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van de redactie
Is dit een moeilijk nummer om te lezen? Die vraag hebben 
we ons in de redactie gesteld. Het antwoord luidt ‘nee’ en 
misschien ook wel een beetje ‘ja’. Laten we maar beginnen 
met het ‘nee’. 
Zoals altijd kiezen we als redactie van marktplaats voor 
een thema dat er toe doet bij agora. net als in de rest 
van het nederlandse onderwijsveld gaan ook bij agora 
de discussies over de vraag of we niet teveel aandacht 
besteden aan taal en rekenen in vergelijking met de 
andere vakken. 
Wanneer het gaat over leren en ontwikkelen van kinderen 
gaat het toch immers over meer? Waar zien we dat (nog) 
terug in het onderwijs?  
Dat is precies waar rien Spies in de inleidende 
marktwaarde over schrijft: de brede ontwikkeling van 
kinderen. Daarin legt hij ook uit waarom we voor het 
allesomvattende woord ‘bildung’ hebben gekozen.  
anselm Grün hebben we al eens eerder genoemd in een 
marktplaats. We publiceren in dit nummer een eigen 
bewerking van een artikel van hem, waarin hij benadrukt 
dat we kinderen vooral moeten leren hoe ze moeten leren. 
De school moet een plek zijn waar je je als mens kunt 
ontwikkelen, als deel van een verband. Harrie Swinkels, 
de directeur van fluxus, benadert het thema vanuit de 
cultuureducatie. Hij onderstreept het belang hiervan nog 
eens en constateert dat de aandacht voor cultuureducatie 
verslapt lijkt te zijn. Het voorbeeld van muziekonderwijs 
op Tamarinde en activiteiten van De Westerkim in schools 
en naschools aanbod laten het tegendeel zien. ook dat 
hier soms een stimulans van de overheid tegenover moet 
staan om zo’n kans te kunnen krijgen. Dat de plaatselijke 
overheid hiervoor van betekenis kan zijn hebben we 
de afgelopen jaren gemerkt; vooral in negatieve zin is 
dit in de publiciteit geweest met de bezuinigingen op 
het cultuurbeleid. een gesprek met (oud)wethouder 
noom benadrukt de verantwoordelijkheid die er ook 
bij de gemeente is wanneer het gaat over de brede 
ontwikkeling van kinderen. De wethouder benadrukt 
die verantwoordelijkheid, maar geeft aan dat de vorm 
waarin zich die uit wel een andere is dan een aantal 
jaren geleden. Verder in het blad een lezenswaardig 
artikel van Hans Schuman over inclusie en participatie, 
waar het bij bildung ook over gaat! en aandacht voor de 
cultuurcoördinatoren op onze basisscholen, een kijkje in 
het buitenland en voor wie nog veel meer wil lezen onze 
boekentips. 
Dan nu nog even over het ‘ja’. 
Soms is het wellicht nodig om een artikel twee maal te 
lezen om het goed te kunnen begrijpen. maar voor een 
lerende organisatie is dat niet erg toch? We wensen u een 
aantal boeiende uurtjes toe met deze uitgave!
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door: Voor- achternaam

We weten dat de naam van onze mooie 
stichting verwijst naar de oude Grieken. 
Het was de plek waar het sociale leven zich 
afspeelde en had daarvoor verschillende 
functies: een politieke, een sociale en een 
commerciële. Het woord agora betekent 
marktplaats. Dat wil onze stichting ook zijn. 
Een plaats waar kinderen en volwassenen 
samen komen. Een plaats waar geleerd en 
geleefd kan worden. De plaats om te leren 
en te participeren. Voor de kinderen een 
plek om zich te kunnen voorbereiden op 
volwaardig burger zijn van onze samenle-
ving. Daarom moet je leren lezen en schrij-
ven, want anders heb je geen toegang tot 
alle rijke bronnen en om te communiceren 
met elkaar. Je moet kunnen rekenen, want 
de samenleving gaat ook over handel en 
geld. Getallen geven ons ook de mogelijk-
heid om de wereld te duiden. 
Maar van een burger wordt meer gevraagd 
dan dat. Een volwassen burger moet creatief 

zijn, want de dagelijkse werkelijkheid vraagt 
steeds weer om nieuwe oplossingen. Men 
moet zich kunnen uiten en dat doet niet 
ieder op dezelfde wijze. De één zet de taal 
mondeling in en de ander op papier. Muziek, 
de taal van de wereld, weet te verbinden, 
zorgt voor ontroering en plezier. De filosofie 
leert ons anders te kijken en onze complexe 
wereld vraagt soms om minder voor de 
hand liggende antwoorden. Kunst heeft 
de samenleving door de eeuwen heen de 
mogelijkheid geboden om het onzegbare te 
communiceren. Levensbeschouwing, vanuit 
welk perspectief dan ook, laat ons nadenken 
over de betekenis van ons bestaan. Soms 
met en soms zonder antwoorden, maar 
nooit zonder echte zingeving. 
In dit alles schuilt de opdracht van Agora 
als marktplaats. Het leven leren, leren om te 
leven en leven om te leren. Onze kinderen 
hebben het recht om zich volledig te kun-
nen ontplooien. De school levert daar een 

belangrijke bijdrage aan. In een tijd waarin 
prestaties bij rekenen en taal, hoe belangrijk 
ook, de enige doelen van de school lijken 
te worden, dreigen belangrijke aspecten 
van de ontwikkeling in de verdrukking te 
komen. Toch vreemd, omdat de Grieken 
meer dan tweeduizend jaar geleden al lieten 
zien dat er meer nodig is dan dat. De taal, 
het lezen, werd geleerd via de literatuur, de 
poëzie, het debat of het socratisch gesprek. 
De kunsten maakten de leerling wegwijs 
in de complexe wereld. De muziek kon de 
toegang zijn tot ingewikkelde wiskundige 
structuren. 
Voor de brede ontwikkeling is er een oud 
woord: ‘bildung’. Het betekent: worden wie 
je al bent. Daar staat tegenover ‘ausbildung’. 
Dat betekent: gevormd worden. Laten we 
in het onderwijs de brede opdracht van ‘bil-
dung’ weer herontdekken. Ook dan zullen 
we goed leren lezen, schrijven en rekenen. 
Beter wellicht! e

waarde

markt 

Agora de marktplaats voor het leven
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Levenslessen volgens Anselm Grün.
Met toestemming van de uitgever, een verkorte weergave van een artikel uit het boek Levenslessen.

V
olgens Anselm Grün is het 
doel van onderwijs om, 
naast basisvaardigheden als 
taal en rekenen, datgene te 
stimuleren waar je goed in 

bent, waar je plezier aan beleeft en wat je 
gelukkig maakt.
Grün vindt de instrumentalisering - alles 
voor de economie - van het onderwijs 
verschrikkelijk. Hij is van mening dat het 
werken met meetbare uitkomsten en 
protocollen de bewegingsvrijheid in het 
onderwijs beperken. Zo is er weinig ruimte 
voor waar het werkelijk om gaat.
De ziel van de school, de bildung van 
kinderen en jongeren, wordt verwaarloosd. 
Onder bildung verstaat hij vooral dat 
kinderen gevormd worden aan de hand van 
deugdzame beelden.
Het doel van bildung is de menselijkheid, 
het bevorderen van gerechtigheid en 

vrede. Het gaat uiteindelijk om het zich 
verantwoordelijk weten voor het welzijn en 
de voorspoed van de samenleving.

Grün gaat uit van de visie dat in ieder mens 
een beeld van God schuil gaat en dat het 
onderwijs er toe moet bijdragen dat de 
kinderen, met de beelden die ze krijgen 
aangereikt, het beeld van God in zichzelf 
opdiepen.

anselm Grün groeit op in 

munchen. Na zijn studie filosofie 

en theologie treedt hij in bij de 

Benedictijnen nabij münchen. 

Daar is hij economisch directeur 

en zakelijk verantwoordelijke.

Daarnaast is hij werkzaam 

als geestelijk adviseur en 

cursusleider. hij staat bekend als 

een belangrijk  spiritueel auteur 

van onze tijd.

Samen met de VKO, centrum 

voor katholiek onderwijs, en 

de Besturenraad, centrum voor 

christelijk onderwijs, is het 

boek ‘Levenslessen’ uitgegeven. 

een inspiratiebron voor het 

onderwijs. hierin verbinden 

andere auteurs Grüns visie met 

actuele vragen en zorgen in ons 

onderwijs.

www.anselmgrun.net

Inspiratiebron Voor 
het oNDerwIjs

Zie boekentips 
op pagina 30

KiNDereN VaN 
De TOeKOmST LereN 
OOK VeeLaL BuiTeN 
De SchOOL. 
Leer ze DUs 
VooraL hoe ze 
moeteN LereN.

Wijsheid



 juni 2014 mp I 5

iNSpiraTieBrON VOOr heT ONDerwijS

Welke goede beelden moet het onderwijs 
dan aanreiken? Grün heeft het daarbij 
vooral over de vorming van de klassieke 
deugden: matigheid, rechtvaardigheid, 
wijsheid en moed, bijvoorbeeld de 
moed om volop deel te nemen aan de  
samenleving en verantwoordelijkheid 
te dragen. Wijsheid betekent vooral tijd 
nemen om vragen toe te laten en niet 
onmiddellijk in antwoorden te denken.
Toch vindt Grün ook dat er op school 
gepresteerd moet worden. School is een 
leerplek voor deugden als kennis vergaren 
en verwerken, een plek van discipline 
en verplichting, van taakgerichtheid en 
studiezin. School is hard werken, maar 
niet omdat de maatschappij producten 
wil zien, gericht op output van kinderen. 
School is vooral oefenplaats voor leven en 
samenleven en moet een vrije ruimte zijn 
waarin we over wezenlijke dingen kunnen 
nadenken. Daarvoor is het belangrijk 
dat kinderen tijdens de onderwijstijd in 
contact worden gebracht met vormen van 
wijsgerige reflectie, met voorbeelden van 
betrokken toewijding, die maatschappelijk 
vruchtbaar zijn gebleken. Samen met 
de kinderen is oriëntatie nodig op wat 
waardevol is. 

Al de kennis en inzicht die een mens 
opdoet, heeft de toets van het verstand 
nodig: Hoe weeg ik deze kennis en 
inzichten, welk oordeel heb ik hier over? 
Kan het in een breder kader passen en is de 
toepassing hiervan verantwoord? Daarvoor 
heb je criteria en waardecontexten nodig. 
Waar haal je die vandaan? Je kunt groeien 
in het vermogen om te oordelen. Maar hoe 
scherp je je oordeel? Oude bronnen van 
waarheid, van schoonheid, van moraliteit 
kunnen nog steeds de richting geven voor 
het onderwijs en voor de vorming van nu.

De leraar kan hierin de herder zijn, de 
tuinier, de schatgraver. Hij geeft de kinderen 
de ruimte om dat wat in hen schuilgaat te 
laten opbloeien en vrucht te dragen. Dit is 
een veel mooier beeld dan de leraar die zich 

geprest voelt om te scoren, zodat er aan 
alle eisen van buitenaf gehoor kan worden 
gegeven.

Martha Nussbaum, een gelijkgestemde 
van Grün, vraagt zich af of je vaardigheden 
moet leren voor je toekomstige baan, of 
dat je moet leren je verbeeldingskracht 
te gebruiken en kritisch te kijken naar 
je eigen cultuur. Moet je niet leren om 
een betrokken burger te worden van de 
samenleving?
Zij weet het antwoord: Achter de daden 
van betekenisvolle mensen, politici en 
wetenschappers gaan kwaliteiten schuil 
die niet te maken hebben met berekening 
of winst, maar met mensenkennis, 
verbeeldingskracht en empathie. En dit leer 
je vooral bij de wetenschappen van kunst, 
literatuur en cultuur.
Daarom is het goed als de school ruimte 

biedt om te filosoferen over levensvragen, 
om empathie voor anderen te leren en 
aandacht te hebben voor kunst en cultuur, 
die mensen tot betere burgers maken, 
tot mensen die zich betrokken voelen 
bij en verantwoordelijk weten voor een 
democratische samenleving.
Hier vullen Grün en Nussbaum elkaar aan. 
Zij willen inspireren, niet problematiseren.
 
De school moet die plek zijn waar rust is. 
Een plek waar het kind mag wonen en daar 
open kan staan voor anderen. Een plek 
waar de menselijkheid centraal staat. Een 
school waar elk kind het gevoel heeft mens 
te zijn en deel te zijn van een verband. Waar 
het gebed de cultuur dient en het werk 
de samenleving. En dat alles vanuit een 
levenshouding die deugt. Met de woorden 
van Grün: De school is de alma mater, waar 
ora et labora centraal staan. e

ONDerwijS iS eeN
Vrije ruimTe waariN 
jONGe meNSeN huN 
eIGeN weG kUNNeN 
VINDeN.

Moed?
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eDUcatIe eN De maakBare 
sameNLeVING
Educatie is de sleutel tot een maakbare 
samenleving. Beide vormen elkaar. Het is de 
samenleving, bij monde van haar poli-
tieke bestuur, die het beleid voor educatie 
bepaalt. Educatie op haar beurt vormt de 
mensen, die de samenleving ‘maken’ en 
die indirect, via hun stemgedrag, kiezen 
voor een bepaalde samenleving. Willen we 
een democratische, sociale en menselijke 
samenleving, dan zijn we  gebaat bij zowel 

kiezers als politici die dit doel hoog in hun 
vaandel hebben staan. Zo dacht ook een 
groep intellectuelen die, na gevangen-
schap tijdens WO II, een hervorming van het 
onderwijs nastreefde.  Om te voorkomen 
dat opnieuw bewegingen konden ontstaan, 
waarin massa’s kritiekloos achter een sym-
bool aan zouden lopen, gehoorzamend aan 
onmenselijke opdrachten, moest het on-
derwijs de kinderen vormen tot autonoom, 
kritisch denkende mensen. De hervorming 
in het onderwijs zou vooral moeten komen 
van de kunstvakken, met hun specifieke 
bijdragen aan autonomie en vrije expressie. 
Die beoogde onderwijshervorming heeft 
niet plaatsgevonden, maar het was wel de 
oorsprong van de cultuureducatie in en 
rond het onderwijs van de laatste 60 jaar1.

