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Wil de kunstenaar in de kunstdocent opstaan?
Inleiding
In mijn zoektocht naar tijd voor de eigen beweging, voor het eigen tempo en de noodzaak hiervan voor de
ontwikkeling van creativiteit, kom ik er steeds meer achter dat ik als beeldend kunstenaar en zeker als
docent beeldende kunst en vormgeving veel meer aandacht heb voor het hoe dan het wat en waarom van
(kunst)educatie.
En niet het hoe van werkvormen maar het hoe van de docent; het gedrag, de houding en de mindset van
de docent1 . Kan het onderwijs hierin ook iets leren van kunstenaars2 ?
Als docent op een MBO dat graag hét Portaal van de creatieve industrie wil zijn3, denk ik graag na over de
voor mij belangrijke, misschien wel voornamelijk pedagogische, voorwaarden om studenten te laten
ontdekken wie ze zijn, waar ze staan, wat ze willen en waar ze heen willen. Ik vraag me af hoe je studenten
hierbij kunt helpen zonder te (over)sturen. Als beeldend kunstenaar weet ik uit ervaring hoe het creatieve en
artistieke proces wordt doorlopen inclusief de vele mogelijkheden hierin. Ik sta dan ook als kunstenaar in de
klas. Maar wat is het precies dat ik wil doorgeven?
Het Ideaal
Mijn wens is om de docent te zijn die ikzelf graag had gehad; een docent die tijd en ruimte geeft, luistert,
ziet, hoort, vraagt, inspireert, uitdaagt, passie heeft en iets wil. Maar ook iets kan.
Als ik denk aan mijn ideaalbeeld voor het creatieve MBO-onderwijs dan praten studenten met aandacht
voor elkaar over hun werk en geven elkaar feedback. Ze maken op deze manier contact met elkaar en het
creatieve en artistieke werk; wat doe je en waarom?
Studenten laten een zichtbaar spoor zien in het creatief en artistiek proces, de uitkomst is een logisch
gevolg hieruit. Ze hebben alle ruimte om zelf keuzes te maken, het eigen pad te bepalen, maar begeleid
door de docent.
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De docent refereert hier voornamelijk aan de kunstdocent maar is een vraag voor elke docent
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Kunstenaars in alle disciplines; beeldende kunst, dans, muziek, theater, literatuur, film en fotografie.
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Deze is als een gids in het eigen onderzoek van de student, om de studenten te stimuleren, motiveren en
enthousiasmeren en hier en daar bij te sturen indien nodig. Hij heeft geen vooraf gestelde verwachtingen
van de eventuele uitkomsten van een opdracht, zodat een student zich volledig vrij kan bewegen, geleid
door de eigen fascinatie en intrinsieke motivatie. Overigens zijn er wel (leer)doelen.
Ook heeft de docent een actieve, open en flexibele houding en bedenkt opdrachten zelf (binnen de ruime
leerlijnen). Er wordt gewerkt met brede thema’s, passend bij de eigen groep. De docent heeft overigens wel
degelijk vakkennis, maar ook zelfkennis, kennis van de studenten en van de omgeving waarin hij/zij zich
bevindt. Dit maakt dat hij weet waar hij het over heeft en een plaats inneemt.
Door het curriculum niet te veel vast te leggen blijft er ruimte om te laten ontstaan, om te reageren op wat er
speelt.
Hierbij moet ik aan Simeon ten Holt denken, hij laat de uitvoering van zijn Canto Ostinato over aan de
pianisten zelf (Hermsen, 2009). Zij bepalen het tempo en ook de hoeveelheid herhalingen. De pianisten
passen het aan aan de eigen identiteit en geven zo een eigen betekenis, de partituur als curriculum en de
lessen als uitvoering, naar inzicht van en gemaakt door de docent, voor zijn klas.
Verder wordt er volgens mijn ideaal ruimte geboden voor het ervaren en onderzoeken, het spelen en
ontdekken. Met ruimte voor diversiteit en verwondering, voor de eigen beweging.
