
Joanne Verhaagen 

Onderzoeksbegeleider: Claire Goedman

10 april 2017 

Breitner Academie 



1 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Hoofd- en deelvragen .............................................................................................................. 4 

1.2 Terminologie.................................................................................................................................. 4 

1.3 Doel van het onderzoek ................................................................................................................ 5 

1.4 Leeswijzer ...................................................................................................................................... 5 

2. Methode .............................................................................................................................................. 7 

2.1 Type onderzoek ............................................................................................................................. 7 

2.2 Literatuuronderzoek ...................................................................................................................... 7 

2.3 Privégesprekken ............................................................................................................................ 7 

2.4 Ontwerponderzoek ....................................................................................................................... 8 

3. Theoretisch kader ............................................................................................................................ 9 

3.1 De visie van Steiner ....................................................................................................................... 9 

De pedagogie van Steiner ................................................................................................................ 9 

De doorlopende leerlijn in het Vrijeschoolonderwijs .................................................................... 10 

De negende klas ............................................................................................................................ 10 

De tiende klas ................................................................................................................................ 11 

De elfde klas .................................................................................................................................. 12 

De twaalfde klas ............................................................................................................................ 13 

Deelconclusie ................................................................................................................................. 13 

3.2 De ontwikkelingen in de kunsteducatie ...................................................................................... 15 

Veranderende maatschappij ......................................................................................................... 15 

21e-eeuwse vaardigheden ............................................................................................................. 15 

Kunstonderwijs in de 21e eeuw ..................................................................................................... 16 

Het model van Emiel Heijnen ........................................................................................................ 16 

Deelconclusie ................................................................................................................................. 18 

4. Resultaten...................................................................................................................................... 19 

4.1 Het RSC: de inhoud van de beeldende vakken ............................................................................ 19 

De negende klas ............................................................................................................................ 19 

De tiende klas ................................................................................................................................ 20 

De elfde klas .................................................................................................................................. 20 

De twaalfde klas ............................................................................................................................ 21 

Deelconclusie ................................................................................................................................. 21 

4.2 Up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs model ........................................................................... 22 



2 

Het model ...................................................................................................................................... 22 

Focusgroep over model ................................................................................................................. 23 

Deelconclusie ................................................................................................................................. 24 

5. Conclusie en aanbevelingen .......................................................................................................... 26 

6. Bronnenlijst ................................................................................................................................... 28 

7. Bijlagen .......................................................................................................................................... 30 

Bijlage 1: Steiner ................................................................................................................................ 30 

Bijlage 2: Maatschappij ..................................................................................................................... 31 

Bijlage 3: Kunstwereld ....................................................................................................................... 33 

Bijlage 4: Techniek/materialen .......................................................................................................... 35 

Bijlage 5: de didactische kant van het model .................................................................................... 37 

Bijlage 6: een voorbeeld les .............................................................................................................. 38 

Bijlage 6: Transcriptie focusgroep ..................................................................................................... 42 

8. Kritische reflectie ............................................................................................................................... 57 



3 

1. Inleiding
Als 17 jarige scholiere deed ik  toelating op de kunstacademie. Ik kwam daar aan met mijn portfolio 

vol aquarellen, architectonische bouwtekeningen, keramiek, genaaide theaterkostuums en zelf 

gebonden boekjes die ik op de vrije school had gemaakt. Vol zelfvertrouwen liet ik het aan de 

commissie zien. Alles leek goed te gaan totdat we een opdracht kregen waarbij we de computer 

moesten gebruiken. Er stonden alleen Apples en laat het nou zo zijn dat ik nog nooit in aanraking was 

gekomen met een  Apple computer. Bij elke kleine stap had ik hulp nodig en mijn zelfvertrouwen 

smolt als sneeuw voor de zon. Ik dacht dat ik goed was voorbereid in de beeldende lessen op de vrije 

school, maar was dat wel zo?  

Nu ik als vierdejaars student Docent Beeldende kunst een LIO-stage loop op de Vrijeschool in 

Haarlem merk ik weer precies hetzelfde. De leerlingen krijgen goed les in de ambachten maar de link 

met de hedendaagse maatschappij mist.  

Vakgroepleider van de beeldende sectie, Eloy Bruins, heeft mij in het licht van deze situatie 

gevraagd om door middel van het afstudeeronderzoek advies te geven over de inhoud van de 

beeldende vakken in de bovenbouw, havo en vwo. De vakgroep beeldend is sinds twee jaar bezig 

met het model over authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen en Eloy Bruins zou graag een 

combinatie van Heijnen en Steiner in de toekomst zien.  

Ik zal in dit onderzoek de grote lijnen in het Vrijeschool kunstonderwijs onderzoeken en daarbij kijken 

hoe de kunstvakken en de snel veranderende samenleving gecombineerd kunnen worden tot up-to-

date Vrijeschool kunstonderwijs.  

Het model van Emiel Heijnen zal hier een grote rol in spelen en zal de aanleiding zijn voor een 

vernieuwd model: een model dat beeldend docenten zal helpen om hun lessen zowel met de visie 

van Steiner als de ontwikkelingen in de kunsteducatie te kunnen onderbouwen. 

Het Vrijeschool curriculum is gebaseerd op het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner 

en stamt uit 1919. De suggesties van Steiner over het Vrijeschool curriculum worden nog steeds 

veelvuldig gebruikt met de reden dat de ontwikkeling van het kind niet zo maar veranderd 

(Steenbergen, 2009). En dat terwijl Steiner juist pleitte voor vernieuwing in het onderwijs. De 

grootste taak van de docent, zo vond Steiner, was om te zorgen dat de leerlingen niet vervreemd 

raakten van de echte wereld (Steiner, 1987 p. 143). Toch wordt het ‘Antroposofische boekje’ wel 

heel strikt genomen en er wordt niet echt mee gegaan met de tijd, vinden buitenstaanders. “Talrijke 

vernieuwingen die de laatste decennia in het onderwijsveld zijn doorgeboord lijken aan de vrije 

school  te zijn voorbijgegaan. In de geschiedenis van de vrije school is in feite weinig gebeurd.” (De 

Jonghe, 2009).  

Niet alleen het onderwijs maar vooral ook de samenleving is de laatste honderd jaar enorm 

veranderd (Rawson, 2015). De omstandigheden waarin een kind tegenwoordig opgroeit is een 

wereld van verschil met de omstandigheden van 100 jaar geleden. De eisen die nu aan jongeren 

worden gesteld zijn daarmee ook veranderd. Doordat de samenleving op het moment zo snel 

veranderd is het lastig om vast te stellen aan welke eisen de leerlingen van nu straks moeten 

voldoen.  

De Vrijeschool in Haarlem heeft zo te maken met twee uitersten: de honderd jaar oude filosofie van 

Steiner en de eisen van de toekomst die moeilijk in te schatten zijn.  

De vraag hoe je de visie van Steiner met de eisen van de toekomst kan combineren is op het Rudolf 

Steiner College in Haarlem (RSC) heel actueel. Een werkgroep ‘didactiek’ is bezig met het 

onderzoeken van hedendaags Vrijeschool onderwijs en verschillende vaksecties discussiëren over de 
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concrete invulling van hun vak. Het is geen toeval dat dit allemaal nu gebeurt: afgelopen twee jaar is 

de school van 636 naar de 806 gegroeid en er wordt verwacht naar de 1000 te zullen groeien (VO-

raad, 2016). Een duidelijke richtlijn en visie van de school is hierdoor essentieel om deze hevige groei 

in goede banen te leiden. 

Voor een vak zoals beeldende vorming is hedendaags Vrijeschoolonderwijs  ook een groot 

punt. Kunst is sinds de eerste Vrijeschool erg veranderd (Heijnen, 2015), terwijl de veranderingen in 

de kunstlessen op het RSC minimaal zijn (zie hiervoor hoofdstuk 4.2). In hoeverre moeten de 

kunstlessen aansluiten op de kunstwereld en de hedendaagse maatschappij? Docenten blijken hier 

niet echt gemakkelijk een antwoord op te formuleren en dus blijft de zaak onduidelijk.  

Een punt dat het nog lastiger maakt voor de beeldend docenten is dat er in de vakgroep geen 

overzicht is van de invulling van de lessen per jaar en ook de onderbouwing vanuit Steiner is weinig 

bekend. In dit onderzoek zal ik daarom beginnen met het uitzoeken van die onderbouwende theorie, 

waardoor het eindresultaat van dit onderzoek – een model voor up-to-date Vrijeschool 

kunstonderwijs – tegelijkertijd als naslagwerk kan dienen voor de docenten. 

1.1 Hoofd- en deelvragen 
Deze vraag vanuit de vakgroep beeldend  vormt de aanleiding voor mijn afstudeeronderzoek met als 

hoofdvraag:  

“Hoe kan de inhoud van de beeldende lessen op het Rudolf Steiner College in Haarlem in de 9e tot 

en met de 12e klas havo/vwo voldoen aan de pedagogische visie van Steiner en de ontwikkelingen 

in de kunsteducatie?” 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden formuleer ik de volgende deelvragen: 

1. Wat is de pedagogische visie van Steiner?

2. Hoe kan kunsteducatie om gaan met de snel veranderende samenleving?

3. Wat is de inhoud van de beeldende lessen in de 9e tot en met de 12e klas havo/vwo op het

RSCollege in Haarlem?

4. Hoe kunnen we de pedagogische visie van Steiner en de  ontwikkelingen in de

kunsteducatie combineren in de beeldende lessen?

1.2 Terminologie 
Dit onderzoek is in opdracht voor de Vrijeschool in Haarlem gemaakt en is dus vooral bedoeld voor 

de docenten die de wereld van de Vrijeschool en al haar vakjargon al begrijpen. Toch zal ik voor de 

nieuwkomers hier een aantal Vrijeschool begrippen uitleggen: 

Vrijeschool: De Vrijeschool is een vorm van bijzonder onderwijs en komt 

voor als kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs. De school is 

gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf 

Steiner. 

Antroposofie: De Antroposofie is een levensbeschouwing die werd bedacht 

door Rudolf Steiner aan het begin van de vorige eeuw. De 
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antroposofische theorieën zijn zowel gebaseerd op 

(pseudo)wetenschappen als op christelijke elementen. 

Rudolf Steiner: Rudolf Steiner was een Oostenrijkse filosoof, esotericus, 

architect en schrijver  en is de grondlegger van de 

Antroposofie en de toepassingen daarvan, zoals de 

Vrijeschool. 

Negende klas: Op de Vrijeschool tel je vanaf klas 1 (groep 3 in het reguliere 

onderwijs) door tot de twaalfde klas (jaar zes in regulier 

onderwijs) op het voortgezet onderwijs. De negende klas is 

dus jaar 3 in het voortgezet onderwijs. 

Up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs: Met up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs bedoel ik 

onderwijs dat zowel linkt aan de visie van Steiner als aan de 

actuele maatschappij en de kunstwereld. 

 

 

   

1.3 Doel van het onderzoek 
Dit afstudeeronderzoek geeft een advies over up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs voor docenten 

op het Rudolf Steiner College in Haarlem. Dit onderzoek richt zich op de bovenbouw: de negende tot 

en met de twaalfde klas, havo en vwo.  

Wat er uiteindelijk op tafel zal liggen is een  ontwerpmodel voor de beeldende kunstlessen die aan 

de pedagogische visie van Steiner en de ontwikkelingen in de kunsteducatie voldoen: het up-to-date 

Vrijeschool kunsteducatie model. 

Hiervoor zal ik eerst de visie van Steiner en de ontwikkelingen in de kunsteducatie onderzoeken, 

zodat het model theoretisch gegrond is en de onderbouwing van de ontworpen lessen helder zijn. Op 

het model wordt in hoofdstuk 4.2 feedback gegeven door een focusgroep, zodat het antwoord op de 

hoofdvraag uiteindelijk zal passen bij de behoefte van de vakgroep beeldend. Het model gaat 

gepaard met bijlages die per onderdeel dieper op de stof in gaan en ook voorbeelden zullen geven. 

Ook zal er in de bijlage een voorbeeld les worden getoond, die volgens het model ontworpen is. 

 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 
Dit verslag van mijn afstudeeronderzoek is opgedeeld in zes hoofdstukken, waarvan Hoofdstuk 3. 

Resultaten, het grootste deel van het onderzoek bevat. 

In het Hoofdstuk 1. Inleiding wordt de aanleiding van het onderzoek, de probleemstelling en het 

doel beschreven. 

Hoofdstuk 2. Methode legt uit waarom er voor de verschillende manieren van onderzoek doen is 

gekozen en waarom deze passen bij het doel van het onderzoek. In Hoofdstuk 3.1 Theoretisch kader 

worden de feiten verzameld die de basis zullen zijn voor het model. Eerst wordt in Hoofdstuk 3.1 De 

visie van Steiner de pedagogie en de visie op de ontwikkeling van de leerling beschreven. Dit 

hoofdstuk geeft antwoord op de eerste deelvraag: ‘Wat is de pedagogische visie van Steiner?’  
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Daarna wordt er in Hoofdstuk 3.2 Ontwikkelingen in de kunsteducatie gekeken naar de 

ontwikkelingen in de kunsteducatie en daarmee ook de ontwikkelingen in de maatschappij en de 

kunstwereld. 

 Hier wordt dan het model over authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen geanalyseerd en 

beschreven. Deelvraag drie wordt hier beantwoord: ‘Hoe kan de kunsteducatie om gaan met de snel 

veranderende samenleving?’ 

Aan de hand van het theoretische kader gaan we in Hoofdstuk 4. Resultaten, ontwerpen. Voordat 

het model kan worden ontworpen geeft Hoofdstuk  4.1 Inventarisatie eerst een inventarisatie van 

de huidige inhoud van de beeldende lessen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste deelvraag: 

‘Wat gebeurt er in de huidige beeldende lessen in de 9e tot en met de 12e klas havo/vwo op het 

RSCollege in Haarlem?’  

In Hoofdstuk 4.2 Up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs wordt dan vanuit het theoretische kader 

het model  geïntroduceerd. Het model maakt het voor beeldend docenten makkelijker om de link 

tussen de visie van Steiner en de ontwikkelingen in de kunsteducatie te combineren in de beeldende 

lessen. In dit hoofdstuk wordt feedback op het model gegeven door een focusgroep, zodat het 

uiteindelijke model aansluit bij de wensen van de vakgroep beeldend. Dit hoofdstuk richt zich op de 

deelvraag: ‘Hoe kunnen we de pedagogische visie van Steiner en de  ontwikkelingen in de 

kunsteducatie combineren in de beeldende lessen?’ 

In Hoofdstuk 5. Conclusie en aanbevelingen volgen conclusies over het ontworpen model en zijn er 

aanbevelingen voor eventuele vervolgonderzoeken. Dan ziet u in Hoofdstuk 6. Bijlages de bijlages 

die bijvoorbeeld zijn verbonden aan het model. Hier vindt u ook de voorbeeld les die volgens het 

model is ontworpen. 

In Hoofdstuk 7. Literatuur vindt u alle bronnen die gebruikt zijn bij dit onderzoek. En als laatste vindt 

u in Hoofdstuk 8. Kritische reflectie een terugblik op het onderzoeksproces. 
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2. Methode 

2.1 Type onderzoek 
Dit onderzoek bekijkt de mogelijkheden van een meer up-to-date kunstcurriculum op het Rudolf 

Steiner College in Haarlem. Volgens het Bronnenboek Onderzoekstrategieën past bij de ‘ontwikkeling 

en de evaluatie van onderwijskundige interventies’ een ontwerpgericht onderzoek (E. de Bruïne, H. 

Everaert, F. Harinck, A. Riezebos-de Groot, A. van de Ven, 2011). In een ontwerponderzoek wordt de 

koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk (Andriessen & Aken, 2011) en worden oplossingen voor 

complexe problemen in het onderwijs onderzocht.  

