Het analyseren van publieke waarde
De analyse van de overdracht van publieke waarde kan worden gebruikt om de specifieke
resultaten gewenst voor specifieke groepen burgers, gemeenschappen of diensten te
verduidelijken. Tijdens deze analyse kan het helpen te focussen op de volgende vragen:
- In welke fasen van het proces wordt publieke waarde duidelijk toegevoegd? Waar is een
positieve bijdrage aan de gewenste doelen publieke waarde en resultaten gemaakt? Dit
zijn de stappen/ processen in de publieke waarde-stroom die ondersteuning en versterking
vragen.
- In welke fasen van het proces wordt publieke waarde verminderd of vernietigd? Welke
activiteiten dragen niet actief bij aan het bereiken van de gewenste doelen, publieke
waarde en resultaten? Kunnen ze worden herschikt en benut achter de gewenste doelen
publieke waarde en resultaten? Zo niet, hoe kunnen deze activiteiten worden verwijderd
of gestopt?
32
33
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- Welke delen van de publieke waarde stagneren of liggen stil? Waar is er weinig of geen
beweging, voor- of achteruit in het bereiken van de gewenste resultaten van de publieke
waarde? Wat kan worden gedaan om de situatie te deblokkeren en te mobiliseren om een
nieuwe flow, energie en doelen actief te bereiken?
2.2.5 Het beoordelen van publieke waarde
De beoordeling van publieke waarde omvat het aspect van publieke tevredenheid, maar het
gaat ook verder door het meten van waarde op economisch, politiek, sociaal en cultureel
niveau. Uitkomsten van deze metingen naar publieke waarde kunnen daarom ook factoren
zijn die niet gemakkelijk in tevredenheidsonderzoeken te registreren zijn (bijvoorbeeld:
investeringen in verbeteringen die niet direct zichtbaar zijn voor het publiek, zoals een
reparatie aan het riool). Uitkomsten publieke waarde kunnen ook factoren omvatten, die
sommige delen van het publiek ervaren als negatieve beperkingen (zoals bijvoorbeeld
controle op minderjarig drinken). Publieke waarde is dan ook complex en omstreden, en vaak
moeten er afwegingen gemaakt worden en concessies gedaan tussen het ‘goede’ en het
‘kwade’, maar ook tussen concurrerende prioriteiten. Toch helpt het concept van de publieke
waarde om de aandacht te richten op de processen die zijn gecreëerd of co-gecreëerd en de
uitkomsten ervan voor wie en met wie. Publieke waarde kan daarom niet alleen worden
gebruikt als een heuristisch apparaat 34 om het debat tussen concurrerende belangen en
perspectieven te stimuleren, maar ook om de dialoog over hoe diensten te verbeteren, over
wie wint en wie verliest, en over de relatieve kosten en baten te genereren.
Vanwege de focus op resultaten, richt de publieke waarde de aandacht op de
middellange tot langere termijn. Bijvoorbeeld: hoge kwaliteit van het primair onderwijs kan
op lange termijn effect sorteren in het verhogen van de aspiraties en prestaties hetgeen pas
duidelijk zal worden over een periode van vijf tot tien jaar, of zelfs wanneer de leerlingen
overgaan op een verdere vorm van hoger onderwijs of wanneer zij zelf kinderen hebben.
Deze maatregelen aan de publieke sfeer toegevoegd, door investeringen in een goed
opgeleide bevolking als waarde op langere termijn, zijn even belangrijk als de kortere termijn
metingen van het resultaat in de jaarlijkse examens en tests. Overheden, beïnvloed door
verkiezingsbeloften, hebben onvermijdelijk de neiging zich te richten op het behalen van
kortere termijnresultaten, maar de publieke managers hebben ook een verantwoordelijkheid
om zich te concentreren op het algemeen belang op langere termijn, door op te treden als de
34
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hoeders van de publieke sfeer in het belang van de toekomstige nog ongeboren generaties,
van wie een stem in de huidige besluitvorming ontbreekt.

2.3 Het bestuderen van publieke waarde binnen het cultuuronderwijs en
specifieker binnen de vakken CKV en Esthetica
Binnen dit onderzoek wordt het Nederlandse cultuurvak CKV en het Vlaamse cultuurvak
Esthetica met elkaar vergeleken en in die vergelijking wordt gefocust op hoe publieke waarde
binnen deze vakken wordt gecreëerd en overgedragen. Zoals beschreven in paragraaf 2.2.3
het creëren van publieke waarde kan publieke waarde op vele verschillende manieren tot
stand komen. Binnen het cultuuronderwijs gebeurt dit in een proces van cocreatie/samenwerking tussen de docent en de leerling. De docent biedt binnen het instituut
van de school cultuuronderwijs aan en is daarmee een belangrijke factor in het proces van
publieke waarde-creatie. Er wordt echter ook een betrokken houding van de leerling verwacht
omdat publieke waarde alleen tot stand kan komen wanneer beide partijen participeren. Als
de leerling geen betrokkenheid toont, wordt hetgeen de docent aanbiedt (het
cultuuronderwijs), niet ontvangen en begrepen. Op dat moment stagneert de waarde-creatie
en draagt het cultuuronderwijs weinig tot niets bij aan de publieke sfeer: de samenleving.
Ouders spelen tevens een rol binnen het proces van waarde-creatie, maar in verband met
de omvang van dit onderzoek blijft deze rol buiten beschouwing. Bovendien is, zoals in
paragraaf 2.2.3 het creëren van publieke waarde beschreven, het belangrijkste strijdperk voor
het creëren van publieke waarde te vinden op de frontlinie van de openbare dienstverlening.
In dit geval het klaslokaal. Daarbinnen vindt de directe interactie tussen de docent en de
leerling plaats. De toevoeging van de publieke waarde aan de samenleving via het
cultuuronderwijs, hangt echter vooral af van het kaliber, de mogelijkheden en de inzet van de
docent, aangezien hij degene is die de handvatten aanreikt om tot interactie met de leerling te
komen.
Het kaliber, de mogelijkheden en de inzet van de docent, worden alle sterk beïnvloed
door een aantal contextuele factoren. In paragraaf 2.2.3 het creëren van publieke waarde
worden deze beschreven als: nationale en lokale beleidscontext; organisatie(cultuur);
hulpbronnen; verschillende niveaus van kennisontwikkeling en overdracht; opleiding en
ontwikkeling. 35 Al deze factoren worden uiteengezet in de literatuur- en praktijkstudie,
35
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waarna een eerste aanzet wordt gedaan tot een analyse van deze gegevens. De factoren zijn
echter te abstract beschreven en dienen daarom eerst vertaald te worden binnen de kaders van
dit onderzoek. Dit wordt hieronder puntsgewijs gedaan.
-

Met nationale en lokaal beleidscontext wordt de context van het cultuuronderwijsbeleid
dat de Nederlandse overheid en de Vlaamse Regering voert, begrepen. In literatuur wordt
dit beleid in verschillende beleidsdocumenten beschreven, zoals de cultuurnota (en in
Vlaanderen ook de onderwijsnota) en beleidsbrieven. Binnen de studie naar het
cultuuronderwijsbeleid

worden

de

doelen,

richtlijnen

en

middelen

die

de

overheid/regering beschikbaar stelt, en ook de publieke waarden die de overheid/regering
via het cultuur- en onderwijsbeleid trachten na te streven, uiteengezet. In de praktijkstudie
wordt ingegaan op hoe leraren reageren op het cultuureducatiebeleid en in hoeverre de in
het beleid beschreven doelen, richtlijnen en middelen worden benut binnen de uitvoering
van de cultuurvakken CKV en Esthetica.
-

Met organisatie(cultuur) wordt de ondersteuning en het advies in de vorm van richtlijnen
en curriculum voor de organisatie en de uitvoering van de cultuurvakken begrepen. De
richtlijnen worden in Nederland bepaald door het ministerie van OCW en vastgelegd in
de Handreiking schoolexamen en culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo,
geschreven door de Stichting leerplanontwikkeling (SLO).36 In Vlaanderen worden deze
richtlijnen beschreven in de leerplannen, geschreven door leerplancommissies, bestaande
uit begeleiders, leraren en eventuele externe deskundigen. Het gebruikte leerplan hier is
het Leerplan Esthetica Derde GRAAD ASO.37 Dit leerplan is geschreven in opdracht van
het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Beide documenten worden
binnen de literatuurstudie uiteengezet. In de praktijkstudie wordt getoetst in hoeverre de
organisatie op papier overeenkomt met de organisatie in de praktijk en hoe de aangereikte
richtlijnen hiervoor worden toegepast.

-

Bij niveaus van kennisontwikkeling en overdracht wordt ingegaan op hoe de lesinhouden
eruit zien en zijn vormgegeven om kennisontwikkeling tot stand te brengen. Binnen de
literatuurstudie wordt voornamelijk geconcentreerd op leermodellen die bijdragen aan
kennisontwikkeling bij de uitvoering van de cultuurvakken. Uit de literatuurstudie zal
echter blijken dat ondanks de richtlijnen op papier, de lesmethodes en activiteiten vooral
vorm krijgen in de praktijk. Dit onderdeel wordt daarom voornamelijk breed behandeld

36

SLO (2007). Handreiking schoolexamen culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo. Tweede fase. Enschede: SLO. Te
raadplegen op: http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_CKV__DEFINITIEF.pdf/ (Geraadpleegd op 2-8-2015).
37
Z.n. (september 2004). Esthetica Derde GRAAD ASO. Te raadplegen op: ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Esthetica2004-006.pdf (Geraadpleegd op 2-8-2015).

24

binnen de praktijkstudie. Onder deze factor valt ook de overdracht. Deze gebeurt via
lesmethodes en activiteiten. Tevens mag de belangrijkste overdrager niet vergeten
worden, namelijk de docent. Het niveau van de docent komt breed aan bod in de
factor/categorie: de docent; opleiding en ontwikkeling. Daarom wordt bij de overdracht
met betrekking tot de docent onder deze factor vooral gekeken naar hoe de docent kennis
overdraagt. De factor hulpmiddelen wordt hieronder ook behandeld, maar dit gebeurt in
smallere zin, omdat informatie hierover vervlochten zit in meerdere onderdelen. Om deze
reden wordt de factor hulpmiddelen niet losstaand behandeld.
-

Met opleiding en ontwikkeling wordt de opleiding en ontwikkeling van de overdrager; de
docent, begrepen. Om dit in kaart te brengen, wordt binnen de literatuurstudie eerst het
belang van de rol van de docent behandeld. Vervolgens wordt het opleidingsniveau, de
ervaring en de professionele ontwikkeling van de docent onderzocht. Deze informatie
wordt in de praktijkstudie aangevuld en getoetst.

Nu de factoren geoperationaliseerd zijn, zullen zij in de literatuur- en praktijkstudie
bestudeerd worden onder nieuwe terminologie, namelijk: cultuuronderwijsbeleid; organisatie
cultuurvakken; niveaus kennisontwikkeling en onverdracht; de docent. Deze factoren zijn,
zoals eerder beschreven, van groot belang in de creatie en overdracht van publieke waarde.
Daarom vormen deze factoren de hoofdonderdelen van literatuur- en praktijkstudie waarin zij
eerst onderzocht en vervolgens geanalyseerd worden op Nederlands en Vlaams niveau.
Binnen de analyse wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van de in paragraaf 2.2.4 Het
analyseren van publieke waarde gestelde vragen. Waar in het proces wordt publieke waarde
duidelijk toegevoegd, waar wordt deze verminderd/vernietigd en waar stagneren of liggen
delen van de publieke waarde stil. Ook wordt gespecificeerd welke niveaus van waardecreatie naar voren komen op economisch, politiek, ecologisch, sociaal en/of cultureel niveau.
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3. Literatuurstudie
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van literatuurstudie de context van het onderzoek
geschetst. Er is gewerkt aan een dataverzameling, gebaseerd op het Nederlands en Vlaams
cultuuronderwijs; met name gericht op het vak CKV en Esthetica. Voorafgaand wordt het
schoolsysteem van Nederland en Vlaanderen uiteengezet. Het Vlaamse onderwijs zit
namelijk heel anders in elkaar dan het Nederlandse en moet helder worden uitgelegd voor ik
het betreffende cultuuronderwijs hierbinnen behandel. Het diploma van het Vlaamse
secundair onderwijs richting ASO en het Nederlands voortgezet onderwijs HAVO en VWO
hebben een overeenkomstig onderwijsniveau volgens het Nederlands en Europees
kwalificatieraamwerk.38 Om die reden vormen deze onderwijsniveaus het vergelijkend kader
van dit onderzoek.
In paragraaf 3.2.1.1 wordt het Nederlandse HAVO- en VWO-onderwijs op algemeen
niveau geïntroduceerd en in paragraaf 3.2.2 het Vlaamse ASO-onderwijs. Zoals in de
inleiding geschreven is, wordt enkel op de vakken CKV en Esthetica ingezoomd, omdat CKV
(en de dreiging tot afschaffing van het vak) de aanleiding van dit onderzoek is. Ten tweede
zijn zowel CKV als Esthetica verplichte vakken binnen het onderwijs. Ten derde wordt
aangenomen dat CKV en Esthetica beide vakken zijn die cultuur in de brede zin aanbieden,
waar de overige kunst- en cultuurvakken (zoals bijvoorbeeld Kunst: beeldend vormen (NL)
en Plastische opvoeding (VL)) kunst meer in de traditionelere zin aanbieden, met als
voornaamste doel mediumbeheersing en/of kunstbeschouwing. Door in paragraaf 3.3
Cultuuronderwijs het begrip cultuuronderwijs te definiëren, wordt deze splitsing inzichtelijk
gemaakt en verantwoord. Nadat dit begrip omschreven is, wordt het cultuuronderwijs in
Nederland en Vlaanderen onderzocht. Naar aanleiding van het theoretisch kader wordt er
vooral ingezoomd op de volgende factoren en onderzoeksgebieden: cultuuronderwijsbeleid,
organisatie cultuurvakken, niveaus van kennisontwikkeling en overdracht en op het niveau
van de docent. Zij komen alle per onderdeel aan bod op Nederlands en Vlaams niveau,
waarna een tussentijdse vergelijkingsanalyse volgt per onderdeel. In hoofdstuk vijf worden
de resultaten uit de verschillende literatuurstudie-analyse onderdelen naast de resultaten van
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de onderdelen uit de praktijkstudie-analyse gezet en tot slot in hoofdstuk 6 Conclusie
bestudeerd in relatie tot de onderzoeksvraag.

3.2 Onderwijs in Nederland en Vlaanderen
3.2.1 Het Nederlands onderwijssysteem (algemeen)
Het Ministerie van OCW is in Nederland verantwoordelijk voor het onderwijs. Kinderen en
jongeren in Nederland moeten vanaf hun vijfde tot en met hun achttiende levensjaar
onderwijs volgen. Leerlingen van vijf tot zestien jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen
zestien en achttien jaar hebben een kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor
jongeren die na hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben. Met startkwalificatie wordt
een VWO-diploma, HAVO-diploma of MBO-diploma op niveau 2 of hoger bedoeld.39
De meeste kinderen starten (hoewel zij pas leerplichtig zijn vanaf hun vijfde) vanaf
hun vierde levensjaar aan de basisschool. De basisschool bestaat uit acht leerjaren. Op
gemiddeld twaalfjarige leeftijd gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Nederland kent
verschillende soorten scholen (in het voorgezet onderwijs) die zich onderscheiden door het
schooltype, levensovertuiging en de onderwijskundige stroming. Zo zijn er de openbare
scholen, bijzondere scholen, scholen met bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode,
scholen voor topsporten en het speciaal onderwijs. Openbare scholen werken niet vanuit een
bepaalde godsdienst of levensovertuiging, bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde
levensovertuiging, zoals bijvoorbeeld de rooms-katholieke, protestants-christelijke en
islamitische scholen. Zowel openbare scholen als bijzondere scholen kunnen hun onderwijs
inrichten volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode. Een voorbeeld hiervan is
de vrije school.40 Voor leerlingen met een speciale interesse in kunst en cultuur zijn er de
zogenaamde cultuurprofielscholen, waarop naast reguliere (kunst)vakken extra aandacht is
voor het cultuurprofiel. Ook zijn er scholen die kunstklassen of expressieklassen aanbieden
en
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voortgezet onderwijs aan, zodat kinderen met de status van ‘topsporter’ veel tijd aan sport
kunnen besteden. Het speciaal onderwijs biedt onderwijs voor lichamelijk gehandicapte,
slechthorende, slechtziende of langdurig zieke leerlingen aan. 42
Het voortgezet onderwijs bestaat uit drie niveaus, namelijk: het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), het hoger algemeen voorgezet onderwijs (HAVO) en
het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). De duur van het VMBO is vier jaar,
HAVO telt vijf jaar en VWO duurt zes jaar. Voor leerlingen die specialistische zorg en
ondersteuning nodig hebben, bestaat het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal
onderwijs. Na het speciaal (basis)onderwijs stromen de meeste kinderen door naar het
VMBO en het praktijkonderwijs (PRO). 43
Leerlingen die het VMBO hebben afgerond (gemiddeld op zestienjarige leeftijd) kunnen
kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De leerlingen die binnen het VMBO
een theoretische leerweg hebben genoten, kunnen tevens doorstromen naar het HAVO. Het
HAVO is bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het VWO is
bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (WO), maar in de praktijk
stromen VWO-gediplomeerden ook door naar het HBO.44
3.2.1.1 HAVO en VWO
De eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs vormen de onderbouwklassen. Hierin
volgen leerlingen HAVO en VWO algemene vakken. Het vierde en vijfde leerjaar zijn op het
HAVO bovenbouwklassen. Bij het VWO vormen de vierde, vijfde en zesde klassen de
bovenbouw.45 In 1998/1999 werd de tweede fase geïntroduceerd in de bovenbouw van het
HAVO en VWO. Het doel hierachter was het onderwijs te verbeteren en een betere
aansluiting te bieden op het HBO en WO. De tweede fase heeft betrekking op de
samenstelling van het voormalige ‘vakkenpakket’, vanaf 1998 ‘profielen’, de studielast en de
examenprogramma's voor alle schoolvakken. Elke school is vrij in het samenstellen en de
besteding van het aantal uren aan het eveneens gepromote Studiehuis. Om de eigen keuzes
van scholen te vergroten en het onderwijsprogramma te vereenvoudigen, stond het ministerie
42
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vanaf schooljaar 2007-2008 een aantal veranderingen in de tweede fase toe. Hierdoor
ontstonden er meer mogelijkheden om de samenhang tussen de vakken te vergroten en voor
het vaardigheidsonderwijs: actief en zelfstandig leren.46
Leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen uit vier profielen, namelijk natuur en
techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. De
profielen hebben alle dezelfde opbouw: een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen
gelijk is, een profieldeel, profielkeuzevakken en een vrij deel. Een profiel HAVO is
opgebouwd uit zes verplichte vakken. Een profiel VWO is opgebouwd uit zeven verplichte
vakken. Ook is er nog het gymnasium dat een vorm is van VWO, waarin de klassieke talen
Grieks en/of Latijn gevolgd kunnen worden.
CKV is een verplicht examenvak voor alle leerlingen in de tweede fase HAVO/VWO,
met uitzondering van leerlingen die gymnasium doen: zij krijgen in plaats van CKV het vak
Klassieke Culturele Vorming (KCV) aangeboden waarbij de antieke cultuur centraal staat.47
In de eindtermen zijn de kennis en vaardigheden die leerlingen aan het eind van hun
schooltijd moeten hebben, vastgesteld.48
3.2.2 Het Vlaams onderwijssysteem
Vlaanderen is een zelfstandige gemeenschap die samen met de Franse en Duitse
Gemeenschap de federale staat België vormen. Hiernaast is er ook een parallelle indeling in
gewesten, maar die hebben niets met onderwijs te maken. Met betrekking tot het onderwijs
worden de pensioenregelingen van leerkrachten, de leerplicht, de indeling van het niveau en
de minimumduur van het onderwijs (basisonderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs)
federaal bepaald, maar iedere gemeenschap heeft verder sinds 1991 eigen bevoegdheden
waaronder het recht om op bepaalde terreinen, (zoals het onderwijs) eigen wetgeving tot
stand te brengen. In Vlaanderen valt het onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.49
Het Vlaams onderwijs is ingericht in zogenoemde onderwijsnetten. Dit zijn
organisaties die bepaalde verantwoordelijkheden van de bestuurder overnemen (zoals
46
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bijvoorbeeld het opstellen van leerplannen en lesroosters). Binnen de eindtermen van de
Vlaamse overheid kunnen de Vlaamse onderwijsnetten hun eigen curriculum en
onderwijsmethode ontwikkelen. De onderwijsnetten zijn in drie afzonderlijke netten te
onderscheiden, namelijk het GemeenschapsOnderwijs (GO!), de vroegere staatsscholen; het
officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO), waarbij de lokale besturen het onderwijs inrichten;
en het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO), waaronder het katholieke onderwijs,
methodescholen en scholen vallen die op een andere religieuze leest zijn gestoeld. Van de
onderwijsnetten is het VGO de grootste. Het VGO telt een relatief groot aantal
methodescholen. Dit zijn scholen die ingericht zijn naar pedagogische of onderwijskundige
opvatting, zoals de Freinet- en Steinerscholen. Binnen het curriculum van deze scholen is
veel aandacht voor kunst en cultuur. Het Katholiek Secundair Onderwijs representeert echter
het grootste percentage ASO-scholen in Vlaanderen. 50
Het Vlaams onderwijssysteem bestaat uit het basisonderwijs, secundair onderwijs en
hoger onderwijs. Voorafgaand aan het basisonderwijs kunnen kinderen vanaf hun derde
levensjaar het kleuteronderwijs volgen. Dit telt drie leerjaren, maar valt niet onder de
leerplicht. Kinderen zijn namelijk vanaf hun zesde tot hun achttiende levensjaar
leerplichtig.51 Het basisonderwijs kent zes leerjaren, waarna kinderen doorgaan naar het
secundair onderwijs.
Het secundair onderwijs beslaat zes leerjaren en is gevormd vanuit een zogenoemde
eenheidsstructuur waarbij het onderwijs wordt ingedeeld in drie graden die ieder twee
leerjaren beslaan.52 Het secundair onderwijs biedt vier richtingen, (ook wel onderwijsvormen
genoemd) aan, namelijk: Beroepssecundair Onderwijs (BSO), Technisch Secundair
Onderwijs (TSO), Kunstsecundair Onderwijs (KSO) en Algemeen Secundair Onderwijs
(ASO). De richting BSO is beroepsgericht en bij afronding van dit onderwijs ontvangen
leerlingen een diploma dat te vergelijken is met dat van een MBO-diploma op
kwalificatieniveau 4.53
Het TSO en KSO omvatten naast algemeen vormende vakken ook praktische vakken,
zoals technische/economische en administratieve vakken en/of lessen in actieve
50
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kunstbeoefening (dit laatste is specifiek voor het KSO-onderwijs). Vanuit de TSOleerrichting stromen leerlingen vaak door naar aansluitend hoger onderwijs. De KSOleerrichting is gericht op doorstroming naar het hoger kunstonderwijs of een beroep in de
culturele sector en wordt qua niveau samen met het TSO onderwijs vergeleken met het
Nederlandse HAVO-onderwijs met beroepsgerichte vakken. Het ASO-onderwijs bestaat uit
algemeen vormende vakken. Dit is de meest voorkomende onderwijsvorm en deze bereidt
leerlingen tevens voor op hoger onderwijs. In de volgende paragraaf wordt het ASOonderwijs verder toegelicht.
3.2.2.1 ASO
Het ASO-onderwijs wordt ook wel het overgangsonderwijs genoemd. Het bereidt leerlingen
voor op hogere studies en richt zich daarom vooral op theorie en algemene kennis.54 Het
ASO-onderwijs kent een gemeenschappelijk en een specifiek onderdeel. Het gezamenlijk
deel biedt een vast vakkenpakket en vormt de basisvorming.
In het specifieke gedeelte kiezen leerlingen in de tweede graad voor een van de negen
polen. Deze polen kunnen vergeleken worden met de Nederlandse profielen in de bovenbouw
en bestaan uit een of meerdere vakken. De negen polen zijn: economie, humane
wetenschappen, Grieks, Latijn, moderne talen, sport, wetenschappen, wiskunde en topsport.
In de derde graad worden deze polen weer verder uitgesplitst naar de polen: economiemoderne talen, economie-sport, economie-wetenschappen, economie-wiskunde, GrieksLatijn,

Grieks-moderne

talen,

Grieks,

wetenschappen,

Grieks-wiskunde,

humane

wetenschappen, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, Moderne
talen-topsport, Moderne talen-wetenschappen, Moderne talen-wiskunde, Wetenschappensport, Wetenschappen-topsport, Wetenschappen-wiskunde, Wiskunde-topsport, Yeshiva
(joods onderwijsproject). Binnen het ASO wordt het vak Esthetica enkel in de laatste graad
als verplicht vak ingepland.55
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3.3 Cultuuronderwijs
Voordat het cultuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen behandeld wordt, is het van belang
het begrip cultuuronderwijs nader te definiëren. Cultuuronderwijs, ook wel ‘binnenschoolse
cultuureducatie’, is kort gezegd het algemeen vormend onderwijs in kunst, erfgoed en media.
De term cultuuronderwijs wordt steeds meer gebruikt als vaste pijler naast de term
‘cultuureducatie’, omdat, hoewel de term cultuureducatie ook wel gebruikt wordt als alleen
de binnenschoolse cultuureducatie wordt bedoeld, cultuureducatie in de oorsprong zowel
binnen- als buitenschools doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media
via gerichte instructie beoogt.56 Binnenschoolse cultuureducatie is speerpunt van het huidige
Nederlandse beleid. 57 Ook in het Vlaams beleid wordt kunst- en cultuur(educatie) gezien als
een essentieel onderdeel van het onderwijs. 58 In dit onderzoek ligt enkel de focus op
binnenschoolse cultuureducatie, vandaar dat gekozen en gewerkt wordt voor en met de term
‘cultuuronderwijs’.
Sinds het begin van de jaren 1990 is er veel aandacht voor de (maatschappelijke)
effecten van kunst en – daarmee – van het kunst- en cultuuronderwijs. Onder deze effecten
wordt zelfstandig, creatief, kritisch en genuanceerd burgerschap verstaan. Met ‘burgerschap’
wordt bedoeld dat er betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel is voor het publieke
domein. Hierdoor is men bereid deel te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het
culturele (zelf)bewustzijn.59 Vanuit de overheid en vanuit de publieke sector wordt echter ook
aandacht gevraagd voor de effecten van cultuuronderwijs op de leerprestaties. Logisch in een
tijd waarin er, met name vanuit de overheid, grote behoefte is aan legitimering van het beleid.
Zo ook op het gebied van de kunsten en van het kunst- en cultuuronderwijs. Er wordt
onderzoek gedaan naar wat de (potentiële) sociaal-economische ofwel ‘cognitieve’
(emotioneel, sociaal, intellectueel) effecten van het beleid op dit vlak zijn. Kunst en cultuur
zijn echter juist doordat je ze niet onder één noemer kunt pakken en doordat ze zowel naar
56
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kennis, ideeën als overtuigingen kunnen verwijzen, lastig te definiëren gegevens en het
begrip ‘cultuuronderwijs’ daarmee ook.
De vaardigheden die cultuuronderwijs bewerkstelligt, liggen op drie gebieden: de
beheersing van een medium, cognitieve vaardigheden en het vermogen tot culturele
(zelf)reflectie op uiteenlopende abstractieniveaus en in verschillende media. Binnen de
vakken CKV en Esthetica ligt de focus vooral op de laatste twee vaardigheden. Aan de
beheersing van het medium wordt gewerkt in de uitvoerende kunst- en cultuurvakken. Door
cultuuronderwijs leren leerlingen reflecteren en ontwikkelen daarmee hun zelfbewustzijn en
identiteit. Je zou ook kunnen stellen dat waar en wanneer – in welk schoolvak dan ook –
leerlingen leren reflecteren, je kan spreken van cultuuronderwijs. Cultuur is namelijk een
proces van omgaan met- en interpreteren van de ons omringende wereld en heeft daarom
eigenlijk binnen alle leergebieden en vakken een plek.60

3.4 Kunst en cultuureducatiebeleid en de verbinding met cultuuronderwijs
Overheden gaan steeds meer uit van een ‘evidence-based’ beleid, een beleid gebaseerd op
kwantitatief en/of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Hierom worden er steeds meer
studies uitgevoerd naar de impact van de kunsten en van het kunst- en cultuuronderwijs.
Zoals uitgelegd in paragraaf 3.3 Cultuuronderwijs zijn de effecten van het beleid van kunst
en cultuur lastig te peilen, omdat kunst en cultuur(onderwijs) cognitieve begrippen zijn. De
methode van empirisch onderzoek is daarom meestal kwantitatief.61 Onderzoek naar deze
onderwerpen blijft een veel bediscussieerde zaak. Het is namelijk nooit precies helder wat
concreet de cognitieve processen zijn die aan kunstzinnige of culturele ervaringen ten
grondslag liggen. Kritiek op onderzoeken komt vanuit twee hoeken. Enerzijds vanuit de
kunsten zelf, waar gezegd wordt dat kunst vaak te eenzijdig ‘instrumenteel’ wordt benaderd.
Anderzijds vanuit de wetenschap, waar met scepsis wordt gekeken naar vooronderstellingen
en methodes van het onderzoek, dat vaak onvoldoende theoretisch onderbouwd wordt.62 Het
gevolg hiervan is dat beleidsbeslissingen vaak meer op basis van diepe overtuigingen bepaald
worden en maar voor een klein deel door onderzoeksuitkomsten. Het belang van kunst en
60
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cultuuronderwijs is iets waarvan men zich bewust is en van waaruit gedacht wordt, maar de
vinger leggen op waaróp dat belang berust en hoe dit kan worden aangetoond,
geconcretiseerd en/of beoordeeld, lukt vaak niet,63 waardoor kritieken lastig te weerleggen
zijn.
3.4.1 Kunst- en cultuureducatiebeleid en de verbinding met cultuuronderwijs Nederland
Gedurende een deel van de twintigste eeuw waren de kunsten onderdeel van het ministerie
van Onderwijs. Na een onderbreking van enkele decennia keerde dit onderdeel in 1994 terug.
Het ministerie werd toen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) in plaats van
Onderwijs en Wetenschap (O&W). Sinds de verhuizing naar De Hoftoren in 2004 heet het
ministerie, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW).64
In het regeerakkoord, daterende 9 oktober 2012, wordt het volgende geschreven over
het belang van kunst en cultuur:
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Nederland heeft een naam hoog
te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj’s en architecten
veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek.
Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek
en nieuwe middelen aan. Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke
basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.65

Huidig minister van OCW Jet Bussemaker schrijft in de brief aan de Tweede kamer ‘Cultuur
beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’ daterende 10 juni 2013,
het volgende:
Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden. Cultuur is noodzakelijk
voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling
van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van
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maatschappelijke vraagstukken. De cultuursector is een sector met een duidelijk economisch
belang. 66