Al met al leert de student verbindingen te leggen tussen zichzelf en de wereld, de zintuigen, het zichtbare
en onzichtbare, en tussen de creatieve en de persoonlijke ontwikkeling. En dit allemaal in een omgeving die
ontwikkelingsgericht is, met tijd en ruimte, zonder oordeel op voorhand, met zien en gezien worden en het
accent op de ervaring in plaats van de beoordeling. Maar helaas is de werkelijkheid anders.
De Wereld
De wereld verandert steeds sneller, laat auteur en MIT professor Alan Lightman in zijn boek ‘In praise of
waisting time’ (2018) zien. We hebben haast. We worden opgejaagd, alles moet ook steeds sneller. Filosofe
Joke J. Hermsen spreekt in haar boek ‘Stil de tijd’ (2009) van een klok die geregeerd wordt door de
economie. Lightman (2018) pleit in tegenstelling tot het tempo waarin we leven, dat de geest juist rust nodig
heeft, stilte, periodes van kalmte. Want op de stille momenten ontstaat er ruimte om te dromen, te
verbeelden, om af te vragen wie je bent en wat belangrijk is voor jou. Hermsen gebruikt hiervoor de term
‘lege tijd’ of ‘tussentijd’ (Hermsen, 2009).
Naast tijd en ruimte is ook stilte nodig om tot verbeelding en dus nieuwe ideeën te komen en te reflecteren.
Dit zijn belangrijke onderdelen in het creatieve onderwijs.

Berndnaut Smilde, Nimbus, z.d.
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Nu wil het dat in de kunsten stilte en tijd vaak een thema zijn. Stilte en tijd kun je niet zien maar kunstenaars
proberen toch vaak deze begrippen te pakken te krijgen. Wat maakt dat kunstenaars wel de tijd (durven te)
nemen? Wat kan het onderwijs hier van leren?
Joke J. Hermsen stelt in het tentoonstellingsboekje van de Voorlinden-tentoonstelling ‘De Tussentijd’ (2017)
dat het bij uitstek de kunstenaars zijn die zoeken naar de ongrijpbare tussentijd. De momenten dat je kunt
dagdromen, dat je openstaat voor het onverwachte, als een ‘staat van zijn’. En alleen hier is ruimte voor
creativiteit, hier ontstaan de nieuwe verbindingen, in de tussentijd. Kunst kan aanzetten tot het ervaren van
gevoelstijd. Dat je vertraagt, tot stilstand komt en de kloktijd kunt vergeten.
Zij stelt ook dat kunst ons de ervaring van stilte kan doen hervinden zodat we verder willen kijken.
Deze stilte is een voorwaarde om met nieuwe ogen te kunnen kijken of om met nieuwe stem te kunnen
spreken. Stilte is niet het einddoel van kunst maar het beginpunt (Hermsen, 2017).
Het is een manier om weer adem te halen in de chaos en drukte van de dag. Kunst is in dit geval ook geen
doel, maar een middel. En juist de kunstenaar kan dit overbrengen.
Het Onderwijs
Als inderdaad, zoals Alan Lightman en Joke Hermsen stellen, dat stilte het beginpunt is en lege tijd of
tussentijd een onderdeel van de creatieve en persoonlijke ontwikkeling, hoe kan dit geborgd worden in het
(creatieve) MBO-onderwijs waar niet heel veel tijd is?
Vanuit de school zelf dienen leerdoelen gehaald te worden en deadlines stapelen zich op. Docenten gaan
hier in het algemeen in mee en/of veroorzaken dit zelf.
Zolang deadlines, goede cijfers en bepaald wenselijk gedrag de voorkeur krijgen, durven ook maar weinig
studenten een tegenbeweging te laten zien en zelf de tijd te nemen om op onderzoek uit te gaan.
De vraag is of we studenten willen leren hoe het er in de praktijk aan toe gaat of willen we ze laten
ontdekken (dus leren) hoe ze zelf in de praktijk willen bewegen?
Leren gaat er juist om dat een student ontdekt wat zijn eigen proces is en waar de krachten en valkuilen
tevoorschijn komen. Wat is hierbij belangrijk in het doen en laten van de docent?