Een ontwerponderzoek verbindt de theoretische context met het onderzoek in de praktijk. In de 

meeste ontwerponderzoeken gebeurt dit door een theoretisch kader: literatuur die als uitgangspunt 

dient voor het latere ontwerponderzoek. Ook in dit onderzoek zal een theoretisch onderzoek de 

basis zijn voor het ontwerponderzoek: het ontwerpen van het model. 

Dit onderzoek vindt plaats op een school waar er bij de kunstsectie weinig tot geen 

informatie op papier staat over de inhoud en visie van de lessen. Het Rudolf Steiner College Haarlem 

heeft niet – zoals andere Vrijescholen in Nederland – een eigen doorlopende leerlijn opgesteld die als 

basis kan worden gebruikt voor het ontwerponderzoek. Daarom heb ik  er voor gekozen om deze 

informatie door middel van literatuuronderzoek en informele gesprekken te achterhalen.   

 

 

2.2 Literatuuronderzoek 
Hoofdstuk 3.1 Theoretisch kader gaat over de visie van Steiner op (kunst)onderwijs en de pedagogie 

die daarmee samenhangt.  

Omdat de visie van Steiner over het voortgezet onderwijs niet door hemzelf is opgeschreven worden 

er in dit onderzoek mensen aangehaald die dicht bij hem stonden of zich er later in verdiept hebben, 

zoals Martyn Rawson of Urhmacher. Over andere onderwerpen zoals kunst en pedagogie worden 

wel de boeken van Steiner als bronnen gebruikt.  

Verder haal ik in dit hoofdstuk ook de informatie uit andere Vrijescholen, zoals de Vrijeschool in 

Zutphen of die in Rotterdam. Deze scholen hebben alle twee een duidelijk overzicht over de visie van 

Steiner en de pedagogische karakteristieken per klas in hun schoolplan staan. 

 

Ook hoofdstuk 3.2 Ontwikkelingen in de kunsteducatie wordt onderzocht aan de hand van 

literatuuronderzoek.  De bronnen voor dit hoofdstuk variëren van beleidsbrieven van het Ministerie 

voor Onderwijs tot het proefschrift van lector van de AHK, Emiel Heijnen. 

 

 

 2.3 Privégesprekken 
Hoofdstuk 4.1 gaat over de inhoud van de beeldende lessen in de bovenbouw van de havo/vwo. Er 

zijn twee redenen waarom er voor de methode ‘privé gesprek’ is gekozen. Ten eerste omdat er in de 

vakgroep beeldend geen literatuur bestaat die ingaat op de inhoud van de beeldende lessen. En ten 

tweede omdat het achterhalen van de inhoud en de onderbouwing daarvan door verschillende 

mensen is verteld. Het was van te voren niet duidelijk wie welke informatie tot zijn beschikking had. 



8 
 

Daarom is er gekozen voor informele gesprekken. Tijdens de gesprekken heb ik aantekeningen 

gemaakt, die ik vervolgens heb verwerkt tot de informatie in hoofdstuk 4.1. 

 

 

2.4 Ontwerponderzoek 
In hoofdstuk 4.2 wordt het model geïntroduceerd, gebaseerd op de informatie verkregen uit het 

theoretische kader. Echter, daarvoor wordt er eerst gekeken naar de benodigdheden van het model. 

Het is belangrijk om niet de link met de vakgroep te verliezen en juist met hen in gesprek te gaan. 

Van der Donk en Van lanen achtten hier een focusgroep een goede methode voor (2009). Een 

focusgroep is een groepsinterview waar de deelnemers een interactieve discussie voeren waar rijke 

details en complexe ervaringen naar voren komen (Lucassen,P. & Hartman, T.,2007).  

In dit geval bestaat de focusgroep uit vijf personen: drie docenten uit de vakgroep beeldend, 

waarvan er één de vakgroepleider is, een andere ook onderzoek doet naar vernieuwing in het 

Vrijeschoolonderwijs en de ander veel kennis heeft van de gang van zaken op het RSC. Daarnaast zijn 

er ook twee leerlingen uit de twaalfde klas met alle twee de specialisatie in Beeldende kunst. De 

transcriptie van de focusgroep vindt je in bijlage 7. 
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3. Theoretisch kader 
 

3.1 De visie van Steiner 
Deelvraag 1: ‘Wat is de pedagogische visie van Steiner?’  

 

Om in hoofdstuk 4.2 het model voor up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs te kunnen ontwerpen is 

het van belang dat er eerst wordt onderzocht wat Vrijeschool kunstonderwijs eigenlijk inhoudt. In dit 

hoofdstuk onderzoeken we de pedagogische visie van Steiner op het voortgezet onderwijs en de 

kunstvakken. Uit deze informatie wordt dan een selectie gemaakt die nodig is voor het model dat 

wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 4.2. 

 

Voor veel mensen is het curriculum van de vrije school een vaststaand gegeven en één van de 

belangrijkste kenmerken van het onderwijs. Zo simpel is het echter niet. In feite bestaat er helemaal 

geen vaststaand vrije school curriculum (Rawson, 2015). De invulling van het vrije school onderwijs is 

namelijk altijd gebaseerd geweest op met elkaar samenhangende uitspraken van Steiner, uit zijn 

lezingen of persoonlijke gesprekken. Mensen zoals Karl Stockmeyer en Martyn Rawson  en nog vele 

anderen maakten daar curricula van. Er is dus geen blauwdruk voor vrije scholen (Vereniging van 

Vrije scholen, 2015). 

Dat de vrije school is gebaseerd op het antroposofisch gedachtegoed van Steiner is algemeen 

bekend, maar wat dat nou precies betekent voor het onderwijs op de vrije scholen is voor veel 

mensen onduidelijk. In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken wat de pedagogie van Steiner voor een 

uitwerking heeft op het curriculum van de 9e tot en met de 12e klas op de Vrijeschool. Hierbij kijken 

we per klas naar de psychologische ontwikkeling van de leerling en voegen daarbij de aanbevolen 

beeldende technieken of onderwerpen toe die in die fase het meest tot zijn hun recht komen. 

 

 

De pedagogie van Steiner  

Om de antroposofische pedagogiek en het Vrije schoolonderwijs beter te kunnen begrijpen, is het 

van belang om de antroposofische visie op de maatschappij te kennen. Het onderstaande citaat van 

Steiner laat duidelijk de relatie tussen het antroposofisch gedachtegoed en zijn visie op de 

maatschappij zien: 

 

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te 

kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. 

Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten 

toevoegt. Dan zal in deze maatschappij datgene leven wat in de haar tredende volwaardige mensen 

scheppen; maar uit de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden wat de bestaande 

maatschappij van deze generatie maken wil” (Steenbergen, 2009). 

 

Uit dit citaat komt naar voren dat de antroposofische pedagogie ervan uitgaat dat er talenten 

opgeslagen liggen in elk mens. Die talenten gaan in de toekomst de maatschappij vormen dus is het 

zaak dat de talenten ontdekt en benut worden.  
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 Steiner suggereerde dat de mens leeft in ontwikkelingsfases van zeven jaar.  In de opvoeding 

van het kind kan je dan drie fases herkennen: 

 

• De eerste fase ( van 0 tot ± 7 jaar) loopt van de geboorte tot de tandenwisseling; 

• De tweede fase ( van ± 7 tot ± 14 jaar) loopt van de tandenwisseling tot de pubertijd; 

• De derde fase ( van ± 14 tot ± 21 jaar) loopt van de pubertijd tot de volwassenheid. (Veltman, 1974) 

 

De eerste fase kenmerkt de tijd van imitatie (Uhrmachter, 1995). Volgens Steiner leren kinderen met 

hun hele lichaam: leren door te doen en te ervaren. De tweede fase begint met het wisselen van de 

melktanden. De fase wordt gekenmerkt door ‘voelen’, het kind leert door beelden en ritmes want 

deze wekken de krachten van voelen. 

De laatste fase begint rond het veertiende levensjaar en eindigt op 21 jarige leeftijd. De puber begint 

voor zichzelf te denken en te oordelen en het bewustzijn wordt wakker gemaakt. Deze laatste fase 

staat in het teken van oordeelsvorming. De vier jaar op de middelbare school (9e tot en met 12e klas) 

helpen de ontwikkeling een handje verder. Elk jaar belicht een ander deel van de oordeelsvorming, 

dit komt terug in de inhoud van de lessen (Vrijeschool Zutphen, 2017).  

De antroposofische pedagogiek en daarmee het Vrijeschoolonderwijs wil kinderen vanuit hun totale 

ontwikkeling benaderen. Het kind leert waartoe het op dat moment in staat is en niet een van 

buitenaf opgelegde norm over wat kinderen op een gegeven moment zouden moeten kunnen 

(Vereniging van Vrijescholen, 2015).  

 

De doorlopende leerlijn in het Vrijeschoolonderwijs 

‘De twaalf jaren op de Vrijeschool worden vaak vergeleken met een grote toren in een wijds 

landschap (Gerwin, 2011). In de eerste klas ga je als 6-jarige de toren binnen en begin je aan de klim 

naar boven. Een  wenteltrap brengt je elk jaar naar een volgende verdieping waar je door een 

raampje zicht hebt op een deel van het weidse landschap . Sommige van de ‘ramen’ zitten boven 

elkaar, zoals bijvoorbeeld de verdieping/klas 7 en 11 of verdieping 8 en 9.  Deze jaren lijken op elkaar 

of vullen elkaar aan. Hoe hoger je de trap beklimt hoe weidser het landschap is. 

 

 

De negende klas 

Na de 8e klas is begint de derde cyclus van 7 jaar en is de kindertijd definitief voorbij. De komende 

zeven jaar staan in het teken van het ‘denken’. De leerling gaat vanaf nu denkend de wereld 

doorgronden en zich er een mening over vormen (Lierop, Cooiman, 2010). Hierbij onderzoekt hij zijn 

omgeving maar ook in de eerste plaats zichzelf. Deze stap naar identiteitsverkenning gaat niet 

vanzelf: veel beweging en chaos zijn bekende bijwerkingen van deze stap naar volwassenheid 

(Vrijeschool Zutphen, 2017).  

Het curriculum van de 9e klas gaat in op de innerlijke strijd die de leerlingen dat jaar ervaren (Gerwin, 

2011). De weerstand tegen mensen en begrippen vertalen zich in verschillende vakken naar de 

actuele buitenwereld. Met natuurkunde wordt de tegenstelling van warm en koud behandeld, bij 

geschiedenis de conflicten en revoluties in Frankrijk en bij aardrijkskunde het mechanisme van de 

verschillende aardplaten.  
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De beeldende lessen dienen ook de psychologische vooruitgang (Rist, Schneider, 1979). De wil naar 

zwart- wit denken wordt vrij letterlijk vertaald naar het werken met zwart en wit in verschillende 

thema’s. Zo tekenen de leerlingen stillevens,  perspectief met verschillende lichtbronnen, portretten 

en krijgen ze een periode etsen. Al deze technieken hebben dezelfde thematiek: het contrast tussen 

licht en donker. Het ontwikkelen van de wil en het doorzettingsvermogen komt in de kunst- en 

ambachtslessen ook sterk naar voren. Materialen en technieken worden zo dusdanig uitgezocht dat 

ze niet meteen ‘meewerken’. Hard hout  in de handarbeidlessen, metaal in de metaallessen en de 

snede in zink in de periode etsen; allemaal behoeven ze enige wil en doorzettingsvermogen (Rudolf 

Steiner College, 2017). De leerlingen krijgen een vaag idee van wie ze zijn doordat ze met stug 

materiaal werken dat niet zomaar mee werkt. Er is geen twijfel mogelijk wiens fout het is als het 

metaal verbrandt, de metingen fout zijn of delen niet in elkaar passen. Succes en faalmomenten zijn 

noodzakelijke ervaringen voor leerlingen in de 9e klas (Rist, Schneider, 1979). 

Naast het volgen van de innerlijke ontwikkeling van de leerling in de lessen, wordt er ook aandacht 

besteedt aan ‘hoe er mee om te gaan’. Observatie, analyseren en reflecteren wordt vanaf de 9e klas 

in elk vak naar voren gehaald. Door middel van deze drie tools leren de leerlingen heel concreet orde 

te scheppen in hun eigen chaos (Gerwin, 2011). Zo leren ze zichzelf niet mee te gaan in de lange 

stroom aan onzekerheden en emoties maar juist om helder en objectief na te denken. In de 

scheikundeles moeten de leerlingen bijvoorbeeld de proeven stap voor stap analyseren en in de 

beeldende lessen wordt elke opdracht achteraf besproken en gereflecteerd. 

Docenten hebben niet vanzelfsprekend meer de macht en respect die ze eerder kregen. Vanaf nu 

moet het respect verdiend worden en hierbij is de authenticiteit van de docent als persoon heel 

belangrijk. Negendeklassers hebben behoefte aan navolging, aan het opkijken naar hun idolen. De 

docent komt hiervoor enkel  in aanmerking als hij zich als een meester op het gebied van zijn kunde 

laat zien (Lierop, Cooiman, 2010).  

 

De tiende klas 

Vanaf het 15e/16e levensjaar krijgt het eigen innerlijke leven meer kracht en vorm (Rudolf Steiner 

College, 2017). De pubertijd en alle chaos die daarbij kwam kijken lijkt langzamerhand naar de 

achtergrond te verdwijnen en een nieuw soort rust komt er voor in de plaats. Er ontstaat meer 

ruimte voor de eigen binnenwereld en een nieuwe, innerlijke motivatie voor het leren.  

In de tiende klas is het thema ‘relaties’ heel belangrijk (Vrijeschool Zutphen, 2017). Door de nieuwe 

en ruimere binnenwereld is er plaats voor het objectief onderzoeken van de wereld om hen heen. 

Over de relatie tussen de binnen- en buitenwereld zijn veel bronnen het niet met elkaar eens: de ene 

is er van overtuigd dat de leerling in de tiende klas de twee werelden samengevoegd en de andere 

bron zegt dat in dit jaar de kloof tussen de binnen- en buitenwereld maximaal is. Wat wel in elke 

bron naar voren komt is dat er in dit jaar ‘iets’ gebeurt in de relatie tussen de binnen- en 

buitenwereld van de leerling.  

Niet alleen innerlijke relaties zijn belangrijk dit jaar; ook relaties tussen de leerlingen ontwikkelen zich 

snel. Er ontstaat een grote interesse voor de menselijke relaties die zich laat zien in gevoelens van 

vriendschap en respect voor een ander. Leren gaat dit jaar het beste in het sociale veld: leren van 

elkaar en van- en over zichzelf (Rist, Schneider, 1979).  

Toch is de pubertijd in de tiende klas nog niet helemaal voorbij. Deze fase waar relaties zo’n groot 

item zijn komen de eenzaamheidsgevoelens ook naar voren. De onzekerheden uit de negende klas 

werden ‘opgelost’ door de objectieve waarneming in het curriculum te verstoppen. Eigenlijk 
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borduurt het curriculum daar in de tiende klas gewoon op verder. Het causale denken wordt 

omvattender en meer theoretisch van aard maar leunt nog steeds op de waarnemingswereld. Het 

accent verschuift dit jaar van kennis naar inzicht (Vrijeschool Zutphen). De aandacht komt meer te 

liggen op grote lijnen en omvattende verbanden. Hierbij ontstaat ruimte voor nuance, harmonie en 

ritme (Gerwin, 2011). Deze laatste drie begrippen komen in de beeldende lessen tot uitdrukking. 

Waar er in de negende klas vooral zwart en wit werd gebruikt om het denken in tegenpolen te 

illustreren gaat de tiendeklasser aan de slag met kleur. De nuance wordt gezocht in materialen zoals 

aquarel en acrylverf en de leerling wordt geacht om tekeningen uit de renaissance exact na te 

tekenen. Hierbij komt het wetenschappelijk waarnemen weer naar voren.  