De legitimatie van het cultuurbeleid ligt volgens minister Bussemaker in het feit dat de
waarden van cultuur voor de samenleving zonder bemoeienis van de overheid onvoldoende
tot uitdrukking zullen kunnen komen. Veel cultuurproductie kan zonder overheidssteun niet
tot stand komen. Het cultuuraanbod blijft dankzij de overheidssteun toegankelijk en
betaalbaar, en de kwaliteit ervan gewaarborgd. Hierdoor wordt de waarde van het aanbod
voor veel groepen bereikbaar, waaronder kinderen en jongeren. Het onderwijs is een van de
instrumenten dat deze doelgroep in contact brengt met het cultuuraanbod. 67
3.4.1.1 Beleid met betrekking tot cultuuronderwijs
Cultuureducatie is een van de speerpunten in het huidig cultuurbeleid van het ministerie van
OCW: zo veel mogelijk kinderen en jongeren moeten in aanraking kunnen komen met de
rijkdom van cultuur.68 Cultuuronderwijs is volgens minister Bussemaker van cruciaal belang
voor het individu en de samenleving.69 Cultuur moet daarom een structurelere plaats krijgen
in het onderwijscurriculum. Over de verantwoording van (goed) cultuuronderwijs schrijft de
minister het volgende:
Cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren kennis mee over kunst, media en erfgoed. De
kunstvakken in het bijzonder hebben een functie in het stimuleren van creativiteit en het
ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Cultuuronderwijs heeft een rol in de sterk
veranderde arbeidsmarkt in de Westerse wereld, waarbij de vraag naar zowel handarbeid als
routinematig administratief werk afneemt en die naar niet routinematige vaardigheden
toeneemt. Daarmee groeit het belang van de 21st Century Skills: het vermogen om in te
spelen op veranderingen, met creatieve en inventieve oplossingen: kortom het vermogen tot
innovatie. Creativiteit en innovatie zijn voorwaarden voor de verdere groei van onze
kennissamenleving. 70
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Ook in het onderwijs beseft men steeds meer dat goed cultuuronderwijs aan de basis ligt van
een brede en persoonlijke ontplooiing van kinderen tot creatieve en kritische burgers. Om
cultuuronderwijs die structurelere plaats te kunnen laten behouden, is een langdurige aanpak
en commitment van alle betrokken partijen noodzakelijk. Hiervoor is verbreding van de
aanpak en erkenning van het belang van cultuuronderwijs vanuit de scholen nodig.71
Een van de middelen die vanuit de overheid worden ingezet om het cultuuronderwijs
binnen het vak CKV te ondersteunen is de CJP72 Cultuurkaart. Deze kaart biedt jongeren
korting bij culturele instellingen en culturele activiteiten. Jongeren kunnen deze kaart zelf
aanvragen, of de school doet dit voor hen. Wanneer de school de kaart aanschaft, kost deze
twee euro per kaart. Daarnaast wordt er op elke kaart een basisbedrag van vijf euro gezet dat
afkomstig is vanuit het budget van het Ministerie OCW. De school wordt gevraagd dit bedrag
op vrijwillige basis tot tien euro aan te vullen. Wanneer scholen het bedrag met tien euro
aanvullen, vervallen de aanschafkosten van de kaart.73 De Stichting Leerplanontwikkeling
(SLO) heeft de taak te signaleren of het onderwijsaanbod op het HAVO en VWO voldoende
actueel is.74 Culturele instellingen wordt gevraagd hun educatie te richten op het onderwijs
(zowel primair- als voortgezet).75
3.4.2 Kunst- en cultuureducatiebeleid en de verbinding met cultuuronderwijs/ Esthetica
- Vlaanderen
In Vlaanderen valt onderwijs onder het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Cultuur is
ondergebracht in het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In een protocolakkoord,
daterende 18 februari 2002, engageerden de toenmalige Vlaamse ministers van Onderwijs en
Cultuur zich om in een gezamenlijk overleg een beleid te ontwikkelen op de verschillende
niveaus waar Cultuur en Onderwijs elkaar raken: de schooltijd, de vrije tijd en de
professionele tijd. De ministers namen gezamenlijk en ieder van hun kant verschillende
initiatieven ter uitvoering van dit protocol.76 Vanwege de splitsing in cultuur en onderwijs is
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het van belang hieronder eerst in te gaan op het algemene beleid dat momenteel gevoerd
wordt vanuit de Vlaamse Regering.
Onderwijs wil hen die leren alle kansen geven om het beste uit zichzelf te halen.
Kinderen, jongeren en volwassen hebben recht op onderwijs van topkwaliteit om vanuit daar
door te kunnen stromen naar verdere onderwijstrajecten of naar de arbeidsmarkt en uit te
groeien tot sterke persoonlijkheden. Kwaliteitsvol onderwijs wordt gerealiseerd met vele en
vaak excellente leraren, docenten, professoren en hun teams. Deze worden gesterkt door hun
besturen en directies en krijgen vaak deskundige ondersteuning van andere partners.
Onderwijs is namelijk vooral teamwerk, en onderwijsbeleid mag dat nooit uit het oog
verliezen.77
De economische crisis heeft tot strikte bewaking van de overheidsuitgaven geleid.
Interessant is dat in Vlaanderen het onderwijsbudget de afgelopen jaren is gestegen. De
economische en sociale opbrengsten van het onderwijs zijn namelijk aanzienlijk en dus
belangrijk voor de toekomst. Investeren in onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren om
de huidige economische en financiële crisis te overwinnen.78 Volgens de Vlaamse Regering
bestaat de uitdaging voor het onderwijsbeleid er dan ook uit om slim, strategisch en
doelgericht in de beschikbare middelen te investeren voornamelijk daar waar onderwijs
plaatsvindt: in de klas en op school.
In Vlaanderen wordt sterk ingezet op de kenniseconomie. Vlaanderen bezit geen
uitgebreide natuurlijke rijkdommen, waardoor de Vlaamse economie voor het merendeel
aangewezen is op de competenties van mensen. Onderwijs en vorming zijn katalysatoren
voor een innovatieve en economisch sterke maatschappij. Onderzoek en innovatie zijn dus
essentieel voor slimme en duurzame groei.79
De kernopdracht van onderwijs is het vormen van sterke persoonlijkheden.
Weerbaarheid zorgt ervoor dat men ten volle in de samenleving kan participeren en zich
maximaal kan ontwikkelen. In de huidige, snel evoluerende samenleving is het essentieel dat
onderwijs competenties rond algemene ontwikkeling krachtig ontwikkelt. De missie van het
huidige onderwijsbeleid in Vlaanderen is samen te vatten als:
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Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende
uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen én te vormen zodat ieder groeit tot
een individu met een sterke persoonlijkheid.80
3.4.2.1 Beleid met betrekking tot cultuuronderwijs

Kunst- en cultuur(educatie) wordt gezien als een essentieel onderdeel van het onderwijs. De
aandacht voor kunst- en cultuureducatie is in de afgelopen decennia sterk toegenomen en
heeft zich verspreid en genesteld in bijna alle onderdelen van het cultuur- en ook jeugdbeleid.
Gezien vanuit het cultuur- en jeugdbeleid speelt het onderwijs een uitzonderlijke – maar geen
exclusieve – rol bij cultuureducatie. 81 Mensen leren van kinds af aan in verschillende
leercontexten, welke zowel formeel, niet-formeel als informeel kunnen zijn. Het is dan ook
evident dat er een diepgaande samenwerking tussen Cultuur, Jeugd en Onderwijs gehanteerd
wordt. Hoewel de Vlaamse overheid het belang van kunst- en cultuureducatie al lang erkent,
is de aandacht voor dit thema en – daarmee samenhangend - de behoefte aan een intensieve
samenwerking tussen Cultuur, Jeugd en Onderwijs de afgelopen jaren enorm gegroeid.82 Een
van de resultaten van deze samenwerkingen zijn de conceptnota’s, waaronder de conceptnota
uit 2012 Groeien in cultuur. In de conceptnota wordt teruggegrepen naar de basisopdracht
van het cultuuronderwijs. In deze basisopdracht komen steeds twee aspecten naar boven,
namelijk de persoonlijke en sociale ontwikkeling.83 In de beleidsnota Onderwijs en Vorming
(2009-2014) wordt dit als volgt beschreven:
Kunst- en cultuureducatie vormen een essentieel onderdeel van de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze dagen leerlingen uit om, vanuit een ongewoon en
boeiend perspectief, een brede en open kijk op de samenleving te ontwikkelen. Via kunst en
cultuur kunnen leerlingen enthousiast gemaakt worden voor andere, moeilijke of minder
populaire, vakken. En niet in het minst kunnen kunst- en cultuureducatie talenten blootleggen
bij kinderen en jongeren die zich niet zo goed in hun vel voelen op de ‘traditionele’ school,
maar zich beter kunnen uitdrukken in dans, zang, muziek, beeldtaal enzovoort...84
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Aan persoonlijke ontwikkeling wordt volgens de conceptnota gewerkt doordat de leerling
uitgenodigd wordt om die manier van uitdrukken te verkennen die hem het beste ligt, en hem
te stimuleren om van vanuit die sterkte te groeien. Om te kunnen ontdekken en te
ontwikkelen waar de leerling goed in is, is het van belang dat hij/zij de kans krijgt zich te
ontwikkelen binnen het medium/media waarin hij/zij sterk het sterkst is. Deze media, met
uitzondering van het dominantie verbaal discursieve medium, behoren overwegend tot het
artistieke domein.85 Sociale ontwikkeling door het volgen van cultuureducatie ligt volgens de
cultuurnota in de ontwikkeling van een cultureel (zelf)bewustzijn. Dit bewustzijn, ontstaan
door het bewust worden van zichzelf ten opzichte van anderen en ten opzichte van de
omgeving, is sociale ontwikkeling van de persoon. 86
Het Vlaamse beleid bedenkt strategieën voor het gezamenlijk aanpakken van
uitdagingen, knelpunten en noden. De rol van de overheid ligt vooral in het sensibiliseren en
inspireren vanuit overleg en samenwerking met andere actoren zoals het leerplichtonderwijs,
vrije tijdsactoren en lokale besturen. Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en kwalificaties
maken concreet wat de samenleving als leerresultaat van een onderwijsloopbaan verwacht.
De overheid beperkt zich hierbij tot het ‘wat’. Het ‘hoe’ behoort tot de autonomie van de
onderwijskoepels, scholen en leraren. 87
3.4.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: cultuuronderwijsbeleid - Nederland en
Vlaanderen
Waar onderwijs en cultuur in Nederland verweven zijn in het Ministerie van OCW, zijn het
onderwijs en cultuur in Vlaanderen ondergebracht bij twee verschillende ministeries,
namelijk het Ministerie van Onderwijs en Vorming en het Ministerie van Cultuur, Jeugd,
Sport en Media. Deze splitsing vraagt een diepgaande samenwerking tussen Cultuur, Jeugd
en Onderwijs die in de afgelopen jaren enorm is gegroeid.
Kunst- en cultuur(educatie) wordt in zowel Nederland als Vlaanderen gezien als een
essentieel onderdeel van het onderwijs. De waarden waarnaar gestreefd wordt binnen het
Nederlands cultuuronderwijs zijn te onderscheiden op economisch, sociaal en cultureel
niveau.
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Economisch niveau: Cultuuronderwijs helpt de creativiteit, culturele kennis en
culturele vaardigheden van leerlingen te vergroten. Deze vaardigheden zijn belangrijk om
verdere groei in de kennissamenleving van de Westerse wereld te bereiken. De vaardigheden
worden beschreven als voorbereiding op noodzakelijke 21st century skills: creatief en
innovatief kunnen denken en handelen in de arbeidsmarkt.
Sociaal en cultureel niveau: De hierboven beschreven skills worden door de minister
onder het cultuuronderwijsbeleid gekoppeld aan de waarden op economisch niveau. Uit het
schrijven over het algemeen beleid blijkt echter dat creatief en innovatief kunnen denken en
handelen ook gekoppeld wordt aan vaardigheden die relevant zijn bij het omgaan met
maatschappelijke vraagstukken. Zodoende worden deze skills ook ondergebracht in het
sociaal en cultureel niveau. Cultuuronderwijs draagt tevens bij aan een brede en persoonlijke
ontplooiing van de mens en leidt op tot creatieve kritische burgers.
In deze basisopdracht van het Vlaams cultuuronderwijs komen steeds twee aspecten
naar boven, namelijk de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Deze waarden hebben vooral
betrekking op sociaal en cultureel niveau: Aan persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt
doordat de leerling uitgenodigd wordt om die manier van uitdrukken te verkennen die hem
het beste ligt, en hem te stimuleren om van vanuit die sterkte te groeien. Hierbij is het van
belang dat de leerling de kans krijgt zich te ontwikkelen binnen het medium/media waarin
hij/zij sterk het sterkst is. Deze media behoren overwegend tot het artistieke domein. Sociale
ontwikkeling door het volgen van cultuureducatie ligt in de ontwikkeling van een cultureel
(zelf)bewustzijn. Dit bewustzijn, ontstaan door het bewust worden van zichzelf ten opzichte
van anderen en ten opzichte van de omgeving is sociale ontwikkeling van de persoon.
Het Nederlands Onderwijs wordt vanuit de overheid ondersteund in de vorm van de
CJP Cultuurkaart die jongeren een tegoed geeft van vijf euro vanuit de overheid en korting
biedt op culturele activiteiten. Ook ondersteunt de overheid de SLO, die de taak heeft te
signaleren of het onderwijsaanbod op het HAVO en VWO voldoende actueel is. Culturele
instellingen worden ondersteund wanneer zij hun educatie inrichten op het onderwijs.
De rol van de Vlaamse overheid ligt op het gebied van cultuuronderwijs vooral in het
sensibiliseren en inspireren vanuit overleg en samenwerking met andere actoren zoals het
leerplichtonderwijs, vrije tijdsactoren en lokale besturen. Eindtermen, ontwikkelingsdoelen
en kwalificaties maken concreet wat de samenleving als leerresultaat van een
onderwijsloopbaan verwacht. De overheid beperkt zich hierbij tot het ‘wat’. Het ‘hoe’
behoort tot de autonomie van de onderwijskoepels, scholen en leraren. Volgens de Vlaamse
regering bestaat de uitdaging voor het onderwijsbeleid er dan ook uit om slim, strategisch en
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doelgericht in de beschikbare middelen te investeren voornamelijk daar waar onderwijs
plaatsvindt: in de klas en op school. Specifieke financiële ondersteuning wordt hierin niet
genoemd.
Vanuit bovenstaande ben ik geneigd te stellen dat het cultuuronderwijs sterker
verankerd is in het Nederlands beleid. Dit baseer ik voornamelijk op het feit dat cultuur en
onderwijs verweven zijn onder hetzelfde ministerie, waardoor er een grotere aandacht ligt op
hoe het cultuuronderwijs vormgegeven en ondersteund dient te worden. Deze steun in de
vorm van middelen die worden ingezet ter versterking van het cultuuronderwijs worden
specifiek toegelicht, waar de financiële steun voor het Vlaamse cultuuronderwijs niet
specifiek beschreven wordt. Dit roept vragen op over hoe het cultuuronderwijs ondersteund
wordt. Ik kan me voorstellen dat er een vanzelfsprekendheid is in het ondersteunen van het
cultuuronderwijs, aangezien er benoemd is dat ondanks de financiële crisis er financieel
gezien meer ruimte is om te investeren in het onderwijs en dan met name daar waar het
onderwijs plaatsvindt: het klaslokaal. Vlaanderen zet in op kenniseconomie en het onderwijs
wordt hierbij als een van de katalysatoren voor een innovatieve en economisch sterke
maatschappij genoemd. In kernopdracht en waarden van het cultuuronderwijs wordt echter
niet ingegaan op de economische waarden van het cultuuronderwijs en wordt zodoende ook
niet gespecificeerd hoe dit financieel draagvlak heeft binnen het beleid. Wellicht omdat
cultuuronderwijs een vanzelfsprekend onderdeel is van het onderwijs en, omdat de steun er al
is, deze niet zo sterk verantwoord hoeft te worden. Dit is verder ook niet te verklaren op
basis van de beleidsstukken.

3.5. Organisatie cultuurvakken
3.5.1 Organisatie van het vak CKV - Nederland
Richtlijnen voor het vak CKV zijn naar de eisen van het Ministerie van OCW vastgelegd
door de Stichting leerplanontwikkeling (SLO) in Handreiking schoolexamen en culturele en
kunstzinnige vorming HAVO/VWO. Zoals in paragraaf 3.4.1 Kunst- en cultuureducatiebeleid
NL en de verbinding met cultuuronderwijs/CKV uitgelegd, is het de taak van de SLO toe te
zien op actualiteit van het lesaanbod. Hoewel de handreiking uit 2007 dateert, wordt deze
tegenwoordig nog altijd gehanteerd met betrekking tot de organisatie van het vak. Dit gebeurt
op het gebied van: het lesprogramma, centrale examen, schoolvak, de eindtermen en
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mogelijkheden voor toetsing en weging. Daarnaast adviseert de handreiking over de
afstemming van CKV met andere vakken en besluit de handreiking met een uitleg over hoe
de school onderdelen naar eigen keuze kan indelen, aangezien er in de tweede fase ruimte is
gemaakt voor scholen om zelf eigen onderdelen aan het schoolexamen toe te voegen die niet
in de eindtermen worden omschreven.88
Zoals in paragraaf 3.2.1.1 HAVO/VWO al kort wordt aangehaald, is CKV een
verplicht examenvak voor alle leerlingen in de tweede fase HAVO/VWO, met uitzondering
van leerlingen die gymnasium doen. Zij krijgen in plaats van CKV het vak Klassieke
Culturele Vorming (KCV) aangeboden waarbij de antieke cultuur centraal staat.89
De algemene doelstelling van CKV is: “De kandidaat kan een gemotiveerde keuze
maken uit voor hem betekenisvolle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur”.90 In het
programma van CKV wordt er aan deze doelstelling gewerkt op het niveau van vier
domeinen:

A. Culturele activiteiten, B. Kennis van kunst en cultuur, C. praktische

activiteiten en D. Reflectie daarop.91 Deze domeinen vormen de examenstof van het vak.
De volgende informatie is overgenomen uit de Handreiking schoolexamen culturele en
kunstzinnige vorming HAVO/VWO. Tweede fase. 92
Hieronder worden per domein de doelen beschreven:
Domein A: Culturele activiteiten
1. De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 6 (HAVO), respectievelijk 8 (VWO)
culturele activiteiten. De culturele activiteiten zijn gespreid naar de verschillende
kunstdisciplines in beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek.
Domein B: Kennis van kunst en cultuur
2. De kandidaat kan vorm, inhoud, functie en historische achtergronden aangeven van
kunstuitingen en daarbij ingaan op:
- onderlinge relaties tussen deze aspecten;
- relaties tussen kunstdisciplines;
88
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- invloeden die (sub)culturen op elkaar kunnen hebben.
Domein C: Praktische activiteiten
3. De kandidaat heeft actief deelgenomen aan praktische activiteiten gericht op het maken
van een eigen werkstuk of productie binnen een of meer kunstdisciplines.
Domein D: Reflectie
4. De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten:
- verslag doen van zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen;
- deze toelichten onder verwijzing naar vorm, inhoud, functie en historische achtergronden;
- deze koppelen aan ervaringen met praktische activiteiten;
- aan de hand daarvan reflecteren op zijn keuzen en zijn ervaringen.
Domein A is erop gericht de leerlingen in contact te brengen met verschillende vormen van
kunst en cultuur. Leerlingen worden gemotiveerd om juist te kiezen voor activiteiten die
vreemd voor hen zijn.
Domein B is bedoeld om kennis op te doen van culturele verschijnselen mede in
relatie tot en de functie/betekenis ervan in de maatschappij. De leerstof kan bestaan uit
onderwerpen die kennis aandragen betreffende dans, beeldende kunst, film, muziek,
wereldliteratuur, architectuur en drama.
Domein C is de praktische component van het vak CKV, waarin de leerling zich
actief voorbereidt op een culturele activiteit of deze activiteit verwerkt in een beeldend,
toneelmatig, filmisch, muzikaal etc. product. Dit werkstuk kan individueel of in
groepsverband worden uitgevoerd.
Domein D legt het accent op de reflectie over culturele activiteiten waaraan is
deelgenomen. Hierin kan de leerling zijn of haar keuze motiveren en relevante kennis met
betrekking tot de gekozen activiteit verwoorden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt
van het gangbare begrippenapparaat voorkomend uit de bezochte/ ervaren kunstdisciplines.
De leerling dient de beperktheid van het ene medium af te kunnen zetten tegen de
mogelijkheden van het andere. Dit kan zowel mondeling als in geschreven vorm gebeuren.
De leerling heeft een kunstdossier samengesteld, waarin hij in woord, beeld en/ of geluid
verslag doet van de culturele activiteiten (domein A) en de behandelde leerstof (domein B).
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Ook is in het kunstdossier het resultaat van de praktische activiteiten (domein C)
opgenomen.93
CKV kent geen centraal examen maar alleen een schoolexamen. De toetsing van het
vak wordt gedaan aan de hand van het voltooide kunstdossier dat leerlingen aanleggen door
middel van de uitvoering van de hierboven beschreven domeinen. De reflectie op de
gemaakte keuzen en ervaring is daarbij van groot belang. Het kunstdossier kan in de vorm
van een schriftelijk verslag, gesprek, presentatie of een combinatie daarvan worden
vormgegeven. Scholen maken hierin zelf een beslissing.
Op het rapport wordt voor het vak CKV geen cijfer gegeven, maar een
onvoldoende/voldoende of goed. Het kan zijn dat een leerling op te veel onderdelen een
onvoldoende scoort. In dat geval is het noodzakelijk dat er een herkansing of aanvullende
activiteiten worden uitgevoerd. Omdat CKV een verplicht vak is binnen HAVO/VWO, mag
de leerling pas aan het centraal examen deelnemen wanneer het vak ‘naar behoren’, dus
voldoende, is afgesloten.94
Er wordt in het examenprogramma slechts op één fundamenteel punt een onderscheid
aangegeven tussen hoe er met het vak CKV moet worden omgegaan in HAVO en VWO.
Leerlingen moeten op het

HAVO ten minste zes culturele activiteiten ondernemen en

leerlingen op het VWO ten minste acht.95 Hieruit vloeit ook een verschil voort in het aantal
studielasturen dat voor CKV op het rooster staat. Met studielasturen wordt de tijd uitgedrukt
die leerlingen aan het onderwijs per schoolvak dienen te besteden. Voor CKV is dat 120 uur
voor het HAVO en 160 uur voor het VWO. Het aantal uren is een optelling van de volgende
onderdelen: de te volgen lessen, de individuele begeleiding door docenten en de zelfstudie. 96
3.5.2 Organisatie van het vak Esthetica - Vlaanderen
Zoals in paragraaf 3.2.2.1 ASO al kort werd aangehaald, wordt het vak Esthetica enkel in de
laatste graad gepland. Iedere onderwijsvorm binnen de onderwijsnetten in Vlaanderen maakt
gebruik van een eigen leerplan waarin de richtlijnen voor de organisatie en invulling van het
vak uiteen zijn gezet. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het leerplan Esthetica
Derde GRAAD ASO, geschreven door een leerplancommissie, bestaande uit begeleiders,
leraren en eventuele externe deskundigen op het gebied van het vak en in opdracht van het
93
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Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. 97 Hiervoor is gekozen omdat
binnen het VGO het katholiek onderwijs het grootste percentage ASO-scholen in Vlaanderen
representeert.98 Ook kunnen andere scholen dit leerplan handhaven.99 Hugo Heughebaert,
verantwoordelijk voor het vak Esthetica binnen het Nationaal Verbond van het Katholiek
Onderwijs, geeft aan dat hoewel Esthetica een verplicht vak is voor de derde graad van het
VGO-net, er ook scholen zijn die dit niet in de verplichte vorm aanbieden.100 Uit het leerplan
blijkt ook dat de aanwezigheid van Esthetica in het lesrooster zal verschillen van school tot
school. Hiervan worden drie verschillende situaties opgesomd:
1. Eén uur in het verplichte (fundamentele) gedeelte van het eerste leerjaar van de derde
graad.
2. In de studierichting Humane Wetenschappen, zowel in het eerste als het tweede
leerjaar, één uur in het verplichte gedeelte.
3. Eén uur in het verplichte gedeelte van het eerste leerjaar en één uur in de vrije ruimte
van het tweede leerjaar.
In onderling overleg tussen de directie en vakgroep Esthetica wordt er gewerkt aan het
uitbouwen van een optimale leerlijn Esthetica. Het leerplan is volgens de ontwikkelaars
daarom ook geschikt voor andere onderwijsvormen, waarbinnen Esthetica niet in het
verplichte/ fundamentele gedeelte van het lesaanbod voorkomt.101
Het aantal lesuren en lesweken in Vlaanderen wordt door de scholen zelf bepaald,
waardoor hierover geen landelijke uitspraken te doen zijn.
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Ook bepaalt een

scholengemeenschap autonoom hoe zij de basisvorming en het verplichte (of zoals hier
fundamenteel genoemd) gedeelte van de lesuren aanvult tot 32 uur. In de Vrije ruimte kan
een schoolteam verder ruimte maken voor onderwijsvernieuwing, lopende experimenten en
projecten buiten het reguliere lespakket. Dit maakt het bestuderen van het leerplan complex,
omdat er enkel handvatten worden aangereikt. Er zijn geen landelijke doelstellingen,

97
Z.n. (september 2004). Esthetica Derde GRAAD ASO: p.26. Te raadplegen op: ond.vvksoict.com/leerplannen/doc/Esthetica-2004-006.pdf (Geraadpleegd op 2-8-2015).
98
Vries, R. De (2007). Onderwijsstructuren, beroepsopleiding en systemen voor volwassenenvorming in Europa. België –
Vlaamse Gemeenschap – 2007. Brussel: Ministerie Onderwijs en Vorming: p. 6. Te raadplegen op:
http://www.ond.vlaanderen.be/eurydice/downloads/STRUCTUREN_NL_2007_DEP.pdf (Geraadpleegd op 4-8-2015).
99
Z.n. (september 2004). Esthetica Derde GRAAD ASO: p. 6.
100
Notteboom, F. (1999). ‘Kunstbeschouwing in het secundair onderwijs in Vlaanderen’, in: Digitale bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren. Tsjip/Letteren.http://www.dbnl.org/tekst/_tsj001199901_01/_tsj001199901_01_0025.php
(Geraadpleegd op 2-8-2015).
101
Vries, R. De (2007): p. 6.
102
Z.n. (september 2004). Esthetica Derde GRAAD ASO: p. 6.

45

inhoudseisen of verplichte didactische werkvormen. Ieder onderwijsnet beslist hierover zelf.
Esthetica kent tevens geen centraal eindexamen. Scholen examineren zelfstandig.103
Esthetica heeft als doelstelling ondersteuning te bieden aan leerlingen op het gebied
van schoonheidsbeleving en een verfijnde levensstijl, en tevens ondersteuning te bieden in de
omgang met uitingen van kunst en cultuur.104 In het leerplan wordt aangegeven dat het niet
de bedoeling is leerlingen te confronteren met een uitgesproken kunst-, muziek- of
filmgeschiedenis. Ook is het niet de bedoeling hen te belasten met encyclopedische leerstof
over kunst en kunstenaars. Het vak mag immers niet verward worden met Plastische
opvoeding, Muzikale opvoeding of Kunstgeschiedenis.105
Om aan de hierboven beschreven doelstelling te werken, zijn er in het leerplan een aantal
leerdoelen opgesteld. Deze worden hieronder weergegeven. Ze zijn overgenomen vanuit het
leerplan Esthetica Derde GRAAD ASO.106
1. De bereidheid ontwikkelen om een optimale kijk- en luisterattitude te verwerven: stil,
onbevooroordeeld, open en ontvankelijk, gericht en actief, de tijd nemend.
1.1 Kunst onbevooroordeeld en op een persoonlijke manier benaderen.
1.2 ‘Anders’ en vooral trager kijken en luisteren.
1.3 Zich emotioneel en affectief openstellen voor kunst.
1.4 Inzien dat een kunstwerk betekenis heeft.
1.5 Kunstwerken als uniek en eigen benaderen.
1.6 Een positieve houding ontwikkelen t.a.v. de diverse betekenisgeving waartoe kunst kan
leiden.
1.7