Elliot W. Eisner (2003), professor in kunsteducatie, zegt dat hoe docenten kiezen om les te geven, een
diepgaand effect heeft op hoe studenten leren en waarover ze kunnen denken. Overigens kan deze invloed
ook slecht uitpakken, zoals onderzoeker Anna Bamford (Twaalfhoven, 2007) heeft onderzocht. Zij beweert
dat als de kwaliteit van kunsteducatie te laag is, het meer kwaad dan goed doet. Ze gaat zelfs zo ver door
te stellen dat studenten een levenslange afkeer van kunst zouden krijgen. Zoals Eisner (2002) aangeeft, de
invloed die vorm en inhoud, het hoe en wat, op elkaar hebben is er altijd; verander je het een, dan
verandert het andere ook. Dit is inclusief de betekenis of boodschap, oftewel het waarom/waartoe. Het
belang van het bewustzijn van de docent van het hoe is daarom ook groot.
Binnen de kunsteducatie is dit niet anders en misschien nog wel belangrijker omdat het creatieve proces
heel kwetsbaar kan zijn (Hoekstra, 2010). Maar wat is dit voor hoe en hoe wordt een docent hier bewust
van?
De Mindset
Een grote groep kunstenaars is steeds op zoek naar nieuwe manieren, ze willen nieuwe dingen leren. Zo
blijven ze doorontwikkelen. Nieuwe vaardigheden en ontdekkingen bieden nieuwe mogelijkheden en
verwondering. En daar wordt de kunstenaar weer enthousiast en gemotiveerd van. Dit is naast intrinsieke
motivatie te zien als een bepaalde mindset. Of zoals beeldend kunstenaar en onderzoeker Marike
Hoekstra4 (2010) stelt, kunstenaars hebben een open houding en van daaruit wordt van alles geprobeerd.
Ontwikkelingspsychologen Brummelman en Thomaes5 (2017) hebben onderzocht dat kinderen met een
bepaalde houding of instelling, genaamd een groei-mindset, ervan overtuigd zijn dat ze alles kunnen leren.
Ze gaan ervan uit dat ze beter kunnen worden in iets door te oefenen. Kinderen met een fixed-mindset
denken meer zwart-wit; je bent ergens goed óf slecht in, je bent slim óf dom. De laatste groep gaat
uitdagingen uit de weg, deze kinderen willen niet ervaren dat iets niet lukt.
Door complimenten te krijgen (en als ouders te geven) over hoe je iets hebt gedaan in plaats van dat het
kind iets goed kan, wordt er eerder een groei-mindset gecreëerd. Als iets niet lukt wordt het ervaren als
onderdeel van een leerproces.

4

Marike Hoekstra heeft veel ervaring op het gebied van de rol van de kunstenaar in kunsteducatie
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Brummelman en Thomaes onderzoeken het zelfbeeld van kinderen
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In het onderzoek wordt alleen de rol van ouders vermeld maar ik mis hierin de rol van de docent. Wat is het
effect van de docent die op een andere manier complimenten, of misschien beter gezegd, opbouwende
feedback, geeft?
De mindset van de docent lijkt hiervoor minstens zo belangrijk als die van de student.
Professor in de psychologie Carol S. Dweck6 (2015) is ondertussen iets teruggekomen op het onderscheid
in waarde van de fixed-mindset en groei-mindset. Het blijkt dat eigenlijk iedereen een mix van deze
mindsets bezit. Het verschilt per situatie welke overheersend is en het is een constante ontwikkeling.
Zelfkennis is hierbij van belang want als je jezelf nog niet kent, wie ben je dan als docent?
De Docent
De identiteit van docenten heeft heel lang bestaan uit een pakket van eisen, speciaal voor het beroep. Daar
wordt nu op teruggekomen want er wordt meer van een docent verwacht. De Onderwijsraad pleit er
daarom voor dat docenten zelf (gaan) bepalen wat ertoe doet in de klas (O’Brien, 2018). Dit betekent dat
de docent weer vrijer wordt in het maken van keuzes, ook in het hoe.