 

 

De elfde klas 

In de elfde klas dient een nieuwe verhouding tussen binnen- en buitenwereld zich aan (Vrijeschool 

Zutphen, 2017). De spanning tussen die twee werelden die in de 10e klas het hele curriculum 

beïnvloedde kan in de elfde klas overbrugd worden door het ontwakend besef als iets als individuele 

ontwikkeling. Er ontstaat gevoel voor de eigen biografie, de innerlijke motivatie wordt sterker en 

idealen worden zichtbaar.  

De elfdeklasser wordt zich bewust van zijn standpunt in en over de wereld. Hij is als het ware zelf 

medespeler op het wereldtoneel aan het worden en denkt na over zijn eigen afkomst en toekomstige 

bestemming. Het inlevingsvermogen van de elfdeklasser breidt zich enorm uit en onderzoekt de 

relatie tussen henzelf en hun klasgenoten. De vraag in de elfde klas gaat over standpunten: waar sta 

je zelf, en waar staan je klasgenoten? Hoe zit het met jouw normen en waarden en  komen die 

overeen met die van anderen?  

Al deze psychologische ontwikkelingen hebben een plek in het curriculum. De leerlingen krijgen in 

veel lessen de mogelijkheid om eigen projecten te doen waar ze hun standpunten en gedachtes 

kunnen verhelderen. Ook biedt het curriculum de ruimte om beter te worden in iets dan klasgenoten 

en om talenten en interesses te gaan onderzoeken. De persoonlijkheidsvorming zorgt voor meer 

kennis over de sterke kanten maar ook over de beperkingen van de leerling. Dit kan aanvankelijk een 

gevoel van onmacht geven (Rudolf Steiner College, 2017). 

Het oordeelsvermogen wordt in de elfde klas gericht op het abstract denken. Dit komt in het 

curriculum vol in de aandacht. Abstract denken vraagt om een andere manier van denken en het 

vertrouwen dat je zonder je de waarneembare wereld ook goed een oordeel kan vellen (Gerwin, 

2011). In de scheikundelessen komen de atomen aan bod, in natuurkunde de elektriciteit en in de 

meetkunde lessen het begrip oneindigheid.  

Zoals Columbus naar ‘iets’ achter de zichtbare horizon zocht gaan de elfdeklassers in het elfde jaar op 

zoek naar hun dromen en interesses.  

Op het gebied van kunst komen vooral de toneellessen naar voren. In de elfde klas wordt er gewerkt 

aan een eindtoneelproductie waarin de leerling wordt uitgedaagd te doen waar hij goed in is.  
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De twaalfde klas 

 

Wanneer je aan het begin van de twaalfde bent aangekomen kom je in de toren waar we het eerder 

over hadden de laatste verdieping tegen met een luik erin. Wanneer je het luik opent kom je in een 

ruimte met overal zicht op het weidse landschap om je heen. Voor het eerst kan je het hele 

landschap in één keer zien en je herkent de thema’s uit de vorige elf jaren (Gerwin, 2011). 

De vorige jaren boden steeds maar een deel van het totale plaatje en nu je hier boven staat vallen de 

verschillende perspectieven samen tot een overall beeld. Het landschap laat je zien wat je de 

afgelopen jaren geleerd hebt en wat jou gevormd heeft tot wat je nu bent. Het curriculum van de 

twaalfde klas herhaalt veel van de stof die al eerder aan bod is gekomen, maar nu met een diepere 

en persoonlijkere laag. Nu kunnen de leerlingen er een mening over vormen of kunnen ze het 

plaatsen in de bredere context. 

Tegelijkertijd ben je als twaalfdeklasser ook het centrum in jouw landschap. De leerling ontdekt 

zichzelf als zelfstandig individu middenin de wereld (Vrijeschool  Zutphen, 2017). Hij krijgt meer 

zelfstandigheid, vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn kwaliteiten en idealen. Het idealisme dat in de 

elfde klas op bloeide ontwikkeld zich in dit jaar verder en moet zich meten met de realiteit. Dit is het 

jaar voor weloverwogen en doordachte initiatieven, ontwerpen en projecten. De twaalfdeklasser 

krijgt het vermogen om daar zelf creatief en scheppend mee om te gaan.  

Het twaalfde leerjaar biedt een brede afronding van het vrijeschoolonderwijs (Rudolf Steiner College, 

2017). De ontwikkelingsstof van veel vakken is beschouwelijk van aard en laat de grotere lijnen en 

overeenkomsten tussen vakken naar voren komen. Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de 

leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden. Zo komt de wereldgeschiedenis aan bod, 

de verschillende visies op de evolutie en leren ze over de denkbeelden van filosofen.  

In de kunstgeschiedenislessen zijn de leerlingen in de twaalfde klas aangekomen bij de moderne en 

eigentijdse kunst. Centraal staat hier de vraag: “Wat is kunst eigenlijk?” In de kunstlessen werken de 

leerlingen rond portretten. Dit kunnen zelfportretten zijn, ideaalbeelden of van iemand naar wie ze 

opkijken. De materialen kunnen zelf gekozen worden, zoals olieverf of acryl. Er is ook een 

architectuurperiode waar idealen moeten worden omgezet in een functioneel gebouw.  

De twaalfde klas is het jaar van het afronden van je jeugd, het jaar van kennis omzetten in inzicht en 

visie en het onderzoeken van jouw bestemming  en doel in het leven. 

 

 

Deelconclusie  

Deelvraag 1: ‘Wat is de pedagogische visie van Steiner?’  

 

Rudolf Steiner heeft bij het ontwerpen van de Vrijeschool uitvoerig de ontwikkeling van het kind 

beschreven. Hieruit is een didactische visie ontstaan over de invulling van de schooljaren. Wat voor 

Steiner het belangrijkste was, was dat de lesstof aansloot bij de ontwikkeling van het kind. Zo zijn er 

in de loop van de jaren curricula ontworpen die per klas aansluiten bij de ontwikkeling van de 

leerling. Sommige van deze curricula zijn echter dogma’s geworden waardoor er niet meer over 

wordt nagedacht. Dit terwijl Steiner altijd heeft gezegd dat de docent zelf moet bepalen welke 

lesinhoud aansluit bij zijn leerlingen (Kam, 2016). 
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Dit hoofdstuk heeft de ontwikkeling van leerlingen per klas beschreven. Voor het model in hoofdstuk 

4.2 worden deze ontwikkelingen in kernwoorden per klas omgezet om zo een helder en overzichtelijk 

beeld te krijgen. Zie hiervoor bijlage 1. 

Nu we de theorie over de visie van Steiner hebben onderzocht gaan we door met het volgende punt 

dat we nodig hebben om het model te kunnen ontwerpen: de ontwikkelingen in de kunsteducatie. 
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3.2 De ontwikkelingen in de kunsteducatie 
 

Deelvraag 2: ‘Hoe kan de kunsteducatie omgaan met de snel veranderende samenleving?’ 

 

In dit hoofdstuk onderzoeken we het tweede theoretische deel dat we nodig hebben om in 

hoofdstuk 4.2 het model te kunnen ontwerpen: de ontwikkelingen in de kunsteducatie. We kijken 

hier hoe we het Vrijeschool onderwijs up-to-date kunnen maken. In dit hoofdstuk wordt ook het 

model van Emiel Heijnen geïntroduceerd. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de afgelopen honderd jaar: hoe is de maatschappij sinds 

de eerste Vrijeschool veranderd? Dan zullen we kijken naar de komende jaren: hoe kan het onderwijs 

de leerlingen van nu voorbereiden op de toekomst? Dat leidt  naar de 21e-eeuwse vaardigheden, een 

begrip dat is ontworpen door de overheid en verschillende adviesraden. Met die vaardigheden  

wordt er gekeken naar het kunstonderwijs van nu en linken we dat aan het model over authentieke 

kunsteducatie van Emiel Heijnen.  

 

 

Veranderende maatschappij 

De afgelopen jaren is de samenleving erg veranderd. De Franse filosoof Michel Serres (2013) 

betoogde dat de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen generatie even groot zijn 

als in de stap die de mens maakte in de Neolithische revolutie; waar de nomaden veranderden in 

boeren met vaste nederzettingen (Rawson, 2015). De aanleiding van de ‘revolutie’ die afgelopen 

generatie heeft plaatsgevonden is de uitvinding van de digitale technologie en het internet. De 

globalisatie die hierdoor op gang kwam veroorzaakte een schok in de wereld van normen en 

waarden. Het inzicht van de manier waarop mensen aan de andere kant van de wereld met elkaar 

omgaan maakte heel wat los en de gestructureerde kleine gemeenschappen die eerst goed hadden 

gewerkt vielen uit elkaar.  

De omstandigheden waarin een kind tegenwoordig opgroeit is een wereld van verschil met de 

omstandigheden van 100 jaar geleden. De samenleving is veranderd van een industriële in een 

informatie- en kennismaatschappij en is complexer, pluriformer en dynamischer geworden 

(onderwijsraad, 2012). De eisen die nu aan jongeren worden gesteld zijn daarmee ook veranderd.  

 

 

21e-eeuwse vaardigheden 

Vanuit de overheid zijn er raden bezig om advies te geven over het onderwijs in deze eeuw. De 

onderwijsraad stelt dat de complexe vraagstukken van de samenleving vakoverstijgend denken en 

werken vereist. “Het oplossen van dit soort maatschappelijke vraagstukken vergt gedegen 

(vakoverstijgende) kennis, creativiteit, analytische vaardigheden en een grensverleggende instelling” 

(2014).  

Deze criteria vallen onder de overkoepelende term 21e-eeuwse vaardigheden. De term bestaat uit 

drie groepen van vaardigheden. Ten eerste de denkvaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te 

kunnen nemen aan de huidige kennissamenleving, zoals ICT-geletterdheid, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken, creativiteit. Ten tweede sociale vaardigheden zoals samenwerking, 

communicatie, sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit. Ten derde de metacognitie, de kennis 
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van het eigen cognitief functioneren en de vaardigheid om het eigen leren ook te kunnen sturen 

(Onderwijsraad, 2014). 

In januari 2016 bracht ook Platform Onderwijs 2032 zijn visie over onderwijs van de toekomst uit, na 

lang te hebben gebrainstormd met docenten uit heel het land. Hier kwam uit dat vak 

overkoepelende kennis en vakoverstijgende vaardigheden van groot belang zijn in de toekomst. 

Wanneer je dit betrekt op de kunstonderwijs zouden de 21e-eeuwse vaardigheden en het 

vakoverstijgende aspect makkelijk kunnen worden ingevoegd. In 2012 stelde de Onderwijsraad dat 

cultuureducatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze 21e-eeuwse vaardigheden. “In vrijwel 

alle modellen die de benodigde vaardigheden voor de toekomst schetsen komen sociaal en/of 

cultureel bewustzijn en creativiteit terug. En in de kunstlessen kunnen, vanuit leerpsychologisch 

perspectief bezien, complexe leersituaties worden gecreëerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer 

leerlingen niet alleen een probleem moeten oplossen, maar ook zelf een vraag- of probleemstelling 

moeten bedenken.”  

 

 

Kunstonderwijs in de 21e eeuw 

Emiel Heijnen, lector van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten naar media- en 

kunsteducatie is van mening dat de globalisatie en de digitalisatie van de wereld het verschil van 

binnen en buiten school vergroten (2015). Voor beeldend docenten brengt de globalisatie en 

digitalisatie twee uitdagingen: ze moeten  – zoals elke docent – hun lessen aanpassen op de snelle 

veranderingen in de maatschappij. Maar daarnaast is het voor kunstdocenten extra lastig omdat hun 

vak gevormd wordt door deze veranderende samenleving.  

 Dat dit lastig is blijkt uit verschillende onderzoeken naar de invulling van kunsteducatie. 

Onderzoekers hebben geconcludeerd dat de kunst curricula zich vooral focussen op kunst uit het 

verleden (Heijnen, 2015). In de lessen is er qua werkvormen en opdrachten sprake van een zekere 

routinematigheid en de docent heeft er over het algemeen moeite mee een actief leerproces bij de 

leerlingen op gang te brengen (Haanstra, 2001, p. 23). Hierdoor wordt kunst in de kunst les een 

vaststaand fenomeen in plaats van een dynamisch, altijd veranderend verschijnsel waar de 

hedendaagse ontwikkelingen de mens vormen en waar de leerlingen dus ook actief deel van uit 

maken. (Heijnen, 2015). De kunstlessen staan vaak los van de leefwereld van de leerlingen. De 

inspectie beoordeelde dit in 1999 als ‘ontoereikend’: docenten maken te weinig gebruik van 

lesmateriaal dat aansluit op de visuele jeugdcultuur van de leerlingen (Haanstra, 2001 p. 23). 

 

 

Het model van Emiel Heijnen 

Zoals in de inleiding al is beschreven zijn de beeldend docenten sinds twee jaar bezig met het 

theoretische model van Emiel Heijnen. Dit model is het gevolg van een uitgebreid onderzoek naar 

Authentieke kunsteducatie: kunstonderwijs dat aansluiting zoekt met informele kunstcircuits en de 

professionele kunstwereld. Heijnen stelt in zijn onderzoek dat: ‘ondanks de snelle ontwikkelingen in 

de kunstwereld, de kunsteducatie qua vorm en inhoud grotendeels hetzelfde is gebleven. Hij geeft 

een oplossing door een antwoord te vinden  op de vraag: ‘Hoe ontwerp je actueel kunstonderwijs dat 

zowel ingaat op de interesses van je leerlingen als op hedendaagse ontwikkelingen in de 

professionele kunsten? (Wind, 2016).  
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Het model (figuur 1) dat daar uiteindelijk uit voort komt bestaat uit drie delen. Deze delen kunnen 

gezien worden als de criteria voor een actuele kunstles. In het model heeft Heijnen de drie 

onderdelen aangegeven als A, B en C. 

 
 

Figuur 1. “Tentative model for the subject matter of authentic art education”. E. Heijnen, 2015, 

http://www.emielheijnen.net/files/RTAC%20EMIELHEIJNEN.pdf. Copyright 2015, E. Heijnen.  

 

Deel A  gaat over de leefwereld van de leerling. Dit kunnen games zijn, cosplay groepen of graffity 

hobby’s zijn. Door lessen aan te sluiten bij de leefwereld of visuele jeugdcultuur kan de leerling zich 

beter en sneller verbinden met de lesstof (Heijnen, 2015). 

Deel B gaat in op de professionele kunstwereld. Door de beeldende les te koppelen aan actuele 

kunstenaars leren de leerlingen om te gaan met complexe taaksituaties, zoals kunstenaars dat ook 

doen.  

Deel C is gericht op maatschappelijke en lokale thema’s. De leerling koppelt de kunsten aan thema’s 

in zijn omgeving. Door dit deel in de lessen te verwerken is de kans op actuele lessen zeer groot. 

Wanneer deze drie criteria zijn verwerkt in een beeldende les is er volgens Emiel Heijnen sprake van 

een actuele kunstles.“Betekenisvol kunstonderwijs huist in een curriculum dat leerlingen de 

mogelijkheid biedt creatief te participeren in – en te reflecteren op de actuele culturele wereld om 

hen heen” (2015). 

 

 

 

 

http://www.emielheijnen.net/files/RTAC%20EMIELHEIJNEN.pdf
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Deelconclusie 

Deelvraag 2: ‘Hoe kan de kunsteducatie om gaan met de snel veranderende samenleving?’ 

 

In dit hoofdstuk is er door middel van literatuuronderzoek meer duidelijk geworden over de 

ontwikkelingen die de (kunst)educatie sinds de eerste Vrijeschool heeft doorgemaakt. 

Door de ‘revolutie’ die heeft plaatsgevonden op het gebied van internet en technologie zou de 

inhoud van de beeldende les ook moeten zijn veranderd. Toch is dit niet vaak het geval. Emiel 

Heijnen ontwierp een model voor actuele kunsteducatie. Dit model bestaat uit drie criteria voor 

hedendaags kunstonderwijs: de leefwereld van de leerling, de professionele kunstpraktijk en thema’s 

uit de maatschappij.  