Aanvaarden dat kunst zich niet beperkt tot schoonheid, toegankelijkheid en

genietbaarheid.
2 Gefundeerd reageren op de appèlwaarde die uitgaat van kunst, via een aantal
vaardigheden op het niveau van het zintuiglijke, het zintuiglijk-affectieve, het cognitieve, het
communicatieve, het stijlgevoelige, het esthetische en het transcendente.
2.1 Gericht kijken en luisteren naar kunst met kennis van de componenten van de beeld- en
muziektaal.
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2.2 Affecten en emoties verwoorden.
2.3 Onderzoekend en probleemoplossend kijken en luisteren naar kunst.
2.4 Een eigen begrippenkader opstellen en confronteren met een (minimale) bestaande
terminologie.
2.5 Een eigen methode ontwikkelen om een kunstwerk zinvol te analyseren om gevestigde
kunstinterpretaties kritisch te beoordelen.*107
2.6 Een persoonlijk en gefundeerd waardeoordeel vormen en formuleren over kunstwerken
en tegelijk voor het waardeoordeel van anderen openstaan.*
2.7 Een brede esthetische gevoeligheid ontwikkelen.
2.8 Ervaren dat kunstbeleving de gevoeligheid voor het transcendente kan aanscherpen.
3 De kijk- en luisterhorizon verbreden en opentrekken met betrekking tot diverse muzischcreatieve uitingen, zoals dans, design, film, muziek, architectuur, beeldende kunsten, ...
3.1 ... in een cultuur-historische context.
3.2 ... in een transculturele context (westerse en niet-westerse culturen en subculturen).*
3.3 ... in een transhistorisch perspectief (oud en nieuw).
3.4 ... in een psycho-biografisch perspectief (de persoon van de kunstenaar).
3.5 ... in een technologisch-wetenschappelijke context (nieuwe technieken en materialen
vroeger en nu).*
3.6 Sociologische, psychologische en filosofische interpretaties van kunstwerken herkennen,
benoemen en analyseren.*
4 Een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd te
blijven omgaan met kunst en cultuur
4.1 Met kunst buiten schoolverband omgaan.
4.2 Kritisch omgaan met het media-aanbod.
4.3 Muzisch-creatieve gevoeligheid ervaren als inspiratie om te functioneren in de eigen
leefwereld en om zich in te leven in die van anderen.
4.4 Bereid zijn om de verworven kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en te
integreren in het dagelijks handelen.
4.5 Opgroeien tot mondige cultuurmensen.
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Uit de leerdoelen is op te maken dat er naast werken aan het vergroten van kennis en ervaring
van cultuur, gewerkt wordt aan de attitude van de leerling ten aanzien van kunst en cultuur.
Het leerplan Esthetica biedt docenten de openheid om binnen de afbakening van
leerinhouden vrij om te gaan met leerstof. Daarom is in het leerplan geen koppeling tussen de
doelen en leerinhouden opgenomen. Wel wordt het belang van terugkoppeling van inhoud
naar de doelen in de vorm van evaluatie met leerlingen nadrukkelijk aanbevolen. Het leerplan
biedt vele mogelijkheden om de belevingswereld van de leerling als startpunt te nemen, maar
ook een kunstwerkgerichte benadering wordt als belangrijk genoemd en daarom wordt een
slingerbeweging tussen deze twee benaderingen aangeraden.108
In hoofdstuk twee en drie van het leerplan worden de leerinhouden en didactische
werkvormen voor het vak Esthetica in het fundamentele deel aangeboden en uiteengezet.
Daarnaast geeft het leerplan invalshoeken en voorbeelden van waaruit deze lessen ingericht
kunnen worden, zowel voor in het verplichte gedeelte als voor in de vrije ruimte. Ook biedt
het leerplan een hoofdstuk aan waarin suggesties worden gegeven voor het invullen van het
Vrije deel van het onderwijs aan de hand van een aantal thema’s. Dit gebeurt in hoofdstuk
vier en bestaat voornamelijk uit suggesties voor vakoverschrijdend werken, waarbij meerdere
vakken met één thema bezig zijn en waarin Esthetica steeds een van de vakken is. In
hoofdstuk vijf van het leerplan wordt toegelicht hoe evaluatie plaats kan vinden met
leerlingen en aandachtspunten opgesteld voor een eerlijke evaluatie. Hoofdstuk zes schrijft
over de randvoorwoorden van het vak en geeft een lijst met de minimale materiële vereisten.
Afsluitend is in hoofdstuk zeven een bibliografie opgenomen, waaruit docenten kunnen
putten voor bronmateriaal.
3.5.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: organisatie cultuurvakken - Nederland en
Vlaanderen
Richtlijnen voor het vak CKV zijn naar de eisen van het Ministerie van OCW vastgelegd
door de Stichting leerplanontwikkeling (SLO) in Handreiking schoolexamen en culturele en
kunstzinnige vorming HAVO/VWO. Deze richtlijnen hebben betrekking op het lesprogramma,
centrale examen, schoolvak, de eindtermen en mogelijkheden voor toetsing en weging.
In Vlaanderen wordt er binnen iedere onderwijsvorm binnen de onderwijsnetten
gebruik gemaakt van een eigen leerplan waarin de richtlijnen voor de organisatie en invulling
van het vak uiteen zijn gezet. Er zijn geen landelijke doelstellingen, inhoudseisen of
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verplichte didactische werkvormen. Ieder onderwijsnet beslist hierover zelf. Het Vlaams
Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs maakt gebruik van het leerplan Esthetica
Derde GRAAD ASO, geschreven door een leerplancommissie, bestaande uit begeleiders,
leraren en eventuele externe deskundigen op het gebied van het vak. Van dit leerplan wordt
gebruik gemaakt omdat deze de grootste onderwijsgroep in het ASO representeert en het
zodoende toch mogelijk is uitspraken te doen over de invulling van het vak Esthetica. Het
gebruik van dit leerplan vernauwt echter het beeld op de richtlijnen, omdat zij hoewel zij
bruikbaar zijn binnen verschillende onderwijsvormen, gespecificeerd zijn voor het Katholiek
Secundair Onderwijs.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn CKV en Esthetica verplichte vakken in de
bovenbouw. Met het aantal studielasturen wordt de tijdsbesteding vastgelegd die leerlingen
aan het vak CKV dienen te besteden. In Vlaanderen worden geen bepalingen gesteld aan het
aantal studielasturen voor het vak Esthetica. Er worden enkel drie verschillende voorbeelden
genoemd van de manier waarop Esthetica in het lesrooster kan voorkomen. Scholen zijn
autonoom in hoe zij de uren in- en aanvullen. Die vrijheid wordt in Nederland enigszins
beperkt of gespecificeerd door de aanduiding in studielasturen.
De algemene doelstellingen van CKV en Esthetica lijken met elkaar overeen te
komen. Beide vakken hechten waarde aan leerlingen ondersteuning te bieden in de
kennismaking en omgang met cultuur. Het Nederlandse doel wordt gespecificeerd aan de
hand van de vier beschreven domeinen waarin tevens wordt voorgeschreven hoe er aan deze
doelstelling gewerkt dient te worden. Uit de domeinen is op te maken dat het deelnemen aan,
kennis van en reflectie op cultuur belangrijk zijn om gemotiveerde keuzes te kunnen maken
op het gebied van kunst en cultuur. Het belang van persoonlijk gefundeerde beslissingen
nemen over wat waardevol is voor de leerling op het gebied van verschillende culturele
media, heeft de boventoon in de Nederlandse uitvoering van het vak. De Vlaamse uitvoering
van het vak wordt gespecifieerd aan de hand van leerplandoelstellingen. De doelstellingen
komen overeen met de domeinen van het Nederlands onderwijs. Er wordt gewerkt aan het
vergroten van kennis en ervaring van cultuur, en tevens aan de attitude van de leerling ten
aanzien van kunst en cultuur. Op het niveau van kennis wordt specifieker het belang van
kunstbeschouwing en kunsthistorische context benoemd. Aan de manier waarop docenten en
leerlingen dienen te werken worden geen eisen gesteld, er worden enkel richtlijnen gegeven.
CKV en Esthetica worden beide afgesloten op schoolniveau. In Nederland wordt
gewerkt met school- en landelijke examens. CKV heeft enkel een schoolexamen, maar
zonder het positief afsluiten van dit vak kan de leerlingen worden uitgesloten van deelname
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aan het centraal examen. Vlaanderen kent enkel schoolexamens. Scholen zijn autonoom in de
manier waarop zij het vak toetsen. Er wordt niet geschreven over het positief moeten
afronden van het vak om te kunnen slagen of dat negatieve cijfers kunnen worden
gecompenseerd met andere vakken.
Na bestudering van bovengenoemde onderwijsdoelstellingen valt op dat zowel
leerlingen als docenten in het Nederlandse onderwijsveld enigszins in het voordeel zijn. Door
de indeling in ‘domeinen’ is de afbakening van zowel de leerstof als de te volgen werkwijze
vrij duidelijk voorgeschreven en kun je ervan uitgaan dat elke leerling in het betreffende
onderwijs een vergelijkbaar aantal ervaringen heeft op zowel het gebied van cultuuruitingen
als verwerkingswijzen. Het voorgeschreven aanbod aan cultuuruitingen noemt naast
beeldende kunsten expliciet film, drama, dans, muziek en wereldliteratuur als leerstof en ook
wordt de CKV-docent hierin adequaat (na)geschoold. De domeinen-factor voorziet in een
eenheid in het leerplan en hierdoor mag je ervan uitgaan dat alle leerlingen die CKV hebben
gevolgd zowel inhoudelijk als emotioneel ‘naar behoren’ zijn begeleid. In het Vlaams
Esthetica-onderwijs speelt het gemis aan algemene praktische voorschriften bij de uitvoering
van het vak een rol bij het ontbreken van een duidelijke consensus.
Ik ben me bij het idealiseren van de Nederlandse situatie er volledig van bewust dat aan
beide zijden van de grens een bepaalde ‘narrenvrijheid’ is, maar zie kwalitatieve en
kwantitatieve verschillen met betrekking tot de omschrijving van cultuuronderwijs in het
algemeen. Kwalitatief vanwege de te toetsen werkwijze waarbij inhoud en beleving expliciet
als leerfactoren worden genoemd en kwantitatief vanwege het voorgeschreven aantal en
daardoor bredere leergebied van genoemde culturele werkvormen.

3.6 Niveaus kennisontwikkeling en overdracht
3.6.1 Niveaus kennisontwikkeling en overdracht CKV - Nederland
Zoals in paragraaf 3.2.1.1 HAVO/VWO beschreven, is sinds de invoering van de Tweede
Fase en het Studiehuis een bewuste ruimte gelaten aan de autonomie van de scholen. Deze
autonomie komt naar voren in het aangeboden lesmateriaal. Zo schrijft sociologie MarieLouise Daamen in haar proefschrift Cultuurdeelname en CKV: Studies naar effecten van
kunsteducatie op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs
(2010) dat docenten CKV redelijk uitlopende manieren kiezen waarmee ze de inhoud
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vormgeven.109 Het zelf maken/ontwikkelen van het lesmateriaal voert de boventoon bij het
vak CKV.
Toch wordt er op de website van het LKCA nog wel een opsomming van beschikbare
methoden weergeven, namelijk: De bespiegeling (uitgegeven door Noordhoff). KunstStof HAVO/VWO (uitgegeven door Lambo), Kunstwerk (uitgegeven door Malmberg), Palet HAVO/VWO (uitgegeven door ThiemeMeulenhoff), Signalement - HAVO/VWO (uitgegeven
door Lambo). Bij het ontstaan van het vak CKV werd vooral de methode Palet aan leerlingen
aangeboden. Nu worden dergelijke methoden nog enkel gebruikt als bron en
inspiratiemateriaal voor docenten. Omdat deze methoden weinig meer gebruikt worden,
zullen zij ook niet uitvoerig besproken worden. De praktijkstudie geeft een actueler beeld.
Daarom wordt er op dit onderdeel dieper in gegaan in het volgende hoofdstuk.
Met betrekking tot activiteiten kiezen leerlingen, zoals onder domein C in paragraaf
3.5.1 Organisatie van het vak CKV is uitgelegd, in principe zelf welke culturele activiteiten
ze ondernemen. Scholen zorgen daarbij soms voor sturing door een activiteit de school
binnen te halen of gezamenlijk naar bepaalde voorstellingen of musea te gaan.110 De in
paragraaf

3.4.1

Kunst-

en

cultuureducatiebeleid

NL

en

de

verbinding

met

cultuuronderwijs/CKV beschreven Cultuurkaart dient daarbij als financieel hulpmiddel. Naast
de lesmethode en de culturele activiteiten, speelt de docent een belangrijke rol bij de
overdracht van het vak. Vanwege de structuur van het onderzoek wordt daar verder op
ingegaan in paragraaf 3.7 De docent.
3.6.2 Niveaus kennisontwikkeling en overdracht binnen Esthetica - Vlaanderen
Binnen het vak Esthetica is het de taak van de docent te waken over de degelijkheid en de
kwaliteit, maar ook de inhoud van lesmateriaal. Hierbij wordt gewezen op het belang van een
evenwichtige spreiding van alle kunsttakken. Zoals geschreven in paragraaf 3.5.2 Organisatie
van het vak Esthetica, wordt net als in Nederland het cultuurvak niet aan de hand van een
methodeboek gegeven. Ook worden boeken niet genoemd in het leerplan. Uit enig
internetresearch zijn er wel een aantal methodeboeken te vinden, waaronder: De taal van de
kunst (uitgegeven door De Boeck), Een kijk op kunst (uitgegeven door De Boeck) en Kunst &
co (uitgegeven door Uitgeverij Pelckmans). Handboeken zijn volgens de schrijvers van het
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leerplan bedoeld als inspiratiemateriaal voor de leraar en als naslagwerk. Daarnaast wordt
benoemd dat er over beeld-, muziek- en filmtaal onnoemelijk veel literatuur bestaat. Daarom
vervolgt het leerplan met een uitgebreide literatuur- en bronnenlijst die volgens de schrijvers
interessant en bruikbaar kunnen zijn voor de docent.111
Omdat de handboeken nog maar weinig gebruikt worden in de les, worden deze
evenals de methodeboeken CKV niet verder beschreven. Kennis over de lesinhoud wordt
wederom tevens gehaald uit de praktijkstudie. Over culturele activiteiten, zoals
museumbezoeken en dergelijke, wordt in het lesplan of verdere literatuur ook niet
geschreven. Daarom wordt ook hiervoor doorgevraagd in de praktijkstudie.
3.6.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: niveaus kennisontwikkeling en overdracht Nederland en Vlaanderen
In zowel Nederland als Vlaanderen wordt er met betrekking tot niveaus van
kennisontwikkeling bewust autonome ruimte gelaten voor de scholen. Scholen hebben zelf de
controle over hoe zij werken aan de onderwijsdoelen in de manier van het lesaanbod. Er
wordt nauwelijks tot geen gebruik gemaakt van bestaand lesmateriaal, waardoor op basis van
de literatuurstudie weinig uitspraken hierover zijn te doen. Wel is te stellen dat door de
autonome ruimte binnen het lesaanbod veel afhangt van de kennis en ervaring van de docent.
Binnen de scholen zijn zij degenen die het aanbod voor de lessen ontwikkelen. Deze aanname
wordt echter vooral gestoeld op opgedane kennis uit het praktijkonderzoek. Daarom wordt
hier dieper op ingegaan in de praktijkstudie. Op het niveau van de overdracht van het
onderwijs wordt in Nederland op het gebied van culturele activiteiten enkel richting gegeven
aan de omvang ervan en niet aan de inhoud. In Vlaanderen zijn hiervoor helemaal geen
voorschriften. De docent speelt tevens een sleutelrol in de overdracht van de lesinhoud
onafhankelijk van wie het lesaanbod inricht. Hierop wordt verder ingegaan in de volgende
factor.
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3.7 De docent
3.7.1 Inleiding; de rol van de docent en diens autonomie
De docent speelt een belangrijke rol bij de overdracht van kennis op de leerlingen. In deze
paragraaf wordt deze rol en het belang ervan toegelicht. Vervolgens wordt de educatieve
achtergrond (het opleidingsniveau van de docent) uiteengezet.
Zowel onderzoek naar leren als naar doceren is erop gericht de invloed van docent op
leerling en de interactie tussen beiden in het onderwijsleerproces zo juist mogelijk te
begrijpen en waar mogelijk te kunnen verbeteren of optimaliseren. 112 De didactische
benadering van docenten houdt datgene in wat docenten denken en doen om een goede
docent te zijn.113 Hoe gedacht wordt over goed docentschap wordt bevraagd en uitgezocht in
onderzoek naar de professionele identiteit van docenten en in onderzoek naar
‘beroepsbeelden’, ideeën over wat men in het algemeen beschouwt als goede docenten. De
professionele identiteit gaat over het beeld dat (aankomend) docenten van zichzelf als docent
hebben en deze wordt gevormd door enerzijds persoonlijke en anderzijds beroepsgerelateerde
kennis, cognities, vaardigheden en competenties.114 Het beroepsbeeld daarnaast gezet, heeft
betrekking op coherente kenmerken die het algemeen beeld van de ‘docent’ beschrijven.
Zoals in 3.6.1 Inleiding beschreven, heeft een verschuiving plaatsgevonden in de
didactische aanpak naar aandacht voor het leerproces en de metacognitie van leerlingen. Deze
(veranderde) opvatting is er mede oorzaak van dat ook verschuivingen in de opvattingen over
doceren hebben plaatsgevonden. De aandacht hierin is namelijk verschoven van aandacht
voor het docentgedrag naar aandacht voor de praktijkkennis als kennisbasis voor docenten.115
Het onderwijs moet, ook vanuit het beleid vanuit de overheid/regering, worden
gestimuleerd om een eigentijdse invulling te geven aan vorming. Aandacht voor vorming
betekent de (beleef)wereld van leerlingen verbreden middels een brede overdracht van
cultuur. Cultuuroverdracht geeft namelijk oriëntatie. Vorming betekent ook dat de docent de
leerling(en) noties meegeven die richting wijzen of aangeven wat van waarde is. Vorming is
een wettelijke taak van scholen. Aandacht voor vorming is ook van groot belang omdat de
hedendaagse sociaal-culturele context erom vraag. De enorm dynamische en pluriforme
samenleving stelt namelijk hoge eisen aan jongeren, zowel op sociaal-maatschappelijk gebied
als op het gebied van persoonlijkheid en identiteit. Aandacht voor vorming bereidt hen
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daarop voor en helpt hen in die ontwikkeling. Daarom moet die aandacht voor vorming en
cultuuroverdracht op een eigentijdse wijze gebeuren. Vanuit die basis kunnen jongeren
ontdekken wat zij richtinggevend en waardevol vinden (bron: Onderwijs vormt.
Onderwijsraad, 2011).
Bovenstaande stelt de rol van de docent centraal. Om zich te kunnen vormen, hebben
jongeren namelijk, onder andere, docenten nodig die deskundigheid in pacht hebben, kennis
kunnen aanreiken en van daaruit bepaalde waarden of idealen in hun handelen (kunnen) laten
zien. Een docent is, met wie hij/zij is en hoe hij/zij handelt, altijd vormend bezig, bewust of
onbewust. Daarom is van belang dat docenten zich bewust zijn van deze voorbeeldrol of
vormende rol, zodat zij die doelbewust kunnen uitdragen en inzetten.
3.7.2 Educatieve achtergrond docent CKV - Nederland
Om in Nederland als leraar te kunnen worden benoemd, moet de leraar door middel van een
ho-getuigschrift (getuigschrift op hoger onderwijsniveau) kunnen aantonen dat hij/zij voldoet
aan de bekwaamheidseisen die in de betreffende wetten genoemd worden.116 Met betrekking
tot een lerarenbevoegdheid CKV betekent dit een eerstegraads diploma in één van de talen of
Kunstgeschiedenis en CKV/Kunst Algemeen.117 Deze bevoegdheid is te behalen door het
afronden van een universitaire educatieve master. Voorafgaand aan deze educatieve opleiding
dient een master in het vakgebied te zijn afgerond: een master in de talen, kunstgeschiedenis,
kunst- en cultuurwetenschappen èn aanverwante vakken - zoals algemene cultuurweten–
schappen, media en cultuur en theaterwetenschappen.118 In sommige gevallen is het bij
masters van aanverwante vakken nodig een schakelpakket te volgen alvorens er gestart mag
worden aan de educatieve master.
Je kunt tevens worden opgeleid tot docent beeldende kunst, dans, drama en muziek
aan een kunstvakdocentenopleiding. Deze onderwijsvorm leidt op voor het basisonderwijs,
het voortgezet onderwijs, HBO, volwassenenonderwijs en buitenschoolse educatie zoals
kunstencentra en muziekschool. Hieronder vallen ook de opleiding tot leraar in het VO
116
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Kunstgeschiedenis en CKV algemeen in het VO. De docentenopleiding lichamelijke
opvoeding en docentenopleiding voor kunstvakken zijn ongegradeerd. Het diploma geeft aan
dat men voldoet aan twee sets van bekwaamheidseisen voor zowel het voortgezet als het
middelbaar onderwijs. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit en de handhaving
middels wet- en regelgeving.
De opleidingen voor eerste, tweede en derdegraads onderwijs was in het verleden
geregeld via LO-aktes, MO-A en MO-B of eerstegraads bevoegdheden. De laatste kreeg men
via universitaire opleiding of -bij kunstvakken- als ‘kopstudie’ of eerstegraads docenten
opleiding aan een kunstacademie. Tweedegraads docenten volgden vaak de vervolgstudie tot
eerstegraads docent in deeltijdopleiding. De rechten verbonden aan dergelijke getuigschriften
worden behouden en staan in het besluit over bevoegdheden die vanaf augustus 2006 als
overgangsrecht gelden. Een derdegraads opleiding gaf voorheen de bevoegdheid voor het
LBO, MAVO en brugklas VO, een tweedegraads voor de hele onderbouw VO en het MBO.
De bovenbouwklassen HAVO-VWO krijgen bevoegd les van een docent eerstegraads (MOB).119
Volgens de cao Voortgezet onderwijs heeft iedere docent jaarlijks een
scholingsbudget van vijfhonderd euro. Het doel hiervan is de deskundigheid van de docent te
bevorderen. Bij- en nascholing wordt door verschillende aanbieders verzorgd, waaronder:
Pabo’s en hogescholen (dit betreft zowel cursussen als (post-HBO) opleidingen), provinciale
instellingen voor cultuureducatie (zoals kortlopende cursussen, teambegeleiding en
maatwerk), centra voor de kunsten (wederom een aanbod van kortlopende cursussen,
teambegeleiding en maatwerk), particuliere initiatieven en beroepsverenigingen van de
verschillen kunstvakken.
3.7.3 Educatieve achtergrond docent Esthetica - Vlaanderen
Docenten Esthetica in het tweede/derdegraads ASO, dienen in het bezit te zijn van een
getuigschrift dat aangeeft dat de houder ervan een pedagogische scholing gevolgd heeft. Een
bekwaamheidsbewijs bestaat uit twee elementen:
1 het basisdiploma: bijvoorbeeld een diploma van onderwijzer, diploma van licentiaat of
master.
2 een bewijs van pedagogische bekwaamheid (bijvoorbeeld diploma van geaggregeerde
119

Landelijk kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst (z.d.) ‘Bevoegdheden van kunstvakdocenten’, in: Landelijk
kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst. http://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs/kunstvakken-enckv/bevoegdheden-kunstvakdocenten (Geraadpleegd op 11-8-2015).

55

(universitaire lerarenopleiding) voor het hoger secundair onderwijs.
*NB: Wanneer men vakbekwaamheid in een of ander beroep of ambacht kan aantonen, is
het mogelijk om deze kennis of kunde te laten erkennen als bewijs van bekwaamheid om in dit
vak les te mogen geven.120
Er zijn in totaal meer dan zestig basisdiploma’s die met aanvulling van een
getuigschrift pedagogische bekwaamheid, de bevoegdheid geven om het vak Esthetica te
geven in het ASO. Vanwege de omvang van deze lijst is ervoor gekozen hier slechts enkele
voorbeelden te geven om de veelzijdig aan te tonen. De volledige lijst is opgenomen in
bijlage 1: Bekwaamheidsbewijzen ten behoeve van Esthetica.
Enkele voorbeelden van de basisdiploma’s zijn;
• Master in de kunstwetenschappen;
• Master in de muziek, muziektheorie-schriftuur
• Master in het drama;
• Licentiaat kunstgeschiedenis;
• Licentiaat productontwikkeling;
• diploma van archeoloog;
• diploma audiovisuele kunst animatie;
• diploma van meester in muziek jazz en lichte muziek.121
Bepaalde getuigschriften zoals dat van onderwijzer of kleuteronderwijzer, van een
universitaire lerarenopleiding of bachelor in onderwijskunde, voldoen aan de voorwaarde
voor het basisdiploma zowel als een op de onderwijsrichting afgestemd bewijs van
pedagogische competentie. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Bekwaamheidsdiploma tot het
geven van onderwijs tekenen/plastische opvoeding in het secundair onderwijs van de 2e en 3e
graad’ en ‘Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs’. 122 Specifieke informatie over
bijscholing voor het vak Esthetica wordt op de website van het Vlaams Ministerie Onderwijs
en vorming niet beschreven.
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Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming (z.d.) ‘Wat is een bekwaamheidsbewijs’, in: Leerkrachten databank
http://www.ond.vlaanderen.be/leerkrachtendatabank/bekwaamheidsbewijzen/ (Geraadpleegd op 11-8-2015).
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http://www.ond.vlaanderen.be/leerkrachtendatabank/bekwaamheidsbewijzen/ (Geraadpleegd op 11-8-2015).
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3.7.4 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: de docent - Nederland en Vlaanderen
De docent speelt een centrale rol in het onderwijs. Om zich te kunnen vormen, hebben
jongeren namelijk, onder andere, docenten nodig die deskundigheid in pacht hebben, kennis
kunnen aanreiken en van daaruit bepaalde waarden (gestuurd vanuit de publieke waarde van
cultuuronderwijs opgesteld door de overheid) of idealen in hun handelen (kunnen) laten zien.
Een docent is, met wie hij/zij is en hoe hij/zij handelt, altijd vormend bezig, bewust of
onbewust. Daarom is van belang dat docenten zich bewust zijn van deze voorbeeldrol of
vormende rol, zodat zij die doelbewust kunnen uitdragen en inzetten.
Van de docent in zowel Nederland als in Vlaanderen wordt verwacht dat zij een
diploma hebben behaald op zowel vakinhoudelijk als op didactisch niveau. Uitzonderingen
hierop zijn de opleidingen die vakinhoud en didactiek in de opleiding met elkaar verbinden,
zoals bijvoorbeeld de eerstegraads opleidingen Docent Beeldend Vormen in Nederland en
Docent Plastische Vorming in Vlaanderen. Het verschil op het niveau van de vakinhoudelijke
opleidingen ligt vooral in de omvang en vakinhoudelijke breedte van het onderwijs. De
Nederlandse vakinhoudelijke opleidingen zijn voornamelijk masters in de talen,
kunstgeschiedenis, kunst- en cultuurwetenschappen èn aanverwante vakken - zoals algemene
cultuurwetenschappen,

media

en

cultuur

en

theaterwetenschappen.

De

Vlaamse

vakinhoudelijke opleidingen zijn veel breder. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook opleidingen
tot productontwikkeling, archeologie en audiovisuele kunst en animatie. Voor de uitvoering
van het vak Esthetica betekent dit dat de vakkennis van de Vlaamse docent zeer specifiek kan
zijn, wat nadelig kan blijken wanneer er medium-breed gewerkt dient te worden. Echter is dit
ook een gevaar voor Nederlandse docenten met een vakspecifieke opleiding in één van de
talen of kunstgeschiedenis, waarin tevens minder ruimte is voor medium-breed onderwijs.
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Hoofdstuk 4. Praktijkstudie
4.1 Inleiding
Zoals in de literatuurstudie al werd geschreven, spelen docenten een belangrijke rol
bij de invulling en uitvoering van het vak. Ook zijn zij degenen die in de praktijk staan
waardoor zij vanuit de eigen vakkennis de praktische invulling van het cultuuronderwijs
kunnen verhelderen. De in hoofdstuk twee theoretisch kader vastgestelde onderzoekpijlers
vormen net als binnen de literatuurstudie in dit hoofdstuk de onderzoekcategorieën. De
categorieën zijn: cultuureducatiebeleid, organisatie cultuur-onderwijs, niveau en invulling
van kennisontwikkeling en overdracht en de docent. Omdat er in de literatuurstudie minder
bruikbare informatie te vinden was over het niveau en invulling van kennisontwikkeling en
overdracht: lesmethodes en activiteiten, worden deze onderdelen in de praktijkstudie
uitgebreider behandeld. De gestelde interviewvragen en uitgewerkte transcripten zijn in
verband met de omvang ervan in bijlage 2: Transcripten interviews opgenomen. Hieronder
wordt de informatie uit de interviews per categorie gebundeld behandeld. De
interviewresultaten zijn opgesplitst in Nederlandse en Vlaamse resultaten, waarna een
tussentijdse vergelijkingsanalyse volgt per onderdeel.
Er zijn in totaal zes interviews afgenomen; drie interviews met docenten CKV in
Nederland en drie interviews met docenten Esthetica in Vlaanderen. De docenten uit
Nederland werken allen op reguliere middelbare scholen. De docenten uit Vlaanderen werken
allen op scholen die binnen het Vrij gesubsidieerd Onderwijs (VGO) vallen. Qua omvang
zijn deze onderwijsvormen het grootst. Onder de zes participanten werken vier docenten op
scholen met confessionele grondslag, hiervoor is gekozen omdat deze zowel in Nederland als
in Vlaanderen de meerderheid van de scholen omvatten; en twee scholen met een niet
confessionele grondslag, maar met een belangrijke plaats voor cultuur binnen het onderwijs,
namelijk

een

Nederlandse

cultuurprofielschool

en

een

Vlaamse

methodeschool;

Steinerschool. Deze onderwijsvormen maken een groot deel uit van het totale onderwijs en
bieden voor dit onderzoek een interessant vergelijk door grotere aandacht voor cultuur.123
123

Centraal Bureau voor de Statistiek (4-8-2015). ‘Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag’,
in: Centraal Bureau voor de Statistiek. & Vries, R. De (2007). Onderwijsstructuren, beroepsopleiding en systemen voor
volwassenenvorming in Europa. België – Vlaamse Gemeenschap – 2007. Brussel: Ministerie Onderwijs en Vorming: p. 6.
Te raadplegen op: http://www.ond.vlaanderen.be/eurydice/downloads/STRUCTUREN_NL_2007_DEP.pdf (Geraadpleegd
op 4-8-2015). & Departement Onderwijs en Vorming (2014). Vlaams onderwijs in cijfers. Brussel: Departement Onderwijs
en Vorming: p.16. Te raadplegen op: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2013-2014/VONC_1314/VONC_2013_2014_Integraal.pdf (Geraadpleegd op 4-8-2015).
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Binnen al de deelnemende scholen zijn de vakken CKV/Esthetica verplicht, met de
bijzonderheid dat Esthetica binnen de Steinerschool verspreid is over verschillende vakken.
In verband met de structuur van dit hoofdstuk komen de categorieën in een andere
volgorde voor dan in het vorige hoofdstuk. Er wordt begonnen met de categorie: de docent.
Voorafgaand aan deze categorie worden eerst de geselecteerde docenten voorgesteld en
daarna worden zij gekoppeld aan de vorm van onderwijs die zij geven.

4.2 Participanten
4.2.1 Nederlandse participanten
Mevrouw Otten is docente op het Almende College, locatie Isala. Het Almende College is
een (van oorsprong katholieke) scholengemeenschap voor voorgezet onderwijs in Silvolde,
die valt onder de gemeente Oude IJsselstreek. De locatie Isala biedt leerlingen de
onderwijsrichtingen HAVO en VWO. Het bestuur van de school is in handen van de
Stichting Achterhoek VO. 124 Sinds leerjaar 2013-2014 biedt het Isala vier verschillende
keuzestromen aan in de onderbouw. Op deze wijze wil de school leerlingen ondersteunen op
het gebied van persoonlijke talentontwikkeling. Een van deze vier stromingen is de stroming
kunst en cultuur.125
Mevrouw Schreur is docente aan de brede katholieke scholengemeenschap Marianum
en verzorgt voortgezet onderwijs in de plaatsen Groenlo en Lichtenvoorde voor VMBO,
HAVO en VWO. De locatie in Groenlo biedt HAVO en VWO. De scholengemeenschap
maakt samen met twaalf andere instellingen deel uit van de Stichting Carmelcollege. 126
Meneer Beerten is docent op het Rembrandt College, een openbare school in
Veenendaal. Het Rembrandt College heeft twee locaties waarop les wordt gegeven binnen de
afdelingen VMBO-T, HAVO en VWO. Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool.
Het cultuurprofiel is een van de speerpunten binnen het strategisch beleidsplan van de school.
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Almende College (z.d.) Schoolgids Almende College locatie Isala 2014-2015: p. 3, 6. Te raadplegen op:
http://www.almende-isala.nl/Portals/0/almende/Hilde/schoolgidsen/SG%20isala%201415-2.pdf (Geraadpleegd op 15-82015).
125
Almende College (z.d.) ‘Stromingen’, in: Almende College, Isala. http://www.almendeisala.nl/Isala/Onzelocatie/Onderwijs/Stromingen.aspx (Geraadpleegd op 15-8-2015).
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Marianum scholengemeenschap (z.d.) Uitgebreide schoolgids: p.6. Te raadplegen op:
http://www.marianum.nl/UserFiles/schoolgids_1415_web.pdf (Geraadpleegd op 15-8-2015).

59

Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in brede culturele en kunstzinnige zin.127
Het Rembrandt College valt onder het bevoegd gezag van de Gemeente Veenendaal.
4.2.2 Vlaamse participanten
Meneer Jacobs is docent binnen het secundair onderwijs van de Sint-Ludgardisschool in
Antwerpen. De Sint-Ludgardisschool biedt kleuter, lager en secundair onderwijs en maakt
deel uit van de koepel Katholiek Vlaams Onderwijs en van de scholengemeenschap Lieven
Gevaert. De school biedt onderwijs op ASO en TSO niveau aan. 128
Mevrouw Roux is docente op de Antwerpse middelbare Steinerschool. De
school bereidt via het ASO-niveau voor op hogere studies. Naast een stevige intellectuele
pijler staat de school bekend vanwege zijn creatieve uitingen. De school biedt één
studierichting welke leerlingen gedurende de hele schoolcarrière volgen. Deze richting
kenmerkt zich door de kunstzinnige leermethode die door alle vakken heen schijnt.129
Mevrouw van Loo is docente op het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (SASK), te
Brugge. Het onderwijs in SASK wordt ingericht door de vzw130 Katholiek Onderwijs Sint
Trudo en behoort tot de Scholengemeenschap Sint Maarten.131 Het SASK biedt kleuter, lager,
en humaniora onderwijs (ASO).