Onderwijspedagoog Gert Biesta7 (2011) stelt daarbij dat het belangrijk is om de hoe-vragen te verbinden
met de waarom- en waartoe-vragen. Het hoe van de docent, waar hij het over heeft, gaat over het
professionele beoordelings- of handelingsvermogen. Dit handelen is gericht op het leerproces van de
student. En hierdoor is het binnen de relatie tussen student en docent wel van belang wat een docent ziet,
dit beoordeelt en hoe deze vervolgens handelt.
Aanvullend stelt John Hattie (2012/2014), ook professor in educatie, dat dit dan wel vraagt om een kritische
en reflectieve houding van de docent naar zichzelf en naar de student. Hij stelt dan ook dat één van de
belangrijkste doelen in onderwijs het ontwikkelen van een kritisch beoordelingsvermogen is. Overigens
bestaat deze niet zonder de juiste kennis. Verder is de overtuiging en betrokkenheid van de docent van
krachtige invloed op het leerproces. Hattie vindt dat het aan de docenten is om richting te geven en waar
nodig bij te sturen, eigenlijk waar de Onderwijsraad weer naar toe wil. Hierbij is het geven van feedback
ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd is het ook aan dezelfde docent om een stap opzij te zetten als de
student vorderingen maakt in het leerproces. Een docent bevestigt de student wanneer deze op de goede
weg is. Daar heeft een docent naast zelfkennis inzicht nodig in de eigen identiteit en een kritische en
reflectieve houding om een vruchtbare relatie aan te gaan met de student want elke handeling, elke
beslissing, heeft invloed.
De Kunstenaar
Biesta (2011) stelt dat onderwijs scheppend is, waardoor er al een overeenkomst is; kunstenaars zijn dit
ook. Wat kan de kunstenaar aan waarde toevoegen in het onderwijs?
Dit is precies wat Hoekstra (2010) heeft onderzocht in het primair onderwijs. Zij ontdekte namelijk dat de
waarde verder gaat dan alleen de competenties verbonden aan het kunstenaarschap. Kunstenaars staan
ook creatief in het overdrachtsproces, aangezien ze denken vanuit de vraag; Hoe doe ik dit zelf? Daarnaast
zijn ze gericht op het proces en niet op het eindresultaat.
Zij erkent dat kunstenaars de creatieve mogelijkheden op het gebied van materiaal, spel en onderzoek
herkennen en zo studenten verder kunnen helpen.
Hoekstra (2010) nam ook in haar onderzoek mee hoe er naar kunstenaars gekeken wordt. Hieruit valt op te
maken dat de kunstenaar veelal wordt gezien als origineel, vindingrijk, creatief en artistiek. De kunstenaar
voegt iets toe aan het bestaande en kan iets in een nieuw daglicht plaatsen, er wordt anders gekeken.
Ook is er weinig angst voor het maken van fouten en wordt er graag ruimte gegeven aan het onverwachte.
Er wordt veelal zonder verwachtingen en met veel passie en gedrevenheid gewerkt. Daarnaast haalt ze aan
dat de kunstenaar zijn voldoening uit iets anders haalt dan een beloning in geld of erkenning.
Dat waar de kunstenaar om bekend staat lijkt lastig te verenigen met het systeem van onderwijs.
Tegelijkertijd is dit juist net wat het onderwijs kan gebruiken, in de snel veranderende wereld; een duidelijke
verandering in het hoe in plaats van in het wat.
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Carol S. Dweck onderzoekt de groei- en fixed-mindset sinds de jaren 70.
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Biesta is tevens bijzonder hoogleraar en professor in educatie in binnen- en buitenland
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De Kunstdocent
De kunstenaar heeft in het primair onderwijs een duidelijke rol en identiteit (Hoekstra 2009).
In hoeverre heeft de kunstdocent in het MBO een identiteit, als kunstenaar en/of docent?