In dit hoofdstuk hebben we uitgezocht wat de snel veranderende samenleving inhoudt. Daarna 

kwam het model van Emiel Heijnen naar voren, dat tegelijkertijd diende  als antwoord op deelvraag 

3. Uit het model van Emiel Heijnen worden de onderdelen professionele kunstpraktijk en 

maatschappelijke thema’s meegenomen bij het ontwepen van het up-to-date Vrijeschool 

kunstonderwijs model. 

Met dit hoofdstuk sluiten we het theoretische kader af en gaan we verder met hoofdstuk 4. 

Resultaten: het onderzoek naar up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs. Voordat het model in 

hoofdstuk 4.2 wordt geïntroduceerd is het eerst van belang om te weten wat er al gebeurt in de 

beeldende lessen in de bovenbouw op het RSC. Met deze informatie kan het model uiteindelijk goed 

aansluiten bij de focusgroep, die in hoofdstuk 4.2 feedback zal geven op het model. 
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4. Resultaten 
Na het theoretische kader, waar de visie van Steiner en de ontwikkelingen in de kunsteducatie zijn 

onderzocht gaat het onderzoek nu verder als veldonderzoek. In dit hoofdstuk zal uiteindelijk het 

model voor up-to-date Vrijeschool onderwijs geïntroduceerd worden. Daarvoor wordt er echter eerst 

uitgezocht wat de huidige inhoud van de beeldende vakken in de bovenbouw op het RSC is. We 

onderzoeken wat er al is en beoordelen dan aan de hand van het theoretishe kader wat er anders 

kan. Door deze informatie zal de focusgroep die het model uiteindelijk feedback zal geven beter 

aansluiten bij het onderzoek. En zal het model niet alleen vanuit de theorie onderbouwt worden 

maar ook vanuit de onderwijspraktijk op het RSC. 

 

 

4.1 Het RSC: de inhoud van de beeldende vakken 

 

Deelvraag 2: Wat gebeurt er al in de beeldende lessen in de 9e tot en met de 12e klas havo/vwo op het 

RSCollege in Haarlem?’ 

 

Om iets meer context over dit onderzoek te krijgen is het handig om meer te weten over de stand 

van zaken in de beeldende lessen op het Rudolf Steiner College in Haarlem. Dit onderzoek richt zich 

op de bovenbouw: vanaf de 9e tot en met de 12e klas, havo en vwo. 

Zoals al eerder verteld is de school met een enorme groei bezig. Deze groei heeft echter de 

bovenbouw nog niet bereikt, dit zal de komende jaren doorschuiven. Dat betekent dat alle 

beeldende lessen in de bovenbouw nu door één docent worden gegeven. Dit is nu nog te behappen, 

echter de komende jaren zullen hier meer docenten moeten worden ingezet. 

Uit privégesprekken blijkt dat het curriculum waar de beeldende lessen zich op baseren meer dan 

tien jaar oud is, gemaakt door docenten die nu met pensioen zijn of ergens anders werken. Dit maakt 

dat de docent die dit nu moet geven naar mijn mening weinig grip heeft op de onderbouwing en 

betekenis van de lessen. De docent is zelf bezig om hier meer grip op te krijgen, door de lessen meer 

naar zijn hand te zetten en  ook de vernieuwingen uit de kunsteducatie erop los te laten. In de 

komende alinea’s worden de klassen één voor één behandeld. Er wordt hier gekeken naar  de 

inhoud, de materialen, de duur, de theorie, de link met de hedendaagse kunstwereld of maatschappij 

en de onderbouwing vanuit Steiner. 

 

 

De negende klas 

Periode etsen 

In de negende klas krijgt elke klas een periode Etsen. Een periode is drie weken lang elke ochtend van 

half negen tot tien uur. 

De docent begint de eerste twee dagen met theorie: de geschiedenis en de werkstappen van het 

etsen. In die geschiedenis komen de Romeinen en de Middeleeuwen aan bod en wordt gefocust op 

harnassen en alchemie. Als voorbeelden van het etsen worden Rembrandt en Veldhoen erbij gehaald 

en ook Robert Crump, een etser uit de hedendaagse kunstwereld. 

De leerlingen werken drie weken lang aan één ets en doen circa een week over het oefenen van 

arceringen. Het onderwerp mag zelf worden gekozen, zodat drie weken doorzetten beloond wordt 
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met een ets waar ze trots op zijn. Het etsen vergt veel doorzettingsvermogen: het zinkplaatje werkt 

niet altijd mee en er moeten veel stappen worden doorlopen tot het uiteindelijke drukwerk. 

Bij het etsen geldt: fout is fout. Een verkeerde lijn kan je niet meer wegpoetsen, deze staat er voor 

altijd op. De druk wordt daardoor hoog opgevoerd en de leerlingen zullen zichzelf vaak tegenkomen 

in faal- en succesmomenten.  

De onderbouwing vanuit Steiner zit hem in deze faal- en succeservaringen, het 

doorzettingsvermogen dat nodig is en het werken met zwart en wit. 

 

Tekenles zwart wit 

Elke negendeklasser krijgt een half jaar lang twee blokuren per week tekenen. In de negende klas is 

het thema zwart-wit. In de lessen wordt er getekend naar de realiteit: schaduwconstructies en 

ellipsplaatsing gebruikmakend van grijs potlood en grafiet. Vaak worstelt de docent met het vullen 

van deze lessen want een half jaar schaduwen tekenen vindt hij een beetje veel.  

De argumentatie voor deze les is al heel oud. Volgens Karl Stockmeyer heeft Steiner ooit gezegd dat 

technisch tekenen en leren kijken in de negende klas goed is voor de ontwikkeling van het kind. Dat 

hebben ze in deze les overgenomen. 

 

De tiende klas 

Urban Legend 

Urban Legend is ontworpen naar aanleiding van het onderzoek ‘Remix je curriculum’ van Emiel 

Heijnen (zie hoofdstuk 3.2). De leerlingen maken in deze les een hoax, die ze dan zo ver mogelijk 

uitvoeren. Hierbij is mediakunst een groot onderdeel en vragen zoals ‘hoe maak je een website die 

professioneel lijkt?’ of ‘hoe overtuig ik mensen om naar mijn evenement te gaan op 

Facebook?’komen de leerlingen tegen. De eerste lessen worden gevuld met voorbeelden uit de 

maatschappij (in dit geval hoaxes die echt hebben plaatsgevonden) en kunstenaars die hier ook mee 

bezig zijn. Later krijgen de leerlingen verdiepingsopdrachten om deze kunstenaars nog verder te 

onderzoeken. 

De link met de hedendaagse maatschappij en kunstwereld is heel sterk aanwezig, alleen de 

onderbouwing vanuit Steiner mist. 

 

Specialisatie: Aquarelleren 

In de tiende klas kiezen de leerlingen of ze tekenen als examenvak willen doen. Deze specialisatie 

gaat in een half jaar in op de techniek aquarelleren. De leerlingen mogen zelf een plaatje opzoeken 

die ze na gaan schilderen en met stap voor stap uitleg helpt de docent hen de techniek onder 

controle te krijgen. In het proces is experimenteren heel belangrijk, al wordt er verder niks gedaan 

met deze experimenten. De eindopdracht vergt van de leerlingen een schriftelijke verslaglegging van 

hun proces en het eindresultaat. De onderbouwing vanuit Steiner richt zich op het aspect kleur en de 

nuance die in aquarellen naar voren komt. De docent vindt deze lessen nog wat droogjes, in zijn ogen 

mag de link met de hedendaagse maatschappij en de kunstwereld sterker in beeld komen. 

 

De elfde klas 

Specialisatie: modeltekenen 

In een half jaar leren de leerlingen modeltekenen. Door middel van figuurstudies en korte standen 

krijgen de leerlingen het modeltekenen in de vingers. Na een periode van modeltekenen beginnen de 
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leerlingen met de grote eindopdracht: een schilderij in acryl over sociale interactie. Ondertussen 

verdiepen ze met kleine tussen opdrachten zich in kunstenaars die met hetzelfde thema bezig zijn. 

Aan het einde leveren ze het eindresultaat in met een schriftelijke verslaglegging van hun proces. 

 

Specialisatie: figuurstudie 3D 

In de tweede helft van het jaar gaan de leerlingen verder met figuurstudies, alleen dan nu in 3d. Het 

thema van dit half jaar is Gender Blender en laat de leerlingen over het mannelijke en vrouwelijk en 

alles daartussenin nadenken. Als introductie krijgen de leerlingen theorie over Tingely en zijn vrouw 

en de mannelijke en vrouwelijke symbolen in het middeleeuwse verhaal Parzival.  

De eindopdracht is om een figuur te maken in 3d van was en andere materialen zoals ijzerdraad en 

bewegende motoren, wat men maar wil. Hierbij is uiteindelijk het concept belangrijker dan het 

materiaal. Ook hier wordt weer schriftelijk verslaglegging van gedaan. 

 

De twaalfde klas 

Specialisatie: portret  

In de twaalfde klas hebben de leerlingen nog maar een half jaar beeldende les. De tweede helft van 

het jaar besteden ze aan het eindexamen. 

Dit half jaar schilderen de leerlingen een portret en maken ze een fotografisch portret in Renaissance 

stijl of Barok stijl. De theorie gaat daar ook op in: wat maakt het renaissance of barok? De leerlingen 

kijken de film Budapest Hotel, een typisch voorbeeld van renaissance filmbeelden. 

Aan het einde leveren de leerlingen een schilderij, een foto, een verslaglegging van het proces en een 

argumentatie over waarom het Renaissance is of Barok in. 

Het klassieke idee achter deze les is ‘zelfreflectie’. Door een portret te maken zouden de leerlingen 

meer over zichzelf gaan nadenken. Ze maken nu echter geen zelfportret dus het stukje zelfreflectie is 

niet meer van toepassing. 

 

 

Deelconclusie 

Deelvraag 3: ‘Wat is de inhoud van de beeldende lessen in de 9e tot en met de 12e klas havo/vwo op 

het RSCollege in Haarlem?’ 

 

Door middel van persoonlijke gesprekken met Eloy Bruins, de docent van de beeldende vakken in de 

bovenbouw kwam de inhoud en de onderbouwing van de lessen in dit hoofdstuk naar voren. 

De inhoud van de lessen is lang geleden bepaald door docenten die nu niet meer op de school 

werken. Hierdoor is het voor de docent lastig om zijn vak te onderbouwen. De docent is veel bezig 

met het vernieuwen van zijn beeldende lessen, bijvoorbeeld door Urban Legend, een les in de tiende 

klas die gebaseerd is op het model van Emiel Heijnen. Deze les sluit heel goed aan bij thema’s uit de 

maatschappij en de leefwereld van de leerlingen maar heeft geen link met de pedagogie van Steiner. 

Het andere deel van de lessen heeft vaak wel de link met Steiner maar mist de thema’s uit de 

maatschappij. Met dit hoofdstuk is alle informatie die nodig is om het model te ontwerpen 

uitgezocht. In het volgende hoofdstuk zal het model voor up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs 

worden geïntroduceerd, waarna de focusgroep er feedback op zal geven. 
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4.2 Up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs model 
 

Deelvraag 4: ‘Hoe kunnen we de pedagogische visie van Steiner en de  ontwikkelingen in de 

kunsteducatie combineren in de beeldende lessen?’ 

 

Hoofdstuk 3.1 en 3.2 schiepen theoretische kaders voor dit hoofdstuk. Ook een veldonderzoek van 

de huidige inhoud van de beeldende vakken heeft er voor gezorgd dat het duidelijker is waar het 

model op moet inspelen. De theorie achter de visie van Steiner en de ontwikkelingen in de 

kunsteducatie leiden in dit hoofdstuk tot een model voor up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs. Om 

het model ook aan te laten sluiten bij de vakgroep beeldend heeft er een focusgroep 

plaatsgevonden. Deze drie beeldend docenten en twee leerlingen hebben input en feedback gegeven 

op het model en aan de hand daarvan is het model tot zijn huidige vorm gekomen. 

 

Het model 
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Het up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs model, gebaseerd op de resultaten uit dit onderzoek, is 

geïnspireerd op het model van Emiel Heijnen. Dat model is een goed handvat en is al bekend in de 

vakgroep beeldend. Voor dit onderzoek heb ik er voor gekozen om er twee onderdelen aan toe te 

voegen: de visie van Steiner en materialen en technieken, zoals naar  voren kwam uit het onderzoek 

en in de focusgroep.  

Het model bestaat uit vier onderdelen: Steiner, maatschappij, kunstwereld en techniek/materialen. 

Deze onderdelen zijn de ingrediënten die een docent nodig heeft om up-to-date Vrijeschool 

kunstlessen te ontwerpen. De lesontwerper begint bij onderdeel 1. Hier wordt bekeken voor welke 

doelgroep de les is en wat voor een ontwikkelingskenmerken daar bij horen. Deze kenmerken zijn in 

bijlage 1 georganiseerd in kernwoorden, zodat de lesontwerper snel een helder overzicht heeft van 

de ontwikkeling van de doelgroep. 

Bij onderdeel 2 wordt ingegaan op thema’s uit de maatschappij. In bijlage 2 zijn voorbeeld thema’s te 

vinden en bronnen waar thema’s kunnen worden gezocht. Onderdeel 3 gaat over de kunstwereld. 

Bijlage 3 gaat daar dieper op in: er worden websites en plekken genoemd waar actuele kunst op hele 

toegankelijke wijze kan worden gevonden. Als laatste zijn in onderdeel 4 de technieken en 

materialen aan de beurt. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van mogelijke technieken of materialen 

per klas en ook websites waar deze kunnen worden gezocht. 

 

 

Focusgroep over model 

In de focusgroep werden er een aantal thema’s besproken: de rol van de visie van Steiner in de 

lessen van de docenten en de leerlingen, de rol van de ontwikkelingen in de kunstwereld en 

maatschappij in hun lessen, het model en de voorbeeldles. 

 

Visie van Steiner  

Op de vraag in hoeverre de pedagogie van Steiner wordt gebruikt in de lessen van de docenten blijkt 

dat het bewust invoegen van Steiners ideeën over ontwikkeling in de lessen niet veel gebeurt. 

Docent M. zegt: “Ik heb de boeken van Steiner zelf helemaal niet gelezen, ik heb het eigenlijk 

gewoon overgenomen van de docenten die hier al lesgaven. Wel merk ik dat bepaalde technieken 

juist goed werken in de negende klas en andere technieken juist helemaal niet. Zo vindt ik het heel 

duidelijk waarom de periode etsen in de negende wordt gegeven: de leerlingen gaan in dat jaar de 

extremen opzoeken. Het is een ontzettend zwart-wit jaar.” Docent E. is zich wel bewust van de 

ontwikkelingen van leerlingen per klas. “Ik vind dat een heel sterk punt van de Vrijeschool, dat 

vakken per jaar aansluiten op dezelfde thematieken. Daardoor wordt het vanzelf vakoverstijgend.” 

De docenten vinden hele strakke regels over het hanteren van de visie van Steiner niet wenselijk. 

Docent E: “Voor mij is het meer een soort afspraak die je maakt: in die klas doe je dit en in die klas 

doe je dat. Daar kan je dan nog alle kanten mee op.”  

De kernwoorden die het model hanteert (bijlage 1)  als hulp om de visie van Steiner te begrijpen 

worden zowel positief als negatief ervaren. Leerling H. zegt hierover: “Ik snap de kernwoorden wel 

en ik denk dat het goed is om het zo breed te laten. Elke klas is weer anders dus je hebt niks aan hele 

strakke richtlijnen.” Docent E. vindt de kernwoorden te vaag. “Ik vind het moeilijk om daar uit te 

halen wat je per jaar moet doen.  Ik denk dat als je die kernwoorden meer verbindt met de inhoud 

van ander vakken dat het voor mij overzichtelijker wordt, maar dat is een heel nieuw onderzoek.” 
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De ontwikkelingen in de kunsteducatie 

De docenten en de leerlingen reageren heel positief over meer actuele kunsteducatie. Toch verschilt 

het erg per docent in hoeverre ze er al mee bezig zijn.  