4.3 De docent
4.3.1 De docent; opleiding en ervaring - Nederland
Om docente te worden heeft mevrouw Otten eerst de Pedagogische Academie (tegenwoordig
de PABO) afgerond. Daarna heeft zij de eerstegraad opleiding Docent Tekenen gedaan aan
de kunstacademie, waarna zij een jaar uitvoerend heeft gewerkt als kunstenares. Vervolgens
is zij les gaan geven en staat ze inmiddels tweeëntwintig jaar voor de klas. Mevrouw Otten
geeft in de bovenbouw de vakken CKV, Kunst-Algemeen en het examen-praktijkvak Kunst:
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Beeldende Vorming. Tevens geeft zij Beeldende Vorming in de onderbouw en is zij docente
binnen de Kunst en Cultuur-stroming.
Meneer Beerten heeft de opleidingen Docent Handvaardigheid en Docent Tekenen
gevolgd aan de kunstacademie. Tevens heeft hij de opleiding culturele antropologie gevolgd.
In het verleden heeft hij onder andere gewerkt bij het nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling en heeft hij in commissies gezeten die meedenken over vernieuwingen
binnen het vak CKV. Meneer Beerten is inmiddels vijfentwintig jaar docent. Hij geeft in de
bovenbouw HAVO/VWO de vakken CKV, Kunst Algemeen en Kunst: Beeldende Vorming.
Daarnaast geeft hij les in CKV op het VMBO-T en in de onderbouw Beeldende Vorming.
Mevrouw Schreur heeft eerst een tweedegraads docentenopleiding gedaan, daarna een
kopstudie docent Beeldende Vorming aan de kunstacademie. Mevrouw Schreur staat
inmiddels vijftien jaar voor de klas en geeft in de bovenbouw voornamelijk de vakken Kunst:
Beeldende Vorming (vlakke kant), Kunst Algemeen en in de onderbouw Beeldende
Vorming. Tot twee jaar terug gaf zij het vak CKV.
Alle drie de docenten geven aan een speciale opleiding te hebben gedaan voor het vak
CKV, namelijk de opleiding kunstcoördinator CKV. Dit heeft te maken met dat het vak
destijds opgezet moest worden. Mevrouw Schreur voegt daaraan toe dat wanneer je
kunstcoördinator op school wilt zijn, je de opleiding ook nodig hebt. Tevens behoort zij tot de
eerste lichting die ook direct afstudeerde op de vakken CKV 1, 2 en 3 (tegenwoordig CKV,
Kunst Algemeen en Kunst uitvoerend (beeldende vorming) dus nam CKV al een plaats in
binnen haar basisopleiding.
Alle drie de docenten hebben een achtergrond in Beeldende Vorming. Mevrouw
Otten en mevrouw Schreur geven beiden aan dat ondanks dat je alle media binnen het vak
CKV evenredig aan bod laat komen, je wel merkt dat beeldend je voorkeur heeft. Dat dit de
ingang is van waaruit je werkt, omdat je hier het meest vertrouwd mee bent. Later komen
daar wel andere media bij. Meneer Beerten geeft echter aan dat dit in zijn werken niet
doorschijnt, omdat CKV meer over inhoud dan over materiaal gaat. CKV is een
kennismaking met kunst en cultuur. Het gaat zijns inziens over uitstraling en betekenis. CKV
is veel breder dan alleen beeldend. Het vak gaat onder andere ook over muziek en dans. Met
een kennismaking in kunst en cultuur kun je volgens meneer Beerten ook niet de diepte
ingaan, het moet veel oppervlakkiger blijven. “De algemene canon aan cultuurgeschiedenis
kun je bijvoorbeeld ook niet behandelen, daar is veel te weinig tijd voor en het is niet het doel
van het vak”, aldus meneer Beerten.
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4.3.2 De docent; opleiding en ervaring – Vlaanderen
Meneer Jacobs staat inmiddels twintig jaar voor de klas. Hij is begonnen met het geven van
het vak Kunstgeschiedenis op een andere school. Dat vak geeft hij nu niet meer, nu is het
voornamelijk Geschiedenis en Esthetica en daarnaast een stukje (wetenschappelijk) Tekenen.
Meneer Jacobs heeft op de universiteit Kunstgeschiedenis gestudeerd, destijds heette dat nog
licentiaat Kunstgeschiedenis, tegenwoordig een master Kunstgeschiedenis. Vervolgens heeft
hij zijn pedagogische bekwaamheid gehaald in de vorm van een docentenopleiding plastische
opvoeding. Meneer Jacobs interesseert zich voornamelijk in schilder- en beeldhouwkunst,
omdat zijn opleiding ook kunstgeschiedenis geweest is. Binnen zijn lessen geeft hij aan dat
de nadruk vooral ligt op leerlingen leren omgaan met kunst en dat er meerdere manieren zijn
om naar cultuur te leren kijken. Verder gaan dan iets is wel/niet mooi. Een kunsthistorisch
overzicht meegeven aan de leerlingen is daarbij niet het hoofddoel. Binnen het vak Esthetica
zit men meer op het niveau van de beleving.
Mevrouw Roux geeft ongeveer negentien jaar les. De vakken die zij geeft zijn:
Kunstgeschiedenis, Architectuurgeschiedenis, Architectuur ontwerpen, Tekenen (Plastische
Opvoeding) en Boekbinden. Zij heeft gestudeerd aan de Academie in Monumentale Kunsten,
waaronder schilderen en weven. Weven is daarbinnen haar hoofdrichting geweest. Hoewel
weven haar hoofdvak is, zie je dit niet terug in het te geven onderwijs. Mevrouw Roux geeft
aan wel geprobeerd te hebben dit te integreren in het begin van haar carrière, maar dat je de
vakken meer algemeen geeft en dat dit niet te doen is bij weven.
Mevrouw van Loo staat ongeveer zestien jaar voor de klas. Zij geeft Esthetica aan de
derde graad van het ASO en muzikale opvoeding in de eerste en tweede graad. In haar studies
heeft zij op de academie een licentiaat in Archeologie behaald. Zij is voornamelijk expert in
oudheidkunde en wel de Romeinse oudheid. In haar lessen komt dit niet naar voren, omdat zij
zich vooral focust op de periodes vanaf de achttiende eeuw en uit praktische overwegingen
de tijdslijn chronologisch verdeeld is. In het zesde jaar geeft zij het vak Esthetica, waarbij zij
instapt vanaf de achttiende eeuw. Haar collega geeft in het vijfde jaar les over periodes
hiervoor.
Alle drie de docenten geven aan geen specifieke opleiding te hebben gehad in
Esthetica. Meneer Jacobs licht dit toe dat wanneer je in Vlaanderen op de academie in de
richting van cultuur hebt gestudeerd, letteren en/of wijsbegeerten en vervolgens een opleiding
tot docent hebt gedaan, je het vak Esthetica kunt geven. Mevrouw van Loo vult dit aan met
dat zij nascholing volgt naar actuele onderwerpen.
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4.3.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: de docent - Nederland en Vlaanderen
De diepgang in de studie van alle genoemde kunstdocenten is grotendeels vergelijkbaar.
Allen hebben op kunstacademie of universitair niveau een beroepsopleiding gedaan waarin
kunstgeschiedenis een onderdeel van de opleiding vormde. Het is ook niet verwonderlijk dat
het onderdeel geschiedenis van de beeldende kunst bij allen bekend terrein is bij het
verzorgen van hun lessen en bij de inhoud ervan. Vooral meneer Beerten meldt bij het vak
CKV een bredere insteek te hanteren dan alleen de beeldende. De Nederlandse docenten
geven verder aan speciaal voor hun vak CKV een scholing dan wel nascholing te hebben
gevolgd. De Vlaamse docenten geven aan voor Esthetica geen specifieke opleiding te hebben
gehad, maar via een kunstzinnige opleiding en een aanvullende onderwijsbevoegdheid dit
vak bevoegd te geven. Overigens kwam uit de literatuurstudie ook naar voren dat in
Nederland een eerstegraads docent in de kunstvakken (beeldend, dans, drama, muziek) en een
eerstegraads docent in alle talen bevoegd is voor het vak CKV.

4.4 Organisatie cultuurvakken
4.4.1 Organisatie cultuuronderwijs - Nederland
Zoals uit de literatuurstudie al blijkt, staan de richtlijnen op het gebied van de organisatie van
CKV vast. HAVO heeft 120 studielasturen en VWO 160 studielasturen. De docenten geven
aan dat dit in HAVO-4 wordt gegeven en in VWO-4, maar soms is het ook verspreid over
VWO-4 en VWO-5 of een stukje in VWO-5 in de vorm van een project. Op het niveau van
toetsing geven alle drie de docenten aan dit te doen op grond van de in de literatuurstudie
beschreven vier domeinen. Daarbinnen wordt onder andere gekeken naar praktische
opdrachten, lesbrieven, presentaties, het kunstdossier en natuurlijk de CA’s. De vakken
worden

uiteindelijk

op

het

rapport

genormeerd

op

het

niveau

van

onvoldoende/voldoende/goed of heel goed.
De doelen die de overheid stelt, gericht op het cultuuronderwijs en de afstemming
daarvan, worden volgens de docenten niet actief bestudeerd. Meneer Beerten geeft hierover
aan dat zij erop vertrouwen die doelen te halen, omdat ze gedegen kennis in huis hebben.
Persoonlijke ontwikkeling is het belangrijkste doel van kunsteducatie op zijn school. Het
kunnen zien van een relatie tussen jezelf en de kunsten, en tussen jezelf en anderen blijkt dus
belangrijk. “Kunst is niet iets uit een boek, maar een standaard onderdeel van ons allemaal en
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van ons leven”, aldus meneer Beerten. Mevrouw Schreur verwijst hierbij nog naar het belang
van het in contact brengen van leerlingen met kunst en cultuur.
4.4.2 Organisatie cultuuronderwijs - Vlaanderen
Uit de literatuurstudie werd al bekend dat in Vlaanderen scholen zelf vorm geven aan het
aantal lesuren en -weken voor vakken, waaronder het vak Esthetica. De docenten beaamden
dit tijdens de interviews. Mevrouw van Loo geeft aan dat iedere school Esthetica anders kan
vormgeven. Op haar school wordt het vak over twee jaar verspreid. Dit is ook het geval op de
school van meneer Jacobs. Hij geeft aan dat hiervoor gekozen is om zodoende meer accenten
te kunnen leggen binnen het vak. Mevrouw Roux geeft aan dat het vak Esthetica bij haar op
school uit verschillende vakken bestaat en niet één specifiek vak is. Esthetica begint al in de
tweede graad. De vakken Architectuur, Tekenen en Boekbinden worden voornamelijk in de
derde graad gegeven. In de tweede graad wordt Kunst- en Cultuurgeschiedenis gegeven. Dit
alles samen vormt op haar school het vak Esthetica. Daarnaast worden de vakken Muziek en
Muziekgeschiedenis ook nog gegeven en komen onderdelen zoals theater en poëzie terug
binnen de taalvakken. Hoewel er dus geen specifiek vak Esthetica is, worden cultuur en
meerdere uitingen daarvan behandeld binnen meerdere vakken. Qua omvang betekent dit ook
dat er meer uren zijn voor kunst- en cultuuronderwijs. Er moet echter niet vergeten worden
dat er op de andere scholen, zowel in Nederland als in Vlaanderen ook nog andere kunst- en
cultuurvakken zijn naast CKV/Esthetica.
Het leerplan Esthetica Derde GRAAD ASO beschrijft een aantal leerplan
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn niet gekoppeld aan leerinhouden om zodoende docent
vrij om te kunnen laten gaan met de leerstof. Ook aan de toetsing zijn geen regels
gekoppeld.132 Hoewel scholen vrij zijn in de invulling, valt tijdens de interviews op dat de
geïnterviewde scholen op gelijkmatig niveau toetsen. Meneer Jacobs geeft aan dat de
leerlingen voor Esthetica twee examens moeten maken. De docent bepaalt zelf de vorm van
het examen. Daarnaast worden leerlingen beoordeeld op werkjes en tussentijdse toetsen. Ook
mevrouw Van de Loo handhaaft deze methode van twee grote toetsen/examens rond kerst en
juni. Tussentijds maken de leerlingen per thema een opdracht. Mevrouw Roux geeft aan dat
zij binnen haar onderwijs op een ander niveau toetst. Hoewel ook zij toetsen geeft, volgen
deze elkaar sneller op, namelijk om de drie weken. Daarnaast wordt een schrift waarin
132
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leerlingen noteren en tekenen beoordeeld (voor de vakken kunst en architectuurgeschiedenis)
en krijgen de leerlingen een dagtoets in de vorm van de vraag van vandaag. Grote examens
twee keer per jaar vinden niet plaats. Dit toont ook direct het verschil van toetsing tussen het
Steiner en Katholiek Onderwijs.
4.4.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: organisatie cultuurvakken – Nederland en
Vlaanderen
Uit het vorige komt een accentverschil naar voren tussen de Nederlandse en de Vlaamse
opvattingen met betrekking tot de onderzochte kunstvakken CKV en Esthetica. De
Nederlandse docenten benadrukken bij CKV hun leerstof grotendeels uit te dragen door
middel van ervaring en beleving. Hierbij is het van belang dat een leerling de
(voorgeschreven) domeinen culturele activiteiten, en reflectie en kunstdossier naar behoren
uitvoert. Bij de Vlaamse docenten speelt kennis van de leerstof, welke ook getoetst wordt
volgens normering in de vorm van cijfers, een grotere rol. Ook is daar de leerstof niet
voorgeschreven, terwijl in Nederland spreiding over disciplines als Beeldende vorming,
Dans, Drama, Literatuur, Muziek en Film expliciet worden genoemd als vak-onderdelen in de
examenregeling met betrekking tot culturele activiteiten.

4.5 Niveaus en invulling van kennisontwikkeling en overdracht
4.5.1 Niveau en invulling van kennisontwikkeling en overdracht - Nederland
4.5.1.1 Materiaalkeuze: lesmethodes en –brieven
Alle drie de docenten geven aan dat zij geen gebruik maken van bestaande methodes voor het
vak CKV. Mevrouw Otten en mevrouw Schreur geven aan in het verleden ooit de methode
Palet te hebben gebruikt. Het positieve van het hanteren van een methode is volgens
mevrouw Otten dat aanreiking natuurlijk wel makkelijk is. Je hebt materiaal voorhanden,
maar wat zwaarder telt, is dat de methode heel beperkt en onhandig was in verband met
rechten op video-, geluids- en beeldmateriaal. Dit maakt de methode erg kostbaar. De
kostbaarheid van de methode is volgens de andere twee docenten ook een probleem.
Daarnaast zegt meneer Beerten dat kunstdocenten geen voorstander zijn van het hanteren van
methodes. Het gaat namelijk niet om opdrachtjes maken, maar om te leren hoe om te gaan
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met een probleem. Dit is ook wat mevrouw Schreur aangeeft: alleen met vraagjes omgaan is
oersaai. Je haalt veel meer uit kijken naar de actualiteit.
De docenten in Nederland ontwikkelen dus zelf eigen materiaal. Ze zijn steeds bezig
met het actueel houden en het bedenken van nieuwe lessen. Bij mevrouw Schreur zijn de
verschillende disciplines de ingang van waaruit leerlingen activiteiten gaan ondernemen. Zij
werken vooral vanuit praktijkopdrachten waarna reflectie volgt. Methodeboeken zoals die
van Palet zijn wel gebruikt om stukjes informatie uit te pakken van waaruit zij zelf verhalen
vlechten. Het laten zien en het ‘hoe’ te kijken naar cultuur komt in een boek zoals Palet
namelijk wel goed naar voren.
Mevrouw Otten zegt vooral activerend materiaal te ontwerpen, omdat de leerlingen bij CKV
vooral iets willen doen.
Het materiaal dat gebruikt wordt binnen de lessen halen de docenten overal vandaan;
tv, internet (Youtube, Digischool, Kennisnet), kranten, collega’s en is erg actueel. Meneer
Beerten geeft aan dat de verschillende docenten veel voorstellingen en tentoonstellingen zien,
waardoor zij in de les dicht op de actualiteit kunnen zitten. Mevrouw Schreur geeft aan dat
het vak CKV in het begin een grotere sectie had met docenten die geïnteresseerd zijn in
verschillende disciplines en van daaruit modules hebben geschreven. Er is ruimte om te
vernieuwen, maar dit is niet altijd noodzakelijk. De modules zijn zo ingericht dat erop voort
kan worden geborduurd. Mevrouw Otten geeft aan dat het algemene deel van CKV gelijk
blijft, maar specifiek wordt steeds weer afgestemd op de leerlingen en de actualiteit. Eigen
lesbrieven worden dus door de jaren heen ook steeds weer aangepast.
Met betrekking tot de afstemming van het materiaal op de eindtermen: de docenten
geven aan dat, omdat het vak geen eindexamen heeft je er als docent vooral zelf iets van
maakt. Meneer Beerten zegt dat het vooral gaat over groei en houding en dat kan moeilijk in
de vorm van examentermen getoetst worden. Doelen mogen daarom ook niet te specifiek
zijn. De waarde van kunst zit volgens hem hierin dat iedereen er op eigen niveau mee bezig
kan zijn, dus zijn er geen neutrale algemene termen. De weg is belangrijker dan het resultaat.
Objectieve normen zijn zijns inziens flauwekul. Mevrouw Otten geeft aan dat het prikkelen
van de leerling om zelf aan de slag te gaan het belangrijkst is. De domeinen die in het vak
beoordeeld worden, komen via opdrachten en CA’s toch naar voren. Ook mevrouw Schreur
zegt dat alle leerlingen moeten kunnen aanhaken en een flinke stap verder komen. Er wordt
geen gebruik gemaakt van vastliggende beoordelingscriteria, omdat het vak op gevoel wordt
gegeven. Als docent heb je ervaring en omdat je het al jaren geeft, weet je waar de accenten
moeten liggen.
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4.5.1.2 Culturele activiteiten
De hoeveelheid culturele activiteiten (CA’s) voor het vak liggen vast in het landelijk
curriculum: HAVO onderneemt zes activiteiten en VWO acht.133 Uit de interviews blijkt dat
de docenten ook een aantal van deze activiteiten voor de leerlingen organiseren.
Mevrouw Otten geeft aan dat er vanuit haar school jaarlijks vier activiteiten
georganiseerd worden: de docenten halen Introdans (dans), Oostpool (theater) de school
binnen. Daarnaast gaan ze samen met de leerlingen naar een filmhuis voor film en
behandelen ze cultureel erfgoed in de omgeving. Voorheen waren het slechts twee
activiteiten die vanuit de school georganiseerd werden, maar de docenten merkten op dat
leerlingen graag aan meer vanuit school georganiseerde CA’s deelnemen.
Meneer Beerten vertelt dat kinderen die ook het vak Kunst Beeldend hebben, op
excursie gaan en dat deze leerlingen de activiteiten mogen meenemen in het CA-traject.
Daarnaast worden er verschillende kaarten voor een lokaal theater verdeeld onder de
leerlingen en gaan zij vanuit school één dag naar Amsterdam waar de leerlingen op die dag
uit drie activiteiten moeten kiezen.
Mevrouw Schreur geeft aan dat niet alle activiteiten van te voren door de docenten
wordt gepland, omdat leerlingen ook zelf moeten ondernemen. Wel gaan alle leerlingen uit
de vierde klas mee naar Amsterdam waar de leerlingen een museumactiviteit moeten kiezen.
Het filmhuis is ook een geplande activiteit vanuit school. Daarnaast kunnen leerlingen zich
inschrijven voor activiteiten, zoals een bezoek aan een uitvoering van de Mattheuspassion of
voor dansvoorstellingen waar docenten naartoe gaan. Het is aan de leerlingen om hiervoor te
kiezen. De activiteiten waar leerlingen vooral graag voor kiezen, zijn volgens de docenten
film, muziekconcerten (vooral popconcerten en festivals zoals Pinkpop) en cabaret.
4.5.1.3 Verhouding aanbod verschillende media
Op het niveau van verschillende media die binnen het vak behandeld worden, merken de
docenten op dat dit afhankelijk is van de docent en geplande activiteiten. Zo zegt meneer
Beerten dat wie als invalshoek beeldend heeft, daar ook zijn zwaartepunt zal leggen. Er
komen echter wel meerdere disciplines aanbod, maar de docent legt zelf de accenten.
Mevrouw Otten geeft hierover aan dat de door school geplande CA’s hier ook een rol bij
spelen. Wanneer er een dansactiviteit gepland wordt, krijgt dit medium meer aandacht.
Mevrouw Schreur geeft aan dat de media redelijk gelijkwaardig aan bod komen, omdat je
133
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daar ook minder diepgaande kennis voor nodig hebt en het vooral gaat om het verwoorden
van een mening ten aanzien van cultuur: wat haal je eruit?
4.5.1.4 Inhoudelijke klemtonen CKV
De inhoudelijke klemtoon binnen het vak ligt volgens de docenten op de actualiteit.
Mevrouw Otten geeft hierover aan dat in de les praktische thema’s voorbij komen en dat de
voorbereiding op de culturele activiteiten en het kunstdossier veel aandacht krijgen. Meneer
Beerten geeft aan dat vooral persoonlijke ontwikkeling binnen een diversiteit van
verschillende disciplines de nadruk heeft. Het met elkaar in gesprek gaan over de
onderwerpen. De inrichting op disciplines wordt ook door mevrouw Schreur genoemd naast
recente ontwikkelingen binnen kunst.
Binnen het vak wordt niet specifiek op andere culturen buiten de Westerse cultuur
ingegaan. Soms brengen leerlingen die volgens meneer Beerten vanuit hun eigen bagage in.
Mevrouw Schreur zegt hierover de Oosterse cultuuruitingen aan te grijpen om tegenstellingen
te kunnen laten zien. Mevrouw Otten geeft aan dat er vooral op de Westerse cultuur gefocust
wordt binnen het vak.
4.5.1.5 Relatie CKV met overige kunstvakken en andere scholen
Op de vraag in hoeverre de verschillende kunstvakken met elkaar verbonden zijn, geeft
mevrouw Otten aan dat dit afhankelijk is van wie het vak geeft. “Als je als docent meerdere
kunstvakken geeft, kun je ze meer linken aan elkaar”, aldus mevrouw Otten. Meneer Beerten
geeft aan dat er raakvlakken zijn tussen Kunst Algemeen en CKV, maar dat het lessen aan
twee verschillende doelgroepen betreft. Daarom moeten de vakken juist gescheiden zijn om
zodoende het verschil hiertussen ook aan de leerlingen te laten zien. Alle leerlingen moeten
CKV volgen, daarom blijft het vak meer aan de oppervlakte, waar de vakken Kunst
Algemeen en Kunst Beeldend meer de diepte in gaan. Mevrouw Schreur geeft ook aan dat de
vakken inhoudelijk nauwelijks met elkaar in verbinding staan, omdat de focus bij CKV meer
ligt op hoe de leerling kunst beleeft en op de andere kunstvakken theoretische en praktische
verdieping volgt. Ook vakoverstijgend geeft mevrouw Schreur aan minimale verbindingen te
zien met de talen, bijvoorbeeld bij het onderdeel Wereldliteratuur. Dit komt vooral doordat
dit organisatorisch lastig is.
De ondervraagde docenten zijn niet echt op de hoogte van hoe collega’s op andere
scholen het vak aanbieden. Dat blijkt uit de resultaten van de vraag of de manier waarop zij
het vak geven representatief is voor de regio of voor een bepaalde groep. Alle drie gaven zij
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aan dat er weinig onderlinge samenwerking is. Er zijn veel scholen in Nederland en evenveel
verschillende manieren waarop CKV wordt aangeboden. Interactie met collega-scholen
gebeurt eerder vanuit toevalligheid evenals die binnenschools. Je ziet wel eens wat voorbij
komen van collega’s op andere scholen, maar er zijn geen vakdagen. Mevrouw Otten voegt
toe weleens mails te ontvangen van Digischool, maar dat daar de laatste jaren minder mee
gedaan wordt dan tijdens de beginjaren van het vak CKV, omdat de focus op de eigen
leerlingen ligt en vanuit ervaring daarop wordt afgestemd.
4.5.1.6 De leerling
De docenten geven allemaal aan dat leerlingen individueel en wisselend reageren op het
aanbod. Van ‘ik vind het vak fantastisch’ tot ‘ik vind het helemaal niets’. Hier kun je niets
generaliserend over zeggen. Ook de vraag of er door de leraar specifieke groei op cultureel
gebied te ontdekken is bij de leerling, vinden de docenten lastig te beantwoorden. Er wordt
groei gezien, maar in de interviews wordt voornamelijk benadrukt dat de ogen van leerlingen
geopend worden of dat leerlingen een en ander meepikken ten aanzien van kunst en cultuur.
Afsluitend is gevraagd naar de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs volgens de
docenten.
4.5.1.7 Indicatoren goed kunst- en cultuur onderwijs
Uit de antwoorden van alle drie de leraren komt vooral naar voren dat leerlingen geprikkeld
moeten worden en aangezet tot nadenken over zichzelf, de ander en de wereld. Met andere
dingen in contact worden gebracht en leerlingen vanuit een andere context en ‘out of the box’
leren denken. Ook het ruimte bieden voor kwetsbaarheid en persoonlijke ontwikkeling wordt
daarbij genoemd. Mevrouw Otten: “Daar zijn de kunstvakken toch meer geschikt voor dan de
exacte vakken.” Deze indicatoren zijn volgens de docenten dan ook de doelen die zij stellen
aan het eigen onderwijs.
De docenten geven aan het kennisniveau te willen vergroten, maar de persoonlijke
ontwikkeling wordt het meest herhaald als doelstelling. Naar de doelen die in de handreiking
voor het eindexamen CKV genoemd worden, wordt daarom niet veel gekeken. Meneer
Beerten geeft aan erop te vertrouwen dat ze die doelen op school halen. Af en toe komen de
termen die hiervoor zijn geformuleerd voorbij, maar hij geeft aan dat wanneer leerlingen een
relatie kunnen zien tussen zichzelf en kunst, en tussen kunst en cultuur en de ander, zijn doel
bereikt is. “Kunst is niet iets uit een boek” besluit hij, “maar een standaard onderdeel van ons
allemaal en van ons leven.”
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4.5.2 Niveau en invulling van kennisontwikkeling en overdracht - Vlaanderen
4.5.2.1 Materiaalkeuze: lesmethodes en –brieven
Bij de geïnterviewde Vlaamse docenten blijkt dat er tegenwoordig ook door hen geen gebruik
meer wordt gemaakt van bestaande lesmethodes. Meneer Jacobs geeft aan dat hij tot ruim zes
jaar geleden de methode Kunst & Co gebruikte. Hoewel een methodeboek leerlingen houvast
geeft, ligt hierin het probleem dat het geen handvatten aanreikt voor activiteiten. Een
methodeboek legt de nadruk op de taal van de kunst; puur historisch.
Mevrouw Van de Loo licht toe dat het principe van Esthetica volgens het leerplan, het
in contact brengen van leerlingen met kunst en cultuur in het algemeen, heel breed is en dat je
vanuit eigen materiaal vrijer aan dit doel kunt werken. Tevens kun je beter op het niveau en
de belevingswereld van de leerling aansluiten. Daarnaast worden de lessen Esthetica bij haar
op school via de computer verspreid. Op die wijze kunnen leerlingen makkelijker bereikt
worden en kunnen zij zelf bij de PowerPoints, fragmenten, opdrachten e.d. die bij lessen
horen.
Mevrouw Roux heeft als commentaar op methodeboeken dat ze rommelig en zonder
duidelijke lijn zijn. Vanuit je eigen methode kun je linken leggen en een duidelijk beeld van
een tijd scheppen. Je kunt er meer logica in brengen waardoor een verhaal niet zo
versprokkeld wordt aangeboden. Je kunt ook veel dieper op onderwerpen ingaan vanuit eigen
werk. Het materiaal wordt daarom echt door de docenten zelf gemaakt. Meneer Jacobs vertelt
dat er op schoolniveau bepaalde richtlijnen onderling met vakdocenten worden vastgelegd,
maar voor de invulling zorg je zelf. Er is sprake van een methode binnen de lessen, omdat je
vanuit een bepaalde manier met leerlingen naar kunst kijkt. Je kiest zelf voorbeelden en die
richt je op activiteiten die je met de leerlingen onderneemt. Het zijn daarentegen wel echt
verschillende lessen, waarbij je ongeveer twee à drie lessen aan een thema wijdt.
De docenten halen overal materiaal vandaan. Ze lenen uit leerboeken, kunstboeken,
reizen, lessen van voorgangers, maar vooral van het internet. Op een aantal sites zijn lessen te
vinden, maar vaak bestaan die volgens meneer Jacobs uit PowerPoint-slides met
afbeeldingen. Het doel is dan wel zichtbaar, maar je zult eindelijk toch nog zelf vorm moeten
geven aan het materiaal, er een verhaal van maken en dit vertalen in lessen. Mevrouw Van de
Loo geeft aan wel eens op de Nederlandse site www.digischool.nl te kijken, waar onder het
kopje CKV veel informatie verzameld is. De twee andere docenten geven aan niet bekend te
zijn met de site en evenmin met vergelijkbare andere sites. Mevrouw Roux vertelt vanuit een
boek te vertrekken en aanvullende informatie te zoeken op het internet.
70

Op het niveau van toetsing van het eigen materiaal, vormt het leerplan de leidraad. Mevrouw
Van de Loo geeft aan dat de eindtermen hierin verwezenlijkt dienen te worden. Toch geven
de docenten aan vooral te putten uit de eigen achtergrond en kennis. Meneer Jacobs vult aan
dat er ook gelet wordt op welk materiaal binnen de examens terug dient komen. Dit materiaal
moet wel geïnspireerd zijn op de leerplannen. De leerplannen zijn volgens meneer Jacobs een
weerspiegeling van de visie op het cultuur- en onderwijsbeleid. De kennis van de docenten is
blijkbaar groot genoeg waardoor zij zelf in kunnen schatten wat belangrijk is te toetsen en
wat voldoende aansluit op de doelen van het leerplan. Mevrouw Roux geeft aan dat het
lesmateriaal niet door een inspectie getoetst wordt. Daarbij denkt zij verder te gaan met de
leerlingen dan vanuit de doelstellingen gevraagd wordt. Ook op het niveau van de Vlaamse
Gemeenschap denkt zij dat binnen het Steineronderwijs dieper op de stof wordt ingaan dan
algemeen gevraagd wordt. Op haar school duiken ze bijvoorbeeld in het leven van een
kunstenaar en daarbij is het lesaanbod op cultureel niveau veel breder dan op de meeste
scholen (denk hierbij aan vakken als Architectuur en Boekbinden).