BILDUNG
Ik moest hieraan denken bij het begrip 
bildung, dat de laatste tijd steeds meer 
opduikt als onderwijsconcept bij de Agora-
scholen. Bildung geeft aan waar het in 
het onderwijs feitelijk om moet gaan: om 
persoonlijke inzichten en eigenschappen, 
competenties en waarden die essentieel zijn 
om bij te kunnen dragen aan de maakbaar-
heid, de verbetering van de samenleving. 
Onderwijs moet dus niet enkel opleiden 
tot burgers die passen in de samenleving, 
maar die in staat zijn om die samenleving 
te vernieuwen, te verbeteren. Dat is nu niet 
anders, alleen is de balans doorgeschoten 
naar instrumentele competenties, gericht 
op functionaliteit en beroepsperspectieven, 
passend binnen de huidige economisch 
gestuurde samenleving. Het wordt tijd voor 
een aanpassing en herstel van het even-
wicht, met meer ruimte voor bildung.
Bildung is een breed begrip waarbij de 
volgende essenties altijd terugkomen: het is 
een proces van innerlijke ontwikkeling, op 
basis van een brede beschouwing van cultu-
rele en maatschappelijke verworvenheden 
en uitingen. Het moet leiden tot een hou-
ding die in staat stelt tot: nieuwsgierigheid 

en verbeeldingskracht ten opzichte van de 
wereld om je heen, zelfkennis, zelfexpressie 
en zelfbeschikking, moreel en kritisch oor-
delen en verantwoordelijkheid voor je eigen 
leven en voor de samenleving2.   

BILDUNG eN cULtUUreDUcatIe
De overeenkomsten met de essenties van 
cultuureducatie zijn evident. Bij cultuuredu-
catie gaat het eveneens om de ontwikkeling 
van een houding en competenties om au-
tonoom, en  kritisch te kunnen waarnemen, 
oordelen, handelen en creëren.
Concreet op dit moment is het Cultuur-
menu (kunst en erfgoed), het middel om 
leerlingen kennis te laten nemen van 
culturele verworvenheden en uitingen in 
heden en verleden en ze te laten reflecte-
ren op de ontwikkeling van de waarden 
en maakbaarheid van onze cultuur. In de 
actieve kunstbeoefening –zelf muziek 
maken, dansen, spelen en beeldend uiten – 
zijn terugkerende activiteiten: waarnemen, 
verbeelden, creëren en probleem-oplossen. 
Hieraan ten grondslag liggen vaardigheden 
en attitudes als: nieuwsgierigheid, kritisch 
oordelen, zelfkennis en –reflectie, doorzet-
tingsvermogen en discipline.
Net zoals bildung in het onderwijs onder 
de streep is beland, is cultuureducatie dat 
ook. Het is verheugend te merken dat er de 
laatste tijd een groeiende roep is voor meer 
en betere cultuureducatie op de scholen. 
Die motivatie hiervoor is niet anders dan 
de motieven achter het ideaal van bildung. 
Deze roep om cultuureducatie doet ook een 
beroep op het onderwijs en op de cultuur-
educatie om zich verder te ontwikkelen van 
incidentele activiteiten tot een wezenlijk, 
kwalitatief en substantieel onderdeel van de 
totale educatie.  Het begin is er, in de vorm 
van het Cultuurmenu, en de ontwikkeling 
van leerlijnen actieve kunstbeoefening in 
het kader van Cultuureducatie met kwaliteit. 
Hieronder gaan we kort in hoe het Cultuur-
menu en actieve kunstbeoefening specifiek 
bijdragen aan bildung in het onderwijs. 

Nieuwsgierigheid

Verbeeldings-
kracht

Zelf-expressie

Zelfkennis

Discipline

Zelfbeschikking

Kritisch oordelen

Doorzettings-vermogen

BILDUNG & 
cultuureducatie
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BiLDuNG eN cuLTuureDucaTie

cultuurmenu:
Het Cultuurmenu is bij uitstek een program-
ma waarmee leerlingen de confrontatie 
aangaan met diversiteit, met verschillende 
visies op mens en samenleving, met waar-
den en met verleden als bron voor het he-
den. Al die confrontaties zijn extra ervarin-
gen voor de leerling, een verrijking voor zijn 
kennis en inzichten in de samenleving en de 
culturen in deze wereld. In het Cultuurmenu 
wordt ernaar gestreefd dat elke confrontatie 
een belevenis is, die de leerling persoonlijk 
boeit, raakt of aan het denken zet. Dit opent 
ook de weg naar de vormgeving. Leerlin-
gen  ervaren, hoe die ‘impact’ het gevolg is 
van de vormgeving en de eigen taal van de 
verschillende kunstdisciplines. In termen 
van bildung draagt het Cultuurmenu bij 
aan de brede beschouwing van maatschap-
pelijke en culturele verworvenheden en 
uitingen. Het verbreedt hun blikveld, het 
onbekende en het andere worden deel van 

de eigen persoon, die leert omgaan met het 
onbekende. Het onderwijsrendement van 
het Cultuurmenu voor de leerlingen wordt 
versterkt als de programma’s verbonden 
worden met andere delen van het onder-
wijs om meer kansen tot verwerking en 
verdieping te benutten.

actieve kunstbeoefening:
Alle kunstvakken kunnen bijdragen aan het 
ideaal van bildung, aan de ontwikkeling 
van nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht 
en (zelf )expressie. Daarnaast vereisen alle 
kunstvakken oefening, doorzetting, training, 
discipline en samenwerking, processen die 
in hoge mate bijdragen aan de persoonlijk-
heidsvorming.  

muziek en dans:
Dit zijn universele talen die mensen via 
andere ingangen dan spreektaal direct 
bereiken en treffen. Deze kunsten tonen ons 

waartoe de menselijke geest vanuit verschil-
lende culturen en achtergronden in staat 
is om zich uit te drukken in abstracte, maar 
zeer toegankelijke vormen. Zelf muziek 
maken, zelf dansen, is jezelf leren uiten in 
deze kunstvormen, je eigen belevenissen en 
gevoelens omzetten in een uitingsvorm. Dit 
gaat gepaard met een persoonlijke ontwik-
keling. Je moet persoonlijke barrières over-
winnen, zelfvertrouwen kweken, reflecteren 
op jezelf, kritisch zijn en open staan. Voor 
theater gelden daarnaast de ontwikkeling 
van het empathisch vermogen, - je inleven 
in een ander -, en het vergroten van je 
persoonlijk repertoire om uiting te kunnen 
geven aan je eigen gevoelens en ideeën. 

Beeldende kunst en nieuwe media:
In deze vakken draait het om het ontwikke-
len van de vaardigheden: waarnemen, on-
derzoeken en analyseren en kritisch denken. 
Dit moet leiden tot het zelf creëren en het 
zoeken van oplossingen voor ’problemen’.  
De leerling gebruikt daarbij allerlei bronnen 
en de nieuwe media. Media-geletterdheid 
is een competentie om zowel kritisch als 
productief om te kunnen gaan met deze 
nieuwe media. Meer nog dan de andere 
kunstvakken, dragen de beeldende vakken 
en de nieuwe media bij aan de vaardighe-
den die we in de nabije toekomst nodig 
hebben. Naast de bildungs-doelen zijn 
dat de vaardigheden om straks in de snel 
veranderende beroepen en organisatievor-
men, flexibel en ondernemend te blijven 
functioneren3.

Cultuureducatie in het onderwijs draagt 
aantoonbaar bij aan de ontwikkeling van 
persoonlijke inzichten, waarden en  compe-
tenties van leerlingen, die nodig zijn om bij 
te kunnen dragen aan de maakbaarheid en 
de verbetering van de samenleving, wat ook 
voorop staat bij het bildungsideaal. e

1  De Werkschuit, een geschiedenis  van de 
kunstzinnige vorming; Amsterdam 1995

2  …En denken! Gerard van Stralen en René Gude 
(red) ISVW 2012

3   Future work skills 2020; Institute for the future; 
University of Phoenix Research institute.
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DOOr: ronald overboom, directeur cbs tamarinde

I
n samenwerking met Fluxus staat 
CBS Tamarinde samen met rKBS 
Paus Joannes en IBS De roos aan de 
wieg van het project Muziek Maakt 
School. Samen met de vakleerkrach-

ten van Fluxus ontwikkelen wij een muzi-
kale leerlijn voor groep 1 t/m 8. In groep 1 
t/m 4 is er aandacht voor algemene muzi-
kale vorming volgens de Da Capo methode. 
Vanaf groep 5 leren de kinderen muziekin-
strumenten bespelen. Ieder half jaar maken 
ze kennis met een ander instrument.

Muziekonderwijs draagt bij aan de creatieve 
ontwikkeling en aan de algemene ontwik-
keling van kinderen. Vooral in de jonge 
jaren zijn de hersenen heel gevoelig voor 
auditieve, motorisch en emotionele prikkels 
en ontwikkelen zich in rap tempo. Muziek 
draagt al deze elementen in zich: luisteren, 
taalverwerving, grove en fijne motoriek en 
de sociale en emotionele intelligentie.
Door een structureel aanbod op school 
wordt kinderen de mogelijkheid geboden in 
contact te komen met muziek. Kinderen die 
hun talent of interesse ontdekken tijdens 

deze muzieklessen kunnen meedoen aan 
naschoolse muzieklessen tijdens de brede 
schoolactiviteiten.

Vanaf september 2010 zijn we op school 
begonnen met dit prachtige project. Een 
zoektocht om goed muziekonderwijs te in-
tegreren in ons lesprogramma. Iedere week 
komen muziekdocenten van Fluxus met de 
kinderen muziek maken. Op dit moment 
ziet dat er bij ons op school als volgt uit.

GroepeN 1 tot eN met 4:  
De kinderen krijgen wekelijks algemene 
muzikale vorming, volgens de Da Capo-
methode. 
Hierbij wordt gewerkt volgens een vaste 
structuur: een warming up, activiteiten, 
beweging, creatief zingen.  We gaan uit van 
vooraf gestelde concrete doelen: ontwik-
keling van basale muzikale vaardigheden 
over de hele breedte. De klas krijgt les als 
geheel: iedereen doet mee en de stof wordt 
zo aangeboden dat iedereen ook kan mee-
doen. Vaardigheden worden aangeleerd 
met behulp van allerlei liedjes en spelletjes, 

op veel verschillende manieren. De eigen 
inbreng staat voorop, kinderen leren zelf 
muzikale keuzes te maken.

GroepeN 5 tot eN met 7:   
De kinderen krijgen naast koorles gedu-
rende het schooljaar twee verschillende 
muziekinstrumenten aangeboden: harp, 
viool, gitaar (groep 5) keyboard, viool, gitaar 
(groep 6) cello, klarinet, trompet (groep 7). 

Wekelijks verzorgen muziekdocenten van 
Fluxus de instrumentale lessen aan groepen 
van ongeveer veertien kinderen. De mu-
ziekinstrumenten mogen mee naar huis om 
te oefenen. De koorlessen zijn met de hele 
groep. Ieder half jaar wordt afgesloten met 
een presentatie in de vorm van een concert. 
De kinderen laten dan horen wat ze hebben 
geleerd en geoefend. Ook worden er van 
tijd tot tijd muziekpresentaties gehouden 
buiten de school. 

De samenwerking tussen de groepsleer-
kracht en vakdocent is cruciaal. De vakdo-
cent brengt de expertise en de groepsleer-
kracht zorgt voor de bestendiging. Door de 
ontwikkeling van de Da Capo methode in 
de praktijk gaan we ervan uit dat we een 
overdraagbaar lesmodel maken, dat goed 
toepasbaar is op andere scholen. e

Muziekonderwijs 
eLKe weeK eeN feeST

muziekles vanuit Dacapo
De werkwijze van Da capo is 

gebaseerd op drie belangrijke 

muziekpedagogische scholen: 

die van Kodaly, Dalcroze en 

Silvay. hieruit heeft de engelse 

muziekpedagoge jane cutler een 

volledig uitgewerkte ‘approach’ 

ontwikkeld, die gericht is op 

klassikaal onderwijs. 

Deze lange leerlijn gaat van groep 1 

tot en met 8 van de basisschool.
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In dit schooljaar (2013-2014) zullen we 
de musical The Lion King opvoeren, een 
gebeurtenis die staat in een traditie 
van al een aantal jaren. Mijn vorige 
adjunct-directeur, Maarten Catney, is 
de initiatiefnemer geweest van deze 
succesvolle activiteit.
We werken er zó hard aan en met zoveel 
deskundige hulp, dat een optreden in het 
Zaantheater een vanzelfsprekende stap is. 
De datum van opvoering is 26 mei 2014. 
Elke woensdagmiddag oefenen we onder 
leiding van Linda Bakker (leraar), Marlies de 
Waard (zangcoach), de professional Ayke 
van Os (Soldaat van Oranje) en ikzelf.

Op velerlei wijzen proberen we de 
talenten van kinderen aan te boren en te 
ontwikkelen.
Onze voorstelling ‘De Westerkim’s got talent’ 
van enkele jaren geleden is daar ook een 
voorbeeld van. Alle kinderen van de hele 
school kozen één van de twintig activitei-
ten om in te participeren. Samen werkten 
ze naar een spectaculaire voorstelling toe. 
Ieder kind haalde het beste uit zichzelf.
 
De kinderen zijn trots op hun prestaties. 
Je ziet hun gevoel voor eigenwaarde 
groeien en hun zelfvertrouwen toenemen. 
Het besef het samen met anderen te doen 
versterkt dit.

Onze ontwikkeling gaat door. Bij ons is het 
besef dat het gaat om de totale ontwikke-
ling van het kind. En daar hoort dus ook 
creatieve en culturele vorming bij.
Nu is het aandachtsgebied opbrengstge-
richt werken: bewust en continu werken 
aan het verbeteren van ons onderwijs op 
allerlei gebied. Zo geven we onze kinderen 
een diepgaande basiskennis mee, maar we 
willen hen een breder pakket meegeven. 
Mijn mening is dat creatieve vakken 
ondersteunen bij  taal, rekenen en lezen. 
Handvaardigheid doet een beroep op en 
stimuleert tot ruimtelijk inzicht. Taal beleef 
je als je het toepast bij toneel, het maken 
van verhalen en gedichten. Muziek en 
zingen doen een beroep op ritme, klank, 

melodie, taal. Het notenschrift geeft inzicht 
in breuken. Je leert improviseren en experi-
menteren.
Creatieve en culturele vorming willen we 
een betere plek geven in de school. Door 
deel te nemen aan de regeling ‘Cultuur-
educatie Met Kwaliteit’ krijgt de school een 
geweldige impuls. Alle leraren participeren 
hierin.
Samen met de docenten van Fluxus willen 
we alle aspecten hiervan leren beheersen. 
In een lessencyclus trekken de docenten 
van Fluxus en de leraren van de school 
samen op. Zo leren we in de praktijk. Door 
ook zelfstandig lessen te geven en daarop 
feedback van de docent te krijgen, groeien 
wij in onze bekwaamheid, zodat wij het ge-
leerde na vier jaar (als het project ophoudt) 
zelfstandig kunnen toepassen in de praktijk.