De ontwikkelingen in de kunstwereld worden niet altijd in de lessen gevoegd, al is het sinds twee jaar 

verbeterd. “Eigenlijk ben ik de daar pas sinds het model van Emiel Heijnen bewust van, hoe 

ouderwets ik eigenlijk lesgeef”, zegt Docent M. “En hoe lang ik maar heb doorgedender in een 

locomotief die al jaren reed. Het is toch de tijdsdruk die er voor zorgt dat ik toch maar ga doen wat ik 

al jaren heb gedaan.” 

Het model van Emiel Heijnen heeft op iets losgemaakt in de vakgroep. Docent S, die ook onderzoek 

doet naar vernieuwing op de Vrijeschool, zegt: “Mijn lessen sluiten nu vaak aan bij voorbeelden uit 

de hedendaagse kunstwereld. […] Ik kom regelmatig filmpjes tegen waarvan ik denk dat ik die kan 

gebruiken in mijn lessen, en daar kan ik dan later op terug vallen.” Leerling M. zegt het leuk te vinden 

als docenten meer actuele kunstenaars in hun lessen gebruiken. “Toen we in de elfde klas een les 

hadden over menselijk contact werd er ook een voorbeeld gegeven over vluchtelingen, en hoe de 

kunstenaar daar mee omging. Dat was interessant.” 

Het model geeft hulpbronnen voor het vinden van maatschappelijke thema’s en actuele kunstenaars. 

Docent M. vindt dit heel fijn. “Ik kan daar heel veel mee. Laatst kreeg ik een filmpje van iemand, die 

heb ik toen meteen in mijn eigen vorm kunnen gieten en kunnen toepassen in mijn les. Dat helpt 

enorm.” Docent S. is zelf al veel bezig met actuele kunst in de kunstles maar vindt de hulpbronnen in 

de bijlages handig. “Ik ben enorm impulsief. Laatst bedacht ik dat ik een les over lichtkunst wilde 

maken. Toen heb ik heel veel gezocht. Maar het zou handig zijn als er een soort database met 

allemaal bronnen zou zijn waar we op terug zouden kunnen vallen.” 

 

Technieken en materialen 

Het grote verschil tussen het up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs model en het model van Emiel 

Heijnen is het onderdeel techniek en materialen. Docenten waren het er unaniem over eens dat de 

technieken een groot deel van het vak vormde. Docent S: “Dat vind ik missen aan het model van 

Emiel Heijnen, terwijl het wel de kern van ons vak is, vind ik. Kunstonderwijs is niet alleen maar 

denken, het is ook doen. Heel goed dat dat er in dit model wel in zit, nu is het compleet.” 

 

De focusgroep was voor de meeste deelnemers een moment van bewustwording. Voor de leerlingen 

omdat ze nooit geweten hadden dat er zo’n visie achter hun lessen zat. De docenten kregen meer 

overzicht over de stand van zaken en de richting waarop het de komende jaren moet gaan. Docent E: 

“Er is heel veel werk aan de winkel maar ik vind dat we goed bezig zijn. Dit onderzoek is heel 

fundamenteel onderzocht, al moet er nog veel gebeuren.” Docent S: “dit heb je natuurlijk niet in een 

paar maanden gedaan, hier gaan jaren overheen. Maar ik denk dat dit model mij echt gaat helpen.” 

 

 

Deelconclusie 

Deelvraag 4: ‘Hoe kunnen we de pedagogische visie van Steiner en de  ontwikkelingen in de 

kunsteducatie combineren in de beeldende lessen?’ 
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In hoofdstuk 4. Resultaten is de laatste deelvraag beantwoord. Hier zijn we toe gekomen door middel 

van het up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs model te introduceren. Dit model is gebaseerd op de 

theorie uit hoofdstuk 3.1 en 3.2 en sluit door veldonderzoek op het RSC aan bij de behoeftes van de 

vakgroep beeldend. Een behoefte die in de focusgroep naar voren kwam was om ook een onderdeel 

Technieken en materialen in het model te voegen. De docenten zijn van mening dat zonder de het 

ambacht het model niet compleet is. Het model werd verder positief ervaren en leidde tot 

bewustwording over de stand van zaken in de vakgroep beeldend. De conclusie was dat het 

onderzoek en het model een fundamentele start is van een beweging die jaren zal duren. Met dit 

hoofdstuk hebben we het ontwerponderzoek afgerond. Hoofdstuk 5 zal een conclusie geven over het 

onderzoek. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

Conclusie 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Hoe kan de inhoud van de beeldende lessen op het Rudolf 

Steiner College in Haarlem in de 9e tot en met de 12e klas havo/vwo voldoen aan de pedagogische 

visie van Steiner en de ontwikkelingen in de kunsteducatie?” 

 

Rudolf Steiner heeft voor het Vrije voortgezet onderwijs een pedagogische visie beschreven per klas. 

Hier beschreef hij de ontwikkelingen die de leerlingen in zichzelf en de buitenwereld mee maken en 

waarop de docent kan inspelen. Daaruit zijn curricula ontstaan waarbij alle vakken in een jaar zich 

met dezelfde thematieken bezighouden. Op het Rudolf Steiner College stond er over de invulling van 

de beeldende vakken niks op papier. Door middel van dit onderzoek is het nu duidelijk wat er per jaar 

in de beeldende lessen plaatsvindt. Uit het onderzoek over de visie van Steiner zijn er kernwoorden 

gehaald die verwerkt zijn in het onderdeel Steiner.  Door zo’n beknopt overzicht kan de docent – 

zonder alle boeken van Steiner te hoeven lezen een idee van de visie van Steiner en kunnen die ook 

makkelijker worden gevoegd in de lessen.  

Sinds de eerste Vrijeschool is er veel veranderd in de kunsteducatie. Door de ‘revolutie’ die heeft 

plaatsgevonden op het gebied van internet en technologie zou de inhoud van de beeldende les ook 

moeten zijn veranderd. Toch is dit niet vaak het geval. Op het Rudolf Steiner College zijn de 

beeldende lessen nog erg gefocust op het verleden zonder gebruik te maken van de nieuwe 

technologieën en ontwikkelingen. 

Emiel Heijnen ontwierp een model als oplossing voor deze situatie en de docenten van het RSC zijn 

hier sinds twee jaar mee bezig. Tot nu toe is er één les die volgens dit model is gemaakt, al heeft deze 

geen link met de visie van Steiner. De onderdelen kunstwereld en maatschappij uit het model van 

Emiel Heijnen zijn overgenomen in het up-to-date Vrijeschool kunstonderwijs model. 

Dit onderzoek gaat uit van een combinatie tussen de visie van Steiner en het model van Emiel Heijen.  

Een focusgroep zorgde er voor dat het model ook nog een onderdeel technieken en materialen kreeg 

omdat de docenten en de leerlingen vonden dat het ambachtelijke aspect de kern van het vak vormt.  

Door middel van een ontwerpmodel voor docenten en verdiepende bijlages kunnen de beeldende 

lessen weer gemakkelijk aan sluiten bij de ontwikkelingen in de kunsteducatie en in de samenleving. 

Uit de focusgroep over het model kwamen enthousiaste reacties. De docenten werden zich bewust 

van de stand van zaken in de vakgroep beeldend en kregen meer voor ogen hoe het vak beeldende 

vorming zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen. 

Dit onderzoek is een fundamentele start voor een vernieuwing van de kunstvakken die jaren gaat 

duren. Dit model biedt de ingrediënten zien die nodig zijn voor up-to-date Vrijeschool 

kunstonderwijs. 

 

Verschillen theorie en praktijk 

De visie van Steiner gaat ervan uit dat docenten al hun lessen zelf ontwikkelen en kijken welke 

lesinhoud bij welke klas past.  

Tegenwoordig wordt er op de Vrijescholen nog steeds verwacht dat de lesstof wordt ontwikkeld door 

de docent en dat deze aansluit op de klas. Hier is echter vaak geen tijd voor en dat maakt dat de 

docent in spagaat zit om aan alle kanten te voldoen aan de eisen. Dit was ook een punt dat uit de 

focusgroep kwam: de wens is er om te vernieuwen maar de werkdruk ligt te hoog waardoor er geen 

tijd voor is. 
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Aanbevelingen 

Naast dat er uit de focusgroep kwam dat het model de docenten een stap in de goede richting zou 

geven kwamen er ook een paar punten naar voren die het bespreken waard zijn. Deze punten 

vormen een heel nieuw onderzoek en zouden dit onderzoek te groot maken, maar dat maakt niet dat 

we het kunnen negeren. 

Docent S. kwam met het idee om een database aan te leggen per klas met voorbeelden en lessen. Zo 

zouden de docenten zonder er veel tijd aan te besteden makkelijker de ontwikkelingen in de 

maatschappij en de kunstwereld kunnen implementeren in hun lessen. De docenten kunnen dan op 

vrije momenten de database aanvullen en er op terugvallen als ze weinig tijd hebben om een les voor 

te bereiden. 

Dit onderzoek is nog erg gericht op het advies geven over de inhoud per klas. Een vervolgonderzoek 

zou dit advies concreter kunnen gaan maken door het ontwerpen van echte lessenseries, waar de 

docenten mee kunnen experimenteren. 
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7. Bijlagen 

Bijlage 1: Steiner 
Voor een uitgebreid verhaal over de visie van Steiner is het handig om hoofdstuk 3.1 te lezen. Hierin 

wordt de pedagogische visie toegelicht en elke klas uitvoerig beschreven.  Voor het model is het 

handig om een wat compactere handleiding voor de visie van Steiner te hebben. Daarom heb ik per 

klas een aantal kernwoorden opgeschreven die beeld geven aan het karakter van dat jaar. De 

woorden zijn expres niet te specifiek gemaakt, zodat er alle kanten mee op te gaan is. Is het toch te 

vaag? Kijk dan ook even bij Bijlage 4: Technieken en materialen. Daar zijn concrete voorbeelden per 

klas te zien. 

 

 

Figuur 1: de negende klas      Figuur 2: de tiende klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: de elfde klas       Figuur 4: de twaalfde klas 
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Bijlage 2: Maatschappij 
Thema’s uit de maatschappij betrekken in de de les zorgt ervoor dat de leerlingen niet vervreemden 

van de echte wereld. Thema’s kan je overal vinden: in de krant, op straat en in de klas. De 

bruikbaarheid van zo’n thema hangt af van de klas maar ook van het doel van de les. 

Hieronder zal ik een paar voorbeelden van maatschappelijke thema’s geven. Daarna geef ik u nog 

een paar handige links mee websites vol thema’s. 

 

Voorbeeld thema’s: 

Gender, identiteit, technologie, duurzaamheid, internet, nieuws, consumptiemaatschappij, vrede, 

religie, klimaat, toekomst, enzovoort.  

Dit zijn een aantal hele voor de hand liggende thema’s. Toch haken ze vaak goed aan bij de 

kernwoorden uit de visie van Steiner en passen ze daardoor perfect in de les. In de volgende bronnen 

zijn nog veel meer thema’s te vinden: 

 

Geheugen van Nederland 

De website Geheugen van Nederland is gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek en verzamelt 

beelden uit de geschiedenis uit verschillende collecties en instellingen. Alles staat in thema’s 

ingedeeld en er is ook een zoekknop zodat je makkelijk kan zoeken. En om het spannend te maken is 

er zelfs een ‘verras mij’ knop. 

 
www.geheugenvannederland.nl 

 

 

Duurzame doelen 

Wanneer er behoefte is aan thema’s die groter zijn dan alleen uit de Nederlandse maatschappij zijn 

de  ‘duurzame doelen’ van de Verenigde Naties een goede plek om te zoeken.  Hieronder staat een 

infographic over de doelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geheugenvannederland.nl/


32 
 

Bij dit kopje staat in het schema ook visuele jeugdcultuur. Maatschappelijke thema’s hebben aan de 

ene kant veel raakvlakken maar gaan aan de andere kant ook helemaal hun eigen gang. 

Een voorbeeld van een raakvlak tussen visuele jeugdcultuur en maatschappelijke thema’s is Zondag 

met Lubach. Dit tv programma houdt zich bezig met misstanden in de maatschappij maar doet dat op 

zo’n frisse manier dat het ook de jeugd aanspreekt. 

Tegenwoordig vindt er een verplaatsing van televisie naar YouTube plaats: de acteurs en actrices 

raken buiten beeld en de Vloggers komen op. Deze Vloggers praten vaak over hun dagelijks leven, 

iets dat weinig met de thema’s in de maatschappij te maken heeft. Maar in tijden van verkiezingen 

zag je dat ook deze jongeren de jeugd aanstuurde om te gaan stemmen. En dat bleek veel invloed te 

hebben. Onderschat deze bron van maatschappelijke thema’s dus niet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Bijlage 3: Kunstwereld 
Kunstenaars in de les betrekken betekent dat de leerling participeert in de kunstwereld, en zo een 

lijntje ziet tussen de kunstlessen en de professionele kunstwereld. 

Om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de kunstwereld was het altijd handig om musea te 

bezoeken of in de krant recensies te lezen. Met de komst van het internet zijn er ook een paar 

handige websites bijgekomen die alle kunst voor jou op één plek brengen. 

Ik noem er hieronder een paar: 

 

 

Art People Gallery 

 
Dit platform voor de kunsten heeft ontzettend veel volgers op social media. Beginnende beeldend 

kunstenaars en designers krijgen hier een podium om hun werk te laten zien en het eventueel te 

verkopen aan potentiële klanten. Doordat het zo’n breed draagvlak heeft op social media zit dit 

platform dicht tegen de visuele jeugdcultuur aan: veel van deze kunst zullen de leerlingen herkennen 

van het internet. 

 

 

Cultuurblog van de Volkskrant 

 
Het cultuurblog van de Volkskrant volgt de ontwikkeling in de kunsten op de voet. Dagelijks komen er 

nieuwe berichten over alle kunsten; van beeldende kunst tot dans. Hier zijn recensies te vinden maar 

ook een verslaggeving van de uitreiking van de Oscars. 

Zoek op Volkskrant Cultuurblog. 
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Art2day 

 
Art2day is een Britse website voor docenten en leerlingen over beeldende kunst en fotografie. Er is 

enorm veel te vinden: je kan zoeken op de naam van een kunstenaar, op thema of op materiaal. Zo 

heb je meteen de link met stap vier: de technieken en materialen gecombineerd met de kunstenaar.  

De website toont ook weer links naar andere websites, vooral van musea, waar je ook weer 

informatie kan vinden. 

Zoek op: www.art2day.co.uk 

 

 

Musea 

Zoek je kunstenaars bij een bepaalde periode? Zoek dan eens op de websites van musea. Zo heeft 

het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld zijn hele collectie in beeld gebracht en bij Museum 

Boijmans van Beuningen kan je zelfs op soort object en instelling zoeken. 

Zoek op Rijksstudio. 

En: www.collectie.boijmans.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.art2day.co.uk/
http://www.collectie.boijmans.nl/
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Bijlage 4: Techniek/materialen 
In het model zien we staan dat je de techniek of het materiaal zowel kan verbinden aan de 

kunstwereld als aan de kernwoorden van Steiner.  

 

Laten we beginnen bij de kunstwereld.  

Zoals we in de vorige bijlage al tegenkwamen is www.art2day.co.uk heel geschikt voor het vinden 

van kunstenaars die gebruik maken van een bepaalde techniek of materiaal.  

Maar er zijn meer van dat soort databases, bijvoorbeeld Web Gallery of Art. Op deze website kan je 

ook zoeken of soort object: van grafische vormgeving tot glas in lood werk.  

Zoek op: www.wga.hu  

 

Dan kan je de technieken ook bepalen aan de hand van de kernwoorden van Steiner.  