4.5.2.2 Culturele activiteiten
Op structureel niveau worden er binnen het vak Esthetica op de school van meneer Jacobs
drie activiteiten per twee jaar georganiseerd, waaronder een dag Amsterdam, een Romereis
en een trip naar Praag. Wanneer er ergens een tentoonstelling is, komt deze ook aan bod.
Mevrouw Roux geeft aan dat er binnen de school veel culturele activiteiten zijn, zoals
de kunstreis van acht/negen dagen naar Italië. Voor haar vakken specifiek geeft ze aan dat er
een stadswandeling door Antwerpen wordt georganiseerd met veel aandacht voor
architectuur en dat het verder van het aanbod afhangt.
Mevrouw Van de Loo vertelt dat zij voor het vak Esthetica jaarlijks twee activiteiten
organiseren; een rond film en een rond een tentoonstelling. Daarnaast hebben ook zij op
school een cultuurreis in het vijfde jaar waarin de leerlingen naar Londen gaan en in het
zesde jaar is er een reis naar Parijs. Deze reizen zijn erop gefocust leerlingen daadwerkelijk
in contact met kunst te brengen en te laten ervaren. Naast de cultuurhistorische reis is er ook
nog een cultuurplatform met workshops en theatervoorstellingen. Zes keer per jaar wordt er
wel iets georganiseerd: films, toneelvoorstellingen, noem maar op.
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4.5.2.3 Verhouding aanbod verschillende media
Uit de interviews met de docenten blijkt dat de verschillende media: theater, muziek, dans,
beeldende kunst, film en architectuur niet gelijkwaardig behandeld worden binnen de lessen.
Meneer Jacobs geeft aan dat dit wel zou moeten, maar dat beeldende kunst meer aan bod
komt en ook film uitgebreid behandeld wordt. Muziek, theater en dans komen minder aan
bod, omdat de docent daar zelf minder in thuis is.
Mevrouw Roux geeft aan dat de media specifieker zijn opgesplitst binnen de
verschillende vakken. Binnen de vakken die zij geeft, ligt de focus vooral op schilder-,
beeldende kunst en architectuur. Muziek valt onder het vak Muziek en Muziekgeschiedenis
en theater en poëzie zijn meer onderdeel van de talige vakken, waarbij ook een stukje
geschiedenis naar voren komt.
Mevrouw Van Loo geeft net als meneer Jacobs aan dat de media niet gelijkwaardig
worden aangeboden en dat de keus hierin afhangt van de vooropleiding van de leerkracht.
Muziek is voor haar geen probleem, maar veel docenten zien muziek niet zo zitten (zo bleek
ook uit het antwoord van meneer Jacobs). Architectuur, beeldende kunst en film komen het
meest aan bod.
4.5.2.4 Inhoudelijke klemtonen Esthetica
Meneer Jacobs geeft aan thematisch te werken en niet chronologisch. Binnen de lessen wordt
gewerkt aan een aantal thema’s met een chronologisch overzicht, zoals bijvoorbeeld het
thema ‘de illusie in de kunst.’ De nadruk ligt in het vijfde jaar vooral op het leren kijken en
linken leren leggen tussen kunst en context. Historisch gezien wordt vooral de ‘nieuwe’ tijd
behandeld. De Westerse cultuur is daarbij het startpunt waar vanuit linken naar andere
culturen worden gelegd.
Binnen de lessen van mevrouw Roux wordt er gewerkt vanuit de prehistorie tot aan
de barok. Daarbij staat de Westerse cultuur centraal. Er wordt begonnen met een overzicht
van kunst. Uitlokkend vanuit het heden wordt er teruggekeken naar het verleden, waarbij
steeds zoveel mogelijk linken naar het heden worden gemaakt.
Mevrouw Van Loo geeft aan dat er binnen haar lessen wordt getracht zoveel mogelijk
thematisch te werken. Ook worden de onderwerpen altijd vanuit de maatschappij benaderd,
door bijvoorbeeld te kijken naar de problematiek van actuele kunst, al dan niet provocatief.
Mevrouw Van Loo vertelt oefeningen aan te bieden waarin ze de leerlingen leert kijken naar
verschillende werken en media. Vanuit één bepaald thema wordt zoiets verder uitgediept. De
kunstgeschiedenis is daarbij een heikel punt. Vroeger bestond het vak Esthetica nog niet (nu
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al zeker tien jaar). De docenten die voorheen Kunstgeschiedenis gaven, bleven klassiek
bezig. Binnen het thema probeert zij wel chronologisch te werken, maar dat tracht ze te
verwerken als kapstok. Bij het thema ‘Wat is kunst?’ krijgen de leerlingen drie lessen waarbij
ze de computer gebruiken. Ze moeten werken zoeken, iets zoeken rond een bepaalde stijl en
dit later bespreken. Dit is de enige manier om ze het ook echt zelf te laten zien en begrijpen.
Omdat het vak over twee jaar verspreid is, wordt wel een historische splitsing gemaakt,
waarbij binnen het vijfde jaar vanuit de oudere periodes linken worden gelegd naar
hedendaagse kunst. Binnen het zesde jaar wordt gewerkt vanuit het einde van de 19e eeuw tot
aan het heden. De Westerse cultuur neemt daarbinnen veel ruimte in, maar ook mondiale
cultuur en Vlaamse cultuur heeft een plek in het aanbod.
4.5.2.5 Relatie Esthetica met overige kunstvakken en andere scholen
Uit de voorgaande onderdelen blijkt al dat cultuur binnen het Vlaamse onderwijs
vakoverstijgend aan bod komt. Meneer Jacobs vertelt dat docenten niet samen vergaderen om
zodoende een samengesteld plan te ontwikkelen, maar tijdens bijvoorbeeld een
Amsterdamtrip komen ook historische aspecten naar voren waar naar verwezen wordt.
Leerlingen moeten tevens zelf linken tussen de verschillende vakken kunnen leggen.
Mevrouw Roux wees er al op dat Esthetica geen specifiek vak is, maar uiteengezet/
vervlochten in meerdere vakken. Daarom kunnen er ook over en weer linken worden gelegd
tussen die verschillende vakken.
Mevrouw Van Loo geeft aan dat Esthetica niet direct in contact staat met andere vakken,
maar dat zij vanwege haar lessen muziek wel linken legt met wat er in de eerste en tweede
graad geleerd is op een bepaald vlak. Ook wijst zij erop dat er binnenschools verticaal
overleg is en daarbij pikken de docenten dingen van elkaar op. Veel taalvakken besteden
zodoende ook tijd aan kunst en cultuur. Zij geeft aan dat de wijze waarop zij Esthetica
aanbieden representatief is voor het landelijk niveau. Wel zijn zij enigszins pioniers, maar er
wordt wel naar gestreefd het op hun wijze te doen.
Meneer Jacobs geeft ook aan dat de manier waarop het vak wordt aangeboden, gelijk
loopt binnen de netten van het katholiek onderwijs. De vorm en inhoud van de lessen is
daarbij wel afhankelijk van wat de docent gestudeerd heeft.
Mevrouw Roux gaf eerder al aan, te denken dat bij haar op cultureel niveau dieper op de
onderwerpen wordt ingegaan dan bij andere scholen. Dit is volgens haar ook een kenmerk
van het Steineronderwijs.
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Hoewel de docenten uitspraken doen over de representativiteit van het vak, blijkt dat er
weinig correspondentie is met andere scholen en vakdocenten. Meneer Jacobs geeft aan dat
er af en toe vergaderingen zijn, maar zelden binnen het netwerk. Het VVKSO (Vlaams
Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs) stelt begeleiders aan die zich bezig houden
met de ontwikkelingen van het vak. Momenteel zijn zij in de activiteit wat stilgevallen. Twee
jaar geleden was daarvoor nog een vergadering, maar die droeg niet veel bij. Er wordt veel
gepraat, maar er komen geen concrete plannen uit.
Mevrouw Roux geeft aan dat er wel sprake is van binnenschools overleg tijdens
docentendagen en dat daarnaast vakwerkgroepen zijn, maar verder is er weinig
correspondentie buiten de school. Ook mevrouw Van Loo geeft aan dat er weinig
correspondentie is met docenten van andere scholen of via het internet. Een keer per jaar is er
de dag van de Esthetica (provinciaal West-Vlaanderen) en er is een stuurgroep Esthetica van
vijf mensen. Die groep richt zich vooral op nascholing om nieuwe manieren van lesgeven te
ontwikkelen. Er zijn echter geen websites voor het vak zoals de Nederlandse
www.digischool.nl.
4.5.2.6 De leerling
Op de vraag hoe leerlingen reageren op het vak Esthetica, zijn de reacties wederom
verschillend. Meneer Jacobs geeft aan dat de leerlingen binnen het ASO vooral gericht zijn
op studeren. De manier waarop Esthetica wordt aangeboden, is voor hen soms moeilijk
omdat de leerlingen liever een zware historische studie krijgen. Hierbij ligt de focus op ‘moet
ik het kennen, nee oké’. Ze gaan anders deelnemen aan het vak. De stap zetten om zelf naar
een museum te gaan, kan volgen, maar dat is niet zo expliciet te stellen. Esthetica draagt wel
bij aan het verlagen van zo’n drempel. Of er een culturele groei te ontdekken is bij de
leerlingen vindt meneer Jacobs tevens lastig aan te geven.
Mevrouw Roux merkt in tegenstelling tot meneer Jacobs op dat leerlingen bij haar op
school juist open staan voor de cultuurvakken. Na afloop van het vak kunnen de leerlingen
nog heel veel vertellen over wat er behandeld is. De verhalen en de beelden van de periodes
blijven ze goed bij. Bovendien moeten ze zelf dingen opzoeken en op die manier raken de
leerlingen goed betrokken bij cultuur.
Mevrouw Van Loo zit eigenlijk tussen de antwoorden van haar collega’s in. Zij beaamt
de motivatie van de leerlingen voor het leren, maar vindt ook dat ze bij haar op school heel
open staan voor kunst. Die interesse voor kunst is er omdat leerlingen veel linken zien met
verschillende disciplines op school, zoals wetenschap, wiskunde en de talen. Ze hebben er
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voeling voor. Tevens scoren de leerlingen goed op taakopdrachten en zetten zij zich voor
tweehonderd procent in. Leren voor de proefwerken blijkt daarentegen een stuk minder.
4.5.2.7 Indicatoren goed kunst- en cultuur onderwijs
Mevrouw Van Loo geeft aan dat indicatoren van goed cultuuronderwijs zijn: actueel zijn en
vanuit de context van de leerling vertrekken; durven de diepte in te gaan met de leerlingen;
durven verbanden te leggen met andere vakken; maar de belangrijkste is overenthousiast zijn
over wat je vertelt en je enthousiasme overdragen.
Meneer Jacobs geeft aan dat het voordeel van kunstonderwijzen is dat je daarbinnen
veel verschillende visies naast elkaar kunt leggen en daarover met elkaar kunt spreken. Dat je
de visies goed uitlegt en behandelt en dat er verschillende waarheden zijn. Elke tijd en elke
persoon heeft zijn eigen waarde en waarheid, maar daarbinnen is ook een bepaalde constantie.
Er zijn bijvoorbeeld gelijkwaardige aspecten/ thema’s tussen nu en de barok te herkennen.
Ten tweede noemt hij dat het belangrijk is dat leerlingen niet alleen in de wetenschap kunnen
uitblinken, maar ook de ruimte hebben om dat op cultureel vlak te doen. Daarbij leren
leerlingen zien dat kunst niet iets vrijblijvends is maar onderdeel van de maatschappij. Een
derde punt is dat er sprake is van een bepaalde kwaliteitsbepaling. De onderwerpen die je
toont zijn van een bepaalde kwaliteit. Hij vertelt dat op kunsten met een grote ‘K’ momenteel
in Vlaanderen sterk wordt afgegeven. Deze worden gezien als voor een elitair hobbyclubje
dat elkaar in stand houdt. Daarom is het zijns inziens belangrijk om binnen het onderwijs in
te gaan op waarom het een relevanter is dan het ander en hierdoor een gevoel voor kwaliteit
te ontwikkelen. Cultuur in de vorm van de fanfare e.d. ligt minder onder druk, omdat dit
volkser is en daarom moet er binnen het onderwijs ook op kwalitatief hogerstaande kunst
ingegaan worden.
Mevrouw Roux geeft, ondanks enige twijfel over het eigen aanbod, aan dat het binnen
cultuuronderwijs belangrijk is dat leerlingen ‘dingen’ meenemen. Dat ze bijvoorbeeld in een
kapel staan en dan kunnen vertellen wat ze zien en welke bouwstijl het is. Dat wat verteld
wordt in het klaslokaal, daarbuiten herkend en geplaatst kan worden door de leerlingen. Dat
leerlingen hun gevoel voor kunst beter ontwikkelen door de grote voorbeelden die ze binnen
de Estheticavakken krijgen.
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4.5.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: niveaus en invulling van kennisontwikkeling en
overdracht - Nederland en Vlaanderen
Binnen allerlei voorschriften die aangereikt worden in de handreikingen/leerplannen weten
de docenten in Nederland en Vlaanderen over het algemeen hun eigen draai te geven aan de
inhoud van hun kunstvak. Hierin bestaat blijkbaar een behoorlijke ‘narrenvrijheid’, welke de
docenten sterk motiveert bij het persoonlijk invullen van het vak. Inhaken op de actualiteit
blijkt bij alle geïnterviewde docenten hoog in het vaandel te staan. Bestaande methodes
genieten duidelijk geen voorkeur. Alle geïnterviewde docenten zijn geestdriftig bezig er op
‘hun eigen manier’ iets van te maken.
Uit de interviews met alle docenten in het vak CKV komt naar voren dat zij ook
kennis hebben van andere disciplines dan de eigen (Beeldend) en dat, ondanks dat de laatste
hun persoonlijke voorkeur geniet, zij in de lessen bijvoorbeeld dans, muziek en theater niet
uit de weg gaan. Zij beroepen zich erop dat de lesstof in die onderdelen voor hen geen
probleem vormt, doordat ze niet erg diep hoeven te gaan en dat zij ook bij de ‘vreemde’
disciplines de actualiteit gebruiken als uitgangspunt. Hierbij worden ze geruggesteund
doordat ook leerlingen de vrijheid nemen dansvoorstellingen en cabaretvoorstellingen te
bezoeken naast muziekfestivals en het filmhuis. Beeldende kunst staat dus zeker niet centraal.
De evenwichtige ontwikkeling van de leerling wordt bovendien vaak genoemd als doel om na
te streven.
Uit de interviews komt bij de docenten in het vak Esthetica naar voren dat deze
discipline voornamelijk is gericht op beeldende kunst en architectuur. Een enkele keer wordt
film genoemd en ook heeft mevrouw Van Loo vanuit haar muziek-achtergrond oog voor deze
component, maar het beeldende heeft duidelijk het accent. Het vak kunstgeschiedenis is
weliswaar vrijwel van de agenda verdwenen, maar kunstbeschouwing is daar voor in de
plaats gekomen en dan voornamelijk naar schilder- beeldhouw- en architectonische kunst. De
docenten geven vrijwel unaniem aan dat kennis van kunst voor hen als belangrijk wordt
gezien en deze materie wordt dan ook regelmatig getoetst. Hier is een discrepantie waar te
nemen tussen de beschreven Nederlandse en de Vlaamse opvattingen. Kennis wordt in
Vlaanderen als belangrijkste eindpunt beschouwd en je kunt zeggen dat er sprake is van
opvoeding

tot

kunst,

terwijl

Nederlandse

docenten

minder

oog

hebben

voor

(achtergrond)kennis en hun lesmateriaal meer richten op persoonlijke ontwikkeling en eigen
visie. Niet ‘opvoeding tot kunst’, maar ‘opvoeding door kunst’ is hiervoor een passende
vergelijkende uitdrukking. Kunst wordt dus gezien als middel, niet als doel.
Op het niveau van culturele activiteiten (CA’s) wordt er in Nederland vanuit het
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curriculum voorgeschreven dat leerlingen zes tot acht activiteiten moeten ondernemen. In
Nederland zijn er onderlinge verschillen waar te nemen in de mate waarin docenten
leerlingen laten kiezen in het volgen van hun eigen voorkeur betreffende te beleven CA’s. De
onderzochte scholen nemen op verschillende wijzen en in minder of meerdere mate het
voortouw bij het aanreiken hiervan. Op de scholen van mevrouw Otten en mevrouw Schreur
worden de leerlingen aan de hand genomen door meerdere activiteiten voor hen te
organiseren. Bij meneer Beerten worden handvatten aangereikt die de leerling helpen zelf te
kiezen voor een activiteit. Dit kan te maken hebben met de vorm van het onderwijs
(cultuurprofielschool) en de locatie van de school. Naarmate de school wordt omgeven door
een groter aanbod aan culturele uitgaansmogelijkheden kunnen de leerlingen vrijer kiezen
welke activiteiten zij gaan bezoeken. De scholen in de Achterhoek: Marianum en Almende
College halen vanwege een geringer plaatselijk cultureel aanbod meer activiteiten binnen de
school, maar ook worden culturele uitstapjes door de school georganiseerd. De vraag rijst of
door deze vorm van ‘nursing’ het eigen initiatief van de leerlingen niet wordt beperkt en of
dit in lijn is met het doel van de invoering van de Tweede Fase: het bevorderen van de
zelfstandigheid van de leerling. De leerlingen blijken zelf hiermee echter geen moeite te
hebben, zoals mevrouw Otten opmerkt.
In beide landen is aandacht voor eigen beleving, maar de Vlaamse scholen blinken uit
door een groter aanbod aan uitgebreide cultuurreizen. Hierbij moet echter de kanttekening
geplaatst worden dat alleen meneer Jacobs aangeeft dat deze vanuit het vak Esthetica gepland
worden. Op de andere twee scholen gebeurt dit niet vakspecifiek. De docenten van de
Nederlandse scholen hebben slechts gesproken over vakspecifieke activiteiten en niet over
algemene reizen. Het is mogelijk dat daar ook grotere internationale reizen zijn met aandacht
voor cultuur. Het is tevens opvallend dat op de Vlaamse scholen vaker breder over cultuur op
school gesproken werd dan in Nederland. Op de geïnterviewde Nederlandse scholen lijkt men
bij het spreken over cultuur op school sneller een scheidslijn te trekken tussen andere vakken
en vermengt cultuur zich in Vlaanderen daarentegen gemakkelijker buiten het eigen
vakgebied.
Het vak CKV, zijnde culturele vorming dekt in Nederland duidelijk de lading, omdat
meerdere disciplines aan bod komen. Esthetica is vrijwel uitsluitend op het beeldende gericht,
met uitstapjes naar film en muziek. Vooropleiding van de docenten in de beeldende richting
en het ontbreken van een duidelijk voorgeschreven leerplan dat ook dans, drama, muziek,
film en literatuur in Vlaanderen als lesstof voorschrijft, zijn hieraan debet. In Nederland is dit
ondervangen door specifieke scholing richting alle disciplines aan te bieden in de vorm van
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kunst- en cultuurmentorschap. Natuurlijk heeft ook in Nederland elke docent zijn eigen
voorkeuren, maar er is in ieder geval sprake van kennis van of streven daarnaar in de andere
kunstvormen.

4.6 Kunst en cultuureducatiebeleid en de verbinding met cultuuronderwijs
4.6.1 Kunst en cultuureducatiebeleid en de verbinding met cultuuronderwijs –
Nederland
4.6.1.1 Reacties op beleid
Bij het onderwerp over beleid ten aanzien van de kunstvakken, vielen de onderlinge
verschillen op in de antwoorden van de docenten. Waar alle docenten het echter over eens
zijn is dat er op financieel gebied zorgen zijn. De hoeveelheid tijd en geld die beschikbaar is
voor cultuuronderwijs is karig. Meneer Beerten vult dit aan met dat niet alleen het
cultuuronderwijs, maar alle vakken in het onderwijs enorm worden uitgekleed. Meneer
Beerten heeft deelgenomen aan een commissiegroep en hij denkt daardoor mee over de
toekomst van cultuuronderwijs binnen het landelijk beleid van de cultuurvakken. Je wordt
daarbinnen gevraagd om mee te denken over een nieuwe aanpak voor CKV, waarin de
culturele activiteiten niet meer verplicht mogen zijn voor leerlingen en er zeker geen
aantallen voorgeschreven mogen worden. Je moet echter wel een programma schrijven dat
inhoudelijk, verdiepend, uitdagend en van deze tijd is. Meneer Beerten concludeert terecht
dat deze twee dingen haaks op elkaar staan. Toch doen docenten hun best dit voor elkaar te
krijgen, want bepaalde veranderingen worden toch doorgezet. Dan probeer je er toch het
beste van te maken door mee te denken en te praten.
4.6.1.2 Cultureel deelnemerschap dankzij kunst- en cultuuronderwijs?
De geïnterviewde docenten geven aan te merken dat er wel een groep leerlingen over de
drempel gaat en cultuur opzoekt. Het is wisselend per leerling, klas, maar bijvoorbeeld ook
per regio. Zo geeft mevrouw Schreur aan dat de leerlingen die bij haar CKV volgen,
leerlingen zijn die uit kleine dorpen komen en dat die zich vooral bezighouden met
ambachten in de agrarische sector. Ze zijn dankzij het vak in contact gebracht met kunst en
cultuur, maar in hoeverre ze actieve participanten worden weet ze niet. Dit is ook een stukje

78

ijdele hoop. Mevrouw Otten vult dit aan door te stellen dat er ook veel leerlingen zijn die het
vak afsluiten en het daarbij laten.
Op de cultuurprofielschool waar meneer Beerten werkzaam is, is de interesse in kunst
en cultuur sowieso al groter. Leerlingen willen ook vaker iets doen met kunst en cultuur in de
vervolgopleiding. Hij merkt tevens op dat een school waar cultuurvakken niet worden
aangeboden onvoorstelbaar is. Hij denkt dat kinderen zonder cultuuronderwijs minder naar
het museum, concerten en dergelijke gaan. Ook zeggen de ouders dat het vak een enorme
bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en dat wanneer de
leerlingen ouder zijn, zij ook positiever over het onderwijs zullen zijn dat ze hier hebben
gehad. Leerlingen zelf geven wisselende antwoorden. Er zijn volgens mevrouw Otten altijd
leerlingen met positieve reacties, leerlingen waarvan de ogen geopend zijn. Hiervoor is geen
representatieve graadmeter.
4.6.1.3 Kunst en cultuur binnen het onderwijs?
De CKV-docenten geven alle drie aan dat onderwijs de beste manier is om kinderen met
kunst te confronteren, omdat dit de plek is waar zij het meest zijn. “Instellingen zoals de
muziekschool en dansscholen spelen ook een rol, maar die bereiken niet iedereen”, vult
mevrouw Otten aan. Meneer Beerten voegt toe dat kunst en cultuur bij de persoonlijke
ontwikkeling hoort en daarom ook een plek binnen het onderwijs moet hebben. “Het is een
goede manier omdat je binnen het onderwijs professionals hebt die de leerlingen hierbinnen
begeleiden.” Mevrouw Schreur voegt hier nog aan toe dat kunst- en cultuuronderwijs
tegenwicht biedt aan de overige vakken en dat kunst een onderdeel is van ons bestaan.
4.6.1.4 De waarde van kunst- en cultuur(onderwijs)
Als afsluiter vroeg ik de docenten wat volgens hen de waarde van kunst en cultuur in onze
samenleving is en of en hoe dit wordt weerspiegeld in het cultuuronderwijs. Geen
gemakkelijke vraag, maar toch met hele interessante resultaten. Zo zei mevrouw Otten het
volgende:
Kunst en cultuur verbindt. Het prikkelt de hersenen om op een andere manier tegen dingen
aan te kijken. Daarover is ook geschreven dat er in de hersenen iets gebeurt wanneer
leerlingen bezig zijn met kunst. Op die manier is het volgens haar ook aantoonbaar dat kunst
en cultuur van belang zijn. Ook leert kunst en cultuuronderwijs leerlingen expressie, kunst en
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cultuur aan den lijve te ervaren. Niet alleen vanuit het hoofd bezig te zijn, maar ook vanuit het
hart.

Meneer Beerten zegt hierover het volgende:
Volgens mij is het raar dat als het woord kunst en cultuur valt, er een discussie volgt over de
economische waarde erachter. Dat terwijl heel (West-) Nederland, de grote steden voor
miljarden euro’s draaien op kunst en cultuur in de samenleving. Alle musea, drukwerk,
literatuur, het is allemaal kunst en cultuur. Alle theaters, musea, opleidingen en winkels die te
maken hebben met vormgeving of bijvoorbeeld mode, zijn beïnvloed door kunst en cultuur.
Dus dat het een enorme economische factor is, is niet geland bij mensen. Het gaat niet om de
geldelijke waarde, maar om identiteit. Wij hebben in Nederland qua kunsteducatie de waarde
van kunst beter in de gaten dan veel landen. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling,
weerbarstigheid. Het gaat om persoonlijkheid en niet om een boel feiten uit het hoofd te
kunnen opnoemen. Kunst en cultuur helpen een persoonlijkheid te volmaken.

Mevrouw Schreur besluit het geheel als volgt:
Het leven is zo vervlochten met kunst en cultuur. Als je dit niet doceert en leerlingen er niet
attent op maakt op hoe het nog meer zou kunnen, dan is er sprake van een gemis. Dat is de
grootste waarde van het vak. Het laat zien dat er alternatieven zijn en dat iets ook anders kan.
Niet de regels hoeven volgen om tot iets nieuws te komen. Via kunst en cultuur leer je
leerlingen nadenken over hoe dingen zijn. Waarom komt iets binnen en waarom niet? Als je
dat weghaalt, wordt school een kille feitenfabriek. Die manier van denken kunnen ze bij
andere vakken ook goed gebruiken. Als je binnen CKV bekend raakt met kijken naar dingen
vanuit andere perspectieven, dan leer je elders ook op andere manieren naar dingen te kijken.
Het beleid geeft echter een bepaald signaal af (door bijvoorbeeld bezuinigen en het willen
afschaffen van het vak). Ook zorgt de school en de manier waarop die als instituut met het
gegeven cultuuronderwijs omgaat, ervoor dat leerlingen soms negatief kiezen.
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4.6.2 Kunst en cultuureducatiebeleid en de verbinding met cultuuronderwijs –
Vlaanderen
4.6.2.1 Reacties op beleid
Op de vraag over hoe de docenten tegenover het landelijk beleid staan, wordt heel wisselend
gereageerd. Hoewel meneer Jacobs bij de indicatoren ingaat op de discussie rondom kunst
met een grote ‘K’, geeft hij verder aan niet veel bezig te zijn met het landelijk beleid rondom
het cultuuronderwijs.
Mevrouw Roux geeft aan dat er veel te weinig belang aan het cultuuronderwijs
gehecht wordt. Dat beleidsmakers zich niet bezighouden met dat wat er met kunst- en
cultuurvakken bereikt kan worden. Er wordt volgens haar te veel gefocust op cijfers en te
weinig gekeken naar het niveau van algemene ontwikkeling, de ontwikkeling als mens en het
gevoel voor schoonheid en voor geschiedenis. Ze zegt hierover “Je hebt een beeld van een
tijd, maar als de geschiedenis anders was gelopen had de wereld er nu anders uitgezien. Ook
politiek gezien.”
Mevrouw Van Loo geeft aan dat er veel rumoer is rondom het vak Esthetica. Ook in
Vlaanderen wordt kunst minder en minder aangeboden. Het belang aantonen van kunst is een
heikel punt. Tijdens elke nascholing en elke keer dat collega’s samen zijn, wordt erover
gesproken, maar zij voelen dat ze er op beleidsniveau weinig aan kunnen veranderen.
4.6.2.2 Cultureel deelnemerschap dankzij kunst- en cultuuronderwijs?
Meneer Jacobs wijst erop dat Esthetica maar één uur per week gegeven wordt en je daarom
geen gigantische verwachtingen kunt hebben op het gebied van een vergroot cultureel
deelnemerschap van leerlingen. Cultuur wordt wel door een grote groep gedragen op school.
Binnen de talen is ook veel aandacht voor toneel en literatuur en je merkt dat voor een aantal
leerlingen een drempel verlaagd is. Het is echter moeilijk te stellen of door het onderwijs de
cultuurdeelname verhoogd wordt. Dit blijkt ook uit de antwoorden van mevrouw Roux en
mevrouw Van Loo. Mevrouw Roux geeft aan dat haar leerlingen veel gebruik maken van
vormen van cultuur. Alleen of dit komt door het cultuuronderwijs, daar kan ze geen antwoord
op geven. Mevrouw Van Loo geeft aan dat om een antwoord te krijgen op deze vraag een
effectmeting zou moeten worden gehouden onder oud-leerlingen.
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4.6.2.3 Kunst en cultuur binnen het onderwijs?
Mevrouw Van Loo vertelt dat school de enige plek is waar leerlingen naartoe moeten en dat
wanneer zij eenmaal buiten de school zijn, zij hun eigen dingen gaan doen. Dan ligt de
drempel hoger om specifiek met cultuur bezig te zijn. Binnen de school werk je eraan
kinderen gevoelig te maken voor cultuur en ook bekend te maken met het schone en niet
enkel het politieke. Mevrouw Roux beaamt het punt dat school in ieder geval zorgt voor het
in contact komen met cultuur en dat leerlingen op andere plaatsen wellicht minder of geen
culturele ervaringen opdoen. Ze benadrukt echter dat school niet de enige plaats zou moeten
zijn. Dit blijkt ook uit het antwoord van meneer Jacobs die nog toevoegt dat doordat cultuur
breed op school gedragen wordt, leerlingen hierover wel meer leren.
4.6.2.4 De waarde van kunst- en cultuur(onderwijs)
Meneer Jacobs geeft aan dat de indicatoren die hij aangeeft voor goed cultuuronderwijs ook
een beeld schetsen van hoe hij tegen de waarde van kunst en cultuur aankijkt en de
weerspiegeling hiervan binnen het onderwijs, namelijk dat niet alles arbitrair is, maar dat je
meer leert door je in een andere persoon/tijd/context te verplaatsen om de wereld te
begrijpen. Die moeite doen, is geen zwakte, maar juist een verrijking. Je leert ook te
nuanceren en daarbij dat kunst niet iets vrijblijvends is, maar onderdeel van de maatschappij.
Mevrouw Roux duidt de waarde van kunst en cultuur als volgt:
De waarde van kunst en cultuur is het ontwikkelen van schoonheid. Cultuuronderwijs helpt in
het ontwikkelen van een gevoel van schoonheid. Niet alleen voor kunst met een grote ‘K’,
maar voor alle culturele uitingen. Zowel het waarnemen als het doen. Niet alleen vanuit het
hoofd werken, maar ook vanuit de buik. Vanuit gevoel leren te werken. Wij weerspiegelen dit
door er zoveel en breed mee bezig te zijn in het onderwijs. Je wordt een ander mens als je in
de wereld staat met kunst.

Mevrouw Van Loo geeft aan dat zij ervan overtuigd is dat kunst het emotionele van
leerlingen aanspreekt en dus de waarde van het maatschappelijke gevoelige aspect van
kunst.
Volwassenen spreken zich uit over de maatschappij. Kunst en cultuur en kunst en
cultuuronderwijs leren op een andere manier met de maatschappij om te gaan. Anders dan
alleen vanuit een economisch oogpunt. Cultuur is niet iets wat je in cijfers moet willen
bekijken.
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4.6.3 Tussentijdse vergelijkingsanalyse: Cultuuronderwijsbeleid - Nederland en
Vlaanderen
In Nederland wordt met argusogen gekeken naar pogingen om het vak af te breken en ook in
Vlaanderen vindt men dat er niet genoeg aandacht is voor kunst en cultuur als noodzakelijk
deel van de opvoeding. Nederlandse kunstdocenten zijn enigszins in het voordeel te noemen
vanwege de landelijk verplichte invoering van CKV en de speciaal hiervoor uit de grond
gestampte (deeltijd)opleidingen. Er is sprake van een vanuit de overheid bedacht vak CKV,
terwijl in Vlaanderen geen specifieke opleiding voor Esthetica bestaat met als gevolg een wat
zwakkere verdedigingspositie. Hierdoor is in Vlaanderen geen consensus wat de inrichting en
aanpak van dit onderwijs betreft. Nederlandse docenten hebben een landelijke
overeenstemming als basis en vullen desalniettemin hun eigen etalage. Hierdoor kunnen zij
hun leerlingen bereiken vanuit hun enthousiasme, geruggesteund door de overheid. In
Vlaanderen is men meer afhankelijk van het school- dan wel regionale beleid dat vanwege de
zeer variërende opleidingseisen niet eenduidig is.
Op het niveau van publieke waarden wijst enkel meneer Beerten specifiek naar de
economische waarde van cultuur. Hij zegt hierover dat naast culturele instellingen ook
vormgeving, winkels en mode worden beïnvloed door kunst en cultuur. De overige docenten
wijzen voornamelijk op de sociale en culturele waarden van cultuur: cultuuronderwijs is van
maatschappelijke betekenis en draagt bij aan het cultureel burgerschap. Het leert de jeugd
onder andere op een andere manier met de maatschappij om te gaan. Kunst leert de leerling
zich te verplaatsen in een andere persoon/tijd/context om de wereld te begrijpen. Het
voornaamste argument ligt daar vooral in dat cultuuronderwijs bijdraagt aan het ontwikkelen
van een culturele identiteit. Cultuuronderwijs draagt tevens bij aan het individueel welzijn
doordat leerlingen niet enkel vanuit het hoofd leren te denken, maar ook vanuit het gevoel.
Kunst wordt op die manier voornamelijk in relatie gebracht met emotie.
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5. Resultaten
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de literatuur- en praktijkstudie samengebracht. De
in de vorige hoofdstukken gehanteerde categorieën, opgesteld vanuit het theoretisch kader,
vormen hierbij opnieuw de rode draad. De Nederlandse en Vlaamse resultaten worden net als
in de literatuur- en praktijkstudie met elkaar vergeleken, maar ditmaal worden de resultaten
uit zowel de praktijk- als literatuurstudie naast en tegenover elkaar gezet.
Bij cultuuronderwijsbeleid wordt vooral ingegaan op de totstandkoming van de
publieke waarden die de overheden nastreven. Beleidsmakers focussen zich op waardevol
cultuuronderwijs en die waarden worden in dit onderdeel het meest specifiek toegelicht. Ook
worden de niveaus van waarden (economisch, sociaal en cultureel) bepaald onder deze
categorie. De uitvoering van het vak wordt via het cultuuronderwijsbeleid gestuurd.
Beleidsmakers bepalen dus de manier waarop publieke waarden tot stand komen en worden
overgedragen. In de overige categorieën wordt vooral gekeken of en hoe deze waarden
terugkomen en in hoeverre deze factoren bijdragen aan of de overdracht van de publieke
waarde tegenwerken.