De regeling ‘Cultuureducatie Met Kwaliteit’ 
blijkt een onmisbaar ontwikkelingsgebied 
voor ieder kind. Het gaat hierbij om nieuws-
gierigheid en openheid, experimenteren en 
verbeelden, problemen oplossen, doorzet-
ten en samenwerken, communiceren en 
presenteren.

We koppelen schooltijd en verlenging van 
de schooltijd, in de vorm van het Integraal 
Kind Centrum, om een ruim programma 
aan te kunnen bieden van creatieve 
activiteiten, met daarin ook ruimte voor 
blokfluiten, acrobatiek en oefenen voor de 
musical. Samen met onze deelname aan het 
kunstenplan van Agora, waarin we bezoe-
ken brengen aan museum, schouwburg en 
concert, geven we vulling aan het begrip 
cultuuronderwijs.

Kinderen en leraren beleven – mede door 
het enthousiasme van de docenten van 
Fluxus – veel plezier aan al deze activitei-
ten. En ik denk dat de opbrengsten van de 
leervakken hierdoor ook verbeteren.
Ik ervaar dat, naast pedagogische en didac-
tische kwaliteiten, de algemene ontwik-
keling van de leraar verrijkend is voor het 
onderwijs en voor het doorgeven van de 
cultuur aan kinderen. e

INTErVIEW: ton Kroon

heLGa VaN koopereN 
Functie: Directeur van 

cBS De westerkim

Samen met haar collega’s 

maakt zij veel werk van 

activiteiten, die – zoals zij dat 

noemt – iets extra’s meegeven 

aan de kinderen.

Deze activiteiten zijn een 

uiting van wat we op De 

westerkim beogen: Op onze 

school De westerkim willen we 

de talenten en mogelijkheden 

van de kinderen optimaal 

ontwikkelen. we willen hen 

stimuleren om trots te zijn op 

wat ze kunnen; en het is fijn 

om dit met anderen te delen.

iNTerView

www.dewesterkim-

zaandam.nl

Kinderen LateN 
zIeN wat ze kUNNeN
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D
e redactie van Marktplaats 
spreekt de wethouder van 
onderwijs over het belang 
van brede vorming in het 
onderwijs: bildung.

Agora werkt in 2014 aan een nieuw 
strategisch beleidsplan en wil daarin, naast 
de blijvende aandacht voor taal en rekenen, 
ook vastleggen dat onderwijs ‘meer’ is 
dan dat.
Onderwijs is de laatste jaren teveel gefocust 
geweest op kennis en kunde en te weinig 
gericht op de volledige ontplooiing van 
kinderen. 
Het gesprek vindt plaats op basis van een 
aantal stellingen die zijn samen te vatten in:
Kunst, cultuur, filosofie, levens-
beschouwing en literatuur zijn een 

noodzakelijk onderdeel van het 
onderwijscurriculum. Naast de landelijke 
overheid heeft ook de gemeentelijke 
overheid een verantwoordelijkheid in 
het vormgeven van brede ontwikkeling. 
Financieel en organisatorisch. Het 
Integraal Kindcentrum (IKC) brengt 
onderwijs, opvang, sport, ondersteuning, 
opvoeding en ontmoeting bij elkaar. 
Het IKC is daarmee bij uitstek de 
organisatievorm die de brede vorming 
kan realiseren. 

Mevrouw Noom kan zich volledig vinden 
in dit gegeven. ‘Onderwijs moet uitdagend 
zijn. Dat wil zeggen dat het een goede 
basis moet leggen voor rekenen en taal, 
kennis op het gebied van geschiedenis, 

aardrijkskunde, etc. Maar ook in de zin van 
‘nieuwsgierig worden naar andere zaken’, 
bijvoorbeeld sport. Dat je je afvraagt: wat 
is er allemaal? Cultuur, in de brede zin van 
het woord. Er naar kijken, of het zelf actief 
beoefenen. Maar ook willen weten, als ik in 
Frankrijk ben,  waarom die Franse taal nou 
anders is...?
Nieuwsgierigheid prikkelen, dat vind ik 
een belangrijk iets voor school. Dan komen 
kinderen veel meer toe aan die ‘bildung’ 
waar jullie het over hebben. Een kind moet 
zichzelf vormen tot een actieve burger die 
kritisch in deze samenleving kan staan.’

De redactie vraagt zich af of het onderwijs 
hier op dit moment wel voldoende aan 
doet.

ONDerwijS mOeT 
nieuwsgierigheid priKKeLeN
EEn gEsprEk mEt CorriE noom, wEthoudEr ondErwijs gEmEEntE Zaanstad
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ONDerwijS mOeT uiTDaGeND zijN

Mevrouw Noom ziet dat er golfbewegingen 
zijn.
‘Als ik de politiek volg, dan hoor ik hetzelfde. 
Onderwijs is meer. Maar dan is er plotseling 
toch nog weer een beweging die zegt: 
nu toch weer terug naar de basis. Nu 
even al dat andere laten zitten en terug 
naar rekenen, taal, geschiedenis, etc.. Als 
Nederland het weer wat slechter doet in 
vergelijkingen met het buitenland, dan is 
die neiging erg groot. Je ziet dat dit nooit 
lang volgehouden wordt. Want het gaat om 
het ontwikkelen van mensen en dat is meer.’

De redactie herkent een oud begrip uit de 
tijd van de verzuiling: ‘het verheffen van het 
volk.’ Volgens de wethouder is er wel iets 
veranderd. 
‘Er is zoveel te kiezen in de samenleving, 
dat het er vooral om moet gaan dat die 
eerder genoemde nieuwsgierigheid 
continu gewekt wordt. Dat kan de school 
niet alleen. Sterker nog, een kind leert niet 
alleen op school. Daar komt een kind maar 
een beperkt aantal uren. Als de school in 
staat is om belangstelling aan te boren en 
kinderen leert om vragen te stellen, dan is 
er al veel bereikt.’
 
Het gesprek komt op het begrip 
‘vervlakking’ in de samenleving. Mevrouw 
Noom ziet dat niet zo snel gebeuren. 
‘Ik zie dat ouders er heel bewust mee 
omgaan en hun kinderen lid maken van 
een sportclub of muziekschool. Daar 
zitten verschillende overwegingen achter. 
Plezier hebben in wat je doet, vriendjes 

ontmoeten, vaardigheden ontwikkelen 
die op school misschien niet voldoende 
aan bod komen. Volgens mij hebben 
ouders, misschien niet zo expliciet, dit soort 
overwegingen’.

Volgens de redactie geldt dat lang niet voor 
alle kinderen. Er zijn soms financiële belem-
meringen. De wethouder erkent dit en 
verwijst naar de fondsen die de gemeente 
hiervoor heeft ingericht, zodat alle kinderen 
de kans krijgen om bijvoorbeeld een mu-
ziekinstrument te lenen.

Het gesprek komt bij de rol van de 
leraar bij brede vorming. Hier komt de 
opvoedende taak van de school aan de 
orde. De wethouder waarschuwt wel dat de 
opvoeding in eerste instantie de taak van de 
ouder is. Samenwerking  tussen school en 
ouders is daarom van groot belang. Maar... 
er is geen onderwijs zonder opvoeding.

En waar ligt dan de verantwoordelijkheid 
van de gemeente? 
Mevrouw Noom vindt dat de gemeente ook 
een verantwoordelijkheid heeft. Dat wil niet 
zeggen dat je het werk van ouders moet 
gaan overnemen, maar wel dat er aanbod 
moet zijn. Aanbod waar ouders gebruik 
van kunnen maken, om hun kinderen 
meer mogelijkheden te geven om zich te 
ontwikkelen. 
‘Wat je ziet is dat we niet meer in een 
traditionele samenleving zitten. Het aanbod 
moet zich aanpassen. Er zijn steeds meer 
werkende ouders, er zijn aanpassingen van 

schooltijden. Nog steeds kan de rest van 
de dag voor kinderen worden gebruikt om 
zich te ontwikkelen. Dat is nu moeilijk te 
organiseren via het buurt- en clubhuiswerk.  
Het werd veel door vrijwilligers gedaan. 
Scholen krijgen nu aanbod via de 
combinatiefunctionarissen, scholen kunnen 
veel beter aangeven waar behoefte aan is 
in de wijk. Het welzijnswerk organiseren we 
nu op deze wijze.
De verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke overheid is er, alleen heeft 
het nu een andere vorm gekregen dan een 
aantal jaren geleden.’

Maar zit er ook een gedrevenheid in? Wil 
de gemeente ook iets meegeven aan de 
samenleving? De gemeente zegt: We willen 
alle kinderen evenveel kansen geven. Het 
blijven de ouders die beslissen of een kind 
meedoet. De scholen spelen daar een 
belangrijke rol in! Het is een plek waar elke 
ouder komt. Daar moet je gebruik van 
maken; de dialoog aangaan en informeren. 

Het realiseren van Integrale Kindcentra 
vindt de wethouder helemaal passen in 
de samenleving. School is de plek waar 
iedereen komt. ‘Het principe spreekt me 
erg aan’.
Er zijn volgens mevrouw Noom nog veel 
ouders die geen gebruik maken van het 
brede aanbod. 
Agora zegt: We moeten alle ouders, 
ongeacht hun keuzes, tegemoet kunnen 
komen, maar zoals we het onderwijs in 
Nederland nu organiseren, gaat dat niet 
lukken. 

Volgens mevrouw Noom is het moeilijk in 
de toekomst te kijken. 
‘Er wordt nu voorspeld dat robotica veel 
werk van middeninkomens uit handen 
gaat nemen. Is er straks nog wel werk voor 
twee ouders per gezin? Maar ongeacht de 
ontwikkelingen in de toekomst, blijven de 
communicatieve en sociale vaardigheden 
nodig in de ontmoeting op school. En de 
behoefte aan flexibiliteit blijft. Het zou zo 
mooi zijn als scholen 52 weken per jaar 
open zijn en leerlingen en leraren flexibel 
hun vakanties opnemen. 
We moeten dan anders gaan denken, 
bestaande structuren loslaten.’

De tijd is om, de thee is op... een mooi en 
inspirerend gesprek is voorbij. e



12 I mp juni 2014

J Thema: BILDUNG

DOOr: marjo berendsen, adviseur cultuureducatie plein c

Veel Cultuurcoördinatoren vragen zich af: ‘Hoe kan ik alle losse culturele activiteiten die wij op school doen meer 
met elkaar in verband brengen? En hoe weet ik waarom we een bepaalde activiteit wel of niet moeten doen in 
een groep? Wat levert het op voor de ontwikkeling van een kind?
Leerkrachten die betrokken waren bij het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel noemden als opbrengst: 
‘Meer samenhang tussen activiteiten en vakken en verdieping van het onderwijs’. Dit zijn ook de doelen die het 
ministerie van OCW beoogt met de huidige Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuur in de Spiegel lijkt 
een antwoord te bieden op vragen van scholen en overheid. Maar hoe koppel je de theorie aan de schoolpraktijk? 
Kunnen we iets leren van de ervaringen van de scholen die al met Cultuur in de Spiegel hebben gewerkt?

BeTer 
cultuuronderwijs 
VOOr eLK KiND



 juni 2014 mp I 13

BeTer cuLTuurONDerwijS VOOr eLK KiND

cULtUUr IN De spIeGeL 
IN 100 woorDeN: 
cultuur in de Spiegel is 

een onderzoeksproject van 

cognitiewetenschapper Barend 

van heusden (ruG). cultuur, zegt 

hij, is de manier waarop mensen 

informatie verwerken. anders dan 

dieren kunnen mensen verschil 

maken tussen de buitenwereld 

en de wereld in hun herinnering. 

Daarom kunnen we nadenken, 

fantaseren en hebben besef van 

tijd. we gebruiken hiervoor vier 

basisvaardigheden: waarnemen, 

verbeelden, conceptualiseren en 

analyseren. Deze vaardigheden 

spelen in alle schoolvakken een rol. 

Kinderen leren hiermee reflecteren 

op zichzelf en de cultuur, en zich 

uitdrukken via ‘media’ zoals hun 

lichaam, taal of beeldend werk. 

cultuur in de Spiegel onderzoekt 

met SLO wat dit betekent voor 

scholen. 

D
e Groningse Interne Cultuur 
Coördinatoren (ICC’ers) 
Bea de Vries (CSBO De 
Kimkiel) en Geke Slagman 
(SBO Fiduciaschool) waren 

bij de pilot betrokken1. Hoe hebben zij 
geprobeerd cultuuronderwijs in te bedden 
in hun algemene onderwijs? 
Op hun school is gekozen om veel 
leerstof thematisch aan te bieden in de 
vorm van ateliers. Zo is er bijvoorbeeld 
een natuuratelier, een wereldatelier, een 
kunstatelier. In ieder atelier wordt gewerkt 
aan taal, rekenen en verbeelding. Het was 
dus goed voorstelbaar om in deze ateliers 
aandacht aan cultuuronderwijs in brede zin 
te besteden. Hoe hebben ze dit aangepakt?

Geke: ‘Als wij beginnen met een thema, in 
de eerste pilot was dat Kinderboekenweek 
en in de tweede pilot Plastic, dan bedenken 
wij eerst met de betrokken teamleden 
hoe zij met dat thema aansluiting 
kunnen vinden bij de leefwereld en het 
referentiekader van hun leerlingen. Hoe 
komen de kinderen in hun dagelijks 
leven al in aanraking met dat thema? 
Hoe kunnen we vervolgens, vanuit hun 
huidige herinnering, de betekenisgeving 
uitbreiden? Vervolgens brainstormen we 
wat leerlingen moeten leren over dat thema 
en hoe vanuit de verschillende vakken 
hieraan een bijdrage kan worden geleverd. 
Als er al bestaand lesmateriaal is, wordt dat 
besproken en als het ware uitvergroot wat 
er hierin gebeurt. Met de doelstellingen 
duidelijk voor ogen, is het dan niet meer zo 
moeilijk om opdrachten aan te passen of 
nieuw te maken. Het is het vaak maar een 
kwestie van dingen een klein stapje anders 
doen dan je gewend bent.’ 