Hie heb ik suggesties gedaan voor welke technieken bij welke klassen passen. 

 

 

De negende klas: 

Bij de negende klas staan woorden zoals licht en donker, zwart en wit, contrast en chaos.  

De logische eerste stap zou zijn om witte en zwarte materialen en technieken te gebruiken zoals 

houtskool, etsen, fineliner of zwart-wit fotografie. Dit zijn hele legitieme materialen en technieken 

voor de negende klas, het kan echter ook wat abstracter worden gezien. Je zou bij contrast ook 

performance kunst kunnen gebruiken, de werken van Marina Abramovic zijn daar een goed 

voorbeeld van.  

Hieronder heb ik een lijst gemaakt van voorbeelden die ik goed bij de kernwoorden van Steiner vind 

passen: 

- De posters van de pop/rockcultuur in de jaren ’60 en ’70: grafische technieken zoals 

houtsnede, sjabloondruk, linoleum. 

- Lichtkunst van bijvoorbeeld Anthony McCall en James Turell. 

- De videokunstwerken van William Kentridge, waar hij heeft gewerkt met een schimmenspel 

en sjablonen. 

 

 

De tiende klas 

In het rijtje van kernwoorden staan de woorden ritme, harmonie, nuance, kleur en wetenschappelijk. 

Er wordt nu met aquarel gewerkt in de tiende klas, en dat past goed bij de kernwoorden. Toch is deze 

techniek moeilijk te verbinden met de maatschappij.  

Daarom heb ik hier weer een lijst gemaakt met voorbeelden van wat voor mijn part ook goed past in 

de tiende klas: 

- De performancekunst van Marina Abramovic over relaties en respect 

- De Color Field Painting beweging met onder andere Rothko en Newman 

- Minimal Music uit de jaren ’70 en daarbij de vertalen naar visuele muziek (denk aan 

Kandinsky en Shonberg) 

- Lichtkunst met de kleurenleer in licht 

- Fantasia van Disney: vertaling van geluid en ritme naar beeld 

 

 

http://www.art2day.co.uk/
http://www.wga.hu/
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De elfde klas 

Bij de elfde klas staan woorden zoals talent, biografie, normen en waarden en afkomst en 

bestemming. 

Suggesties bij deze woorden zijn: 

- Idealistische kunst van onder andere Joseph Beuys 

- Persoonlijke challenges door middel van bijvoorbeeld videokunst of mediakunst.   

- Social art: over normen en waarden in jezelf en anderen 

- Stamboom fotografie: waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? 

- Persoonlijke projecten: talenten worden onderzocht 

- Abstracte schilderkunst: abstract denken letterlijk vertaald naar beeldend werk. 

 

De twaalfde klas 

Bij de twaalfde klas staan woorden zoals functioneel, architectuur, idealen, realiteit, creatief 

scheppend en zelfstandigheid. 

Suggesties bij deze woorden zijn: 

- Ontwerp van functioneel gebouw 

- Ontwerpen van de ideale toekomst 

- Zelfstandig een participatie project opzetten 

- Design ontwerpen: de balans tussen functioneel en conceptueel 

- Conceptuele kunst 

- Zelfportret schilderen/fotograferen: zelfreflectie 
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Bijlage 5: de didactische kant van het model 
Het model gaat over de inhoud van de kunstles en mist hierdoor de link met de 21e eeuwse 

vaardigheden. Deze vaardigheden hangen niet af van de inhoud van de les, maar meer van de 

opdracht en de werkvorm die er worden gedaan. Daarom zal ik hier de toepassing van de 

vaardigheden in de lessen toelichten. 

In hoofdstuk 1 zagen we dat in de meeste lessen in de 9e t/m de 12e klas havo/vwo er al wel een 

theoretische inleiding wordt gegeven met daarbij voorbeelden van hedendaagse kunstenaars. In 

sommige gevallen kregen de leerlingen ook tussentijdse opdrachten over kunstenaars als huiswerk. 

Dit sluit goed aan bij de denkvaardigheden. De leerlingen leren hierbij kritisch nadenken en 

onderzoek doen op de computer. Dit zou nog uitgebouwd kunnen worden naar complexere 

zoekopdrachten op het internet, zodat de leerling aan het probleemoplossend vermogen en de 

creativiteit werkt. De theoretisch inleiding bij die lessen zou in dat geval beter vanuit de leerling 

kunnen komen in plaats vanuit de docent. Wanneer je voor de werkvorm ‘presentatie’ zou kiezen 

zouden de sociale vaardigheden en samenwerking ook aan bod komen. 

In de tiende, elfde en twaalfde klas moeten de leerling een verslag schrijven over hun werkproces. 

Tot voor kort werd dit altijd op papier ingeleverd, maar waarom niet ook digitaal? Laat de leerling 

een blog bij houden, een vlog maken of beeldend kenbaar maken. Door breder te denken spreek je 

leerlingen met verschillende talenten aan en wordt de metacognitie vaardigheid behandeld en sluit 

je ook nog eens aan bij de visuele jeugdcultuur van de leerlingen. 

Dit zijn twee voorbeelden van het inpassen van de 21e eeuwse vaardigheden in de les. In elke les zijn 

er mogelijkheden voor het inpassen van deze vaardigheden, al is het maar tien minuten per les.  

Wanneer de docent bij het ontwerpen van zijn lessen hierover nadenkt en het meeneemt in de 

lessen, is de toekomst helemaal niet zo eng als we dachten want we zijn er klaar voor!  
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Bijlage 6: een voorbeeld les 
Ik heb deze les ontworpen aan de hand van het model voor up-to-date Vrijeschool Kunstonderwijs. 

 

Visie van Steiner 

In de negende klas stuitten de leerlingen op weerstand in hun binnen- en buitenwereld. Ik gebruik 

voor deze les de kernwoorden zwart-wit, contrast, protest en weerstand. 

 

Maatschappij 

Wanneer je deze woorden naar de maatschappij vertaald kom je al snel op racisme. Ik heb er hier 

voor gekozen om een stuk uit de documentaire ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman te laten 

zien. Dat om de leerlingen te laten inzien dat het nog steeds gebeurt. Om ook de link met de 

jeugdcultuur te maken heb ik een rap van Fresku laten horen: Zo doe je dat. Deze rap gaat over het 

racisme op de radio in Nederland. 

 

De kunstwereld 

Ik heb er voor deze les voor gekozen om posters van Amnesty te laten zien als link met de 

kunstwereld. Deze posters zijn door hele goede grafisch designers gemaakt en geven meteen het 

goede voorbeeld voor de grote opdracht. 

 

Het materiaal, de techniek 

Voor deze lessenserie zocht ik naar een techniek die doorzettingsvermogen vereist en waarbij de 

leerlingen het verschil tussen zwart en wit leren begrijpen. Ik heb voor het papier knippen gekozen 

omdat dit knippen/snijden vaak niet vanzelf gaat en je er goed bij na moet denken. Bij de eerste 

opdracht moet elke leerling erachter komen hoe werken met zwarte en witte vlakken werkt. 

 

 

 

 

Les 9e klas zwart wit 

 

Klas:  9 

Thema:  zwart wit, contrast, weerstand 

Materiaal: zwart en wit papier. 

Duur:  4-6 blokuren 

 

Les 1: 

Doel: de leerlingen hebben aan het einde van de les ervaring met zwart uitsparen voor wit. 

Deze les staat in het teken van oefenen met het materiaal.  

Eerst krijgen de leerlingen een korte introductie in het thema van de lessenserie: zwart wit kijken.  

Dan krijgen de leerlingen de opdracht om aan de hand van figuur 1 een voorwerp af te beelden. 
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  figuur 1 

Dit doen ze met zwart papier en schaar. Ze kunnen het voorwerp op het zwarte papier tekenen en 

daarna op het witte papier plakken. Zo werken ze met materiaal dat geen nuance biedt: je knipt goed 

of fout. 

Aan het einde van de les kijken we de film Thank you for smoking. 

 

Les 2: 

Doel: de leerlingen hebben aan het einde van de les een idee voor hun poster uitgewerkt op een 

ontwerpblaadje. 

De grote opdracht wordt uitgelegd. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een protestposter gaan 

maken in zwart wit. Ze mogen zelf kiezen waarvoor (enkele ideeën zijn: zwarte piet, aardbevingen in 

Groningen, kleren van de Primark gemaakt door kinderarbeid, geen wifi op school…) 

Ze gaan in de stijl van vorige les deze poster maken maar eerst moeten ze op een a4 papier een 

ontwerp maken. Het materiaal is vrij: ze mogen weer papier gebruiken maar ook houtskool of zwarte 

verf.  

Door enkele voorbeelden te noemen stimuleer je de leerlingen zelf met problemen te 

komen.Wanneer de leerlingen na een tijdje lekker aan de slag zijn en het wat rustiger is kan er 

eventueel een moment van ideeënuitwisseling komen. (denk aan speeddaten, presentaties, 

groepoverleg). 

Aan het einde van de les kijken we de film Thank you for smoking. 

 

Les 3: 

Doel: de leerlingen hebben aan het einde van de les hun ontwerp af en zijn begonnen met de poster. 

Deze les gaan de leerlingen verder met de grote opdracht.  

Aan het einde van de les kijken we de film Thank you for smoking. 

 

Les 4: 

Doel: de leerlingen zijn aan het einde van de les goed op weg met hun poster. 

De leerlingen gaan weer zelfstandig aan het werk. 

Aan het einde van de les kijken we de film Thank you for smoking. 

 

Elkaars werk analyseren reflecteren en dingen overnemen: 

Werk in tweetallen. Praat over de volgende vragen: 

- Waar gaat het poster over? Hoe kan je dat zien? 

- Is er duidelijk nagedacht over het zwart en het wit? 

- Wat werkt al heel goed? 

- Wat kan er nog beter? 
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Zo meteen is het de bedoeling dat je elkaars werk als uitgangspunt neemt. Die van jouw klasgenoot is 

het voorbeeld waar je naartoe moet werken. Wat zou je dan overnemen en wat zou je laten blijven? 

De docent zal aan het einde een paar mensen naar voren roepen die over elkaars bevindingen 

praten. 

 

Les 5: 

Doel: De leerlingen hebben aan het einde van de les hun poster af en evalueren op elkaars werk. 

De leerlingen maken deze les hun poster af. De leerlingen die eerder klaar zijn kunnen op de gang de 

posters gaan ophangen. 

Aan het einde van de les is er een moment voor evaluatie. Iedereen krijgt een blaadje waarop ze 

moeten opschrijven welk poster ze het mooiste vinden en waarom. Dit wordt nabesproken en zo 

wordt er een winnaar gekozen. 

 

Voorbeelden van protest affiches: 
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Bijlage 6: Transcriptie focusgroep 
 

Focusgroep uitgetypt 

 

Joanne Dan wil ik heel graag beginnen met een voorstelrondje en dat je vertelt over hoe jij 

je aan deze school verbindt en welke rol jij inneemt in deze focusgroep. 

 Marijtje Dat ik Marijtje ben en hier dus ongeveer tien jaar werk. Ik ben begonnen als mentor 

en nu steeds meer tekenen geef. En sinds twee jaar echt met eindtermen te maken 

heb voor het examen. En om heel eerlijk te zijn: ik heb het onderzoek niet gelezen. 

Zo zit ik hier. 

Eloy Dan mag je dat nu gaan doen. 

Iedereen gelach 

Hanna Ik ben Hanna en ik zit in 12vwo en ik heb altijd al heel erg van tekenen gehouden en 

ik, eh, heb in de lessen gezeten bij Joanne dus, eh, ja. 

Mariska Ja ik ben Mariska en ik zit in 12havo 1 en een beetje hetzelfde als Hanna, we 

hebben ook les gehad van jou en daarom zit ik hier. 

Eloy Nou ik ben Eloy, ik werk hier nu twaalf jaar in het begin ook als mentor en allerlei 

vakken gegeven en nu steeds meer alleen maar de tekenvakken en nu sinds twee 

jaar ben ik de vakgroepleider hier. 

Shanty En ik ben Shanty, ik geef nu ruim een jaar les hier. Teken en schilderen alleen in de, 

nou niet alleen in de onderbouw eigenlijk, nou vooral in de onderbouw. 

Joanne Oke. Uhm, dit onderzoek gaat grof gezegd over Steiner 2.0 of de vernieuwing van 

kunstonderwijs en nou heb ik, eh, mag iedereen beantwoorden wanneer die wil, eh 

van, eh, kunnen jullie vertellen van of jullie al bezig zijn met de vernieuwing van 

kunstonderwijs en kan je daar sprakende, eh sprekende voorbeelden van noemen? 

Eloy Ja ik ben er mee bezig, ik moet zeggen het was, hoe wel ik best wist wat je ging 

doen en er ook veel zelf toe heb bijgedragen tot wat je allemaal schrijft, dat het 

toch best even een klap in je gezicht is als je dus leest hoe het er bij staat. Eh, er 

moet echt nog wel heel veel gebeuren. Er is gewoon erg veel werk aan de winkel. 

En, en ehm, nou daar wil ik wel heel veel aan doen. Wat ik heel hinderlijk vind aan 

het onderwijs dat de werkdruk heel hoog is en dat ik heel veel lessen gewoon 

gewoon maar geef zoals ik ze gewend ben om te geven omdat ik gewoon geen tijd 

heb om goed na te denken van hoe zou ik het anders willen doen. Of hoe wil ik het 

veranderen. En wat ik in de praktijk doe is dat ik gewoon maar begin, en met wat er 

is en dan eh in de loop der jaren langzamerhand zeg van nou ga ik dit ombuigen en 

dat ombuigen. Wat wel betekent dat je een aantal jaren leerlingen les geven van 

jezelf eigenlijk vindt dit zou anders moeten of eh, ik vind het niet helemaal lekker 

lopen. Aan de andere kant is daar, geldt daar ook weer bij dat het ook wel goed is 

om eh, les te geven die niet lekker lopen om gewoon langzamerhand uit te vinden 

wat is er dan wel of niet goed aan. Ik ben nu net begonnen, ik dacht dat het 

geweldig was in de elfde klas, Gender Blender, dus hele vrouwelijke en hele 

mannelijke beelden en het loopt voor geen meter. Omdat het veel te dicht bij komt 

en heel eng is om een heel mannelijk of een heel vrouwelijk beeld te gaan maken. 

Dus ik ga dit nu snel afronden en die gaat de prullenbak in. Terwijl ik dat van te 

voren niet gedacht heb dat is ook de praktijk dat je gewoon dingen moet 
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uitproberen. En soms moet uitvinden van nou, dit werkt niet maar dan moet je het 

ook een tijdje doen om erachter te komen waarom het dan niet werkt.  

Marijtje Maar Steiner heeft ook gezegd dat wij als docenten zijn ontwikkelende en kinderen 

mogen dat zien want zij ontwikkelen zich daaraan. Dus als wij alleen maar zo 

prefect zouden doen, en perfect zouden zijn dan zouden we kinderen daar bar 

weinig van leren. Ik doe ook learning by doing. Experimenteel zoals jij dat doet en 

dingen gaan de prullenbak in of gaan mee en scherp ik aan. En sinds Shanty hier is 

en sinds jij hier bent en sinds we opnieuw naar bijvoorbeeld mavo traject kijken en 

ook al die invloeden met Emiel Heijnen van jou ben ik me helemaal bewust 

opnieuw van wat het van ons vraagt en gooi ik over al mijn opdrachten een nieuwe 

visie maar dat moet dus langzaam gaan ontstaan. Het is niet zo van Emiel Heijnen 

dit is de regel ga dat maar toepassen op al je opdrachten dus doe dat maar even zo. 

Maar wat precies wat Eloy zegt, ik herhaal nou de opdracht, probeer daar iets 

nieuws bij.  