5.2 Cultuuronderwijsbeleid
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat Kunst- en cultuuronderwijs in zowel Nederlands
als Vlaamse beleid gezien wordt als een essentieel onderdeel van het onderwijs, omdat het
belangrijke publieke waarden overdraagt. De publieke waarden waarnaar gestreefd wordt
binnen het Nederlands cultuuronderwijs zijn te onderscheiden op economisch, sociaal en
cultureel niveau. Op economisch niveau biedt cultuuronderwijs leerlingen vaardigheden die
creatief en innovatief denken en handelen in de arbeidsmarkt tot gevolg hebben. Deze
vaardigheden zijn in de hedendaagse Westerse cultuur van groot belang. Een van de
Nederlandse docenten komt in de praktijkstudie ook terug op deze waarde en benoemt dat
naast culturele instellingen ook vormgeving, winkels en mode worden beïnvloed door kunst
en cultuur. In het Vlaams cultuur- en onderwijsbeleid valt op dat er nauwelijks tot geen
aandacht besteed wordt aan de economische waarde van cultuuronderwijs. Ook de Vlaamse
docenten spraken hier niet specifiek over, wat een logisch gevolg is van hetgeen de Vlaamse
overheid nastreeft met cultuuronderwijs.
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Zowel het Nederlands als het Vlaams beleid zoomt op papier in op de sociale en vormende
waarden van cultuur. Beide benoemen dat cultuuronderwijs bijdraagt aan een brede en
persoonlijke

ontwikkeling.

Het

Nederlands

cultuuronderwijsbeleid

benadrukt

dat

cultuuronderwijs opleidt tot creatieve kritische burgers. Deze competenties helpen in het
omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Het Vlaamse beleid wijst op het ontwikkelen
van de eigen krachten via cultuuronderwijs waardoor de persoonlijke creatieve ontwikkeling
toeneemt. Ook het cultureel (zelf) bewustzijn wordt genoemd in het Vlaams
cultuuronderwijsbeleid. Het bewust zijn van zichzelf ten opzichte van anderen en ten
opzichte van de omgeving leidt tot sociale ontwikkeling van de persoon. In de praktijkstudie
wijzen zowel de Nederlandse als de Vlaamse docenten (hoewel zij dit moeilijk in woorden te
vangen vinden) tevens op de sociale en culturele waarden van cultuuronderwijs.
Cultuuronderwijs leert de jeugd op een andere wijze met de maatschappij om te gaan. Kunst
leert de leerling zich te verplaatsen in een andere persoon/tijd/context om de wereld te
begrijpen, maar de voornaamste argumenten benadrukken de ontwikkeling van een culturele
identiteit en individueel welzijn doordat leerlingen niet enkel vanuit het hoofd leren denken,
maar ook vanuit het gevoel. Kunst wordt hier voornamelijk door de docenten in relatie
gebracht met emotie.
Het Nederlands cultuurbeleid draagt bij aan het vergroten van het belang van het vak
CKV, door de verplichte landelijke invoering en de speciaal hiervoor uit de grond gestampte
(deeltijd)opleidingen, terwijl in Vlaanderen geen specifieke opleiding voor Esthetica bestaat
met als gevolg een wat zwakkere verdedigingspositie. Hierdoor is in Vlaanderen geen
consensus wat de inrichting en aanpak van dit onderwijs betreft. Nederlandse docenten
hebben een landelijke overeenstemming als basis en hanteren desalniettemin hun eigen
werkwijzen. Hierdoor kunnen zij hun leerlingen bereiken vanuit hun enthousiasme,
geruggesteund door de overheid. In Vlaanderen is men meer afhankelijk van het school- dan
wel regionale beleid dat vanwege de zeer variërende opleidingseisen niet eenduidig is.
Ook draagt de Nederlandse overheid bij aan het cultuuronderwijs door een financiële
hulpmiddel, de CJP-Cultuurkaart. Docenten uit de Nederlandse praktijk vrezen evenwel
afbraakbeleid, omdat zij te weinig financiële steun voor het vak ervaren. Ook Vlaamse
docenten verlangen meer aandacht voor kunst en cultuur dat zij zien als noodzakelijk deel
van de opvoeding. Op het niveau van financiële middelen wordt in het Vlaamse
cultuuronderwijsbeleid geen specifieke ondersteuning beschreven. Wel noemt men dat er
ondanks de financiële crisis financieel gezien meer ruimte is om te investeren in het
onderwijs. Vlaanderen zet in op kenniseconomie en het onderwijs wordt hierbij als een van
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de katalysatoren voor een innovatieve en economisch sterke maatschappij gezien. Hoe deze
investering op het gebied van cultuuronderwijs eruit ziet kan ik vanuit de bestudeerde
stukken niet verantwoorden. Doordat cultuur en onderwijs in Nederland functioneren onder
hetzelfde ministerie, is het Nederlands cultuuronderwijs sterker vormgegeven en
ondersteund. Hierdoor lijken de publieke waarden beter bereikt te kunnen worden vanuit het
Nederlands cultuuronderwijs. De publieke waarden die Nederland en Vlaanderen nastreven
komen samenvattend sterk met elkaar overeen, met uitzondering van de aandacht voor de
economische waarden.

5.3 Organisatie cultuurvakken
Wanneer we de onderwijsorganisatie vergelijken, zien we in Vlaanderen en in Nederland
schoolmodellen die qua niveau overeenkomen. De organisatie is niet gelijk, maar het
eindresultaat wijkt niet opvallend uiteen. De verschillen hebben te maken met een andere
benaming van de leerjaren en andere accenten en leercombinaties/ polen. De leeftijdsgroepen
waarbinnen in Vlaanderen Esthetica en in Nederland CKV wordt onderwezen komen vrijwel
overeen.
In Nederland is er een gemakkelijker link tussen onderwijs en cultuur omdat hier een
ministerie verantwoordelijk is voor de uitvoering. In de Vlaamse situatie werken twee
ministeries samen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Het vak CKV kent een
duidelijker omschreven opleiding en uitgebreidere regelgeving met betrekking tot de
uitvoering van het vak dan het Vlaamse Esthetica. Het aantal lesuren is minder bepalend
voorgeschreven voor Esthetica. Als gevolg hiervan loopt het culturele eindniveau van
Nederlandse leerlingen minder uiteen dan dat van Esthetica-leerlingen in Vlaanderen. Bij dit
niveau moeten we niet alleen denken aan het cognitieve aspect, maar omdat CKV-docenten
meer gefocust zijn op het belang van zelfontplooiing en ontwikkeling van eigen … en
Vlaamse Esthetica-docenten meer op leerresultaat in de vorm van lesstofbeheersing is er af
en toe sprake van geheel andere eindtermen.
Deze eindtermen zijn in Nederland voor het vak CKV duidelijker voorgeschreven en
zijn in Vlaanderen bij Esthetica meer afhankelijk van de visie en vooropleiding van de
docent.

86

5.4 Niveaus van kennisontwikkeling en overdracht
In beide landen blijken de resultaten van de literatuurstudie goed te vergelijken met de in de
praktijk geconstateerde situatie. Vlaamse docenten gebruiken hun carte blanche positie
enthousiast om zelf aan de slag te gaan en uitgebreide overheidsvoorschriften, of beter het
gebrek daaraan werken daarbij geenszins beperkend voor het ontstaan van waardevol
cultuuronderwijs. Door eigen initiatief komt er veel tot stand en hebben de docenten een
onderwijskundig verantwoorde hoeveelheid lesmateriaal ontwikkeld waarbij ondanks het
gebrek aan kwalitatieve lesboeken en de enorme variatie in vooropleidingen van docenten het
onderwijsniveau intern goed wordt bewaakt. Docenten ontwikkelen op het niveau van
verschillende graden adequate curriculums voor hun doelgroep en ook blijken geheel
verschillende opleidingsachtergronden in de praktijksituatie hier geen belemmering.
Binnenschools en ook daarbuiten is weinig overleg, maar blijkbaar werkt dit niet beperkend
bij het functioneren van de docent.
De wat duidelijker omschreven richtlijnen voor het vak CKV en een eenduidiger
CKV-opleiding van docenten werken in Nederland de zelfredzaamheid van de docent zelfs
nog beter in de hand. Ook hier is grotere eenstemmigheid met betrekking tot onderwijsdoelen
die echter meer neigen naar opvoedingsdoelen dan naar verkregen kennis bij leerlingen.
Binnen CKV wordt grensoverschrijdend gewerkt met betrekking tot culturele disciplines,
omdat de opleiding voorziet in minder diepgang, maar wel meer spreiding. De geïnterviewde
docenten bewegen zich zonder schroom allen op meer mediagebieden dan de Vlaamse
docenten die voornamelijk de beeldende richting accentueren. Lesboeken lijken ook bij CKV
geen belangrijke rol meer te spelen.
In beide landen is aandacht voor eigen beleving, maar de Vlaamse scholen blinken uit
door een groter aanbod aan uitgebreide cultuurreizen. Hierbij moet echter de kanttekening
geplaatst worden dat slechts één docent aangeeft dat deze vanuit het vak Esthetica gepland
worden. Op de andere twee scholen gebeurt dit niet vakspecifiek. De docenten van de
Nederlandse scholen hebben slechts gesproken over vakspecifieke activiteiten en niet over
algemene reizen. Het is mogelijk dat daar ook grotere internationale reizen zijn met aandacht
voor cultuur. Het eigen initiatief dat bij CKV een belangrijke rol speelde tijdens het ontstaan
van het vak lijkt af en toe ondermijnd te worden doordat docenten steeds vaker culturele
activiteiten voorschrijven dan wel binnen de school halen. Desalniettemin worden er zes tot
acht activiteiten door de leerling ondernomen.
.
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5.5 De docent
Uit de literatuurstudie blijkt dat van de docent in zowel Nederland als in Vlaanderen wordt
verwacht dat zij een diploma hebben behaald op zowel vakinhoudelijk als op didactisch
niveau. Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen die vakinhoud en didactiek in de opleiding
met elkaar verbinden, zoals bijvoorbeeld een docentenopleiding Beeldende Vorming. Het
verschil op het niveau van de vakinhoudelijke opleidingen ligt vooral in de omvang en
vakinhoudelijke breedte van het onderwijs. De Nederlandse vakinhoudelijke opleidingen zijn
voornamelijk masters in de talen, kunstgeschiedenis, kunst- en cultuurwetenschappen èn
aanverwante vakken - zoals algemene cultuurwetenschappen, media en cultuur en
theaterwetenschappen. De Vlaamse vakinhoudelijke opleidingen zijn veel breder. Hieronder
vallen bijvoorbeeld ook opleidingen tot productontwikkeling, archeologie en audiovisuele
kunst en animatie.
Voor de uitvoering van het vak Esthetica betekent dit dat de vakkennis van de
Vlaamse docent zeer specifiek kan zijn, wat nadelig kan blijken wanneer er medium-breed
gewerkt dient te worden. Echter is dit ook een gevaar voor Nederlandse docenten met een
vakspecifieke opleiding in één van de talen of kunstgeschiedenis, waarin tevens minder
ruimte is voor medium-breed onderwijs. Dit gevaar wordt realiteit in de praktijkstudie. Alle
docenten hebben op kunstacademie of universitair niveau een beroepsopleiding gedaan
waarin beeldende kunst en kunstgeschiedenis een onderdeel van de opleiding vormde. Het
onderdeel van geschiedenis van de beeldende kunst is bij allen bekend terrein en dit is terug
te zien in de eerste insteek die de docenten kiezen bij de uitvoering van het vak. Hoewel alle
docenten aangeven het vak medium breed uit te voeren, daar dit ook in de doelen wordt
beschreven, voeren de beeldende kunsten en kunstgeschiedenis toch de boventoon en worden
de overige media, met uitzondering van film, oppervlakkiger behandeld. Slechts één docent
meldt bij het vak CKV niet vanuit de beeldende kunsten te starten en dat deze achtergrond
niet doorschemert in de uitvoering van het vak. De Nederlandse docenten zijn het meest
actief met het aanbieden van de verschillende media, waar de Vlaamse voornamelijk
teruggrijpen op kunstbeschouwing en –geschiedenis.
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6. Conclusie en aanbevelingen
6.1 Conclusie
Aan de hand van de in hoofdstuk vijf beschreven resultaten wordt in dit hoofdstuk een
antwoord geformuleerd op de vraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het
Nederlandse vak CKV en het Vlaamse vak Esthetica en op welke manier(en) wordt publieke
waarde gecreëerd en overgedragen binnen de uitvoering van deze vakken?
In dit onderzoek zijn de vakken CKV en Esthetica op een breed scala aan onderdelen
vergeleken. Deze onderdelen zijn: het cultuuronderwijsbeleid, organisatie cultuurvakken,
niveaus kennisontwikkeling en de docent.
Zowel het Nederlands als het Vlaams cultuuronderwijsbeleid zien cultuuronderwijs
als een essentieel onderdeel, omdat het belangrijke publieke waarden overdraagt. Wat
economische waarden betreft, is het Nederlands cultuuronderwijsbeleid gericht op
vaardigheden die creatief en innovatief denken en handelen in de arbeidsmarkt tot gevolg
hebben. In het Vlaams cultuur- en onderwijsbeleid wordt er nauwelijks tot geen aandacht
besteed aan de economische waarde van cultuuronderwijs. Op sociaal en cultureel niveau
staan zowel het Vlaamse als het Nederlandse beleid voor persoonlijke creatieve ontwikkeling.
Het Nederlands beleid richt zich op het opleiden tot creatieve kritische burgers die adequaat
omgaan met maatschappelijke vraagstukken, terwijl in Vlaanderen cultuur en kennis daarvan
als belangrijkste waarde wordt gezien.
Bij de organisatie van de betreffende vakken Esthetica in Vlaanderen en CKV in
Nederland is het aantal te besteden lesuren als de leerstofomschrijving aan regelgeving
gebonden terwijl in Vlaanderen hierover geen concensus is. De leerdoelen zijn gespecificeerd
ondergebracht in de zogenoemde onderwijsdomeinen waarin duidelijke kleur wordt gegeven
aan hoe te werken aan het behalen van de leerdoelen. De inhoud van deze leerdoelen komt in
grote lijnen overeen met de leerplandoelstellingen van Esthetica. De leerplandoelstellingen
zijn echter niet gekoppeld aan leerinhouden. Men is voor deze koppeling afhankelijk van wat
de school op autonoom niveau nastreeft. Dit geeft de Vlamingen een bepaalde
bewegingsvrijheid, waar het voordeel van de Nederlandse situatie ligt in een sterkere
verantwoording van het lesaanbod.
Het niveau van de scholing van de docent is in beide onderzochte vakgebieden
vergelijkbaar, maar door de speciale scholing in de breedte is de CKV-docent in Nederland
beter voorbereid om ook andere cultuuruitingen dan die van de beeldende kunst te

89

onderwijzen. Bovendien is vanuit het historisch perspectief van het vak Esthetica, dat is
ontstaan vanuit het vak Kunstgeschiedenis, de docent in Vlaanderen ook meer gericht op de
beeldende discipline. Docenten in zowel Vlaanderen als Nederland in de onderzochte
vakgebieden hebben naast het beheersen van het vakinhoudelijke duidelijk oog voor het
overdragen en stimuleren van waarden in het opvoedkundige vlak. Uit de antwoorden van de
docenten van het vak CKV komt meer aandacht voor het laatste naar voren terwijl de
docenten in Vlaanderen kennis als belangrijkste factor beschouwen. Deelname aan en een
actieve houding ten opzichte van cultuur staat in beide landen hoog in het vaandel.
Op het onderdeel niveaus van kennisontwikkeling en overdracht is voornamelijk te
concluderen dat de Vlaamse docenten hun carte blanche positie enthousiast gebruiken om
zelf aan de slag te gaan en zij worden hierin niet beperkt door een gebrek aan uitgebreide
overheidsvoorschriften. Door eigen initiatief komt er veel tot stand en hebben de docenten
een onderwijskundig verantwoorde hoeveelheid lesmateriaal ontwikkeld waarbij ondanks het
gebrek aan kwalitatieve lesboeken en de enorme variatie in vooropleidingen van docenten het
onderwijsniveau intern goed wordt bewaakt. Binnenschools en ook daarbuiten is weinig
overleg, maar blijkbaar werkt dit niet beperkend bij het functioneren van de docent. De wat
duidelijker omschreven richtlijnen voor het vak CKV en een eenduidiger CKV-opleiding van
docenten werken in Nederland de zelfredzaamheid van de docent zelfs nog beter in de hand.
Ook hier is grotere eenstemmigheid met betrekking tot onderwijsdoelen die echter meer
neigen naar opvoedingsdoelen dan naar verkregen kennis bij leerlingen. Binnen CKV wordt
grensoverschrijdend gewerkt met betrekking tot culturele disciplines, omdat de opleiding
voorziet in minder diepgang, maar wel meer spreiding. De geïnterviewde docenten bewegen
zich zonder schroom allen op meer mediagebieden dan de Vlaamse docenten die
voornamelijk de beeldende richting accentueren. Lesboeken lijken ook bij CKV geen
belangrijke rol meer te spelen.
In beide landen is ook aandacht voor eigen beleving, maar de Vlaamse scholen
blinken uit door een groter aanbod aan uitgebreide cultuurreizen. Hierbij moet echter de
kanttekening geplaatst worden dat slechts één docent aangeeft dat deze vanuit het vak
Esthetica gepland worden. Op de andere twee scholen gebeurt dit niet vakspecifiek. De
docenten van de Nederlandse scholen hebben slechts gesproken over vakspecifieke
activiteiten en niet over algemene reizen. Het is mogelijk dat daar ook grotere internationale
reizen zijn met aandacht voor cultuur. Het eigen initiatief dat bij CKV een belangrijke rol
speelde tijdens het ontstaan van het vak lijkt af en toe ondermijnd te worden doordat
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docenten steeds vaker culturele activiteiten voorschrijven dan wel binnen de school halen.
Desalniettemin worden er zes tot acht activiteiten door de leerling ondernomen.

6.2 Aanbevelingen
Omdat binnen deze studie de vakken CKV en Esthetica behandeld zijn vanuit een breed scala
van categorieën, is gedetailleerd inzoomen op een van de categorieën niet mogelijk geweest.
Er is met dit onderzoek een eerste stap gezet tot het vergelijken van publieke waarden
omtrent het cultuuronderwijs. Vervolgonderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op een
uitgebreide weergave van het waardevol lesaanbod door een inventariserend onderzoek uit te
voeren van lesbrieven die eenzelfde thema behandelen.
Docenten in Nederland en Vlaanderen hebben veelal dezelfde doelen met het
cultuuronderwijs en uit de interviews van dit onderzoek blijkt dat daarbinnen ook
overeenkomsten zijn op onderwerpen, zoals stellingname tegenover de ons omringende
cultuuruitingen en het begrijpen van de ons omringende wereld. Internationale samenwerking
zou een item kunnen zijn, maar omdat zelfs op regionaal gebied de samenwerking tussen
docenten nog op een laag pitje staat, ligt deze niet binnen direct bereik.
Het bestuderen van het effect op langere termijn op leerlingen met betrekking tot
verhoogde cultuurdeelname aan verschillende disciplines als dans, theater, film, muziek,
literatuur en museumbezoek zou mogelijkheden bieden, daar Esthetica zowel als CKV reeds
enkele schoolgeneraties functioneert en er inmiddels dertigers zijn die deze vakken hebben
genoten. Ook de rol die ouders hierin spelen is een interessante invalshoek.
Het gebruik van digitale leermiddelen en moderne media in het algemeen door zowel
docent als leerling met betrekking tot cultuuronderwijs is eveneens een onderzoekterrein
waarvoor in dit onderzoek geen aandacht is geweest. De belangstelling voor bijvoorbeeld de
iPad als leermiddel geeft daarvoor beslist aanleiding.
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Bijlage 1: Bekwaamheidsbewijzen ten behoeve van Esthetica
De onderstaande basisdiploma’s met aanvulling van het bewijs Bevoegdheid Pedagigsche
Bekwaamheids (BPB) bieden een startbewijs om vak Esthetica te geven in het tweede/derdegraads ASO.134

•

Diploma hoger kunstonderwijs van de 3e graad + Bevoegdheid pedagogisch
bekwaamheid (BPB)

•

Diploma van architect + BPB

•

Diploma van artistiek HOLT135 + BPB

•

Diploma van burgerlijk ingenieur architect + BPB

•

Diploma van interieurarchitect + BPB

•

Diploma van laureaat muziekopvoeding (laureaat Lemmensinstituut)

•

Diploma van leraar muzikale opvoeding of zangleraar van de 2e graad uitgereikt door de
daartoe samengestelde centrale examencommissie

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst animatie + BPB

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst medium : audiovisuele journalistiek en
mediakunde + BPB

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst medium : film + BPB

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst medium : televisie : journalistiek + BPB

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst medium : televisie : regie en productie + B

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst medium : video - TV - film + BPB

•

Diploma van meester in audiovisuele kunst medium : video - TV + BPB

•

Diploma van meester in beeldende kunst driedimensionale vormgeving + BPB

•

Diploma van meester in beeldende kunst fotografie + BPB

•

Diploma van meester in beeldende kunst grafische en reclamevormgeving + BPB

•

Diploma van meester in beeldende kunst mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen +
BPB

•

Diploma van meester in beeldende kunst restauratie + BPB

•

Diploma van meester in beeldende kunst vrije kunsten (alle meldingen) + BPB

•

Diploma van meester in dramatische kunst + BPB

134

Deze informatie is overgenomen uit de volgende bron: Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming (z.d.)
Bekwaamheidsbewijzen voor het onderwijs.
http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/SOV_diplomalijst.asp?mvakcode=43
135
Hoger niet-universitair onderwijs van twee cycli dat leidt tot het diploma van master. Het onderwijs van het lange type is
van universitair niveau.
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•

Diploma van meester in muziek + diploma van laureaat muziekopvoeding (laureaat
Lemmensinstituut)

•

Diploma van meester in muziek instrument-zang + BPB

•

Diploma van meester in muziek jazz en lichte muziek + BPB

•

Diploma van meester in muziek muziektheorie-schriftuur + BPB

•

Diploma van meester in productdesign + BPB

•

Licentiaat archeologie + BPB

•

Licentiaat kunstgeschiedenis + BPB

•

Licentiaat kunstgeschiedenis en archeologie + BPB

•

Licentiaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde + BPB

•

Licentiaat kunstwetenschappen + BPB

•

Licentiaat kunstwetenschappen en archeologie + BPB

•

Licentiaat musicologie + BPB

•

Licentiaat muziekwetenschappen + BPB

•

Licentiaat oudheidkunde en kunstgeschiedenis + BPB

•

Licentiaat productontwikkeling + BPB

•

Master in de archeologie + BPB

•

Master in de architectuur + BPB

•

Master in de audiovisuele kunsten + BPB

•

Master in de beeldende kunsten + BPB

•

Master in de conservatie en de restauratie + BPB

•

Master in de conservatie-restauratie + BPB

•

Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur + BPB

•

Master in de interieurarchitectuur + BPB

•

Master in de kunstwetenschappen + BPB

•

Master in de kunstwetenschappen en de archeologie + BPB

•

Master in de musicologie + BPB

•

Master in de muziek jazz-lichte muziek + BPB

•

Master in de muziek muziektheorie-schriftuur + BPB

•

Master in de muziek uitvoerende muziek: jazz-lichte muziek + BPB

•

Master in de muziek uitvoerende muziek: jazz-pop + BPB

•

Master in de productontwikkeling + BPB

•

Master in het drama + BPB

•

Master in het productdesign + BPB
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•

Master of Archaeology + BPB

•

Master of Architectural Engineering + BPB

•

Master of Architecture + BPB

•

Master of Audiovisual Arts + BPB

•

Master of Fine Arts + BPB

•

Master of Music performing Music: jazz-lichte muziek + BPB

•

Master of Music performing Music: jazz-pop + BPB

•

Bachelor + BPB

•

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

•

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

•

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

•

Diploma hoger kunstonderwijs van de 2e graad + BPB

•

Diploma van tekenleraar aan de athenea (oude en moderne humaniora) uitgereikt
overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 28.4.1939

•

Diploma van tekenleraar in het secundair onderwijs 2e en 3e graad (KB 25.9.1973)
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Bijlage 2 Transcripten interviews
2.2 Interview mevrouw Otten – Nederland
Algemeen
1. Welke (kunst)vakken doceert u?
CKV, Kunst-Algemeen en Kunst: Beeldende Vorming. Daarnaast ben ik docent kunst en
cultuur binnen de kunst en cultuur-stroming. Dat zijn extra lessen in de onderbouw buiten
de gewone vakken om waarin leerlingen de ruimte krijgen hun eigen talenten te
ontwikkelen binnen verschillende stromingen, waaronder de stroming kunst en cultuur.
2. Hoeveel jaren bent u actief als kunstdocent?
Tweeëntwintig jaar.
3. Wat is uw achtergrond als docent (wellicht uitvoerend kunstenaar of andere functie
beoefend voor de start in het onderwijs?)
Eerst heb ik de pedagogische academie (nu Pabo) gevolgd en vervolgens eerstegraads
opleiding docent tekenen op de kunstacademie. Daarna heb ik een jaar uitvoerend
gewerkt als kunstenares en vervolgens ben ik les gaan geven.
4. In welk kunstmedium bent u expert, schijnt dit ook door in het te behandelen materiaal?
Tekenen, vooral en beeldende vorming. Je probeert de verschillende media evenredig aan
bod te laten komen, maar stiekem heb je wel voorkeur.
5. Heeft u een speciale opleiding gevolgd voor CKV?
Ik heb de opleiding CKV- kunstcoördinatorschap gedaan. Deze is vrij algemeen. Voor het
vak Kunst Algemeen ben ik rond geweest bij verschillende scholen om te kijken hoe het
vak gegeven wordt. Ook heb ik vroeger in mijn opleiding het vak kunstgeschiedenis
gevolgd.
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Vakinhoud CKV
6. Welke bestaande methodes worden er in de school gebruikt voor het vak CKV?
We zijn hier op school ooit met Palet begonnen, maar deze methode was heel beperkt en
onhandig met patent op videomateriaal etc. Daarnaast blijft de methode in het verleden
steken en bij CKV moet actualiteit juist prioriteit hebben.
7. Kunt u positieve en negatieve reacties geven op het bestaande materiaal? Wat zijn de
pluspunten, welke punten verdienen extra aandacht/ welke zijn de minpunten?
Je hebt materiaal voorhanden en die aanreiking is prettig, maar wat zwaarder telt is dat de
methode heel beperkt is en onhandig was met patent op videomateriaal etc. Dit maakt de
methode erg kostbaar. Ook het ontbreken van de actualiteit is een groot minpunt en de
kosten, zoals al eerder genoemd.
8. Maakt u ook gebruik van eigen materiaal voor dit vak? Waarom wel/niet?
Ja. Leerlingen willen vooral iets doen, dus maken wij voornamelijk activerend materiaal
en we zijn er steeds meer mee bezig om nieuw materiaal te ontwikkelen.
9. Zo ja, waar haalt u materiaal vandaag voor het ontwikkelen van eigen lessen?
Ik maak gebruik van Youtube, sites en voorbeelden via Digischool (www.digischool.nl)
en Kennisnet (www.kennisnet.nl) Daarop zijn ook officiële bronvermeldingen aanwezig.
10. Hoe toetst u dit materiaal in afstemming op de eindtermen? Wat zijn de criteria achter
het eigen materiaal?
Er wordt vooral rekening gehouden met dat het leerlingen moet prikkelen om zelf aan de
slag te gaan. Domeinen en eindtermen worden vooral in de CA’s -culturele activiteitenbekeken.
11. Hoe vaak wordt het lesmateriaal vernieuwd? Is het up-to date?
Het Isala heeft een goede leerlijn CKV geschreven, maar daarin ga je dingen steeds vaker
anders doen. Het algemene deel blijft gelijk, maar specifiek wordt wel steeds afgestemd
op de leerlingen en actualiteit en eigen lesbrieven worden ook aangepast.
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12. Hoe toetst u het vak (cijfers, normering), richtlijnen?
Wij normeren de vakken met een onvoldoende/voldoende/goed of heel goed. We toetsen
op vier domeinen die ingevuld zijn met praktische opdrachten, lesbrieven, presentaties en
het kunstdossier (en natuurlijk de CA’s).
13. Hoeveel culturele activiteiten worden er jaarlijks ondernomen voor dit vak en binnen
welke disciplines bevinden zich deze (gezamenlijke) activiteiten?
Havo moet in totaal zes culturele activiteiten uitvoeren en Vwo acht culturele activiteiten.
Wij organiseren vanuit de school jaarlijks vier activiteiten: Introdans (dans), Oostpool
(theater), film en we behandelen cultureel erfgoed in de omgeving. Voorheen waren dat
altijd twee activiteiten, maar leerlingen willen veel op/vanuit school doen aan de CA’s.
14. Is er een voorkeur voor een bepaald medium te herkennen binnen de culturele activiteiten
die leerlingen zelf ondernemen?
Film en cabaret zijn de inkoppers bij leerlingen. Concerten en muziek ook. Beeldende
kunst staat bij leerlingen lager op het lijstje.
15. Worden de media gelijkwaardig behandeld of merkt u dat een bepaalde discipline meer
aandacht of juist onderbelicht is?
Als je weet dat we bijvoorbeeld met de leerlingen naar Introdans gaan of er een activiteit
georganiseerd wordt, dan krijgt dat meer aandacht. Beeldende kunst krijgt ook meer
ruimte en muziek ook. Inmiddels is literatuur ook meer geïntegreerd.
16. Waar liggen de inhoudelijke klemtonen binnen het vak? (bijvoorbeeld binnen de
kunstgeschiedenis periodes/ bepaalde thema’s/ recente ontwikkelingen)
Op het nu en de actualiteit.
17. Hoe

ligt

de

verhouding

met

aandacht

voor

wereld-/westerse-/Nederlandse

kunstgeschiedenis?
Vooral de Westerse cultuur komt naar voren en actualiteiten.
18. Hoe reageert de gemiddelde leerling op het lesaanbod?
Wisselend. Ze willen vooral iets doen in de lessen en als ze dat kunnen doen, zijn ze
tevreden.
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19. Is de manier waarop u dit vak aanbiedt representatief voor de regio of voor een
grote/bepaalde groep?
Dat is lastig om te zeggen. Toen het vak net werd opgezet, ging je veel rondkijken bij
collega’s en volgde je elkaar. Op een gegeven moment heb je veel eigen lessen
ontwikkeld en dan werk je vanuit daar, maar ik kan geen uitspraak doen over of de
manier waarop wij het doen representatief is.
20. Is er onderlinge correspondentie over het vak en op welke manier? Websites e.d.?
Dat gebeurt meer vanuit toevalligheid. Ik ken bijvoorbeeld mensen van de opleiding, daar
heb je af en toe contact mee. Er komen ook mails van Digischool binnen, voorheen keek
je daar meer naar dan tegenwoordig. Nu ga je meer uit vanuit de eigen leerlingen, wat en
hoe je het vak het beste kunt aanbieden.
Kunstvakken gezamenlijk
21. Hoe zijn de vakken CKV en Kunst/Kunst-Algemeen met elkaar verbonden?
Het is afhankelijk van wie het vak geeft. Als je als docent meerdere van deze vakken
geeft dan kun je ze meer linken aan elkaar.
22. Is er een specifieke groei op een cultureel vlak te ontdekken bij de leerling?
Dat wisselt. Het zou natuurlijk fijn zijn als het bij iedereen zou zijn. Wij hebben altijd
eindgesprekken en daarin toets je de groei, maar deze is per leerling anders.
23. Wat zijn de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs?
Leerlingen moeten geprikkeld worden. Aangezet tot nadenken over dingen. Met andere
dingen in contact worden gebracht en vanuit een andere context en ‘out of the box’ leren
denken. Vanuit het zelf doen ervaren en verrast worden. Je veilig voelen met kunst en
cultuur is de basis voor zo’n klas. Ruimte bieden voor kwetsbaarheid en persoonlijke
ontwikkeling. Daar zijn de kunstvakken toch meer geschikt voor dan de exacte vakken.
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Beleid kunstvakken:
24. Hoe staan jullie tegenover het landelijk beleid van de kunstvakken, de vele veranderingen
en wat er nu met de inrichting van het vak gevraagd wordt?
Naast alle problemen die ons op het gebied van veranderingen op algemeen
onderwijsgebied tegemoet komen, geeft dit reden tot extra zorg. Vooral op financieel
gebied liggen we met het cultuuronderwijs onder vuur.
25. Kunst- en cultuuronderwijs moet volgens het cultuurbeleid onder andere aanzetten tot
cultureel deelnemerschap, is dit ook wat u ziet bij leerlingen?
Dat is wisselend. Er is een groep die over een drempel gaat, maar er zijn ook leerlingen
die het vak afsluiten en het daar bij houden. Dan hebben ze in ieder geval kennis met
cultuur gemaakt.
26. Krijgt u reacties vanuit de leerlingen dat zij met nieuwe dingen in contact komen en/of
willen blijven?
Ook dit is wisselend. Het is altijd leuk dat er leerlingen zijn met positieve reacties. Dat je
de ogen van iemand hebt geopend voor nieuwe dingen.
27. Is onderwijs de beste manier om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met kunst
en cultuur?
Instellingen zoals de muziekschool en dansscholen spelen ook een rol, maar die bereiken
niet iedereen. Via het onderwijs bereik je alle leerlingen.
28. Wat is uw visie op de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving en wordt dit
weerspiegeld in uw kunstonderwijs?
Kunst en cultuur verbindt. Het prikkelt de hersenen om op een andere manier tegen
dingen aan te kijken. Daarover is ook geschreven dat er in de hersenen iets gebeurt
wanneer leerlingen bezig zijn met kunst. Op die manier is het ook aantoonbaar dat kunst
en cultuur van belang zijn. Ook leert het leerlingen over expressie en kunst en cultuur te
ervaren. Niet alleen vanuit het hoofd bezig te zijn, maar ook vanuit het hart.
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2.2 Interview meneer Beerten – Nederland
Algemeen
1. Welke (kunst)vakken doceert u?
Bovenbouw h/v: CKV, Kunst Algemeen en Kunst: Beeldend Vormen, CKV op VMBO-T
en Beeldende Vorming in de onderbouw.
2. Hoeveel jaren bent u actief als kunstdocent?
Ongeveer vijfentwintig jaar kunstonderwijs.
3. Wat is uw achtergrond als docent (wellicht uitvoerend kunstenaar of andere functie
beoefend voor de start in het onderwijs?)
Docent Beeldend en docent Tekenen. Beide aan de Kunstacademie. En Culturele
Antropologie aan de universiteit.
4. In welk kunstmedium bent u expert, schijnt dit ook door in het te behandelen materiaal?
Beeldende vorming. Dit schijnt niet door in het materiaal. CKV is een algemene
kennismaking, dus gaat het meer over inhoud dan materiaal: uitstraling, betekenis. Bij
Kunst Algemeen houd je je bezig met het examenprogramma.
5. Heeft u een speciale opleiding gevolgd voor CKV?
CKV-kunstcoördinator opleiding.
Vakinhoud CKV
6. Welke bestaande methodes worden er in de school gebruikt voor het vak CKV?
Geen.
7. Kunt u positieve en negatieve reacties geven op het bestaande materiaal? Wat zijn de
pluspunten, welke punten verdienen extra aandacht/ welke zijn de minpunten?
Het is te duur, en vanuit school is er een beperkt hoeveelheid geld voor CKV. Ook kun je
ouders niet verplichten dergelijke methodes voor de leerlingen te laten kopen. Een
methode kan wel leuk zijn, maar kunstvakdocenten zijn niet van het hanteren van de