BreeD cULtUUrBeGrIp
Het begrip cultuuronderwijs wordt bij 
Cultuur in de Spiegel breder gezien 
dan de traditionele kunst-, erfgoed- 
en media-educatie;  het omvat ook 
wereldoriëntatie, taal, literatuur,  filosofie 
en godsdienstonderwijs.  Cultuuronderwijs 
functioneert dus vooral als middel om 
kinderen te laten nadenken over zichzelf en 
de wereld. Het voordeel van dit theoretisch 
kader voor leerkrachten is, zo blijkt uit het 
pilotvoorbeeld, dat zij aan de hand hiervan 
preciezer kunnen bepalen wat hun doelen 
van een cultuurles zijn, welke vaardigheden 
ze willen trainen, en hoe ze kunnen werken 
aan de ontwikkeling van het culturele 
zelfbewustzijn van kinderen. 
De kern bestaat eruit om de leerstof zoveel 
mogelijk bij het niveau en de dagelijkse 
leefwereld van kinderen te brengen. 
Een pilotleerkracht geeft aan: ‘Kinderen 
reflecteren over de stof en maken deze 
zich beter eigen’. reflecteren gebeurt niet 
alleen in taal, maar kan juist ook heel goed 
plaatsvinden in de producten die kinderen 
maken: in beeld, drama en beweging. Via 
verbeelding, kennis en ervaringen vergroot 
het kind zijn persoonlijke visie en zijn 
referentiekader. 
Cultuuronderwijs traint hierbij de 
‘mogelijkheidszin’, zoals de Oostenrijkse 
schrijver robert Musil dat noemt. Dit houdt 
in dat een kind beseft dat je dingen heel 

verschillend kunt ervaren en dat je op 
uiteenlopende manieren zelf je ervaringen 
vorm kunt geven. Daarbij leren kinderen 
ook om keuzes en uitingsvormen van 
anderen te waarderen.  

INGaNGeN Naar LeerLING 
eN het team 
reflectie is een begrip dat centraal staat 
binnen deze theorie. Hoe hebben Bea en 
Geke op hun scholen aan reflectie gewerkt? 
‘Bij een thema zoeken we naar ‘poortjes’ om 
er met leerlingen over te kunnen praten. 
Waar haakt het aan bij wat ze al weten? 
Voor ons is het daarnaast belangrijk om 
reflectie niet alleen in taal te doen maar 
vooral ook in andere media. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld hun gedachten in 
een tekening verbeelden of laten zien in 
beweging.’
Bea en Geke vonden het belangrijk om 
het team goed te betrekken, hen te laten 
kennismaken met de theorie van Cultuur in 
de Spiegel, zonder hen het gevoel te geven 
dat het veel en ingewikkeld is.  ‘We brachten 
de theorie in delen, in kleine boekjes of 
voorbeelden, ‘spiegeltjes’ noemden we die.’ 

Op hun scholen is in er in de pilot voor 
gekozen, om de lessen te filmen en daarna 
te bespreken. 
‘Dat was wel een tijdsinvestering, maar het 
heeft ons wel heel veel gebracht. Cultuur 
in de Spiegel was als het ware de olie in de 
machine, om heel veel in ons onderwijs in 
gang te zetten.’ e

1  Bekijk het verhaal van Bea en Geke 
live op Youtube: www.youtube.com/
watch?v=PauJszXICqQ

Voor meer informatie zie: 

www.cultuurindespiegel.nl en  

www.slo.nl/agenda/00165
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INTErVIEW: carlita ten brinK-Koningstein

aNNemIek sproNk 
Functie: senior medewerker 

onderwijs, afdeling publiek & 

educatie, rijksmuseum

FroUke jorNa
Functie: medewerker 
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Op 13 april 2013 is het verbouwde 
Rijksmuseum heropend. Het gebouw is 
aangepast aan de 21e eeuw en toont niet 
alleen een kunst- en geschiedeniscollectie, 
maar vervult ook een sociaal 
maatschappelijke rol. Het Rijksmuseum 
heeft verschillende educatieve 
programma’s gericht op leerlingen in 
het primair en voortgezet onderwijs. 
De ambitie van het Rijksmuseum is dat 
elk kind in Nederland voor zijn twaalfde 
jaar  de Nachtwacht heeft gezien. Het 
streven is om in het eerste schooljaar 
100.000 leerlingen te mogen ontvangen, 
50.000 uit het primair en 50.000 uit het 
voortgezet onderwijs.

 welke meerwaarde kan 
het rijksmuseum hebben in de 
ontwikkeling van kinderen in de 
basisschoolleeftijd? Als je door het 
rijksmuseum loopt maak je een wandeling 
door de tijd. Het is een nationaal museum 
en bevat alles waar Nederland groot mee is 
geworden. Door kennis te nemen van onze 
geschiedenis krijg je meer grip op wie we 
nu zijn en hoe we hier gekomen zijn. Het 
maakt onderdeel uit van onze culturele 
identiteit.
Kinderen staan nog open voor de wereld 
om hen heen. Ze zijn nieuwsgierig en dat 
is een goed moment om ze in aanraking te 
brengen met kunst en cultuur, dan moet je 
het zaadje planten voor later.

 hoe maken jullie kinderen 
nieuwsgierig? In de rondleidingen die 
we geven voor leerlingen van groep 3 tot 
en met 8 (Ik ruik, ik voel wat jij niet ziet) leren 
we kinderen kijken. De rondleiders wijzen 
op details, laten voorwerpen die bij het 
schilderij horen zien, voelen en ruiken. Met 
materialen verlevendigen we het verhaal. 
Door open vragen stellen en in te springen 
op de eigen belevingswereld van kinderen, 
gaan we het gesprek met ze aan. 

 hoe houd je een museum vol 
‘oude’ objecten en kunst interessant 
voor kinderen van de 21e eeuw? De 
rondleiders hebben hierin een belangrijke 
rol. We hebben ze geselecteerd op basis 
van competenties als energie, regisserend 
vermogen, flexibiliteit, klantgerichtheid en 
overstijgend vermogen. Ze moeten niet 
alleen zenden, maar vooral in gesprek gaan. 
Er wordt een interactief verhaal met kop en 
staart verteld. Er zijn vele verhalen te vertel-
len. We kiezen bewust voor verhalen die 
passen bij de belevingswereld van kinderen. 
Vanuit het dagelijks leven van toen slaan we 
een brug naar het dagelijkse leven van nu, 
zodat er een refentiekader is. En natuurlijk is 
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https://www.rijksmuseum.nl  

http://www.museumpleinbus.
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eeN meerwaarDe 
VaN het 
Rijksmuseum

het gebouw  op zichzelf al indrukwekkend.
Op dit moment ontwikkelen we een 
programma voor groep 1 tot en met 4. Het 
wordt een verhalende theatrale rondleiding 
door het sprookjesachtige gebouw, 
met behulp van acteurs en muziek. We 
gebruiken voorwerpen waar veel over 
te vertellen is. Geen enkele vorm van 
overdracht is uitgesloten. Misschien dat we 
in de toekomst ook nog dans inzetten. Door 
theatrale werkvormen te gebruiken beklijft 
het beter. 

 hoe past een bezoek aan het 
rijksmuseum bij talentontwikke-
ling van kinderen? Een voorbeeld is het 
programma voor groep 6 tot en met 8 (Jij 
& de Gouden Eeuw). Hierin komen talenten 
van kinderen tot bloei. De leerlingen heb-
ben vier voorbereidende lessen op school, 
waarin ze filmpjes te zien krijgen over 
het Genootschap van rijksgeheimen dat 
onderzoek doet naar de collectie in het mu-
seum. Door middel van een computergame 
nemen de leerlingen de rol aan van een 
personage die bij ze past. Hierbij staan de 
verhalen rond Hugo de Groot, rembrandt 

en Nova Zembla centraal. Ze doen onder-
zoek naar hun personage en geven hier een 
presentatie over in de klas. Ze krijgen een 
script waarvan ze een paar zinnen leren. 
Eenmaal in het museum ontmoeten ze de 
echte leden van het Genootschap. Dit zijn 
acteurs die in het Gouden Eeuw Atelier 
samen met de leerlingen verder werken 
aan het onderzoek. Met hen brengen de 
leerlingen een bezoek aan de collectie in 
het museum. Uiteindelijk spelen ze samen 
met de acteurs in een 17e eeuws theater de 
verhalen helemaal uit.
Door in de huid van personages te kruipen 
zie je dat kinderen een leidende rol nemen, 
creatief zijn of juist goed kunnen samen-
werken. Leraren zijn trots, verbaasd en soms 
ontroerd als ze zien welke krachten het bij 
kinderen los maakt. Je ziet een andere kant 
van ze. Kinderen raken geïnspireerd en 
willen graag verder met de geschiedenisles. 
Leuk voor de leraar om te zien hoe een kind 
kan bloeien. Het is een rijk programma, er 
zit voor elk kind wel wat in. Ook in de ver-
werkingslessen wordt rekening gehouden 
met verschillende intelligenties en talenten 
van kinderen.

 hoe ontwikkelen jullie je 
educatieve programma’s? Als afdeling 
hebben we verschillende disciplines in 
huis en ontwikkelen we de programma’s 
met een klankbordgroep. Hierin zitten o.a. 
leraren van scholen uit de randstad en 
scholen daarbuiten, openbaar en bijzonder 
onderwijs, leraren uit onder- en boven-
bouw, docenten van de Pabo. Hiermee 
ontwikkelen, testen en evalueren we. De 
programma’s ontwikkelen we vanuit een 
behoefte samen met de doelgroep. Zo gaan 
we binnenkort filmpjes maken voor het 
voortgezet onderwijs ter verdieping van 
bepaalde thema’s. En we willen meer online 
lesmateriaal ontwikkelen, o.a. voor het 
digitaal schoolbord.

 welke meerwaarde heeft het 
rijksmuseum voor leraren? Het Gouden 
Eeuw programma is lesstofvervangend. Met 
dit programma voldoe je aan de kerndoe-
len die bij het tijdvak regenten en Vorsten 
horen. Als je les geeft uit de methode ben je 
als leerling passief bezig, door het museum 
in te gaan beleef je het actief omdat je een 
personage uit die tijd wordt. Naast de ken-
nis over deze tijd, ontwikkelen kinderen ook 
21e eeuwse vaardigheden. Ze onderzoeken, 
presenteren, denken kritisch na en voeren 
filosofische gesprekken naar aanleiding van 
vragen als: Zou jij, als je Hugo de Groot was, 
je gevangen laten zetten voor iets waar je 
echt in gelooft?
Het Atelier in de Teekenschool, heeft een 
workshop voor groep 5 t/m 8 (Middeleeuwse 
krabbels  en krullen) dat hoort bij het 
geschiedenistijdvak Monniken en ridders. 
Hierin staan leerlingen stil bij identiteit en 
het ontstaan van het schrift. Ook hier hoort 
een bezoek aan de collectie in het museum 
bij. En daarna gaan de kinderen zelf aan de 
slag met inkt en ganzenveer op perkament.
Op dit moment hebben we ter 
voorbereiding aan het museumbezoek al 
materiaal op de website staan. Een ander 
belangrijk onderdeel van de website is de 
rijksstudio. Een groot deel van de collectie 
in het museum staat hierin rechtenvrij 
online. Je kunt hierin een eigen selectie 
maken en bewaren. En we staan op 
Google Art.
Verder zijn we ons bewust van nijpende 
budgetten. Gelukkig kunnen we hierin 
ondersteuning bieden. De toegang tot 18 
jaar is gratis en voor busvervoer zijn ook 
een aantal regelingen. e
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DOOr: gerard van stralen 
SAMENVATTING ArTIKEL: rien spies

‘…eN DeNKeN! 
Bildung voor leraren’

BILDUNG? waarom Dat NU 
weer? heBBeN we NIet aL 
GeNoeG te DoeN?
Ik hoorde het mijn collega leraren al zeggen 
toen we tot deze bundel besloten. De 
bundel voor leraren en lerarenopleiders 
is in juni 2012 verschenen onder de titel 
‘...EN DENKEN! Bildung voor leraren’ en 
heeft tot onze verrassing een enthousiast 
onthaal gekregen. Misschien wel omdat 
bildung eerder een verlichting dan een 
belasting voor de leraar moet zijn. Bildung 
is het ‘gefaciliteerde proces van innerlijke 
ontwikkeling’. In dit artikel wordt het 
ontwikkelde ondersteuningsinstrument en 
‘het bildungsagoramodel’ toegelicht. 

waarom BILDUNG IN het 
oNDerwIjs: 
eNkeLe aFweGINGeN
In 2014 is ‘passend onderwijs’ ingevoerd 
in het Nederlandse onderwijs. Een prima 
uitgangspunt. Maar gedegen vakkennis 
en een brede oriëntatie van de leraar op 
samenleving en cultuur zijn nodig. In 
2012 zeggen de minister van OCW en de 
Onderwijsraad: 

1  ‘De leraar (...) beschikt over kennis van 
zijn vak(gebied) en over bildung.’ (De 
lerarenagenda 2013-2020).

2  ‘Er is te weinig visie op wat het 
onderwijs leerlingen en studenten moet 

‘…En denken! Bildung voor leraren’ 

is een boek dat is samengesteld 

door Gerard van Stralen en rené 

Gudde (de denker des vaderlands).

 in Coda (de digitale

 marktplaats van agora) 

 geeft Van Stralen in 

 een artikel een 

inleiding op dit magistrale boek 

(zie de boekenrubriek), compleet 

met noten, verwijzingen en een 

schetsmatig beeld. hier leiden we 

dit artikel in. 

Zie boekentips 
op pagina 30
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bijbrengen. In de afgelopen periode 
was de aandacht te eenzijdig gericht 
op meetbare doelen. De samenleving 
heeft vooral ook behoefte aan mensen 
met creativiteit, probleemoplossend 
vermogen, culturele en morele 
sensitiviteit, zorgzaamheid en 
vakmanschap.’ (‘Een smalle kijk op de 
onderwijskwaliteit’)  

De niet malse, maar vaak onterechte 
kritiek op leraren in de media en een 
aantal publicaties van wetenschappers en 
filosofen hebben ons geholpen om tot de 
keuze voor bildung te komen. Ik geef enkele 
visies die ons overtuigd hebben dat er werk 
aan de winkel is. 
Peter Sloterdijk, één van de belangrijkste 
Europese denkers, wijst er in ‘...EN DENKEN!’  
nog eens nadrukkelijk op dat het onderwijs 
per definitie opleidt voor een samenleving 
die we nog niet kennen. De draagkracht 
van deze opmerking wordt pas duidelijk 
wanneer je de consequenties overdenkt.  
Met Sloterdijk komen wij tot de conclusie 
dat leerlingen juist breed gevormd moeten 
worden om zelfredzaam te kunnen zijn in 
de toekomst. Sloterdijk presenteert de mens 
als een wezen dat niet met het leven zoals 
dat gegeven is genoegen neemt. Hij oefent 
zich voortdurend om het te veranderen 
en zichzelf te herscheppen. Hiervoor geeft 
hij zich over aan rituelen, oefening en 
training. ‘De school is eerst en vooral een 
autonome tussenwereld, waarin leerlingen 
en studenten alle aspecten van het 
individuele, werkzame en maatschappelijke 
leven kunnen oefenen, zonder directe 
verantwoordelijkheden.’ De school moet 
de leerling mogelijkheden bieden om ‘iets 
van het eigen leven te maken’. Schrijven, 
taal en rekenen moet iedere leerling 
beheersen. Zonder deze vaardigheden 
geen bildung. Maar gelet op de dynamiek 
van de samenleving, moet aan de leerling 
ruimte gegeven worden (liberalisering) om 
zichzelf te leren ontwikkelen en zich daarin 
te oefenen. Die ruimte voor bildung is, zoals 
bovengenoemde rapporten van de minister 
van OCW en de Onderwijsraad nu blijkbaar 
ook constateren, te gering. 
Martha Nussbaum waarschuwt in haar 
boek ‘Not for the profit’ voor de gevaren 
voor de democratie van het verschraalde 
denken in onze maatschappij. Samenleven 
slechts op basis van economische principes. 
Zij pleit voor veel meer aandacht voor de 

geesteswetenschappen en om ‘... de wereld 
te maken tot een plek waar het leven de 
moeite waard is.’
Joep Dohmen wijst tenslotte op het gevaar 
van de voortgaande individualisering. 
Hij onderbouwt de noodzaak van een 
nieuwe publieke moraal, met ‘sociale 
zelfontplooiing‘ als kernwaarde. De 
toekomstige samenleving is gebaat bij de 
‘gebildete mens’: sterk sociaal betrokken, 
creatief,  empathisch, zelfbewust en bereid 
iets meer van het leven te maken. 
Drie visies, maar elk afzonderlijk een 
voldoende argument om te pleiten voor 
bildung. 