Uit veel onderzoeken blijkt dat er een eendimensionale tweedeling bestaat tussen de kunstenaar en de
docent, zo schrijft onderzoeker Maeve O’Brien (2018). Zij heeft ontdekt dat het zelfs zo ver gaat dat in het
omschrijven van een professionele identiteit het kunstenaarschap en het docentschap eigenlijk niet
samenvallen. O’Brien geeft aan dat het (ondanks vele veranderingen in kunst en kunsteducatie) nog steeds
wordt gezien als twee onverenigbare gebieden met andere tradities; de ene experimenteel en
democratisch, de andere conservatief en hiërarchisch. Ze komt kunstdocenten tegen met een veel
complexere realiteit. Ook gebeurt het dat tijdens praktijkmomenten het kunstenaarschap en het
docentschap met elkaar in dialoog gaan. Dit kan elkaar versterken maar het kan ook botsen.
De zienswijze van John Johnston8 (Boessen, 2018) is anders. Volgens Johnston bestaat er geen
onderscheid tussen de kunstenaar en de docent maar is deze een ‘artist educator’. Dit valt niet te zien als
tweedeling, maar is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In mijn eigen praktijk hopt de docent-identiteit constant en chaotisch op en neer tussen kunstenaar en
docent, ook als ik in mijn atelier aan het werk ben. Ben ik docent of ben ik kunstenaar, wat wil ik?
Tegelijkertijd vraag ik me elke keer af of het wel echt zo’n tweedeling is of dat het elkaar aanvult tot één
geheel.
Dit ‘gehop’ wordt in het onderzoek naar de identiteit van de docent van Akkerman en Meijer9 (2011)
omschreven als een voortdurend proces van onderhandelen en in wisselende onderlinge samenhang van
de verschillende ik-posities, maar wel als een soort van coherent en consequent zelfbewustzijn. De
identiteit is fluïde binnen de kaders van het zelf.
Toch stelt O’ Brien (2018) dat er eigenlijk nog geen onderzoek is gedaan naar de professionele identiteit
van de kunstdocent, vanuit zijn perspectief en binnen de context van zijn praktijk. Ze geeft aan dat tot nu
toe alleen is onderzocht vanuit het perspectief wat kunstdocentidentiteit zou horen te zijn en dat er daarom
nog veel onduidelijk is over de rol en de impact die de kunstdocent in de praktijk heeft en dus wat de
kunstdocentidentiteit is. En dit is misschien precies wat het lastig maakt voor de kunstdocent; ziet deze

8

John Johnston is hoofd masteropleidingen Artist Educator en Kunsteducatie bij ArtEZ
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Prof. dr. Akkerman is hoogleraar Onderwijswetenschappen en prof. dr. Meijer is hoogleraar Teacher learning and development
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zichzelf en wordt deze wel gezien als kunstenaar, binnen en buiten de klas? Vanuit welke rol voegt de
kunstdocent welke waarde toe aan het onderwijs?
Tot slot
De kunstenaar laat zich graag leiden door de eigen ideeën, de ontdekkingen, het onverwachte, reflecteert
en staat open voor verrassingen. En dit is precies wat meer gezien mag worden in het onderwijs. Zeker als
we in het MBO studenten willen opleiden voor beroepen die nog niet bestaan en voorbereiden op een in
een rap tempo veranderende wereld. Dat we opleiden met meer inlevingsvermogen, nieuwsgierigheid,
ruimte om te proberen en tijd en begrip, voor elkaar maar zeker ook voor onszelf. Het hoe ligt bij de docent,
dat deze een beetje meer als kunstenaar gaat bewegen zodat we in het onderwijs dieper kunnen gaan
ademhalen, rustiger worden en de tijd nemen voor ontwikkeling. En de kunstdocent; die gaat weer
kunstenaar zijn, juist als docent. Want zijn identiteit, rol en impact wordt eindelijk duidelijk. Dan kan er ook
echt gesproken worden over de kunstenaar-docent, of artist educator.
En dit geldt ook voor mijzelf.
Wordt vervolgd.

Durf je te laten leiden door een wolk, zoals Oscar Santillan in zijn performance
‘Walking under a cloud’ (2017), met vertrouwen in waar je uitkomt, via het onverwachte en het
toevallige.
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