Hanna Ja maar ik denk dat bijvoorbeeld de periode Etsen, is echt een heel goed uitgewerkt 

project dat waarschijnlijk al heel lang zo gaat en dat is dan iets dat dan vaststaat en 

leuk is en altijd werkt. Maar als je kijkt naar andere lessen. Dat fotoproject dat wij 

hadden, dan moest je een portret maken naast je schildering en dat vond ik heel 

leuk omdat je daar zelf heel erg je eigen ding mee kon doen. Of we hadden ook 

vorig jaar dat je een kunstwerk  van een kunstenaar moet gaan koppelen aan jouw 

werk en maar daar had ik nooit zo over nagedacht dat dat leuk zou zijn. 

Joanne Oke, dank je wel. Uhm. Ik ga even door naar de volgende vraag want deze discussie 

komt ook terug in de volgende vragen. Het was meer de introductie om te zien hoe 

jullie er in staan. Dank je wel. Ehm, In hoofdstuk 1 en dat is dan wat je misschien 

net hebt gebladerd hebben we het vooral over eh, wat mensen rond om Steiner 

hebben gezegd over de ontwikkelingsfase rond om kinderen ehm, kunnen jullie 

twee vertellen of jullie iets, oh wacht even hoor. Ik ga het even herhalen. In 

hoofdstuk 1 heb je kunnen lezen, wat er op dit moment behandeld wordt in de 

kunstles. Dus dat jullie al eigenlijk al hebben gekregen van negen tot twaalf. En 

jullie hebben natuurlijk voor kunst gekozen, met misschien alle twee een ander 

argument daarvoor en heeft, hebben die lessen voldaan aan jullie verwachtingen 

van het vak kunst? 

Iedereen  gelach 

Marijtje Eerlijk zijn hoor, wij kunnen er tegen. 

Mariska.  Nou het is wel grappig want ik had het er toevallig vanochtend met iemand over, 

want we hebben nu ochtendperiode kunstgeschiedenis. En ehm, ja vaak is ook 

mensen om me heen hebben er kritiek over dat we altijd een verhaal daarachter 

moeten bedenken en niet gewoon, ja ook gewoon kunst schilderen maar er moet 

altijd een gedachte achter zitten vaak als je iet maakt en waarom maak je het en 

wat voor een idee zit erachter. Maar eerst vond ik dat ook wel een beetje, ja dan 

dacht ik van ik wil gewoon lekker tekenen en maar maakt niet zo veel uit maar nu 

merk ik wel dat het eigenlijk juist heel belangrijk is wat voor verhaal je erachter zet 

want dat maakt het schildering of een beeld dat je maakt. Dus ik denk dat dat het in 

de loop der jaren wel meer zo is gegaan zoals, of leuker is geworden in de zin van 

dat ik het begreep. 
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Joanne  dus je verwachtingen zijn eigenlijk veranderd in de loop der jaren.  

Mariska Ja, ja.  

Joanne Oke. En jij? 

Hanna Nou ja, ik ben zelf ambitieus met tekenen en schilderen dus ik was, ik had, we 

hadden ook wel een moeilijke groep, nog met Bernie was dat in de negende en in 

de tiende en in tien hadden we een hele moeilijke groep met eigenlijk alle mensen 

die niet op het toneel wilden staan met muziek, toneel of dans en dus maar 

beeldend kozen omdat het zo makkelijk is. En dan zit je daar met nog drie meisjes 

die het leuk vinden. Nou als iedereen om je heen zit te krijsen en te roddelen over 

wie met wie heeft dan is dat niet zo effectieve kunstles. Dat was mijn idee altijd. En 

dat is niet heel veel veranderd moet ik zeggen, wel een beetje maar niet heel veel. 

Iedereen  gelach 

Hanna Dus ja, dat was voor mij wel jammer. 

Joanne En wat dacht je dan te leren in die kunstlessen van te voren? 

Hanna Nou van te voren dacht ik te leren, maar ik, ja weet je, toch een beetje de dingen, 

op school met de kunstvak is het vaak de dingen die thuis je kan doen, dus dan ga je 

met textiel ga je spinnen omdat je geen spinnewiel thuis hebt en op school ga je 

dan weet ik veel iets schilderen of tekenen wat je thuis niet zou doen en wat je bij 

kijk, voor mij zou dat best anders zijn dan voor andere mensen dus misschien. Dus 

wel dat je nieuwe dingen ging oefenen en leren en ik had best wel het gevoel dat 

dat niet altijd, bijna nooit, het geval was. En dat er soms te weinig vrijheid was 

gegeven. Dus bijvoorbeeld hadden we een keer zo’n 3d beeld gemaakt en dat was 

bij iedereen echt heel raar, dat was met ijzerdraad en met papier-maché maar ja, 

daar kon je helemaal niet zo veel mee want we wisten helemaal niet hoe dat moest 

en dan werd het allemaal maar wat en met andere opdrachten kreeg je gewoon eh, 

je moet iets met eh, leven doen, en doe maar wat. Ja, dat vond ik best wel lastig 

omdat je dan teveel ruimte krijgt of te weinig en dan bijvoorbeeld het etsen wat ik 

zei, etsen vond ik echt heel leuk. Dus dat is dan wel weer iets dat helemaal goed 

uitgewerkt is want daar kan je echt je eigen ding doen maar toch één techniek 

hebben. Dus etsen zou echt een goed voorbeeld zijn voor iets wat wel heel goed 

vond. Maar verder was het wel altijd het rustige uurtje van kunst, ja, dat was wel. 

Mariska Ja ik denk wel dat het klopt inderdaad dat als je dingen hier doet die je thuis niet zo 

snel zou doen, zoals etsen, maar bijvoorbeeld ook het boetseren waar we een 

periode over hebben gehad, dat dat sneller ook aandacht trekt van mensen omdat 

ja, dat is iets bijzonders. En dat leer je dan echt op school en en tekenen kan je in 

die zin ook thuis doen en ik denk dat het dan belangrijk is om heel erg te kijken van 

hoe kan je tekeningen beter maken of je schilderijen, want dat is dan weer iets wat 

je alleen op school kan doen. 

Hanna Ja dat je echt een techniek leert want ik heb, ik heb zelf toen met tiende klas, toen 

had ik geen idee hoe dat werkte met die kleuren en toen heb ik het thuis maar 

uitgezocht hoe dat werkte. Je kon het wel vragen maar het lijkt me ook best een 

goed idee als je dan echt leert hoe je dan kan opspannen en hoe je eh, een vlak van 

was maakt, een kleurveld van aquarel en hoe je gewoon van die basis dingen. Het 

lijkt mij heel leuk als je daar een paar lessen kan besteden. Want ik weet dat 

iedereen dat best wel mee kan pakken zoiets want dat kan je allemaal op je eigen 



45 
 

manier doen. Dus dat zou ik heel leuk hebben gevonden. Ook met acryl, heb ik ook 

eigenlijk nooit geleerd hoe je dat moet doen en wat een gesso is, ik had geen idee. 

En nog steeds niet en dat  had ik toch wel leuk gevonden als ik dat had gehad.  

Mariska Ja want ik denk dat je als je die verschillende dingen een beetje kan dan het ook 

makkelijker is om te kiezen, oh ik ga nu specifiek met acryl werken want ik wil dit 

laten zien. Dat je dan ook beter keuze kan maken, voor wat voor een materiaal je 

gaat gebruiken.  

Eloy Met acryl vonden jullie ook echt dat je te weinig techniek gekregen hebt? 

Hanna  mmmja 

Eloy zeg maar ja… 

Hanna Jaa 

Iedereen  gelach 

Mariska Het was vaak zo dat als veel mensen er wel mee bezig waren maar ik heb het 

gevoel gehad dat we die soort basis lessen hebben gekregen van waar je op moet 

letten of soms wel individueel dat werd gezegd van oh je kan beter licht beginnen 

achterop maar niet een algemeen iets van hoe je dat kan opbouwen.  

Hanna  Of dat je eerst met de achtergrond en dan met de details of dat je eerst eh, dat 

soort dingen leert. 

Marijtje Bij mij in de achtste heb je dat geleerd! 

Hanna Ja dat is wel weer waar 

Iedereen  gelach 

Joanne Ik ga daar even op inspringen. Shanty, zou jij kunnen vertellen want ehm, zij hebben 

verteld over de lessen die ze hebben gehad en ehm, zie jij een beetje hetzelfde met 

die technieken? Wat zou jouw ideaalplaatje daarvoor zijn? 

Shanty Ja dat vind ik een lastige eh, wat ik merk bij kunstlessen is dat je altijd een afweging 

moet maken waar je wel of geen aandacht aan besteedt. Klassikaal een techniek 

uitleggen is nog niet zo eenvoudig. Want hoe ga je dat doen? Als ik iets ga voordoen 

op een blad dan moet de hele klas daarom heen komen staan dus dat is gewoon 

praktisch een probleem. Ehm, daarom leek het mij ook zo’n goed idee om in het 

volgende lokaal zo’n projector te hebben dat je iets kan doen en dat het op het 

bord geprojecteerd wordt. Zodat je kan laten zien hoe je een schilderij opbouwt. 

Eh, ik ben op dit moment ook heel erg bezig met toewerken naar meer autonomie 

en meer vrijheid in je werk en dat betekent wel dat de leerlingen steeds meer 

keuzes maken voor welke materialen ze gaan kiezen. Nu in de zevende en achtste is 

het nog redelijk vast, dan moet je wel een basis geven. Dus dat is altijd zo’n 

afweging, van ja, je wil dat ze bepaalde technieken leren, maar je wil ook dat ze 

daar meer vrijheid in kunnen krijgen dus dat is denk ik een dilemma van elke 

kunstdocent, zou ik bijna willen zeggen.  

Marijtje Je wil iedereen natuurlijk even veel bagage meegeven, maar dat lukt gewoon niet 

altijd en dan denk ik dat individueel even wat feedback geven op iemands 

persoonlijke werk dat dat misschien beter werkt dan dat je klassikaal eh, in een hele 

groep uitlegt. Maar het blijft een dilemma. 

Joanne We gaan door naar hoofdstuk twee. Daar heb ik per klas eh, de ontwikkelingsfasen 

van leerlingen volgens mensen rond Steiner verteld en daar zou ik graag van jou, ik 

weet niet of je het al een beetje hebt doorgelezen hebt, ehm, graag willen weten 
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van, eh, in hoeverre herken je de ontwikkelingen in jouw klas eh, uit ontwikkelingen 

die Steiner heeft beschreven? Zie je die weleens? En kan je daar voorbeelden van 

benoemen?  

Marijtje Dat is een hele brede vraag. En dan voornamelijk op kunst gericht? 

Joanne Ja in de lessen die jij geeft. 

Marijtje Ja. Ehm, wat ik een hele duidelijke scheidslijn vind is het verschil tussen een 

zevendeklasser en een negendeklasser. In de achtste klas noem ik maar het 

tussengebied. Ik kan daar niet helemaal mijn vinger opleggen waar die dan 

behoefte aan heeft. En wij hebben daar dan en Steiner heeft dan, diepte werking 

als thema daar op geplakt omdat ze daar in de achtste klas meer behoefte zouden 

hebben aan dingen die waar zijn. Wetten, dus wetten van perspectief. Eh, die 

wetten zie je terug in de periode biologie. Het skelet is een vast gegeven, het vaste 

gegeven is een behoefte van een achtsteklasser. Dat is het enige dat ik bij de 

achtste klas zo kan zeggen. Een zevendeklasser kan je echt nog als kind zien en een 

negendeklasser echt als , als, nou dat vind ik heel duidelijk waarom etsen daar 

wordt gegeven, waarom daar de Egyptenaren komen. 

Joanne Kan je benoemen waarom? 

Marijtje In de negende klas hebben en ook wel de tweede helft achtste klas, dus vandaar 

dat ik dat zo’n tussengebied noem, zie je zo’n duidelijk dat men een extreem gaat 

kiezen om uit te proberen, of het is zus of het is zo. En dat hoort erbij. Sommige 

kinderen schieten helemaal door in de drugs, de ander helemaal in de negativiteit 

en de ander helemaal in de populariteit. Ze kiezen sociale subgroepen en gaan daar 

helemaal voor, het is een ontzettend zwart-wit jaar. En dan snap ik heel goed dat 

daar de Egyptenaren bij hoort en dan snap ik ook heel goed waarom Middeleeuwen 

dan niet te aan te dragen is bij zo’n groep. Want het gaat veel te veel over een 

wezen waar je wel of niet in gelooft, het is helemaal niet tastbaar. Het gaat alleen 

maar over God en kerken en dat werkt alleen maar lachers op de hand. Ik merk dat 

dat helemaal niet bij die leeftijd aan sluit. Een zevendeklasser vind ik echt nog een 

kind, daar kan je veel met kleur doen, vind ik altijd dus ik wil toch ook in de 

vakgroep voorleggen dat dat misschien het fenomeen kleur in de zevende klas aan 

bod expres zou mogen komen. Terwijl dat nu in de tiende onder Romantiek zou 

vallen. Ik snap dat aquarelleren onder Romantiek zou vallen, dat past heel goed. 

Maar ehm, kleur bij de kinderlijke kinderen, dat ja.  

Joanne Zou jij daar op willen reageren? 

Eloy Eh ja, ik zie dat totaal anders. 

Iedereen  gelach 

Eloy Eh, het was wel grappig toen ik dit zat te lezen, toen ik die blokjes zat te bekijken, ja 

dat vind ik heel vaag eigenlijk. En ik had meteen het idee, eigenlijk zou daar nu ook 

moeten kijken, juist ook wat andere vakken doen dus wat een hele heldere is, voor 

de achtste perspectief, en het skelet en de grammatica dus dat je allemaal dezelfde 

soort dingen in verschillende vakken krijgt, dat vind ik ook een heel sterk punt van 

de Vrijeschool dat dat door het leerplan door de verschillende jaren dat dat 

vakoverstijgend, dezelfde thematiek is. Maar voor mij kan je daarna alle kanten 

mee op. En is het meer een soort afspraak die je maakt: in die klas doe je dit en in 

die klas doe je dat. Wat ik wel heel erg herken, de zevendeklasser inderdaad nog 



47 
 

heel kinderlijk nog zijn, en heel jong en heel maar dat is ook logisch, die komen in 

een nieuwe school en alles is nog nieuw en spannend en leuk. Ik vind het uitstekend 

om daar de ontdekkingsreizen in past. Maar wat ik als een enorme breuk ervaar is 

van de negende naar de tiende juist. Maar dat heeft ook meer met de plaats in de 

opleiding te maken. Negendeklassers moet je echt nog orde houden en ben jij 

degene die bepaalt hoe de les loopt en vanaf de klas tien zie je dat voor iedereen 

begint door te dringen van oh er komt een examen aan dat is mijn pakkie-aan wat 

ik doe. En dat het lesgeven vanaf dat moment een stuk soepeler loopt. Dus dan 

hoef je niet verschrikkelijk op te letten. Alhoewel dat vandaag nog in de twaalfde 

nog een beetje een van mij moet komen dat ze aan het werk moeten gaan. Maar, 

daar vind ik wel een breuk liggen en voor de rest vind ik het sterk aan de Vrijeschool 

dat je dus een vast thema per jaar hebt en dat ook wel in verschillende vakken doet 

en daar zou ik, daar wil ik wel op door. 

Marijtje Maar waarom zeg je dan dat je totaal anders denkt dan mij? Want ik hoor nu 

gewoon dingen.. 

Eloy Nou dat jij tussen acht en negen een enorme breuk ziet en ik zie vooral tussen 

negen en tien een breuk.  

Marijtje Eh, want ik werk helemaal niet, amper in de bovenbouw, dus ik kan niet eens 

spreken van een nog een grotere breuk eventueel dus, scheidslijn die ik zie, ligt dan 

daar.  

Joanne Zouden jullie kunnen vertellen, want jullie hebben, hebben jullie het doorgelezen, 

die visie van Steiner? Hebben jullie dingen herkend, uit jullie vier jaar? 