Bildung in het onderwijs: 
nadere omschrijving
Zoals rene Gude in ‘…EN DENKEN!’ 
beschrijft, is bildung door de eeuwen 
heen een punt van discussie geweest ‘of 
de docent zijn idee kan opleggen aan de 
te vormen leerlingen of dat deze alleen 
zelf kunnen bepalen welke schakel zij 
vormen in een toekomstig collectief’. Onze 
overtuiging is dat de leerling uiteindelijk 
zelf vorm geeft aan zijn ontwikkeling. In 
die zin sluiten we in hoge mate aan bij de 
invulling die de bildungsvoorstanders van 
het eerste uur Kant, Von Humboldt, Goethe, 
Schiller en Hegel hieraan gaven. Bildung 
is een onbegrensd proces van innerlijke 
ontwikkeling, dat het betreffende individu 
zelf vorm en inhoud geeft. ‘Ausbildung’ 
(vorming van buitenaf; rekenen en taal) is 
ook een element van bildung. 
In het onderwijs levert dit voortdurend een 
spanningsveld op. ‘Waar moet ik sturen?’ 
en ‘Waar kan ik loslaten?’ Steeds weer is het 
zoeken naar de balans. 

Uitgangspunten en voorwaarden 
voor bildung
‘Bildung begint met nieuwsgierigheid’, stelt 
Prof. dr. Peter Bieri. Nieuwsgierigheid is 
de voeding voor vorming. In het dagelijks 
leven krijgt nieuwsgierigheid lang niet 
altijd de waardering die het verdient. In 
het onderwijs is dat niet anders.  Wil de 
leraar echter de bildung van de leerling 
bevorderen, dan zal hij juist een situatie 
moeten scheppen waarin deze geprikkeld 
wordt.  Van belang is eveneens dat er steeds 
meer inzicht komt in de samenhang in de 
culturele en maatschappelijke uitingen en 
verschijnselen. Het verwerven van inzicht 
in die samenhang kan de leraar helpen bij 

het creatief en passend vorm geven van zijn 
onderwijs. Muziek of musische vakken in 
het algemeen bijvoorbeeld, hebben alles te 
maken met taal en kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
het empathisch vermogen van kinderen. 
Sport is weer een ander voorbeeld. Winnen 
en verliezen en competitie beperkt zich niet 
alleen tot sport.  
Naast gedegen pedagogische en 
didactische kennis en vaardigheden en 
grondige vakinhoudelijke kennis moet de 
leraar de volgende kwaliteiten hebben en 
ontwikkelen:
J nieuwsgierigheid
J flexibiliteit
J creativiteit
J metacognitie 
J interdependent denken
J discipline
Met de ontwikkeling van deze kwaliteiten 
maakt de leraar het verschil.

het bildungsagoramodel 
in beeld
In de bundel ‘...EN DENKEN!’ is een begin ge-
maakt met de ontwikkeling van een onder-
steuningsmodel voor het bildungsproces 
van de leraar: het bildungsagoramodel. 
De Griekse agora heeft als voorbeeld 
gediend voor dit model, vandaar ook 
het bildungsagoramodel. De Agora was 
in de Griekse Oudheid de plek waar het 
maatschappelijk leven zich afspeelde: de 
handel, de volksvergaderingen (voor de 
vrije burgers) en evenementen voor het 
vermaak van het volk. Daaromheen stonden 
de gebouwen voor specifieke culturele 
en politiek-maatschappelijke activiteiten: 
het theater voor de kunsten, de academie 
voor wetenschap, filosofie en politiek, het 
stadion voor de sport, de tempel voor religi-
euze rituelen. 

Agora
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In het bildungsagoramodel worden twee 
typen sferen onderscheiden:

1  de werksferen, waar de dagelijkse han-
delingen, ontmoetingen en ontwikkelin-
gen plaatsvinden: privésfeer, economi-
sche, maatschappelijke en politieke sfeer.

2  de trainings- en beschavingssferen, 
waar mensen zich oefenen in kennis en 
weten, in vormen van en omgaan met 
deugden, waarden en normen, in zich 
uiten, in zichzelf kennen in strijd en com-
petitie: wetenschap en filosofie, religie, 
kunsten en sport.

De verschillende sferen kunnen weer 
onderverdeeld worden in subsferen en sub-
subsferen. Ik beperk me tot het geven van 
een indruk hoe het bildungsagoramodel 
toegepast kan worden. 
In het artikel in coda is een schetsmatig 
beeld gegeven.
Het model nodigt uit om vanuit diverse per-
spectieven en niveaus naar de werkelijkheid 
te kijken en jezelf, je team of je organisatie 
te spiegelen. De direct zichtbare perspectie-
ven en vragen in het model zijn mogelijke 
beschouwingen vanuit:

J  het ‘self’: de persoon die ik ben, mijn rol, 
positie, waarden, normen, overtuigingen;

J  de sfeer: wat betekent privé, de buurt, 
de wijk voor mij, wat draagt de economie 
bij aan mij en omgekeerd, welke beteke-
nis heeft religie voor mij, welke relatie 
heb ik tot kunst of sport; 

J  het onderlinge verband tussen sferen: 
wat heeft economie met sport te maken, 
welke invloed heeft religie op sport, ...;

J de drie gratiën: zie coda.

Toepassen van dit model is werken aan 
bildung: 
J  zichtbaar maken van of nieuwsgierig zijn 

naar je positie;
J creëren/fantaseren;
J gedisciplineerd analyseren;
J  het inzicht verwerven in de 

interdependentie, samenhang tussen 
verschijnselen;

J  verkrijgen van een metacognitieve kijk;
J vormen van een ethisch kritisch oordeel;
J ontwikkelen van empathisch vermogen;
J werken aan sociale zelfontplooiing;
J  ontwikkelen van het vermogen tot zelf-

redzaamheid. 

Het model is voor de ‘leraar in opleiding’ 
ontworpen, maar kan in feite door 
iedereen, in welke positie dan ook, 
toegepast worden. Voor onze zwaar met 
innovatie belaste leraren hoeft toepassing 
van dit model geen extra belasting op 
te leveren. Het model is bedoeld om te 
denken, te associëren, desnoods op de 
fiets. Dat kun je zelf doen als leraar, als 
team, als samenwerkingsverband of als 
welk organisatorisch verband dan ook. 
Daarom is gekozen voor de ’...EN DENKEN!’ 
We beogen met bildung dat iedere leraar 
zich geregeld afvraagt waar het onderwijs 
verbeterd kan en moet worden Dit komt de 
professionaliteit ten goede. Bildung is geen 
softe aangelegenheid. Pas het toe en je gaat 
nog meer van je vak houden. 
Er is nog een uitdagende taak om dit model 
verder te verfijnen en te verdiepen met voor 
‘wie dat wenst’ toegankelijke informatie. e   
Gerard van Stralen
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INTErVIEW: Yvonne dijKema

Marian heeft zich eens laten ontvallen 
dat ze heel erg van dansen houdt. Ze 
heeft  van haar passie niet haar beroep 
kunnen maken. Ik ben benieuwd óf en op 
welke manier zij haar danservaring heeft 
meegenomen in het onderwijs.  

DaNseN
Mijn moeder was pianiste. In de 
voorkamer stond de piano en er kwamen 
regelmatig mensen langs met wie ze 
moest oefenen. Ik vond het heerlijk als ze 
speelde. Ik kon dan niet stil blijven staan 
en was altijd aan het dansen. 
Op een gegeven moment zei iemand 
tegen mijn moeder: ‘Dat kind moet je 
naar ballet sturen!’. En dat gebeurde. We 
woonden in Alphen aan de rijn en ik 
kwam terecht bij iemand die daar gymles 
gaf, maar ook balletles. Het was fijn om 
te dansen en waarschijnlijk deed ik het 
niet onverdienstelijk. In die tijd ving ik 
een gesprekje op tussen mijn danslerares 
en mijn moeder en ik weet nog dat er 
werd gezegd: ‘... Het is net zoiets als piano 
spelen. Er is geen droog brood mee te 
verdienen...’  
Tijdens mijn middelbare schooltijd heb 
ik in Leiden gedanst. Ik wilde daarna heel 
graag naar de dansacademie, maar mijn 

ouders gaven daar geen toestemming 
voor. Ze vonden dat ik eerst moest 
zorgen dat ik mijn eigen brood kon 
gaan verdienen; een echt beroep gaan 
leren. Eventueel kon ik daarna alsnog die 
dansopleiding gaan volgen. 
Op dat moment was ik er niet blij mee, 
maar achteraf snap ik het wel. Mijn vader 
had door de crisis vaak geen werk en 
mijn moeder was ’s avonds vaak weg. Er 
was haast geen geld.

kLeUterkweek
Een mogelijke opleiding was de 
kleuterkweek. In eerste instantie wilde 
ik dat niet en was ik tegendraads, maar 
toen ik een keer bij iemand had gekeken 
die als kleuterleidster werkte, zag ik 
dat er ruimte was om te bewegen en te 
dansen en dat je niet alleen maar achter 
een bureau hoefde te zitten. Dat heeft 
me over de streep getrokken om toch de 
kleuterkweek te gaan doen. 
Ik merkte dat ik er heel erg op mijn plek 
was. Er werd enorm veel aangeboden 
op het gebied van muziek, dansen 
en ritmiek, kunstgeschiedenis en 
musea. Ik ben ook een aantal keer naar 
balletvoorstellingen geweest. Helaas had 
ik het in die tijd zo druk dat ik geen tijd 
meer had om serieus met dansen bezig 
te zijn. Ik danste wel één keer in de week 
als hobby, maar een opleiding volgen op 
dat gebied zat er echt niet in. 
In die tijd kwam ik, met een 
vriendinnetje, nog wel eens achter 
de schermen bij een balletuitvoering. 
Geweldig! Iedereen was mooi 
aangekleed, er was kleur, muziek en 
spanning. Daar werd ik heel blij van en ik 
kreeg het gevoel dat ik leefde. 
Op een gegeven moment wist ik dat een 
dansopleiding er niet meer in zat, want ik 
was inmiddels te oud. Het was helaas een 
gepasseerd station. 

oNDerwIjs
Ik heb veel dans kunnen brengen in mijn 
manier van met kinderen omgaan. Vooral 

op de Jenaplanscholen werd gebruik 
gemaakt van de kwaliteiten van iedere 
leerkracht. Daardoor kon ik het dansen 
altijd weer terugbrengen in de klas. Ook 
tijdens de weeksluiting heb ik vaak iets 
met dans kunnen organiseren. 
Op De Vuurvogel vroeg Eszter Triz 
(een oud dansdocente van mij en nu 
werkzaam voor Fluxus) aan ons of 
ze onder schooltijd een interactieve 
theatervoorstelling mocht uitproberen 
met onze kleuters. De kinderen maken 
dan gezamenlijk de voorstelling en 
hebben een eigen inbreng. Zo kunnen 
ze hun eigen verhaal maken. Dat is 
perfect. Het is ook geweldig om te zien 
hoe enthousiast de kleuterleidsters 
hierover zijn. Niets is simpeler dan een 
verhaal dat je al kent, een sprookje, en 
daar zoek je muziek bij. De kinderen 
kunnen daar ook over nadenken. De 
Bolero van ravel bijvoorbeeld, triggert 
kinderen. Daar zitten ze echt naar 
te luisteren en dan gaan ze vanzelf 
bewegen. Althans… als ze gewend zijn 
dat ze dat mogen. Vooral jonge kinderen 
voelen zich nog vrij dat spontaan te 
doen.
Toen ik afscheid nam van De regenboog, 
was mijn grootste wens dat alle kinderen 
konden dansen. Twee dagen lang 
kregen ze in de ochtend dansles en ’s 
middags gaven ze voorstellingen met 
allerlei soorten dans, o.a. streetdance, 
breakdance en folkloristisch dansen. 
Later hoorde ik van de kinderen dat ze 
het onverwacht heel  leuk vonden om 
te doen. En voor mij was het echt een 
prachtig afscheidscadeau.  

expressIeVe VakkeN
Leraren geven aan dat het steeds 
moeilijker is om expressievakken in te 
passen in het rooster. Ik snap dat, maar 
tegelijkertijd denk ik: expressie, in alle 
vormen, en opbrengstgericht werken 
kunnen hand in hand gaan.
Alleen moet je wel weten hoe je dat 
aanpakt.  Het vraagt wellicht andere 
competenties van leraren. Werk voor de 
PABO; die kan daarin een waardevolle rol 
spelen. 

Mijn hobby is gebleven. Ik dans nog 
steeds eenmaal  per week en ik loop 
graag de Theaterschool in Amsterdam 
binnen. e

marIaN VaN BeNthem 
Functie: Directeur ad interim 

op o.a. De hoeksteen, 

wormerwieken en De 

Vuurvogel.

iNTerView

Dansen IN het 
oNDerwIjs
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 9 muzen

DOOr: ton Kroon

mUzIsche VormING
ONTwiKKeLiNG VaN creaTieVe eN 
expreSSieVe VaarDiGheDeN 
gEïnspirEErd door artikElEn Voor hEt ondErwijs in VlaandErEn, waar muZisChE Vorming EEn 
ondErdEEl uitmaakt Van dE lErarEnoplEiding En hEt CurriCulum.