105

methode. Het gaat namelijk niet om opdrachtjes maken, maar om te leren hoe om te gaan
met een probleem.
8. Maakt u ook gebruik van eigen materiaal voor dit vak? Waarom wel/niet?
Jazeker, maar we moeten wel weer her-eiken, Na twee/drie jaar nadat je bent begonnen
met opdrachten moet je weer samen gaan kijken naar wat je doet en waarom. Je doet het
in de praktijk toch weer anders in de klassen, wat blijft er over van de methode over?
9. Zo ja, waar haalt u materiaal vandaag voor het ontwikkelen van eigen lessen?
Het materiaal dat gebruikt wordt binnen de lessen halen we overal vandaan; tv, internet,
kranten, collega’s en het materiaal is erg actueel. De verschillende vakdocenten zijn erg
ondernemend op cultureel gebied. Ze zien veel voorstellingen en tentoonstellingen,
waardoor zij in de les dicht op de actualiteit kunnen zitten.
10. Hoe toetst u dit materiaal in afstemming op de eindtermen? Wat zijn de criteria achter
het eigen materiaal?
Niet, omdat het een schoolexamen is, maakt je als docent er zelf van wat je belangrijk
vindt en het gaat vooral over groei en houding. Dat kan moeilijk met de examentermen
getoetst worden. Doelen mogen ook niet te specifiek zijn. De waarde van kunst is dat
iedereen het op eigen niveau kan doen en er zijn daarom dus geen neutrale termen. De
weg is belangrijker dan het resultaat. Objectieve normen zijn flauwekul.
11. Hoe vaak wordt het lesmateriaal vernieuwd? Is het up-to date?
Het materiaal mag her-eikt worden, maar is actueel dankzij de enthousiaste docenten die
steeds weer nieuwe dingen aandragen. De kracht is tevens de achilleshiel. Je moet vaak
overleggen wat je uit een opdracht wil halen. Er zijn meerdere wijzen om tot een resultaat
te komen.
12. Hoe toetst u het vak (cijfers, normering), richtlijnen?
Met een mondeling en met opdrachten die de leerlingen op een weblog moeten
presenteren, en ook weer tijdens de les. Op het weblog kun je alles zien. Per docent zijn
we verschillend qua punten. We beoordelen niet in cijfers, maar ook niet zozeer in
voldoende goed etc. Op het rapport komt uiteindelijk wel een voldoende of goed te staan.
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13. Hoeveel culturele activiteiten worden er jaarlijks ondernomen voor dit vak en binnen
welke disciplines bevinden zich deze (gezamenlijke) activiteiten?
Kinderen die voor Kunst-Beeldend gaan, mogen activiteiten van een excursie meenemen
bij CKV. Daarnaast verdelen we verschillende kaarten van theater Lampengiet onder de
leerlingen. Ook gaan we een dag naar Amsterdam waarbinnen de leerlingen drie
activiteiten aangeboden krijgen vanuit waar ze een keuze moeten maken.
14. Is er een voorkeur voor een bepaald medium te herkennen binnen de culturele activiteiten
die leerlingen zelf ondernemen?
Film en popconcerten.
15. Worden de media gelijkwaardig behandeld of merkt u dat een bepaalde discipline meer
aandacht of juist onderbelicht is?
Er zit wel verschil in per medium. Wanneer je invalshoek beeldend is, dan leg je als
docent daar je zwaartepunt. Er komen wel meerdere disciplines aan bod, maar de
accenten leggen we als docenten zelf.
16. Waar liggen de inhoudelijke klemtonen binnen het vak? (bijvoorbeeld binnen de
kunstgeschiedenis periodes/ bepaalde thema’s/ recente ontwikkelingen)
De focus ligt vooral op persoonlijke ontwikkeling binnen een diversiteit van verschillende
disciplines. Je gaat in gesprek met elkaar over de onderwerpen.
17. Hoe

ligt

de

verhouding

met

aandacht

voor

wereld-/westerse-/Nederlandse

kunstgeschiedenis?
We zoomen niet specifiek op andere culturen in, maar soms brengen kinderen vanuit de
bagage eigen onderwerpen in. Daar wordt iets mee gedaan.
18. Hoe reageert de gemiddelde leerling op het lesaanbod?
Dat is individueel erg verschillend en ook per klas verschillend. We horen dingen van
‘fantastisch’ tot ‘dit was helemaal niets’. Leerlingen zeggen wel dat ze dankzij het vak
meer gaan, maar of dat zo is… Bij VWO merk je meer een aanwakkering van dat wat er
al in zat.
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19. Is de manier waarop u dit vak aanbiedt representatief voor de regio of voor een
grote/bepaalde groep?
Dat weet ik niet. Er zijn iets van veertienhonderd scholen in Nederland met evenveel
verschillende manieren. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen.
20. Is er onderlinge correspondentie over het vak en op welke manier? Websites e.d.?
Er is onderling contact met elkaar binnen de school. Wij zijn met acht kunstdocenten.
Daarbuiten zie je weleens wat voorbij komen en dan is er sprake van onderlinge
correspondentie, maar er zijn geen vakdagen o.i.d.. Tijdgebrek speelt daarbij ook een rol.
Kunstvakken gezamenlijk
21. Hoe zijn de vakken CKV en Kunst/Kunst-Algemeen met elkaar verbonden?
Er zijn raakvlakken tussen Kunst Algemeen en CKV, maar het betreft ook twee
verschillende doelgroepen. Daarom moet je de vakken juist gescheiden houden, zodat het
verschil hier tussen zichtbaar is voor de leerling. En het maakt het voor leerlingen ook
overzichtelijk. Alle leerlingen moeten CKV volgen, daarom blijft het vak meer aan de
oppervlakte, waar de vakken Kunst Algemeen en Kunst-Beeldend meer de diepte in gaan.
22. Is er een specifieke groei op een cultureel vlak te ontdekken bij de leerling?
Dat zeggen de leerlingen wel, ze pikken veel mee en je ziet dat veel leerlingen toch in
verhouding veel kunstopleidingen kiezen daarna (we hebben het hier natuurlijk ook over
een cultuurprofielschool).
23. Wat zijn de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs?
- Expertise > Je moet weten waar je het over hebt.
- Enthousiasme > Leerlingen kunnen betrekken bij kunst en cultuur.
- Betrokkenheid > Je moet ook zelf betrokken zijn met de leerlingen.
Beleid kunstvakken:
24. Hoe staan jullie tegenover het landelijk beleid van de kunstvakken, de vele veranderingen
en wat er nu met de inrichting van het vak gevraagd wordt?
Ik heb deelgenomen aan een commissiegroep en denk zodoende mee over de toekomst
van cultuuronderwijs binnen het landelijk beleid van de cultuurvakken. Ik draag hier
graag aan bij wanneer ik gevraagd wordt. De middelen die je als school krijgt vanuit de
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overheid zijn echter veel te karig. De hoeveelheid tijd en geld. Niet alleen het
cultuuronderwijs, alle vakken. Het onderwijs wordt vreselijk uitgekleed. Je wordt
bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken over een nieuwe aanpak voor CKV, waarin de
culturele activiteiten niet meer verplicht mogen zijn voor leerlingen en je mag zeker geen
aantallen noemen, maar je moet wel een programma schrijven dat inhoudelijk,
verdiepend, uitdagend en van deze tijd is. Volgens mij staan die twee dingen haaks op
elkaar. Toch doen we ons best dit voor elkaar te krijgen, want bepaalde veranderingen
worden toch doorgezet. Dan probeer je er toch het beste van te maken door mee te denken
en te praten.
Extra vraag: Welke doelen stellen jullie als school zelf aan kunsteducatie? Zijn die
hetzelfde als de doelen voor kunst en cultuur van de overheid? (Heeft u zicht op dat wat
de overheid nastreeft via jullie onderwijs?) En in hoeverre worden deze doelen bereikt?
Daar kijken wij nooit naar. We vertrouwen erop dat we die halen en dat we weten waar
we het over hebben. Af en toe komen de termen naar voren. Persoonlijke ontwikkeling is
echter het belangrijkste doel met de kunsteducatie hier op school. Als je hier op school
komt, weet je misschien nog maar weinig van kunst, misschien dat je na de kunstvakken
veel verschillende gezichten hebt ontdekt en als je straks weg bent van school je de
boodschap kunt overbrengen van kunst en cultuur. Dat je een relatie tussen jezelf en kunst
en jezelf en anderen kunt leggen. Kunst is niet iets uit een boek, maar een standaard
onderdeel van ons allemaal en van ons leven.
25. Kunst- en cultuuronderwijs moet volgens het cultuurbeleid onder andere aanzetten tot
cultureel deelnemerschap, is dit ook wat u ziet bij leerlingen?
Nou ja, kun je je een school voorstellen waar kinderen geen kunst- en cultuurvakken
aangeboden krijgen? Dat kinderen ondanks dat toch naar het museum, concerten e.d.
gaan? Ik denk minder. Kinderen doen wel aan dans en zien het op tv, dat komt dan ook
voor in de lessen. Alle ouders zeggen dat het een enorme bijdrage is aan de persoonlijke
ontwikkeling van de leerlingen en wanneer de leerlingen ouder zijn, zijn zij ook
positiever over het onderwijs dat ze hier hebben gehad.
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26. Krijgt u reacties vanuit de leerlingen dat zij met nieuwe dingen in contact komen en/of
willen blijven?
Alle ouders zeggen dat het een bijdrage is aan de ontwikkeling van de kinderen, allemaal
enthousiast na afloop over dat wat gedaan is.
27. Is onderwijs de beste manier om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met kunst
en cultuur?
Alle kinderen moeten verplicht naar school en dit (kunst en cultuur) hoort bij de
persoonlijke ontwikkeling, dus het hoort thuis in het onderwijs. Het is een goede manier
omdat je binnen het onderwijs professionals hebt die de leerlingen hierbinnen begeleiden.
Het leert kinderen kennismaken met de vele gezichten van wie je bent, dus ik vind dat het
erbij hoort.
28. Wat is uw visie op de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving en wordt dit
weerspiegeld in uw kunstonderwijs?
Volgens mij is het raar dat als het woord kunst en cultuur valt, er een discussie volgt over
de economische waarde erachter. Dat terwijl heel (West-) Nederland, de grote steden
voor miljarden euro’s draaien op kunst en cultuur in de samenleving. Alle musea,
drukwerk, literatuur, het is allemaal kunst en cultuur. Alle theaters, musea, opleidingen en
winkels die te maken hebben met vormgeving, of bijvoorbeeld mode zijn beïnvloed door
kunst en cultuur. Dus dat het een enorme economische factor is, is niet geland bij mensen.
Het gaat niet om de geldelijke waarde, maar om identiteit. Wij hebben in Nederland qua
kunsteducatie de waarde van kunst beter in de gaten dan in veel landen. Het gaat over
persoonlijke ontwikkeling, weerbarstigheid. Het gaat om persoonlijkheid en niet om een
boel feiten uit het hoofd te kunnen opnoemen. Kunst en cultuur helpen om een
persoonlijkheid te volmaken.
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2.3 Interview mevrouw Schreur –Nederland
Algemeen
1. Welke (kunst)vakken doceert u?
Bovenbouw: Kunst: Beeldende Vorming (platte kant), Kunst Algemeen en tot twee jaar
terug ook CKV. In de onderbouw geef ik Beeldende Vorming.
2. Hoeveel jaren bent u actief als kunstdocent?
Ongeveer vijftien jaar.
3. Wat is uw achtergrond als docent (wellicht uitvoerend kunstenaar of andere functie
beoefend voor de start in het onderwijs?)
Eerst heb ik een tweedegraads opleiding in Nijmegen gevolgd, daarna een kopstudie
docent Beeldende Vorming op de Kunstacademie. Ik ben afgestudeerd op CKV 1,2, en 3.
4. In welk kunstmedium bent u expert, schijnt dit ook door in het te behandelen materiaal?
Tekenen en beeldend. Ik denk wel dat dit doorschijnt in het materiaal. Het is de ingang
die je als eerste kiest. De methodes en examens (Kunst Algemeen) zijn toch ook nog het
meest op kunstgeschiedenis gericht.
5. Heeft u een speciale opleiding gevolgd voor CKV?
Bijscholing voor het Kunstcoördinatoren-vak. Het vak CKV moest worden opgezet en
wil je dan cultuurcoördinator zijn, dan moet je de opleiding volgen.
Vakinhoud CKV
6. Welke bestaande methodes worden er in de school gebruikt voor het vak CKV?
Wij gebruiken geen bestaande methodes. Ooit zijn we het vak vanuit de methode Palet
begonnen en die is de eerste paar jaar ook zo gevolgd.
7. Kunt u positieve en negatieve reacties geven op het bestaande materiaal? Wat zijn de
pluspunten, welke punten verdienen extra aandacht/ welke zijn de minpunten?
Het is handig, maar alleen maar vraagjes en antwoorden in een boek zijn oersaai. Daarna
is het doel en de invulling wat dwalend.
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8. Maakt u ook gebruik van eigen materiaal voor dit vak? Waarom wel/niet?
We maken gebruik van eigen methodes en hebben destijds besloten de verschillende
kunstdisciplines als ingang te nemen. Er komen bij HAVO en VWO vier verschillende
disciplines naar voren van waaruit leerlingen activiteiten ondernemen. Bij praktijkopdrachten ligt de focus op het proces en de daarop volgende reflectie. In VWO-5 hebben
we nog een literatuurproject voor de leerlingen en ook een methode waarin toneel naar
voren komt, waar ze de laatste twee periodes mee aan de slag gaan. Ook in HAVO-5
wordt dit (nog een half jaar) met een eigen project gedaan.
Uit de methode Palet pakken we stukjes informatie van waaruit we een verhaal kunnen
vlechten. Het laten zien en het ‘hoe’ te kijken naar cultuur komt in een boek zoals Palet
namelijk wel goed naar voren, maar het was te veel op papier werken en niet uitvoeren.
Dat willen we juist wel doen in het vak.
9. Zo ja, waar haalt u materiaal vandaag voor het ontwikkelen van eigen lessen?
We hebben een kleine sectie (twee collega’s), maar hadden aan het begin van het vak een
grotere sectie (zes collega’s) Iedereen is vanuit de eigen interesse in een discipline vanuit
daar een module gaan maken. Die zijn zo gemaakt dat je erop voort kan borduren.
10. Hoe toetst u dit materiaal in afstemming op de eindtermen? Wat zijn de criteria achter
het eigen materiaal?
CKV wordt niet afgesloten met een cijfer. Iedereen moet kunnen aanhaken bij het aanbod
en iedereen moet een flinke stap verder komen, Hebben we daarbij een lijstje met
criteria? Nee dat niet, we doen het meer op gevoel, omdat je het vak (en andere
kunstvakken) al zo lang geeft en omdat je de leerlingen in andere jaren hebt gehad,
waardoor je beter op de behoeften van hen kunt inspelen.
11. Hoe vaak wordt het lesmateriaal vernieuwd? Is het up-to date?
Er is ruimte om te vernieuwen, maar het is niet altijd noodzakelijk.
12. Hoe toetst u het vak (cijfers, normering), richtlijnen?
Alle opdrachtjes worden getoetst met een onvoldoende, voldoende of goed. De
opdrachten en domeinen samen resulteren aan het einde van het jaar in een
eindwaardering.
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13. Hoeveel culturele activiteiten worden er jaarlijks ondernomen voor dit vak en binnen
welke disciplines bevinden zich deze (gezamenlijke) activiteiten?
We plannen niet alles voor de leerlingen, ze moeten ook zelf activiteiten ondernemen.
Jaarlijks doen we iets met theatergroep Oostpool, we gaan daarnaast met alle leerlingen
uit de vierde naar Amsterdam en daar moeten ze een museum kiezen waar ze naartoe
gaan. Ook gaan we naar het Filmhuis. Dat zijn de standaard verplichte activiteiten.
Daarnaast kunnen leerlingen zich inschrijven voor activiteiten zoals Mattheuspassion of
dansvoorstellingen waar docenten naartoe gaan en zij op kunnen aansluiten, maar dit
doen leerlingen vanuit de eigen keuze.
14. Worden de media gelijkwaardig behandeld of merkt u dat een bepaalde discipline meer
aandacht of juist onderbelicht is?
Ja, waarschijnlijk komen de media wel gelijkwaardig aan bod. Daar heb je minder
diepgaande kennis voor nodig en het gaat om een kennismaking met cultuur waarbij het
verwoorden van mening belangrijk is en het ‘wat haal je eruit’.
15. Is er een voorkeur voor een bepaald medium te herkennen binnen de culturele activiteiten
die leerlingen zelf ondernemen?
Festivals als Paaspop, Pinkpop en Zwarte cross zijn populair. En natuurlijk film.
16. Waar liggen de inhoudelijke klemtonen binnen het vak? (bijvoorbeeld binnen de
kunstgeschiedenis periodes/ bepaalde thema’s/ recente ontwikkelingen)
Recente ontwikkelingen natuurlijk, op het moment dat de overheid de subsidiekraan
dreigt dicht te draaien, is dat een belangrijk onderwerp. Nu komt dat weer minder aan
bod. En inrichting op de disciplines speelt een belangrijke rol.
17. Hoe

ligt

de

verhouding

met

aandacht

voor

wereld-/westerse-/Nederlandse

kunstgeschiedenis?
Daar zit wel wat meer Wereldcultuur in, ook wel Nederlandse, maar ook om tegenstelling
aan te tonen, komen Oosterse cultuuruitingen aan bod. Denk ook aan Wereldliteratuur.
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18. Hoe reageert de gemiddelde leerling op het lesaanbod?
In het begin was dit helemaal niet goed, nu is het vak echt ingeburgerd. Positief. Positieve
reacties op het vak. Kleine groep die een goed halen, ws 25 procent. De rest haalt een
voldoende.
19. Is de manier waarop u dit vak aanbiedt representatief voor de regio of voor een
grote/bepaalde groep?
Dat weet ik niet. Het is te vergelijken met hoe het vak op het Isala College wordt
gegeven, maar het maakt wat meer los. De leerlingen op deze school zijn nuchterder en
gericht op werken in de agrarische sector. Pas als je doorvraagt, hoor je wat de leerlingen
er van vonden. Ze zijn hier niet snel onder de indruk of laten niet snel los wat ze ergens
van vonden.
20. Is er onderlinge correspondentie over het vak en op welke manier? Websites e.d.?
Minimaal.
Kunstvakken gezamenlijk
21. Hoe zijn de vakken CKV en Kunst/Kunst-Algemeen met elkaar verbonden?
Op vakoverstijgend niveau is er een minimale samenwerking met de talen. Dit is vooral
vanwege praktische redenen; lastig in verdeling van taken).
Binnen de kunstvakken is er op inhoudelijk niveau nauwelijks verbinding. CKV gaat
meer in op wat de leerling beleeft met kunst en het vak Kunst en Kunst Algemeen gaan
meer de verdieping in.
22. Is er een specifieke groei op een cultureel vlak te ontdekken bij de leerling?
Bij de ene leerling wel (zijn de ogen geopend), maar wellicht is dit ook op zelfstandig
niveau. Bij de ander zie je het niet.
23. Wat zijn de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs?
Voor kunst- en cultuuronderwijs, met name binnen CKV, is het de bedoeling dat
leerlingen kennismaken met allerlei verschillende facetten van kunst en cultuur en dat is
wat we doen. Met name in de regio waarin we zitten. Horizon verbreden is daarbinnen
belangrijk.
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Beleid kunstvakken:
24. Hoe staan jullie tegenover het landelijk beleid van de kunstvakken, de vele veranderingen
en wat er nu met de inrichting van het vak gevraagd wordt?
Dat is allemaal niet meer bij te houden. Het is vaak ad hoc beleid. Wat ik vervelend vind
is dat ze van alles willen, maar scholen weinig middelen bieden. De Cultuurkaart
bijvoorbeeld, daar maken wij dankbaar gebruik van. Zodoende kunnen wij activiteiten
zoals een Toneelgroep Oostpool betalen. Als dat wegvalt dan wordt het erg moeilijk voor
onze school het vak zo te geven. De school wil enige hulp bieden, maar het zou een groot
gemis zijn.
Extra vraag: Welke doelen stellen jullie als school zelf aan kunsteducatie? Zijn die
hetzelfde als de doelen voor kunst en cultuur van de overheid? (Heeft u zicht op dat wat
de overheid nastreeft via jullie onderwijs?) En in hoeverre worden deze doelen bereikt?
Je probeert de leerlingen op het niveau van kennis ook op niveau te krijgen, maar het
belangrijkste is dat je ze met andere dingen in contact laat komen.
25. Kunst- en cultuuronderwijs moet volgens het cultuurbeleid onder andere aanzetten tot
cultureel deelnemerschap, is dit ook wat u ziet bij leerlingen?
Je ziet leerlingen wel makkelijker de stap zetten, want ze kennen het in ieder geval. De
drempel is minder hoog dus ze gaan makkelijker iets ondernemen. Het is natuurlijk zo dat
ze ook moeten vanuit het vak. Na het volgen van het vak denk ik ook, maar
waarschijnlijk is dat ook een stukje ijdele hoop.
26. Krijgt u reacties vanuit de leerlingen dat zij met nieuwe dingen in contact komen en/of
willen blijven?
Soms wel, maar daar heb ik eigenlijk niet heel goed zicht op.
27. Is onderwijs de beste manier om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met kunst
en cultuur?
Het is de plek waar kinderen het meest zijn. Als je kunst en cultuur serieus wil nemen,
dan moet je het wel een plek geven in het onderwijs. Ook om tegenwicht te bieden aan
andere vakken. Anders neem je het niet serieus en bestempel je het als vrije tijdsactiviteit,
terwijl het onderdeel is van ons bestaan.
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28. Wat is uw visie op de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving en wordt dit
weerspiegeld in uw kunstonderwijs?
Het leven is zo vervlochten met kunst en cultuur. Als je dit niet doceert en niet attent
maakt op hoe het nog meer zou kunnen, dan heb je een gemis. Dat is de grootste waarde
van het vak. Het laat zien dat er alternatieven zijn en dat het ook anders kan. Niet de
regels hoeven volgen om tot iets nieuws te komen. Via kunst en cultuur leer je leerlingen
nadenken over hoe dingen zijn. Waarom komt iets binnen en waarom niet? Als je dat
weghaalt, wordt school een kille feitenfabriek. Die manier van denken kunnen ze bij
andere vakken ook goed gebruiken. Als je binnen CKV bekend raakt met kijken naar
dingen vanuit andere perspectieven, dan leer je elders ook op andere manieren naar
dingen te kijken. Het beleid geeft echter een bepaald signaal af (door bijvoorbeeld
bezuinigen en het willen afschaffen van het vak). Ook de school en de manier waarop die
als instituut met het gegeven van cultuuronderwijs omgaat, zorgt ervoor dat leerlingen
soms negatief kiezen.
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2.4 Interview meneer Jacobs – Vlaanderen
Algemeen
1. Welke (kunst)vakken doceert u?
Geschiedenis, Esthetica en een stukje Wetenschappelijk Tekenen.
2. Hoeveel jaren bent u actief als kunstdocent?
Ongeveer twintig jaar.
3. Wat is uw achtergrond als docent (Wellicht uitvoerend kunstenaar of andere functie
beoefend voor de start in het onderwijs?)
Ik heb mijn licentiaat in kunstgeschiedenis op de universiteit gehaald, tegenwoordig heet
dat volgens mij een master in Kunstgeschiedenis en vervolgens plastische opvoeding, een
docentenopleiding in Vlaanderen zodat ik voor de klas kan staan.
4. In welk kunstmedium bent u expert, schijnt dit ook door in het te behandelen materiaal?
Vooral in kunstgeschiedenis, daar heb ik mijn studie in gevolgd. Daarbinnen interesseer
ik mij het meest voor schilder- en beeldende kunst. Binnen de les ligt de nadruk echter op
de leerlingen leren om te gaan met kunst en aanleren dat er op verschillende manieren
naar cultuur te kijken is. Verder gaan dan iets is wel/niet mooi. Een kunsthistorisch
overzicht meegeven aan de leerlingen is daarbij niet het hoofddoel, dus daarom schijnt dit
ook niet door in de lessen. Het gaat meer om het beleven van kunst en cultuur.
5. Heeft u een speciale opleiding gevolgd voor het vak Esthetica?
Er is geen speciale opleiding voor het vak. Een academische studie in beeldende kunst of
kunstgeschiedenis, maar ook een studie in letteren, wijsbegeerte volstaat. Als je maar
binnen de richting van kunst en cultuur gestudeerd hebt.
Extra vraag: Hoe wordt Esthetica aangeboden, welke vorm/omvang?
In de eerste en tweede graad is er muziek en plastische opvoeding. In de derde graad van
het ASO zijn er meerdere studierichtingen, maar esthetiek is binnen al die richtingen een
verplicht vak met een omvang van één jaar. Wij verspreiden het vak echter over twee
jaar, zodat we meer ruimte hebben om accenten te leggen binnen het vak. Daarnaast kan
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het voorkomen dat er in het vrije deel iets met kunst en cultuur wordt gedaan. Wij hebben
nu bijvoorbeeld een fotografieproject, maar dat is ook per school en schooljaar weer
verschillend.
Vakinhoud Esthetica
6. Welke bestaande methodes worden er in de school gebruikt voor het vak Esthetica?
Wij maken zelf materiaal en gebruiken geen methodes. Ooit hebben we de methode
Kunst & Co gebruikt, dat is alweer een jaar of zes geleden, maar die is afgeschaft.
Wanneer je bezig bent met de taal van de kunst dan is het bruikbaar, maar het probleem is
dat je ook veel activiteiten en uitstappen voorbereidt. Wij gaan bijvoorbeeld naar
Amsterdam en zoiets, net als een Rome-reis, daar zie je geen handvatten voor terug in een
methodeboek.
7. Kunt u positieve en negatieve reacties geven op het bestaande materiaal? Wat zijn de
pluspunten, welke punten verdienen extra aandacht/ welke zijn de minpunten?
Minpunten zijn dat methodeboeken puur historisch zijn en niet voorbereidend op
activiteiten, dus je mist veel uitvoerend materiaal in het boek. Daarnaast kies je liever zelf
je thema’s en voorbeelden daarbij. Pluspunten: Een methodeboek geeft leerlingen wel een
bepaald houvast. Overzichtelijkheid.
8. Maakt u ook gebruik van eigen materiaal voor dit vak? Waarom wel/niet?
Jazeker. Je maakt het materiaal echt zelf (zonder verder overleg met collega’s). Je hebt
wel bepaalde richtlijnen met elkaar afgesproken, maar je schrijft en bepaalt zelf hoe de
lessen worden ingevuld. Er is sprake van een methode binnen de lessen, omdat je vanuit
een bepaalde manier met leerlingen naar kunst kijkt. Je kiest zelf voorbeelden en die richt
je op activiteiten die je met de leerlingen onderneemt. Het zijn daarentegen wel echt
verschillende lessen, waarbij je ongeveer twee à drie lessen aan een thema wijdt.
9. Zo ja, waar haalt u materiaal vandaag voor het ontwikkelen van eigen lessen?
Overal, uit boeken, reizen, het internet. Er zijn wel sites waarop docenten lessen
uitwisselen. Uit dat materiaal kun je het doel van de les wel zien. Het zijn dan
bijvoorbeeld powerpoints met platen, maar je zult uiteindelijk toch zelf vorm moeten
geven aan die inhoud en er een verhaal omheen moeten maken. Er toch eigen lessen van
maken.
118