In de Griekse mythologie zijn de muzen de godinnen van de kunst en de wetenschap. Kunstenaars roepen 
hen aan om inspiratie te krijgen voor hun kunstwerk. De negen muzen zijn: Erato (muze van het lied), 
Enterpe (fluitspel), Kalliope (filosofie, rhetorica), Clio (geschiedschrijving), Melpomene (tragedie), Terpsichore 
(dans, poëzie), Thalia (komedie), Urania (sterrenkunde), Polyhymnia (rhetoriek, gewijde liederen).
Nu verstaan we hier de volgende domeinen onder: beweging, drama, muziek, beeld en media.

Urania Thaleia

Terpsichore

Euterpe
Kaliope

Erato

Melpomene

Clio

Polyhymnia
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muziSche VOrmiNG

o
p onze scholen willen we de kinderen kennis en 
vaardigheden aanreiken die hen in staat stellen  
te functioneren in de maatschappij. Deze zijn 
echter niet toereikend voor een mensenleven. De 
maatschappij verandert immers constant. Om in 

die veranderende maatschappij te kunnen blijven functioneren, 
zul je ook telkens nieuwe kennis en vaardigheden moeten opdoen. 
Daarnaast zul je aandacht moeten besteden aan het proces  
van nadenken over de kennis, aan het combineren van kennis  
tot nieuwe ideeën en aan het naar buiten brengen wat er van 
binnen zit.
 
Kinderen nemen dagelijks vele zaken waar, krijgen kennis 
aangereikt en doen inzichten op; een eindeloze hoeveelheid 
ervaringen en indrukken. Op een of andere wijze zullen ze deze 
kennis, inzicht, ervaringen en indrukken verwerken. Ieder zal dat op 
zijn eigen manier doen. Deze verwerking van gedachten zullen zij 
op de een of andere manier vormgeven.

Zo ontstaat er een cyclus: je neemt waar (ervaring) > je denkt daar 
over na (verwerking, waardering, reflectie) > je geeft daar een 
reactie op in taal, beweging, beeld, drama (vormgeving).
Een ander neemt de reactie waar, gaat daar over nadenken en 
reageert.
Zo ontstaat communicatie tussen mensen.

Kinderen kun je helpen om deze cyclus van waarnemen, reflecteren 
en vormgeven verder te ontwikkelen door het aanbod van creatieve 
en expressieve vaardigheden: muzische vorming.

De muzische vorming is:
J  enerzijds gericht op de ontwikkeling van het nadenken. 
  Hoe weeg je de kennis en ervaringen,  volgens welke waarden 

oordeel je hier over, welke nieuwe ideeën roept het bij je op? 
(creatieve vaardigheid)

J anderzijds gericht op de uitingsmogelijkheden. 
  Op welke wijze kun je laten zien hoe je denkt, wat je voelt en wat 

je wilt? (expressieve vaardigheid)

wat Is creatIVIteIt?
Het is het vermogen om uit ervaringen nieuwe combinaties, ideeën 
of producten te vormen.
Het is het scheppend en herscheppend vermogen van de mens. 
Het is een levensvoorwaarde en een levenskans voor ieder mens. 
Alleen de mens is in staat iets aan de schepping toe te voegen, te 
veranderen of te verbeteren.

eN wat Is DaN expressIe?
Alle menselijke activiteit en alle gedragingen hebben een expressief 
karakter, soms bewust, vaak onbewust. Door expressie presenteer je 
je – op je eigen wijze – aan de ander. ’Dit ben je, zo denk je er over, 
dit wil je en dat niet, zo voel je het en zo laat je het zien.’
Het kind gaat een dialoog aan met de wereld om hem heen en met 
zichzelf. Dit gebeurt verbaal en non-verbaal.

Bij de muzische vorming is het kenmerkend dat het kind al doende 
ervaringen opdoet om er daarna op te reflecteren. Zij biedt 
kinderen verschillende uitdrukkings- of expressiemogelijkheden 
aan. Kinderen leren zo vorm te geven aan hun wereld, door middel 
van taal, beweging, beeld. Ze leren zichzelf tot uitdrukking te 
brengen, zodat ze zichzelf kunnen zijn (worden).

Tijdens dit leren, tijdens dit bezig zijn met klei en hout, met woord 
en muziek, met dans en beweging, ontwikkel je ook een aantal 
vermogens die helpen om beter grip te krijgen op de wereld om je 
heen, en je helpen om jezelf te begrijpen.
Je ontwikkelt het vermogen om:
J Gericht en grondig waar te nemen
J Problemen op eigen wijze op te lossen en 
 flexibel te zijn
J Fantasie en verbeeldingskracht te gebruiken
J Origineel te denken
J Ideeën te hebben en te selecteren
J Werk van anderen te waarderen
J Tolerant te zijn

Zo ontwikkel je creatieve en expressieve vermogens. Je krijgt het 
zelfvertrouwen om zelfstandig te  denken en handelen. Je durft 
initiatieven te nemen en je kunt handelen vanuit je eigen creatieve 
vermogen. Zelfstandigheid, flexibiliteit, kritisch kunnen zijn, inzicht 
hebben in situaties, zijn belangrijke vaardigheden die je in dit 
leerproces verwerft. Je moet creatief zijn om nieuwe wegen te 
zoeken om (nieuwe) problemen op te lossen.

Elk mens zal in zijn leven op situaties moeten reageren, problemen 
moeten oplossen.
In onze samenleving zijn de problemen en de situaties 
waarmee een mens te maken krijgt steeds minder vertrouwd. 
Gestandaardiseerde reacties en oplossingen zullen steeds minder 
effectief zijn.
Het vermogen om nieuwe ideeën, gedragswijzen en producten te 
ontwikkelen (om creatief te zijn) wordt al maar groter. Het onderwijs 
zal dus, naast kennisoverdracht, voldoende aandacht moeten 
besteden aan de creatieve en expressieve vaardigheden van 
kinderen. Muzische vorming, als een manier van leren, is hiertoe een 
stimulans. e

hhh
hhh

? ! 

waarnemen reflecteren vormgeving
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Bouwstenen van bildung
INcLUsIeF… wat?
Vanaf de eerste stappen in het basisonder-
wijs worden kinderen geconfronteerd met 
een systeem waarbij zij gaandeweg steeds 
meer voelen dat hoge toetsresultaten van 
‘levensbelang’ zijn. 
Het afrekenen op toetsscores veroorzaakt 
een krampachtige situatie in onderwijsland  
waarin mensen naar elkaar kijken in een 
competitieve sfeer vanuit een beperkte 
invalshoek.
Het is evident dat onderwijs in alle tijden 
opbrengstgericht moet zijn. De technische 
ontwikkelingen maken een spectaculaire 
ontwikkeling door. Daar moeten kinderen 
van nu op worden voorbereid.
Aandacht voor 21st century skills. 
...natuurlijk.
Iedereen die in het onderwijs werkzaam is 
weet ook dat er meer waarden in het spel 
zijn bij de ontwikkeling van kinderen dan 
alleen de toetsbare. Met de invoering van 
passend onderwijs wordt het heel belang-
rijk om het begrip ‘talenten’ in een breder 
kader te plaatsen.
 
waarom BILDUNG aaN 
De BasIs?
Bildung is gebaseerd op filosofische 
vraagstelling. De vraag naar zingeving. 
Waarom doen we de dingen die we doen? 
Wat maakt mij gelukkig? Ben ik vrij? 

Voor wie ben ik verantwoordelijk? Hoe 
ga ik om met natuur? Ben ik rijk? Heb ik 
keuzemogelijkheden? Wat heb ik nodig? 
Enz. enz...
Is het verloren tijd om te filosoferen met 
kinderen? Nee; als kinderen begrijpen wat 
hun rol in de maatschappij kan zijn raken ze 
meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling. 
Aandacht voor bildung in combinatie met 
ondernemend leren zou een belangrijke rol 
kunnen spelen in het voorkomen van een 
gevoel van mislukking en drop out. Contact 
maken met persoonlijke talenten en die 
ontwikkelen draagt bij tot een gevoel van 
zelfvertrouwen. Zelfbewuste mensen willen 
meedoen en niet aan de kant blijven staan.

oVer NUt, waarDe 
eN rIjkDom
Bildung gaat over het verheffen van, en de 
ontwikkeling van, de totale persoon. Bij 
onderwijs dat uitgaat van bildung is er aan-
dacht voor kunsten; gezond gedrag, sport, 
natuur, geschiedenis.
Een belangrijk aandachtspunt is ook het 
besef dat we voortkomen uit een bepaalde 
cultuur en dat we erfgoeddragers zijn. De 
school die daar aandacht aan besteedt 
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van 
verantwoordelijk ( wereld )burgerschap. 
Betrokkenheid is de basis voor de motivatie 
om het beste uit jezelf te halen.

BILDUNG IN De praktIjk
Ik heb jarenlang gewerkt op een Jenaplan-
school. De indeling van schoolactiviteiten 
in: Gesprek- Werk- Spel en Viering, is voor 
een deel gebaseerd op de ideologie van 
bildung. Met name waar het gaat om de 
ontwikkeling van de totale mens.
De kunstzinnige vorming; een van de 
aspecten van bildung, heeft altijd mijn 
bijzondere aandacht gehad. Tekenen, 
schilderen, zingen, dansen, toneelspelen 
zijn de activiteiten die kinderen het meest 
gewaardeerd hebben in de tijd dat ze bij 
mij in de groep zaten. Ik heb  een la vol met 
brieven van kinderen die dat geschreven 
hebben. Kunstzinnige vorming hoort thuis 
in de school. 
Het aandacht geven aan deze activiteiten 
is ook voor mij een levensbehoefte. Met 
ingang van dit schooljaar ben ik gestopt 
als groepsleerkracht. Ik werk nu op diverse 
scholen met KunstInSchool-projecten. In 
deze rol kan ik opnieuw met overtuiging 
voor het onderwijs kiezen. e

www.artstudiodeZon.nl

www.kunstinschool.com
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e
ducated barbarians, zoals de 
onlangs overleden schrijfster 
Doris Lessing hen noemde, zijn 
mensen die weliswaar scholing 
hebben genoten, maar niet 

lezen. Ze kennen hun geschiedenis en de 
grote ideeën niet, en ze willen deze niet 
kennen. Je eigen identiteit, die bouw je zelf 
op. Je maakt jezelf de basisvaardigheden 
eigen, en daarmee vind je je eigen weg wel 
in het leven. 
Maar als je niet weet waar je vandaan komt, 
kan je dan eigenlijk wel bepalen waar je 
heen wilt gaan? Wat betekent het om vrouw 
te zijn, Zaankanter, Europeaan? Welke fac-
toren vormen je identiteit? Hoe kan je een 
mening hebben over ontwikkelingshulp aan 
Indonesië, zonder te weten hoe het land 

zich heeft gevormd de afgelopen eeuwen 
en zonder een historisch besef te hebben 
van de complexe relatie die zich heeft afge-
speeld tussen Indonesië en Nederland?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en 
op zoek naar hoe de wereld om hen heen 
in elkaar zit. Vanaf hun eerste ademtocht 
zijn ze door de natuur geprogrammeerd om 
zoveel mogelijk kennis en inzicht over hun 
omgeving in zich op te nemen. Toch doet 
zich bij de meeste mensen vroeg of laat 
het moment voor dat ze vinden dat ze ‘het’ 
nu wel weten en stoppen ze met het actief 
vergaren van kennis. Wanneer ontstaat 
het  idee bij hen dat ze ‘uitgeleerd’ zijn, en 
waarom? 
Al decennia lang pompt de overheid veel 
geld in initiatieven om mensen na hun 

schooltijd weer aan het leren te krijgen. Een 
leven lang leren is essentieel voor de bloei 
van de Nederlandse kenniseconomie. Maar 
belangrijker nog, het stelt mensen in staat 
zich persoonlijk te ontplooien, zich staande 
te houden in onze steeds complexere sa-
menleving en actief aan onze samenleving 
deel te nemen. We weten al heel lang dat 
juist de mensen die zich blijven verbazen en 
blijven onderzoeken wat er om hen heen 
gebeurt het meest succesrijk in hun leven 
zijn. Dat zijn per definitie de mensen die 
veel lezen. Veel lezen is een cruciale voor-
waarde voor een leven lang leren. 
Keith Stanovich, een psycholoog die 
wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan 
naar de processen van taalverwerving en 
taalachterstand, heeft voor leesonderwijs 
de term matteüseffect1 geïntroduceerd. Hij 
concludeerde dat kinderen die gemakkelijk 
leren lezen hier hun leven lang profijt van 
hebben, terwijl kinderen die moeite hebben 
met lezen een levenslange achterstand op-
bouwen, die uiteindelijk ook op sociaal en 
economisch gebied tot uiting zal komen. 
Het basisonderwijs heeft een belangrijke 
vormende taak in het bijbrengen van lees-
vaardigheden, maar het is niet voldoende 
om technische vaardigheden bij te brengen. 
Kinderen moeten ervan doordrongen raken 
dat lezen een van de belangrijkste vaardig-
heden is die zij zich eigen moeten maken, 
dat lezen hun leven op veel manieren 
zal verrijken dat zij daarom nooit mogen 
stoppen met lezen. Daar komt bij uitstek 
de bibliotheek in beeld. De bibliotheek met 
een brede collectie die juist die boeken 
kan aanreiken die kinderen op hun eigen 
leesniveau en passend bij hun interesse het 
meest aanspreken.
Het gaat er uiteindelijk om dat kinderen, 
op hun weg naar volwassenheid, zich eigen 
ideeën en een eigen persoonlijkheid aan-
meten op basis van een zo breed mogelijke 
scholing. Daarbij hoort ook dat ze zich de 
kennis van de vorige generaties willen toe-
eigenen, niet alleen tijdens hun schooltijd, 
maar ook ver daarna. 
Een leven lang leren bestaat niet zonder een 
leven lang lezen. e

eeN LeVeN 
LaNG lezen

1  ‘Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in 
overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs 
wat hij heeft nog worden ontnomen.’ Matteüs 
25:29.
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BILDUNG
David Hargreaves (2004) stelt dat het 
onderwijs de toekomstige generatie niet 
alleen voorbereidt op het leven, maar ook 
op het herscheppen van de wereld waarin 
dat leven zich voltrekt. Hiermee raakt hij aan 
het begrip bildung zoals dat uitgewerkt is 
in het boek En Denken! Bildung voor leraren 
(Van Stralen en Gude, 2012).
Bildung is een complex begrip. Het 
gaat onder andere om zelfontplooiing, 
misschien beter nog om zelfrealisatie: 
de ontwikkeling van persoonlijke 
talenten en mogelijkheden, de 
ontwikkeling van een eigen identiteit. 
Deze identiteitsontwikkeling is geborgd 
in een zorgzame en ondersteunende 
gemeenschap die waardeert en beschermt 

(Carr, 2003). Zelfrealisatie wordt zichtbaar 
en krijgt betekenis in gedrag. Gedrag dat 
geregisseerd en gedisciplineerd wordt 
door een moreel kompas. Een kompas 
dat niet alleen gericht is op persoonlijke 
ontwikkeling maar ook op de ontwikkeling 
van de cultuur waarin men opgroeit 
en de samenleving waarvan men deel 
uitmaakt. Langeveld (1971) heeft het over 
zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Bildung 
als zelfrealisatie ontstaat in het samenleven 
met anderen. Individuen ontwikkelen de 
eigen talenten, maar realiseren zich dat dit 
proces plaatsvindt in een cultuur en in een 
samenleving waarvan zijn niet alleen deel 
uitmaken, maar waardoor zij ook mede 
gevormd en bepaald zijn. Zij leren, onder 
andere op school, dat voor de ontwikkeling 

van een cultuur en een samenleving de 
talenten en opvattingen van anderen 
onmisbaar zijn en vaak complementair zijn 
aan de eigen talenten en opvattingen.

BUrGerschap
Bildung is hiermee dus niet zozeer de 
uitwerking van een interne blauwdruk, 
maar veeleer een permanente en kritische 
afstemming van de eigen talenten, passies 
en verlangens op de eisen, kenmerken en 
mogelijkheden van de omgeving, zoals die 
geworteld zijn in het verleden, zichtbaar 
worden in het heden en invloed uitoefenen 
op wat gaat komen. Deze afstemming 
verloopt niet altijd even soepel: interne 
conflicten en conflicten met anderen en 
de buitenwereld zijn een vanzelfsprekend 

Bildung, BurGerSchap 
eN DiVerSiTeiT
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onderdeel van het proces van bildung. 
Bildung heeft dus niet alleen te maken met 
persoonlijke ontwikkeling en groei, maar 
ook met de ontwikkeling van de cultuur en 
de samenleving waarvan men deel uitmaakt 
en de uitdagingen die zich hierbij voordoen, 
zoals globalisering, individualisering, 
digitalisering, toenemende complexiteit 
en onvoorspelbaarheid en het verloren 
gaan van traditie en gewoonte in ons leven 
(Giddens, 1998). Bildung en burgerschap 
liggen hiermee dicht bij elkaar. Bildung 
en burgerschap in de 21e eeuw vragen de 
ontwikkeling van een open geest in een 
steeds complexer wordende samenleving 
gekenmerkt door diversiteit en een 
breed scala aan, soms conflicterende, 
waardenoriëntaties. 
Voor Giddens (1998) betekent burgerschap 
niet alleen het hebben van formele rechten 
en plichten, maar vooral ook gelijke kansen 
krijgen om te komen tot zelfrealisatie en 
zichtbaar en aanwezig zijn in het publieke 
domein. Voor bepaalde individuen en 
groepen mensen, waaronder mensen 
met een beperking, is dit zichtbaar en 
aanwezig zijn, laat staan mee mogen 
doen, echter allerminst realiteit (Schuman, 
2010). Alison Lapper bijvoorbeeld zei, 
nadat een levensgroot beeld van haar 
geplaatst was op Trafalgar Square op een 
vraag van een journalist wat zij daarvan 
vond, het volgende: “It is so rare to see 
disability in everyday life – let alone naked, 
pregnant and proud”. Voor mensen met een 
beperking geldt nog steeds, ondanks Weer 
Samen Naar School en Passend Onderwijs, 
dat zij niet-zichtbaar zijn, niet-gekend zijn, 
niet gewaardeerd worden en niet meedoen.
Alison Lapper (https://www.youtube.
com/watch?v=z9ppo5birFs&list=
plda821d3e61128dc3) herinnert 
ons eraan dat wij het omgaan met en 
inspelen op diversiteit lastig vinden 
en dat uitsluiting voor ons soms heel 
vanzelfsprekend is. In het dagelijks leven 
van Alison en in de dagelijkse praktijk 
van ons handelen worden begrippen 
als bildung, burgerschap, diversiteit en 
inclusie controversieel, problematisch en 
politiek geladen. Uiteindelijk gaat het in 
het maatschappelijke debat, ook wanneer 
dat gaat over bildung, burgerschap 
en diversiteit, om morele en politieke 
vraagstukken betreffende de verdeling 
van kennis, cultuur, macht en kansen en 
de rol die de staat speelt bij de reproductie 

van ongelijkheid in het onderwijs en de 
maatschappij (Brown et al., 1997).

DIVersIteIt
Omgaan met en inspelen op diversiteit 
lijkt sterk met het persoonlijke narratief 
van mensen verbonden, de wijze waarop 
zij door het proces van zelfrealisatie, 
van bildung zijn gegaan (Bruner, 1996). 
Hoe zij geleerd hebben om te gaan met 
de dilemma’s die elke cultuur en elke 
samenleving stelt aan opgroeiende en zich 
ontwikkelende burgers, zoals:
J  Het individu tegenover het collectief
J  Het subject tegenover het object
J  Uniciteit tegenover eenvormigheid
J  Individuele verantwoordelijkheid tegen-

over collectieve verantwoordelijkheid
J  Vrijheid tegenover beperking en 

onderdrukking
J  Welvaart tegenover armoede
J  Meedoen tegenover aan de kant  

blijven staan
J  Insluiten tegenover uitsluiten

Een persoonlijk antwoord ontwikkelen op 
deze dilemma’s is ook onderdeel van het 
proces van zelfrealisatie, van bildung (Van 
Stralen en Gude, 2012). Dit proces wordt 
gevoed door het samenleven met anderen, 
in het gezin, op school, in de vrije tijd en 
op het werk. De basis wordt in de jeugd 
gelegd, waarmee de school een belangrijke 
factor wordt. Wat daar al dan niet gebeurt 
en hoe dat gebeurt, doet ertoe. Bruner 
(1996) gebruikt het woord bildung niet, 
maar hij verwijst wel naar het proces van 
zelfrealisatie. De ontwikkeling van een 
gezond gevoel van eigenwaarde is de basis 
voor al het verdere leren, voor zelfrealisatie, 
voor bildung, voor het functioneren als 
burger in de gemeenschap.
De uitdaging voor elke school wordt 
daarmee: hoe kunnen wij, elke dag 
opnieuw, alle leerlingen zo ondersteunen 
en begeleiden dat zij allemaal een gezond 
gevoel van eigenwaarde ontwikkelen, als 
basis voor het proces van zelfrealisatie, van 
bildung? De kernvraag wordt dan: Hoe 
spelen we in op de diversiteit van onze 
leerlingenpopulatie? Hoe sluiten we aan op 
en versterken en stimuleren we individuele 
talenten, mogelijkheden, wensen en 
passies? Maar ook: Wat doen zittenblijven, 
een verwijzing naar het SBO of het (V)SO, 
een eenzijdige focus op rekenen en taal 
met de ontwikkeling van het gevoel van 

eigenwaarde van een grote groep kinderen 
en jongeren?
Hoe bereiden we een volgende generatie 
voor op samenleven, samen leren, samen 
plezier maken en genieten van het goede in 
het leven en samenwerken?
Bildung is een levenslang project waarin 
de betrokken persoon, leraar en leerling, 
regelmatig obstakels tegenkomt die de 
ontwikkeling van dit project verstoren en 
frustreren. Voor leraren lijkt het belangrijk 
dat zij zich realiseren dat wat zij doen, 
waarom zij dat doen en hoe zij dat doen 
sterk verbonden zijn met zaken betreffende 
de eigen betekenisverlening en het eigen 
zijn, dat wil zeggen met het eigen proces 
van zelfrealisatie, van bildung, dat wil 
zeggen met het eigen levensverhaal. 
Passend onderwijs verlangt wellicht 
een herschrijving of uitbreiding van dit 
levensverhaal, een nieuw hoofdstuk 
toevoegen aan het persoonlijke 
bildungsproject. Met het doel een nieuwe 
generatie te leren dat diversiteit een 
vanzelfsprekendheid is dat herkend, erkend 
en gewaardeerd moet worden in het eigen 
bildungsproject. e
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DOOr: maaiKe Haas, adviseur cultuureducatie bij cultuurcompagnie

een professional 
voor cultuureducatie
In oktober is een aantal leraren van Agora gestart met de basiscursus Interne Cultuurcoördinator. Tijdens deze 
cursus schrijven ze een beleidsplan voor cultuureducatie voor hun school. Zij worden de coördinatoren van cultuur, 
de ICC’ers, en zijn dus nauw betrokken bij de uitvoering van de doelen in samenwerking met hun directeur en team.

w
aarom zijn Stefanie en rianne (Wormerwieken), 
Ingrid (De Bijenkorf ) en Alyn (De Westerkim) 
aan de cursus Interne Cultuurcoördinator 
begonnen? Als we elkaar tijdens de eerste 
bijeenkomst ontmoeten, dan is er binnen 

de groep consensus over tenminste één argument; ‘Het is heel 
belangrijk voor kinderen’. Cultuureducatie is zo’n onderwerp dat 
leerkrachten na aan het hart ligt, terwijl de instrumenten om het 
een stevige plaats binnen het onderwijs te geven vaak ontbreken. 
Om beleid te schrijven voor iets wat je met name vanuit je gevoel 
onderschrijft, maar waar nog geen SMArT omschreven kerndoelen, 
een heldere infrastructuur, een doorgaande leerlijn, duidelijk 
budget of specifieke competenties voor een kunstvak voor zijn, is 
een beste opgave. Tijdens de Studieconferentie Cultuureducatie 
op 20 november jongstleden, sprak Cok Bakker in zijn keynote over 
het verschil tussen de normatieve en de instrumentele professional. 
Juist bij cultuureducatie ontbreekt het vaak aan een instrument. 
Leerkrachten moeten bij dit onderwerp sterk vertrouwen op hun rol 
als normatieve professional. 
Dit vertrouwen versterken is ook mijn doel als trainer tijdens 
de ICC-basiscursus. En wat doe ik dan? Al tijdens de eerste 
bijeenkomst introduceer ik een instrument: het format beleidsplan 
voor cultuureducatie. Dit instrument is nodig om orde in de 
gedachtenstroom te brengen en om houvast te hebben binnen 
de complete verwarring die gaat ontstaan tijdens de volgende vijf 
bijeenkomsten. En om tijdens de laatste bijeenkomst  alles toch op 
z’n plek te laten vallen. 

stefanie en rianne: ‘we zijn op eigen initiatief deze cursus 

gaan volgen, omdat we willen bijdragen aan de culturele 

ontwikkeling van het kind. onze school ligt in een rijke 

culturele omgeving; de Zaanse schans, de poelboerderij, 

het dorpstheater, het jisper- en wormerveld liggen 

binnen ons bereik. hoe we deze culturele omgeving 

kunnen inzetten tijdens de les is een van onze leervragen.’

BeLeID op schooL
Het format behandelen we plenair niet woord voor woord. 

Nee, tijdens de bijeenkomsten word je gevoed en thuis in alle 
rust, verwoord je de visie op cultuureducatie en de keuzes voor 
cultuureducatie in het beleidsplan. Dit doen de cursisten na 
afstemming met hun directie en team. Tijdens onze bijeenkomsten, 
waar ook leerkrachten van Zaan Primair bij aanwezig zijn, gaan 
we het hebben over mogelijkheden; welk aanbod is er? Welke 
geldstromen zijn er? Wie zijn jouw culturele partners? Welke 
theorieën bestaan er? Welke gebieden zijn er? Op welke collega’s 
kan ik rekenen? Hoe werk ik met mijn directeur samen? Keuzes 
hangen samen met de identiteit en het beleid van de school, en 
zullen voor Ingrid, die op een jenaplanschool werkt, heel anders 
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zijn dan voor Alyn, die op een traditionele 
basisschool werkt. Immers: elke school is 
uniek. 
Een eerste parameter voor het maken van 
keuzes is de visie op cultuureducatie op 
school. Als deze visie er nog niet is, dan 
moet je die eerst ontwikkelen: wat willen 
wij met cultuureducatie bereiken voor 
onze leerlingen? Heeft de visie vorm 
gekregen? Dan formuleer je doelstellingen 
en kan een stappenplan ontwikkeld 
worden. Een visie is maatwerk en is van 
grote invloed op de verdere doelen in je 
plan. Het vergt immers een andere aanpak 
wanneer  je in de visie schrijft dat ‘alle 
kinderen in hun schoolloopbaan hun talent 
in muziek kunnen ontdekken’ of wanneer 
je schrijft dat ‘onze school cultuureducatie 
wil inzetten om het reflecterend vermogen 
bij de leerlingen beter te ontwikkelen’.  Zelf 
de keuzes hierin  maken is, zeker als een 
instrument ontbreekt, de beste basis voor 
cultuureducatie op school. Je realiseren dat 
je als professional voldoende bagage in 
huis hebt om dergelijke keuzes te kunnen 
maken is essentieel voor de positie van de 
Interne Cultuurcoördinator. 

alyn: ‘het is van belang dat 

kinderen vanuit hun eigen beleving 

geïnspireerd worden, zich verrijken 

en zich bewust worden van cultuur. 

het gaat om cultuur in de eigen 

omgeving en daarbuiten voor nu en 

in de toekomst. we willen aandacht 

besteden aan een breed aanbod van 

activiteiten, waarbij we streven naar 

diepgang  met een doorgaande lijn. 

leerlingen kunnen zo hun talent 

ontdekken!’

Ingrid, rianne, Stefanie en Alyn zijn 
inmiddels vier bijeenkomsten verder. Hun 
visie staat in de steigers, het team is op de 
hoogte en betrokken, de huidige situatie 
is in beeld gebracht en de gewenste 
situatie is omschreven. Doelen zijn hieraan 
gekoppeld. De cultuurcoördinatoren in 
spe trekken dit traject op hun school. 
Zij ontwikkelen zich steeds meer als 
normatieve professional, met als basis hun 
beleidsinstrument. Na bijeenkomst zes 
hebben ze ook de begroting op orde en 

kunnen ze de hand wel of niet op de knip 
houden als het om cultuur gaat. 

keNNIs VerDIept
De Agora leraren gaan na de ICC-
basiscursus verder met de ICC-
verdiepingscursus. Waar we in de 
basiscursus de nadruk leggen op de 
veelheid aan keuzes en mogelijkheden, 
wordt in de verdiepingscursus nog eens 
ingegaan op specifieke onderwerpen. Denk 
aan: (extra) financiën door sponsoring, 
door fondsen of crowdfunding. Maar ook: 
hoe zit het met de theoretische basis voor 
cultuureducatie, waar is de wetenschap 
mee bezig en wat gebeurt er in je hersenen 
als je danst? Naast het vinden van een eigen 
plek voor cultuureducatie in de school 
is het verbinden met andere vakken ook 
belangrijk. Waar kunnen verschillende 
vakken elkaar versterken of hoe zet je de 
talenten van je collega’s in? Het keuzepalet 
van de normatieve professional wordt 
hiermee nog eens verrijkt.

ingrid: ‘op de Bijenkorf laten wij 
zien dat bewust cultuuronderwijs 
verschil maakt! de kinderen op 
onze school kunnen niet alleen 
vertellen dát ze iets gezien, 
gehoord en/of gemaakt hebben, 
maar deze kinderen kunnen ook 
vertellen  of ze iets goed of niet 
goed vinden, mooi of lelijk en 
kunnen spreken over verschillen. 
daarom is de Bijenkorf een echte 
cultuurschool. mijn beleid zorgt 
voor vernieuwing door ‘de 
culturele buitenwereld’ naar 
binnen te halen.’