10. Hoe toetst u dit materiaal in afstemming op de eindtermen? Wat zijn de criteria achter
het eigen materiaal?
Je weet wat belangrijks is vanuit het leerplan, maar in eerlijkheid maak je een les,
aangezien je wel weet wat belangrijk is binnen kunst en kunstonderwijs en het leerplan is
daarbij eerder een toetssysteem van het leerplan om te bekijken wat ik zelf vergeten ben
en welke onderdelen en aspecten er nog meer aan bod mogen komen. Het materiaal dat
wordt aangeboden wordt vooral gebaseerd op de eigen achtergrond en kennis, en
natuurlijk ook op de toetsen; welk materiaal is belangrijk om getoetst te hebben.
11. Hoe vaak wordt het lesmateriaal vernieuwd? Is het up-to date?
Elk jaar bekijk je de lessen opnieuw en blijf je ze aanpassen. De grote lijnen daarentegen
liggen al wel drie/vier jaar vast.
12. Hoe toetst u het vak (cijfers, normering), richtlijnen?
Wij toetsen op school met cijfers. De leerlingen maken twee examens. Deze examens
geven wij zelf vorm op basis van verschillende onderdelen. Deze vinden plaats rond de
kerst en een in juni. Tijdens de rest van het jaar maken de leerlingen werkjes en
tussentijdse toetsen.
13. Hoeveel culturele activiteiten worden er jaarlijks ondernomen voor dit vak en binnen
welke disciplines bevinden zich deze (gezamenlijke) activiteiten?
Structureel hebben wij in het vijfde jaar de Amsterdam en Rome-trip, maar als er ergens
een tentoonstelling is dan komt deze ook aan bod. In het 6e jaar is er ook nog een trip naar
Praag.
14. Worden de media gelijkwaardig behandeld of merkt u dat een bepaalde discipline meer
aandacht of juist onderbelicht is?
Nee dat is niet zo. Dat zou wel moeten, maar beeldende kunst komt meer aan bod.
Muziek daarentegen eigenlijk niet veel, daar ben ik minder in thuis. Theater en dans ook
niet veel. Film komt wel uitvoerig aan bod.
15. Waar liggen de inhoudelijke klemtonen binnen het vak? (bijvoorbeeld binnen de
kunstgeschiedenis periodes/ bepaalde thema’s/ recente ontwikkelingen)
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We doen van alles door elkaar, werken niet chronologisch. De taal van de kunst is gericht
op context. Soms is dat de historische context, maar het kan bijvoorbeeld ook een
onderwerpscontext zijn en dan worden er verschillende historische tijden door elkaar
behandeld. Het zijn eerder themalessen, waarbij maar er wordt wel rekening gehouden
binnen een aantal thema’s met een chronologisch overzicht van bijvoorbeeld de illusie in
de kunst. De nadruk in het vijfde jaar ligt vooral op het leren kijken en linken leren
leggen tussen kunst en context en historisch gezien wordt behandeld uit de ‘nieuwe’ tijd.
16. Hoe

ligt

de

verhouding

met

aandacht

voor

wereld-/westerse-/Nederlandse

kunstgeschiedenis?
We werken vooral vanuit de Westerse cultuur en maken vanuit daar uitstappen naar
andere culturen.
17. Hoe reageert de gemiddelde leerling op het lesaanbod?
De leerlingen zijn vooral gericht op studeren. De manier waarop Esthetica wordt
aangeboden is dan soms moeilijk voor hen, omdat zij wellicht liever een zware
historische studie krijgen. Dan ligt de focus op ‘moet ik het kennen, nee oké’ Ze gaan
anders deelnemen aan het vak. De stap zetten van echt zelf naar een museum kan volgen,
maar dat is niet zo zwart wit te stellen. Esthetica draagt wel bij aan het verlagen van zo’n
drempel.
18. Is de manier waarop u dit vak aanbiedt representatief voor de regio of voor een
grote/bepaalde groep/onderwijsnet?
Over het algemeen loopt het wel gelijk binnen de netten van het katholiek onderwijs. Het
is ook afhankelijk van wat je hebt gestudeerd, omdat dit van invloed is op hoe je je lessen
vormgeeft.
19. Is er onderlinge correspondentie over het vak en op welke manier? Websites e.d.?
Af en toe zijn er vergaderingen, maar dat gebeurt binnen het netwerk zelden. Het
VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs) stelt begeleiders aan
die zich sterk bezig houden met de ontwikkelingen van het vak. Momenteel zijn zij in de
activiteit wat stilgevallen. Twee jaar geleden was daarvoor nog een vergadering, maar die
dragen niet veel bij. Er wordt veel gepraat, maar er komen geen concrete plannen uit.
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Kunstvakken gezamenlijk
20. Is het vak Esthetica verbonden aan andere (kunst)vakken of stages binnen uw onderwijs?
Jawel, wel gelinkt aan andere vakken, aan Nederlands en Geschiedenis bijvoorbeeld. We
gaan als docenten niet samen zitten om een samengesteld plan te maken, maar bij
bijvoorbeeld een Amsterdamtrip komen ook historische aspecten naar voren waar ik naar
verwijs. Leerlingen moeten ook zelf linken tussen de vakken kunnen leggen.
21. Is er een specifieke groei op een cultureel vlak te ontdekken bij de leerling?
Dat is lastig om zo te stellen. Zoals al eerder gezegd, wordt de drempel verlaagd om
culturele activiteiten te ondernemen, maar of er een specifieke groei op te merken is, kan
ik niet zo verwoorden.
22. Wat zijn de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs?
Dat is een moeilijke vraag. Puur vanuit mezelf bekeken, vind ik dat het voordeel van
kunstonderwijzen is dat je daarbinnen veel verschillende visies naast elkaar kunt leggen
en daarover met elkaar kunt spreken. Dat je de visies goed uitlegt en behandelt dat er
verschillende waarheden zijn, elke tijd en elke persoon heeft zijn eigen waarde, maar ook
dat er ook een constante is. Dat er verschillende waarheden zijn, maar er ook wel een
constantie is. Dat er bijvoorbeeld gelijkwaardige aspecten/ thema’s tussen nu en de barok
te herkennen zijn. Verder dat je bezig bent met kwaliteit dat vind ik ook prettig. De
dingen die je toont dat dat kwalitatieve dingen zijn. En dat je leerlingen ook op cultureel
vlak kunt laten uitblinken, niet alleen in de wetenschap. Dat leerlingen zien dat kunst niet
iets vrijblijvends is maar onderdeel van de maatschappij.
In Vlaanderen voelen mensen heel sterk dat cultuur onder druk komt te staan. Goed
onderwijs in Vlaanderen is kunst met de grote ‘K’, staat sterk onder druk dat het wordt
afgedaan als elitair hobbyclubje dat elkaar in stand houdt. De regisseur Jan Verheijen
heeft een toespraak gehouden waarin hij afgeeft op elitaire kunst: subsidievreters. Je moet
zoeken naar kwaliteit en relevantie. Waarom is het een relevanter dan het ander. Dat staat
in Vlaanderen onder druk. In Vlaanderen ligt het vooruitstrevende onder druk en de
fanfare e.d. liggen minder onder druk, omdat die volkser zijn.. Dat is niet wereldvreemd.
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Beleid kunstvakken:
23. Hoe staan jullie tegenover het landelijk beleid van de kunstvakken?
Daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig.
Extra vraag: Welke doelen wordt door de school nagestreefd met de kunsteducatie, zelfde
als die van de overheid? Zicht op dat wat de overheid nastreeft via jullie onderwijs?
Dat is heel moeilijk. Ik weet niet precies wat de visie van de Vlaamse gemeenschap op
cultuur en cultuuronderwijs is, daar heb ik nog niet veel over gelezen. Wat ik wel weet is
dat de leerplannen een weerspiegeling zijn op de visie van het cultuur- en
onderwijsbeleid. De lessen die wij geven, zijn weer gebaseerd op dat leerplan. Onze
school wil zich ook wel profileren als culturele school, waar ruimte is voor theater, dans
e.d.. Cultuur is wel iets dat echt leeft in de school.
24. Kunst- en cultuuronderwijs moet volgens het cultuurbeleid onder andere aanzetten tot
cultureel deelnemerschap, is dit ook wat u ziet bij leerlingen?
Zie vraag 22. Omdat het maar een uur is, kun je geen gigantische dingen verwachten.
Cultuur wordt wel door een grote groep gedragen op school. Binnen de talen ook veel
aandacht voor toneel en literatuur.
25. Krijgt u reacties vanuit de leerlingen dat zij met nieuwe dingen in contact komen en/of
willen blijven?
Voor een aantal leerlingen is de drempel verlaagd, maar dat is niet voor iedereen zo te
stellen.
26. Is onderwijs de beste manier om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met kunst
en cultuur?
Nogmaals, ze krijgen cultuur maar een beperkt aantal uren in de week, maar omdat er
toch school-breed aandacht voor is, wordt cultuur wel breder gedragen binnen het
instituut van de school.
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27. Wat is uw visie op de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving en wordt dit
weerspiegeld in uw kunstonderwijs?
Zie antwoord op vraag 22, hier wordt het al behandeld. Daarnaast ook het leren
nuanceren. Niet alles is arbitrair, maar dat je meer leert door je in een andere
persoon/tijd/context te verplaatsen om het te begrijpen. Die moeite doen, is geen zwakte,
maar juist een verrijking.
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2.5 Interview mevrouw Roux - Vlaanderen
Algemeen
1. Welke kunstvakken doceert u?
Kunstgeschiedenis,

Architectuurgeschiedenis,

Architectuur

ontwerpen,

Tekenen

(Plastische Opvoeding) en Boekbinden
2. Hoeveel jaren bent u actief als kunstdocent?
Ongeveer negentien jaar.
3. Wat is uw achtergrond als docent (wellicht uitvoerend kunstenaar of andere functie
beoefend voor de start in het onderwijs?)
Ik heb gestudeerd aan de academie. Studie in monumentale kunsten, waaronder weven en
boekbinden. Weven was mijn hoofdrichting.
4. In welk kunstmedium bent u expert, schijnt dit ook door in het te behandelen materiaal?
Weven was mijn hoofdrichting binnen mijn opleiding, maar dit schijnt niet door in de
lessen. Ik heb geprobeerd dit als vak te integreren binnen andere vakken, maar je moet te
veel de diepte ingaan van het weven en die ruimte is er niet. Je merkt ook bij andere
onderdelen dat je op algemener niveau moet blijven.
5. Heeft u een speciale opleiding gevolgd voor het vak esthetica?
Neen.
Extra vraag: Hoe wordt Esthetica aangeboden, welke vorm/omvang?
Esthetica is bij ons verdeeld over meerdere vakken. Esthetica begint al in de tweede
graad. De vakken Architectuur, Tekenen en Boekbinden worden voornamelijk in de derde
graad gegeven. In de tweede graad wordt Kunst- en Cultuurgeschiedenis gegeven. Dit
alles samen vormt het vak Esthetica.
Vakinhoud Esthetica
6. Welke bestaande methodes worden er in de school gebruikt voor het vak esthetica?
Wij maken alleen gebruik van eigen werk en materiaal.
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7. Kunt u positieve en negatieve reacties geven op het bestaande materiaal? Wat zijn de
pluspunten, welke punten verdienen extra aandacht/ welke zijn de minpunten?
Ik heb bestaand materiaal weleens bekeken, maar vind het rommelig en zonder lijn. Ik
bouw vanuit een lijn in de geschiedenis. Zodoende geef je van elke periode een beeld van
een tijd. Dat is interessant, zodoende kun je linken leggen aan geschiedenis, aan
aardrijkskunde, aan van alles.
8. Maakt u ook gebruik van eigen materiaal voor dit vak? Waarom wel/niet?
Alleen maar. Eigen materiaal geeft meer vrijheid. Je kunt meer zelf kiezen en je kunt een
grotere logica erin krijgen. Zo bied je je verhaal minder versprokkeld aan bij de
leerlingen.
9. Zo ja, waar haalt u materiaal vandaag voor het ontwikkelen van eigen lessen?
Uit boeken, van het internet (alsmaar meer). Er zijn tegenwoordig een aantal hele goede
sites. Ik heb ook een stuk cursus van mijn voorganger gekregen, maar dat gebruik ik
steeds minder. Ik vertrek heel dikwijls vanuit boeken en dan zoek ik op het internet op het
onderwerp verder. Ik zou me meer moeten verdiepen in forums voor dit onderwijs, ik ben
ook niet echt bekend met sites zoals de genoemde www.digischool.nl.
Op lerarendagen met collega’s van school wordt er ook wel gesproken over accenten en
dergelijke, maar niet specifiek op de inhoud van het materiaal.
10. Hoe toetst u dit materiaal in afstemming op de eindtermen? Wat zijn de criteria achter
het eigen materiaal?
Nooit specifiek getoetst op eindtermen. Er zijn ook geen toetsen vanuit de inspectie. De
eindtermen van de leerplannen zijn mijn leidraad. Zolang ik die volg, moet ik mijn
einddoelen ook bereiken, maar daar heb ik nooit echt naar gekeken. De doelen zijn zowel
door de staat als door het Steineronderwijs ontwikkeld. Ik denk dat wij wel een stap
verder gaan dan andere scholen, dieper op de stof ingaan dan dat er in Vlaanderen
algemeen gevraagd wordt. Dat is ook wat ik bedoel met dat ik bestaande methodes niet
goed vind, dat blijft te algemeen. Wij gaan daarin veel verder. Wij duiken in het leven
van een kunstenaar. Aan het einde van de secundaire school gaan wij ook op kunstreis en
het lesaanbod is ook veel breder met vakken zoals weven en architectuur.
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11. Hoe vaak wordt het lesmateriaal vernieuwd? Is het up-to date?
Ja, het is heel actueel, eigenlijk wordt er constant aan doorgewerkt. Het is wel echt een
bepaalde methode, met de chronologische opbouw, maar elke keer ga ik weer terug op
zoek naar meer informatie. Daarbij wordt ook het heden behandeld.
12. Hoe toetst u het vak (cijfers, normering), richtlijnen?
Leerlingen krijgen twee uur per dag het vak in een periode van drie weken. Na die
periode volgt een toets en die toets wordt becijferd. Daarnaast hebben de leerlingen een
schrift waarin ze noteren en tekenen (voor de vakken kunst en architectuurgeschiedenis).
Dit onderdeel wordt beoordeeld met onvoldoende/voldoende/goed etc. Verder krijgen de
leerlingen ook een dagtoets, in de vorm van de vraag van vandaag.
13. Hoeveel culturele activiteiten worden er jaarlijks ondernomen voor dit vak en binnen
welke disciplines bevinden zich deze (gezamenlijke) activiteiten?
Dat hangt af van het aanbod. We hebben vaste culturele activiteiten, zoals de kunstreis
naar Italië. Deze duurt acht/negen dagen. Daarnaast hebben we een stadswandeling in
Antwerpen.
14. Worden de media gelijkwaardig behandeld of merkt u dat een bepaalde discipline meer
aandacht of juist onderbelicht is?
Binnen de vakken die ik geef, ligt de focus vooral op de schilder-, beeldende kunsten en
architectuur. Muziek valt onder het vak Muziek. Daarnaast is er ook nog het aparte vak
Muziekgeschiedenis. En theater en poëzie heeft om de twee jaar een plaats. Daarin spelen
leerlingen zelf en is het een onderdeel van Nederlands, waarbij ook een stukje
geschiedenis naar voren komt. Bij Engels wordt Shakespeare bijvoorbeeld weer
uitgebreid behandeld.
15. Waar liggen de inhoudelijke klemtonen binnen het vak? (bijvoorbeeld binnen de
kunstgeschiedenis periodes/ bepaalde thema’s/ recente ontwikkelingen)
We werken vanuit de prehistorie tot aan de barok. En in de lessen van Plastische
Opvoeding werk je dit weer verder uit. Met kunstgeschiedenis begin je met overzicht van
kunst. Uitlokkend vanuit het heden en vanuit daar terug naar het begin. Je probeert ook
zoveel mogelijk linken te maken met het heden.
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16. Hoe

ligt

de

verhouding

met

aandacht

voor

wereld-/westerse-/Nederlandse

kunstgeschiedenis?
De Westerse. We focussen echt op Europa. De Vlaamse primitieven worden wel
uitgebreid behandeld, maar dat heeft geen specifieke plaats. De periode die het breedst
wordt behandeld is de renaissance. Dat zien wij toch wel als de basis van de hedendaagse
cultuur.
17. Hoe reageert de gemiddelde leerling op het lesaanbod?
Ze staan open voor de vakken, het zijn heerlijke periodes om te geven. Na afloop van het
vak kunnen de leerlingen nog heel veel vertellen over wat er behandeld is. De verhalen en
de beelden van de periodes blijven ze goed bij. Bovendien moeten ze zelf dingen
opzoeken en op de manier raken de leerlingen goed betrokken bij cultuur.
18. Is de manier waarop u dit vak aanbiedt representatief voor de regio of voor een
grote/bepaalde groep/onderwijsnet?
Geen goed zicht op. Ik denk dat wij op bepaalde gebieden dieper gaan. Dat is toch ook
wel iets van het Steineronderwijs.
19. Is er onderlinge correspondentie over het vak en op welke manier? Websites e.d.? Nee
Niet echt, soms wel mondeling op docentendagen. Die hebben wij op school drie keer per
jaar, maar zijn school breed. Daarnaast hebben we nog wel vakwerkgroepen.
Kunstvakken gezamenlijk
20. Is het vak Esthetica verbonden aan andere (kunst)vakken of stages binnen uw onderwijs?
Het zit in alle vakken wel een beetje vervlochten, maar niet specifiek. Je geeft zelf ook
verschillende vakken dus zodoende worden linken ook wel ingebracht.
21. Is er een specifieke groei op een cultureel vlak te ontdekken bij de leerling?
Ze leren zelf te zoeken en onderwerpen aan te dragen. Daardoor groeien ze. Na een
cultuurreis al helemaal, dan merk je ook hoe blij ze zijn.
22. Wat zijn de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs?
Ik twijfel zelf altijd of ik het goed doe, maar wat volgens mij belangrijk is, is dat ze
dingen meenemen. Dat leerlingen bijvoorbeeld in een kapel staan en dat ze kunnen
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vertellen wat ze zien en wat voor soort kapel het is. Dat wat verteld wordt in het
klaslokaal, daarbuiten herkend en geplaatst kan worden door de leerlingen. Dat leerlingen
ook het uitvoeren van de kunsten beter ontwikkelen door de grote voorbeelden die ze
binnen de Esthetica vakken krijgen.
Beleid kunstvakken:
23. Hoe staan jullie tegenover het landelijk beleid van de kunstvakken?
Daar wordt veel te weinig belang aan gehecht. Dat wat er met de kunst- en cultuurvakken
bereikt kan worden daar zijn ze niet mee bezig. Er is qua algemene ontwikkeling, de
ontwikkeling als mens en het gevoel voor schoonheid, voor geschiedenis. Je hebt een
beeld van een tijd en als de geschiedenis anders was gelopen had de wereld er nu anders
uitgezien. Ook politiek gezien. Dat wordt veel te weinig bekeken. Te veel focus op
cijfers.
24. Kunst- en cultuuronderwijs moet volgens het cultuurbeleid onder andere aanzetten tot
cultureel deelnemerschap, is dit ook wat u ziet bij leerlingen?
Het gebeurt onder onze leerlingen wel veel, maar of dat meer is, dat weet ik niet.
25. Is onderwijs de beste manier om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met kunst
en cultuur?
Niet alleen. Het onderwijs neemt wel een belangrijke plaats in, omdat het op andere
gebieden weinig/minder gebeurt. Via de school komen kinderen er in ieder geval wel mee
in aanraking, maar het zou niet de enige plek moeten zijn.
26. Wat is uw visie op de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving en wordt dit
weerspiegeld in uw kunstonderwijs?
De waarde van kunst en cultuur is het ontwikkelen van schoonheid. Cultuuronderwijs
helpt in het ontwikkelen van een gevoel van schoonheid. Niet alleen voor kunst met een
grote ‘K’, maar voor alle culturele uitingen. Zowel het waarnemen als het doen. Niet
alleen vanuit het hoofd werken, maar ook vanuit de buik. Vanuit gevoel leren te werken.
Wij weerspiegelen dit door er zoveel en breed mee bezig te zijn in het onderwijs. Je wordt
een ander mens als je in de wereld staat met kunst.
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2.6 Interview mevrouw Van Loo - Vlaanderen
Algemeen
1. Welke (kunst)vakken doceert u?
Esthetica in de vijfde en zesde van het ASO.
2. Hoeveel jaren bent u actief als kunstdocent?
Zestien jaar.
3. Wat is uw achtergrond als docent (wellicht uitvoerend kunstenaar of andere functie
beoefend voor de start in het onderwijs?
Ik heb op de academie mijn licentiaat in Archeologie behaald.
4. In welk kunstmedium bent u expert, schijnt dit ook door in het te behandelen materiaal?
Ik ben vooral expert op het gebied van oudheidkunde, en voornamelijk de Romeinse
oudheid. Dit schijnt niet door in het te behandelen materiaal. Het leerplan vereist namelijk
dat wij thematisch en chronologisch werken. In het vijfde jaar gaan wij ongeveer tot aan
de barok en de perioden daarna worden in het zesde jaar behandeld.
5. Heeft u een speciale opleiding gevolgd voor het vak Esthetica?
Nee. Ik heb wel een opleiding voor het onderwijs gevolgd en nascholing op het gebied
van actuele onderwerpen
Extra vraag: Hoe wordt Esthetica aangeboden, welke vorm/omvang?
Leerlingen krijgen het vak in de derde graad, zowel in het vijfde als in het zesde jaar.
Vakinhoud Esthetica
6. Welke bestaande methodes worden er in de school gebruikt voor het vak Esthetica?
Wij gebruiken niets van lesboeken, wij maken onze cursussen zelf. Leerlingen hebben
allemaal een laptop en daar plaatsen wij al het materiaal dat wij in de lessen gaan
behandelen op (powerpoints, fragmenten, opdrachten etc.).
Het vak Esthetica wordt vrij ruim uitgepakt. Het principe van het leerplan (het in
contact brengen van leerlingen met kunst en cultuur in het algemeen) wordt gehanteerd.
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Dat is heel breed. Zodoende komt kunst, film, theater, muziek allemaal aan bod.
Geschiedenis komt daarbij ook aan bod, maar is niet de hoofddoelstelling.
7. Kunt u positieve en negatieve reacties geven op het bestaande materiaal? Wat zijn de
pluspunten, welke punten verdienen extra aandacht/ welke zijn de minpunten?
Wij maken hier geen gebruik van. Zie vraag zes en acht.
8. Maakt u ook gebruik van eigen materiaal voor dit vak? Waarom wel/niet?
Vanuit eigen materiaal heb je meer beweegruimte als docent en je kunt zelf bepalen wat
leerlingen aanspreekt en niet. Je kunt zo ook het niveau makkelijker aanpassen, vanuit
een boek is dat lastiger.
9. Zo ja, waar haalt u materiaal vandaag voor het ontwikkelen van eigen lessen?
Leerboeken, kunstboeken, internet (bijvoorbeeld www.digischool.nl en dan kijk ik bij
CKV). Internet is toch wel echt de grootste informatiebron.
10. Hoe toetst u dit materiaal in afstemming op de eindtermen? Wat zijn de criteria achter
het eigen materiaal?
Vanuit het leerplan moet je de eindtermen verwezenlijken. Wij werken thematisch. Zo is
er veel mogelijk. Veel diversiteit. Ten tweede vetrekken wij met ons materiaal altijd
vanuit de maatschappij. Door in Brugge zelf de koe bij de horens te vatten. Daarnaast
maken we schoolreizen naar Londen en Parijs zodat leerlingen het contact met kunst
daadwerkelijk kunnen ervaren. Persoonlijk bekijken we dan weer op welke eindtermen
die onderdelen betrekking hebben.
We kijken op thematisch niveau naar wat kunst is en de problematiek van actuele
kunst, provocatief. We bieden oefeningen aan waarin de leerlingen leren kijken naar
verschillende werken en media. Vanuit één bepaald thema gaan we dit verder uitdiepen.
De kunstgeschiedenis is daarbij een heikel punt. Vroeger bestond het vak Esthetica nog
niet (nu al zeker tien jaar). De docenten die voorheen kunstgeschiedenis gaven bleven
klassiek bezig. Binnen het thema probeer je wel chronologisch te werken, maar dat tracht
je te verwerken als kapstok. Bij het thema ‘Wat is kunst?’ krijgen de leerlingen drie
lessen met waarbij ze de computer gebruiken. Ze moeten werken zoeken, iets zoeken
rond de stijl en dit later bespreken. Dit is de enige manier om ze het ook echt zelf te laten
zien en begrijpen.
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11. Hoe vaak wordt het lesmateriaal vernieuwd? Is het up-to date?
Elk jaar wordt het opnieuw aangepast.
12. Hoe toetst u het vak (cijfers, normering), richtlijnen?
Daarin zijn wij zoekende. De meeste scholen werken met een traditioneel systeem met
een aantal toetsen en proefwerk rond de kerst en in juni. Ik heb een periode gewerkt aan
de hand van een permanente evaluatie. Zonder proefwerken, maar meer pure opdrachten
in de klas. Dat werkte echter niet. Wil je dat echt goed doen dan is het veel te
arbeidsintensief. Daarom ben beide methoden met elkaar gaan combineren. Ongeveer een
opdracht per thema en dan een proefwerk. Dat zijn ongeveer vijf/zes opdrachten en dan
de proefwerken.
13. Hoeveel culturele activiteiten worden er jaarlijks ondernomen voor dit vak en binnen
welke disciplines bevinden zich deze (gezamenlijke) activiteiten?
Voor het vak specifiek gemiddeld twee per jaar. Zeker en vast film en een tweede
activiteit meestal rond een tentoonstelling. Daarnaast hebben we de cultuurreis in het
vijfde jaar en die gaat naar Londen en in het zesde jaar naar Parijs. Bij ons op school is
veel aandacht voor cultuur. Naast de cultuurhistorische reis hebben we een
cultuurplatform met workshops en theatervoorstellingen. Zes keer per jaar wordt er wel
iets georganiseerd. Films, toneelvoorstellingen, noem het maar op.
14. Worden de media gelijkwaardig behandeld of merkt u dat een bepaalde discipline meer
aandacht of juist onderbelicht is?
Dat hangt een beetje af van de vooropleiding van leerkrachten. Muziek is bij mij geen
probleem, maar veel docenten zien muziek niet zo zitten. Sommige thema’s blijven wel
onderbelicht. Muziek is daar een van samen met dans. Architectuur, beeldende kunst en
film komen het meest aan bod.
15. Waar liggen de inhoudelijke klemtonen binnen het vak? (bijvoorbeeld binnen de
kunstgeschiedenis periodes/ bepaalde thema’s/ recente ontwikkelingen)
Dat is persoonlijk van school tot school. Met twee collega’s in het vijfde jaar wordt er
vooral gefocust op cultuurhistorisch niveau. Vanuit de oudere periodes worden dan linken
naar hedendaagse kunst gemaakt. Een link naar het hier en nu. In het zesde jaar is echt de
actuele kunst vanaf eind 19e en 20e eeuw het onderwerp.
131

16. Hoe

ligt

de

verhouding

met

aandacht

voor

wereld-/westerse-/Nederlandse

kunstgeschiedenis?
Er worden heel veel linken gelegd naar de geschiedenis in het algemeen. De Westerse
neemt daarbij natuurlijk veel ruimte in. Vlaamse kunst komt ook voor. Binnen een aantal
disciplines worden actuele onderwerpen gesitueerd in de context.
17. Hoe reageert de gemiddelde leerling op het lesaanbod?
Een ASO-school heeft vrij gemotiveerde studenten voor het leren en ik vind dat zij ook
heel open staan voor kunst. Die interesse voor kunst is er, omdat ze veel linken zien met
verschillende disciplines op school, zoals wetenschap, wiskunde en de talen. Ze hebben er
voeling voor. Ze scoren ook goed op taakopdrachten en zetten zich voor tweehonderd
procent in. Leren voor de proefwerken is natuurlijk wel weer stuk minder.
18. Is de manier waarop u dit vak aanbiedt representatief voor de regio of voor een
grote/bepaalde groep? (Onderwijsnet?)
Het is wel de tendens het zo te doen. Ik heb in een bestuursgroep gezeten en onze wijze
besproken met anderen. We zijn enigszins pioniers, maar er wordt wel naar gestreefd het
zo te doen.
19. Is er onderlinge correspondentie over het vak en op welke manier? Websites e.d.?
Nee niet echt. Een keer per jaar is er de dag van de Esthetica (provinciaal WestVlaanderen). En er is een stuurgroep Esthetica van vijf mensen die zich vooral richten op
nascholing, om nieuwe manieren van lesgeven haalbaar te maken, maar er zijn geen
websites voor het vak zoals de Nederlandse www.digischool.nl.
Kunstvakken gezamenlijk
20. Is het vak Esthetica verbonden aan andere (kunst)vakken of stages binnen uw onderwijs?
In ieder geval met muziek en plastische opvoeding in de eerste twee graden. Dat zijn
praktijkgerichte vakken. Daarnaast ben ik zelf ook docent muziek, dus die koppeling is
voor mij goed te leggen, maar er zijn verder geen losse vakken die direct met elkaar in
contact staan. Wel is er verticaal overleg en daar pikken we dingen uit op van elkaar.
Veel taalvakken besteden ook tijd aan kunst.
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21. Is er een specifieke groei op een cultureel vlak te ontdekken bij de leerling?
Ja en nee. Ja door de media zien ze veel. Nee, omdat het historische aspect minder en
minder wordt. Bij het volgen van het vak is ook niet iedereen geïnteresseerd. Velen staan
er wel open voor, vooral voor film, maar dit is toch ook wel persoonlijk.
22. Wat zijn de indicatoren van goed kunst- en cultuuronderwijs?
•

actueel zijn, vanuit de context van de leerling vertrekken

•

durven de diepte in te gaan met de leerlingen

•

durven verbanden te leggen met andere vakken

•

maar de belangrijkste is overenthousiast zijn over wat je vertelt en je enthousiasme
overdragen.

Beleid kunstvakken:
23. Hoe staan jullie tegenover het landelijk beleid van de kunstvakken?
Er is ontzettend veel rumoer rondom het vak. Kunst wordt ook hier minder en minder
aangeboden. Het belang aantonen van kunst, dat is een heikel punt. Tijdens elke
nascholing en elke keer dat collega’s samen zijn wordt erover gesproken, maar we
kunnen er weinig aan doen.
24. Kunst- en cultuuronderwijs moet volgens het cultuurbeleid onder andere aanzetten tot
cultureel deelnemerschap, is dit ook wat u ziet bij leerlingen?
Daar zou ik graag ja op zeggen, maar daar heb ik de kennis niet voor. Daarvoor zou je
een effectmeting moeten houden onder oud-leerlingen.
25. Is onderwijs de beste manier om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met kunst
en cultuur?
Ik denk het wel, omdat dit het enige is waar ze naartoe moeten (naar school) en eenmaal
buiten de school gaan ze hun eigen dingen doen. Dan ligt de drempel hoger. Binnen de
school werk je eraan de kinderen gevoelig te maken voor cultuur en ook bekend te maken
met het schone en niet enkel het politieke.
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26. Wat is uw visie op de waarde van kunst en cultuur in onze samenleving en wordt dit
weerspiegeld in uw kunstonderwijs?
Wij zijn ervan overtuigd dat kunst het emotionele van leerlingen aanspreekt en dus de
waarde van het maatschappelijke gevoelige aspect van kunst. Volwassenen spreken zich
uit over de maatschappij. Kunst en cultuur en kunst en cultuuronderwijs is een andere
manier om met de maatschappij om te gaan. Anders dan alleen vanuit een economisch
oogpunt. Cultuur is niet is wat je in cijfer moet willen bekijken.
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