Stefanie en rianne, Alyn en Ingrid zijn 
nog tot april 2014 bezig met het werken 
aan cultuurbeleid, waarin ze de keuzes zo 
moeten maken dat cultuurbeleid op een 
zinvolle wijze aansluit bij het algemeen 
beleid van de school. Binnen hun school 
gaan zij de rol van coördinator vervullen, 
waarvoor zij straks meer dan genoeg in huis 
hebben. 
Over een jaar kom ik op bezoek bij 
een school, om de cultuurcoördinator 
te interviewen, bijvoorbeeld voor ons 

tijdschrift Prikkels. Ik tref dan iemand aan 
die haar rol binnen de school gepakt heeft  
en kansen heeft gekregen. Die het beleid in 
de praktijk heeft gebracht, doordat er steun 
is van team en directie. De school is trots op 
de culturele hoogtepunten en dat is te zien! 
Die cultuurcoördinator kan rianne, Stefanie, 
Alyn of Ingrid zijn... e

Naast De Icc-cUrsUs 
NU ook eeN post-hBo 
cULtUUrBeGeLeIDer
De opleiding is voor icc’ers die 

een leerlijn willen ontwikkelen 

voor hun school of die collega’s op 

school willen  begeleiden om ook 

goed cultuuronderwijs te geven. 

Op één van deze beide aspecten 

richt je je ook bij het schrijven van 

je meesterproef. De theoretische 

onderdelen zijn sterk gekoppeld 

aan de praktijk op je eigen school, 

door middel van opdrachten. je 

legt een portfolio aan, waarmee je 

kunt laten zien wat je hebt geleerd 

en gedaan. 

Veel praktijk zit ook in module 

drie, waarbij docenten van de 

vakspecialisaties inhoudelijke 

kennis ervaring meegeven over 

de kunstdisciplines en erfgoed. 

Deze bijeenkomsten zijn ook los 

te volgen als expertmeetings voor 

icc-ers.

De opleiding wordt afgesloten met 

een landelijk erkend certificaat 

(certificering van de opleiding is 

in behandeling). Na het doorlopen 

van de opleiding kun je als 

cultuurbegeleider aantoonbaar in 

aanmerking komen voor een 

LB-schaal. je voldoet dan aan 

de SBL-competenties met 

taakverzwarende elementen.

De icc-basisopleiding is entree-eis 

voor de post-hBO opleiding.

        

meer informatie: 

www.pleinc.nl/cultuurbegeleider
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Leren VOOr het leven 
eN NieT VOOr De TOeTS
BILDUNGsoNDerwIjs IN FINLaND

h
et Nederlandse onderwijs 
lijkt steeds zwaarder 
gebukt te gaan onder de 
druk van toetsen, meetbare 
resultaten en opbrengsten. 

Wanneer alle CITO toetsen afgenomen 
zouden worden, wordt een kind met ruim 
70 toetsen geconfronteerd gedurende zijn 
of haar basisschoolperiode. Leerkrachten 
voelen zich vaak beoordeeld (of 
afgerekend) op de CITO resultaten van hun 
leerlingen. Hierdoor kunnen leerkrachten 
zich gedwongen voelen hun onderwijs 
volledig te richten op de binnenkort af 

te nemen toets, waarmee hun onderwijs 
het karakter krijgt van teaching to the test 
(Sahlberg, 2011). 
Doordat de cultuur van toetsen dominant 
dreigt te worden in het onderwijs, komen 
andere belangrijke aspecten van het 
onderwijs in het gedrang. Zo is in een 
onderzoek rond De Schoolschrijver – een 
initiatief waarbij een kinderboekenschrijver 
voor langere tijd verbonden wordt aan 
een basisschool – naar voren gekomen 
dat leerkrachten zo in beslag genomen 
worden door de (in toetsen centraal 
gestelde) technische aspecten van lezen en 

Freke Benoist is masterstudent 

Onderwijspedagogiek aan de Vrije 

universiteit in amsterdam.

monique Leijgraaf is docent en 

onderzoeker Diversiteit & Kritisch 

Burgerschap aan de hogeschool 

ipabo in amsterdam.
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schrijven, dat ze aan persoonsvormende 
aspecten als de beleving van verhalen en 
de fantasie van de kinderen vaak nauwelijks 
toekomen (Leijgraaf, 2010). De brede 
persoonlijke vorming (bildung) van het 
kind komt niet volledig tot zijn recht in het 
huidige onderwijssysteem. Zo is er weinig 
aandacht voor de creatieve ontplooiing, 
de ontwikkeling van de onderzoekende 
houding en de algemene vorming van het 
kind.

In tegenstelling tot het Nederlandse 
kind krijgen kinderen in Finland wel 
de ruimte om zich breed persoonlijk te 
vormen. Dit ondervonden wij tijdens een 
bezoek aan de Universiteit van Helsinki 
en enkele (primair onderwijs) scholen in 
november 2012. Het Finse onderwijs is 
gericht op de menselijke ontwikkeling van 
het kind, en niet alleen op zijn cognitieve 
ontwikkeling. Kunstvakken leveren een 
belangrijke bijdrage aan de persoonlijke 
vorming van het kind. Week- en dagroosters 
in de lokalen laten zien dat er veel ruimte 
is voor kunstvakken. Om een voorbeeld te 
geven van een internationale school voor 
primair onderwijs in Espoo:
 
J  Maandag: Godsdienst/

Levensbeschouwing; Engels; Fins (dubbel 
uur); Muziek

J  Dinsdag: rekenen/Wiskunde; Kunst 
(dubbel uur); Fins

J  Woensdag: rekenen/Wiskunde; Fins; 
Environmental Studies (dubbel uur); 
Engels (groep A)

J  Donderdag: Gym (dubbel uur); rekenen/
Wiskunde; Environmental Studies; Fins; 
Engels (groep B)

J  Vrijdag: Engels (groep A); rekenen/
Wiskunde; Handicrafts (dubbel uur); 
Engels (groep B)/Ethics

Ook de fysieke ruimte van de school 
biedt meer mogelijkheden voor het kind 
om zich breed persoonlijk te vormen. Zo 
waren er op één van de bezochte scholen 
verschillende ruimtes beschikbaar waar 
kinderen in naschoolse ‘clubs’ terecht 
konden om bijvoorbeeld met een band te 
oefenen in een geluidsdichte studio, en 
om in een techniek ruimte verschillende 
materialen te gebruiken voor het maken 
van eigen producten.
Een bezoek aan de Saarnilaakson school 
in Espoo bood concrete illustraties van 

het zogenoemde bildungskarakter van 
het Finse onderwijs. In de dramales van 
grade 8 (in Nederland vergelijkbaar met 
tweede klas voortgezet onderwijs) stond 
het begrip empathie centraal. Leerlingen 
werden in de les aan het denken gezet door 
de leerkracht over het begrip empathie, 
om van daaruit in groepjes oefeningen te 
doen. Zo werd het discussiëren met ouders 
geoefend, nabesproken en nogmaals 
geoefend. In de nabespreking van de eerste 
oefening stelde de leerkracht de vraag 
welk woord het meest voorkwam in de 
gespeelde woordenwisseling. Dat bleek 
‘sinā’ te zijn, ‘jij’: ‘jij moet dit (of dat)…’. Wat 
zal er gebeuren wanneer je niet ‘jij’ maar 
‘ik’ (‘minā’) tot het meest gebruikte woord 
maakt, en in de discussie meer naar je eigen 
aandeel kijkt in plaats van naar een ander 
te wijzen?
De leerlingen kregen het volgende 
huiswerk mee:
J  Toon empathie aan je vriend, en vertel 

daar de volgende keer over;
J  Ga op deze nieuwe manier met je ouders 

in discussie.
 
Hoewel dit voorbeeld vragen kan oproepen 
over het doel van het vak drama, gaat het 
ons nu vooral om het bildungskarakter van 
deze les. Leerlingen leren hier voor het 
leven, en niet voor een toets. Het onderwijs 
draagt bij aan hun ontwikkeling; niet alleen 
aan hun cognitieve ontwikkeling, maar 
breder: aan hun ontwikkeling tot mens die 
samenleeft met andere mensen. Ook de 
studenten van de lerarenopleiding aan de 
universiteit van Helsinki die we spraken 
zijn zeer expliciet over het vormende, 
op menselijke ontwikkeling gerichte 
karakter van het onderwijs: ‘It’s not all 
about teaching, but helping them grow to 
be a human being.’ Dat geldt niet alleen 
voor het onderwijs dat gegeven wordt 
aan leerlingen, maar zeker ook voor het 
onderwijs dat zij zelf krijgen: ‘Teaching is so 
much about who you are as a person and 
how you develop as a person.’ 

Een kind in Finland krijgt zo de ruimte 
om zich creatief te ontplooien, een 
onderzoekende houding te ontwikkelen 
en zich algemeen te vormen. Deze ruimte 
wordt gecreëerd doordat er door de 
leerkracht op de kinderen wordt vertrouwd. 
Op haar beurt wordt de leerkracht als 
professional door de Finse samenleving 

vertrouwd. In Finland noemt men dit 
de culture of trust (Sahlberg, 2011). De 
Finse samenleving (inclusief de overheid) 
vertrouwt er op dat leerkrachten, in 
samenspraak met directies, ouders en hun 
gemeenschappen, in staat zijn kinderen 
zo goed mogelijk te begeleiden en uit 
te gedagen in hun brede persoonlijke 
vorming (Sahlberg, 2007). Een wijze les die 
leerkrachten en leerlingen in Nederland kan 
inspireren! e
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muzieKKriebels
Hermien Wiechers is 
muziekdocente en heeft dit 
boek vanuit de praktijk, voor de 
praktijk geschreven. Het bevat 
niet alleen liedjes, maar ook 
een breed aanbod aan muzikale 
aspecten zoals stemexpressie, 
dansen, het gebruik van 
instrumenten, inrichting van 
een muziekhoek, handige 

tips en leuke weetjes. Een handboek met muzikale activiteiten 
voor kinderen van 0 tot 10 jaar, ideaal voor kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en basisschool. Inclusief CD.
Hermien Wiechers | ISBN10: 9066659823 | 
ISBN13: 9789066659827

levenslessen, 
inspiratiebron voor 
Het onderwijs
Dit boek bevat een uitgebreid 
interview met de Benedictijner 
monnik Anselm Grün. Hierin 
geeft hij zijn kijk op het huidige 
onderwijs: “Zolang de school haar 
eigen identiteit bewaart en zich 
niet door politici of economen 
laat inzetten en gebruiken, is 
zij voor onze maatschappij een 

heilzame plek, een plek waar toekomst gecreëerd wordt, waar 
jonge mensen samen met ervaren volwassenen erover nadenken 
wat ons uiteindelijk beweegt en hoe wij in de toekomst met 
elkaar willen leven, werken en met elkaar willen omgaan”.
Daarnaast schrijven de auteurs Nico Dullemans, Hein Pieper, Paul 
Boersma, Ton roumen ieder vanuit een andere invalshoek, hoe 
het onderwijs meer aandacht moet besteden aan de innerlijke 
vorming van kinderen en jongeren. Kennisoverdracht is niet 
genoeg, er moet ook aandacht zijn voor oordeelsvorming, 
moraliteit en toewijding van het hart.
Anselm Grün, Nico Dullemans, Hein Pieper, Paul Boersma en 
Ton Roumen | ISBN: 9789025901844

...en denKen! bildung 
voor leraren
Deze bundel artikelen, 
interviews en statements 
over bildung wil een 
inspiratieboek zijn voor leraren, 
lerarenopleiders en leraren 
in opleiding. Het boek is 
samengesteld door de Faculteit 
Educatie, HogeschoolUtrecht 
in samenwerking met de 

Internationale School voor Wijsbegeerte en geeft een brede 
kijk op het onderwerp. Bildung is het proces van persoonlijke 
vorming op basis van brede kennismaking en beschouwing van 
culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen. 
Naast persoonlijke zelfontwikkeling wordt ook gesproken over 
burgerschap en de participatie die iedereen kan leveren aan 
onze maatschappij. Leraren hebben hierin op grond van hun 
beroep een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, zij kunnen 
leerlingen meer culturele bagage meegeven en ze zo beter 
voorbereiden op de toekomst.
Gerard van Stralen en René Gude (Red.) | ISBN10 9491224123 |
ISBN13 9789491224126

niet voor de winst, 
waarom de democratie de 
geesteswetenscHappen 
nodig HeeFt
Dit boek van Martha Nussbaum is 
een manifest tegen de gedachte 
dat het onderwijs ten dienste 
staat van de economie. In haar 
ogen moeten leerlingen worden 
opgevoed tot  burgers die kritisch, 
goed geïnformeerd, onafhankelijk 
en empatisch zijn. Omdat de focus 
te veel ligt op het afleveren van 

economisch nuttige en productieve leerlingen, zijn we onderweg 
basale vaardigheden kwijtgeraakt en kan dit een bedreiging voor 
de democratie vormen. Het is nodig om meer aandacht aan de 
kunsten, niet-exacte vakken en geesteswetenschappen in het 
onderwijs te besteden. 
Martha C. Nussbaum | ISBN 10  9026326653 | 
ISBN 13  9789026326653
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Jenaplanschool 
De Bijenkorf

In theater ‘De Verbeelding in Purmerend was op woensdag 12 februari 

jl. een kunstminnend publiek bijeen. 

Op grond van filmbeelden en interviews is De Bijenkorf uit Assendelft, 

uit drie genomineerde scholen, verkozen tot cultuurschool 2014 van 
noord-holland.

Na deze verkiezing werd de cultuurcoördinator, Ingrid van de Putte, 

kort ondervraagd over vakoverstijgend cultuuronderwijs op De 

Bijenkorf. De medewerkers van deze school zijn trots en blij met deze 

erkenning. Zij geven aan: ‘Jenaplan en cultuur, het hoort bij elkaar; al 

vijftig jaar!’
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