Hanna Nou ik weet nog een uitspraak die Auke zei, Auke gaf ons gymles in de negende klas 

en die zei altijd dat hij de negendeklassers altijd zo leuk vond omdat hij een soort 

van tussen het een beetje volwassen waar je een gesprek mee kon hebben en het 

kind wat wel in ons zat. En ik denk dat dat ook best wel toe te passen is in de kunst 

want dat is dus ook wel dat dat je toch nog dat kinderlijke in mijn geval ook wel dat 

volwassen gesprek hebt. En daarmee denk ik dat het inderdaad, ik weet niet precies 

wat er bij de negende klas staat hier, ja en ik, maar ik weet niet, ja ik vind het zelf 

altijd heel lastig. Want het is inderdaad wel die ontwikkeling in de negende. 

Joanne Oke, en Mariska, jij? 

Mariska Ja ik denk dat het wel, ik kan nu niet zo goed bedenken hoe het voor mij was ofzo 

maar ik denk wel dat het heel erg uit maakt van in welke fase je zit wat je sneller 

opneemt en ook in de kunst. Dus wat je makkelijker te begrijpen vindt. Ik kan me 

inderdaad voorstellen dat je bij de zevende toch nog meer met kleur is ofzo omdat 

dat sneller binnenkomt dan technische stappen misschien. Alhoewel het wel 

belangrijk is om het alle twee te blijven doen.  

Joanne Ehm, ehm, We gebruiken even, Voor de docenten: gebruiken jullie die visie van 

Steiner, dus jij hebt Stockmeijer in je klas staan. Gebruiken jullie die ook om een les 

op te baseren? Of is dat meer, sorry dat was een gesloten vraag. Gebruiken jullie 

die ook lessen op te baseren en hoe dan? 

Shanty Ja ik heb gewoon eigenlijk het curriculum overgenomen zoals het hier was. 

Beginnen in de zevende met lijn vorm, eh, dus de opdrachten die ik aanbied gaan 

ook daar over. Ja dat daar kijk ik wel naar. Dus dat is,  is dat  een beetje wat je 

bedoelt? In de achtste is dat dan ruimte, wetmatigheden. Ja.  
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Marijtje Die leerlijn is dus gebaseerd op wat Steiner zegt maar ik heb dat boek zelf helemaal 

niet gelezen. Net als Shanty, heb ik dat hier gewoon overgenomen.  

Joanne  En waar haalde je die informatie dan vandaan? 

Marijtje Eloy en Bernie. Ja. 

Eloy Als je die Stockmeijer gaat bekijken is het toch wel wat erg. Maar wat ik 

bijvoorbeeld merkte: in de achtste doe je perspectief, in de negende doe je dan 

zwart wit tekenen, nou vanuit het leerplan en vanuit Stockmeijer helemaal is dat 

dus die bal natekenen door snijdingen van kubussen en en cilinders, 

schaduwplaatsen. Heel technisch. En ik merkte gewoon in de praktijk dat de meeste 

daar op een gegeven moment wel gehad hebben met als maar die constructies en 

tegelijkertijd was ik er vrij gefrustreerd over de werkdruk, dat ik gewoon niet de tijd 

had om iets anders te verzinnen, dus ik bleef het maar doen. Tot ik eigenlijk het 

gevoel had van nou er mag nu wel eens wat anders gebeuren dus ik ben met die 

zwart wit posters van jou heel blij, dat vind ik een erg goede aanvulling, dat is ook 

zwart wit en daar wil ik heel graag in door. Omdat toch op te gaan krijgen. Ik hoor 

jullie helemaal niets zeggen over, eh, hebben jullie Urban Legend gedaan? Dat is 

wat meer achter de computer zitten en filmpjes maken en … Jullie zitten maar te 

dingelen over meer schilderstechnieken en en en. 

Hanna Nee, die hebben we volgens mij nooit gehad. 

Joanne  Ehm, ik ga een Steiner vertellen en dan wil ik graag weten hoe jullie die in jullie 

lessen zien en hoe jullie die maken, eh, ‘één van de belangrijkste taken van de 

docent volgens Steiner is, om er voor te zorgen dat de leerlingen niet vervreemd 

raken van de echte maatschappij, eh, van de echte wereld en van de hedendaagse 

maatschappij. En dan is dus de vraag aan de docenten: hoe maak je in jouw lessen 

de link met die hedendaagse maatschappij en de hedendaagse kunstwereld? Kan jij 

daar iets over vertellen?  

Shanty Ja, ik volg natuurlijk dezelfde opleiding als jij. En dat eh, wat ik daar leer neem ik 

ook mee. Dus mijn lessen gaan vaak eh, sluiten vaak aan bij voorbeelden uit de 

hedendaagse kunstwereld. Maar gebruik ik gewoon kunst, actuele kunst en actuele 

thema’s uit de kunst. Dus eh, kunstenaars of werken of eh, exposities of iets 

dergelijks wat er op dat moment bij het thema past. Ik zoek dan wel een wat past 

bij het thema waar we mee bezig zijn. Dus als het over lijn gaat zoek ik iets met het 

thema lijn. Dus bijvoorbeeld, die heb ik jou misschien wel laten zien, die eh, hoe 

heette die nou ook alweer, die dolhofjes, eh labyrinten. In van eh,Engeland. Eh, en 

dan ga ik daarop de opdracht baseren. En een stukje kunst kijken, even reflecteren. 

Joanne En jij? 

Marijtje Eh, amper. Ja, heel erg. Eigenlijk ben ik daar nu pas sinds eh, met Emiel Heijnen, 

omdat jullie daar met je studie zo duidelijk mee bezig zijn, wordt ik me daar nu pas 

bewust van hoe erg ik dat eigenlijk niet doe. En hoe ouderwets ik maar heb 

doorgedenderd heb in een locomotief die al jaren reed. Dus eh, de voorbeelden die 

ik gebruik in mijn lessen, he, als ik een beeldaspect wil uitleggen. Ja, dan gebruik ik 

niet alleen hedendaagse kunst, dan grijp ik ook naar Da Vinci of naar een Ives Clein, 

maar dat is allemaal best wel lang geleden dus dat is niet zo hedendaags.  

Joanne Kunnen jullie vertellen hoe jullie dat ervaren in de kunstlessen? 



49 
 

Hanna Ja wat met die opdracht ook, eh, vorig jaar met die tekening moesten we ook een 

kunstenaar verbinden aan ons kunstwerk. Dus dat was sowieso wel, verder… 

Mariska Ja en je moest natuurlijk ook altijd een verhaal achter je schilderij, en dat laat vaak 

ook wel dingen die ik eh, dat waren niet per se kunstenaars maar wel dingen die op 

dat moment speelden en voor mij, ik weet niet of eh, volgens mij was het in de 

elfde iets met contact ofzo, ik weet het niet. Toen werd er ook wel veel over 

vluchtelingen verteld, dus toen ging het ook wel veel over wat er op dat moment 

speelt in de kunsten. 

Joanne Ja. Want dat is dan een mooi voorbeeld van een les, heb jij nog een voorbeeld van 

een les die je kan herinneren waar het wel of niet gedaan werd? 

Hanna Ehm, ik weet nog wel dat het soms, als je meer wat oudere kunst, Matisse ofzo, dat 

gebruikte, meer de kunstgeschiedenis enzo dat werd wel vaak in de lessen gebruikt. 

Maar ik weet niet of dat als hedendaagse kunst geldt… 

Eloy Hij is al wel dood … 

Iedereen  gelach 

Joanne En eh, ja, nee, ik ga verder naar het volgende kopje, want dan maak jij (Marijtje) 

nog het model mee. Over het model: het model dat ik maakte voor dit onderzoek, 

helpt de docent om de link te maken tussen de visie van Steiner en de hedendaagse 

kunstwereld. Eh, hoe, in hoeverre denken jullie, de docenten, dat dit model gaat 

helpen om die link te maken. Voor jouw lessen.  

Marijtje Ik vind dit heel logisch. En ik, je model klopt denk ik. Wat Eloy al gezegd heeft: 

tijdsdruk en vaak ga ik toch maar doen wat ik al deed. En even een hedendaagse 

expositie erbij uitzoeken, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus waar wat ik 

laatst dacht: goh ik zou mij zo graag als vakgroep op de een of andere manier 

abonneren op eh, alle flyers van alle musea uit Haarlem en omstreken dat wij alles 

weten wat hier in omstreken gebeurt zodat wij daarop kunnen inhaken en kinderen 

kunnen inspireren om eventueel daar heen te gaan. Of makkelijker een uitje te 

kunnen organiseren. Dus dat het dus echt Haarlem en omstreken is, dus dat je er 

met de fiets of de bus heen kan of dat het niet een te grote drempel is van oh 

helemaal naar Amsterdam en Maastricht al helemaal niet. Dus zo iets zat ik te 

denken. Dat we het ons zelf en die kinderen iets makkelijker maken om zo in het 

hier en nu bezig te zijn. 

Shanty Zou het jou helpen als Joanne en ik dus een aantal lessen vormgeven, want ik ben 

ook met dit thema bezig met mijn onderzoek waarin je dus al eh, ja, bij de bronnen 

komt. Want er zijn gewoon best wel bronnen, die zijn er gewoon. Zodat je er niet 

zelf naar opzoek moet maar dat het gewoon aan de hand van een thema daar 

gewoon ligt. Zou je het dan makkelijker toepassen? 

Marijtje Ja enorm. Want wat je laatst zei over eh, filmpje van stoelen maken van bomen, ik 

heb dat meteen kunnen gebruiken en toepassen en in mijn eigen vorm kunnen 

gieten. Eh, maar dat helpt enorm, ja.  

Joanne En, daarop verder gaande zit er in de bijlage zitten ook links naar blogs van 

bijvoorbeeld de Volkskrant, ja cultuurblogs. Zouden dat soort links jou ook kunnen 

helpen om dat meteen makkelijker in je lessen te stoppen? Of heb je dan nog meer 

input van je vakgroep nodig?  
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Marijtje Nee, ik kan, zo’n tip van één filmpje, daar kan ik zelf heel veel mee. Daarvoor ben je 

een professionele docent in je vakgebied vind ik, dat je maar dit merkt en oh baf: 

meteen een didactisch idee. Ik zou daar bijvoorbeeld niet kunnen voor een ander 

vak, want je moet mij dat niet vragen te doen voor een periode biologie. Ik vind dat 

als je een professionele docent bent en je krijt in jouw vakgebied een dingetje 

inspiratie dat je daar vooral vakdidactisch iets mee zou moeten kunnen en dat kan 

ik. Dus dat is goed. 

Joanne En heb jij die linken in de bijlages gezien? Kan jij daar iets over vertellen? 

Eloy Nou ja mijn tactiek is dat eh, ik ben hier dus heel blij mee, is dat ik eh, maar ik ben 

ook wel een flegmaat, ik wil gewoon een aantal vaste lessenseries hebben waar dit 

gewoon automatisch inzit. En die dan ook jaar in jaar uit kunnen gaan gebruiken. 

Want je blijft toch houden dat je die eh, dat je die werkdruk hebt en bijvoorbeeld 

de periode etsen van mij is gewoon uitrusten. Want daar hoef ik niks meer voor 

voor te bereiden. Dat staat gewoon als een huis en ik weet wat wel werkt en wat 

niet werkt en dat is voor mij, dan kan ik ondertussen heel veel andere dingen gaan 

regelen. Ik kan ook dan weglopen uit de klas om dingen te gaan doen. Ja dat loopt 

wel. Daar hoef ik niet bij te blijven. Bij andere lessen lessen lukt dat dan niet. Als die 

andere lessen ook een tijd draaien dan ehm, dan gaat dat daar ook lopen en dat is 

een soort truc om dan weer op andere vlakken te vernieuwen. Dus ik heb er heel 

erg veel aan. Maar ik geloof er wel heel erg in, zeker voor mijzelf, om daar hele 

vaste blokken in de te maken. Bijvoorbeeld dat eh, Urban Legend, dat is nog niet 

klaar. Maar daar ga ik ook aan door sleutelen totdat die staat als een huis, voor 

mijzelf. Dan wordt dat ook een pauzemoment. Qua voorbereiding en nakijken.  

Joanne  We gaan door naar het volgende kopje, we razen er een beetje doorheen, maar dat 

is ook om dat we aan de gang moeten blijven. Dan ga ik nog één vraag aan de 

docenten en dan mogen jullie daarna weer. Eh, het model gaat ook in op Onderwijs 

2032, eh, dat is het onderwijs van de toekomst, opgesteld door de onderwijsraad. 

In hoeverre gebruiken jullie die 21e-eeuwse vaardigheden die daarbij horen al in 

jullie lessen? Eh, punt.  

Marijtje Waar staat dat? 

Joanne In hoofdstuk 3. Hebben jullie dat gelezen. Shanty, kan jij daar wat over zeggen? 

Shanty Ik heb het niet helemaal gelezen moet ik zeggen, maar ik heb wel eh, vorig jaar een 

klein onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden, de mogelijkheden daarvoor in de 

kunstonderwijs. Dus die pas ik nu inderdaad zo veel mogelijk toe en dan met name 

dingetjes als creatief denken, kritisch reflecteren, feedback geven en ontvangen, 

samenwerken, eh, en ook op het punt van mediawijsheid daar mis ik nog de 

facilitering. Dat zou ik heel graag doen, om daar wat meer eh, aandacht voor te 

hebben. Want daar ligt voor kunst ook een groot gebied, wat we kunnen gaan 

inzetten. Dus dat lijkt me heel erg leuk om misschien ook in de toekomst misschien 

een aantal computers en een Adobe pakket aan te schaffen. Zodat wij daarin een 

rol gaan spelen.  

Hanna Hoe zie je dat dan voor je? 

Shanty Media wijsheid?  

Hanna Ja 
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Shanty Kunstenaars zijn altijd eigenlijk een, die spiegelen altijd wat er in de maatschappij 

gebeurt. Ook wat er gebeurt op het gebied van wetenschap en techniek. En ik denk 

dat, er zijn heel veel kunstenaars, die gebruik maken van de techniek. En er zijn ook 

een aantal kunstenaars die kritisch zijn over het gebruik van techniek en daar ook 

kunst over maken. Ik heb daarmee al wat dingetjes behandeld met de leerlingen. Ik 

had als thema de maakbare mens, ken jij ook wel. En daarin is eigenlijk de vaag aan 

de leerlingen, van wat vind je daarvan dat er steeds meer eh, mogelijk is en en 

waarin is dat nog ethisch verantwoord en waarin niet? En hierbij was de opdracht 

van: bedenk nou eens zelf een app die je op je lichaam kan bevestigen wat jou een 

speciale talent of krachten geeft van een dier. Dus hadden we als voorbeeld 

bijvoorbeeld Spiderman, die helden allemaal he, ja we hebben daarnaar gekeken, 

van goh, wat komt er allemaal bij je op? En hoe zou het zijn als het echt was? Van 

die Japanse kunstenaar. Die heeft bijvoorbeeld oortjes ontworpen, die zitten op 

een diadeem, daar zit een sensor op en die leest je hersengolven. Dat is best wel 

interessant. Dan gebruik je dus iets van een dier en dat pas je toe op een mens. En 

dat is heel raar. Daarin maak je mensen maakbaar. Waar ligt de scheidslijn en hoe 

ver ga je. 

Joanne Als je over ict hoort of mediawijsheid of medialessen, hebben jullie dat dan gehad 

en hoe zouden jullie hebben willen gehad? 

Hanna Hebben we niet gehad volgens mij. Maar bedoel je met mediawijsheid van wat je 

wel en niet moet geloven op het internet? 

Joanne Nee meer media op het gebied van kunst. 

Shanty Hoe je er mee om gaat. 

Joanne En wat voor een mogelijkheden er zijn 

Mariska Nee niet echt. 

Joanne Zouden jullie dit willen en zo ja, hoe? 

Mariska Maar bedoel je hoe je er mee om gaat of dat je echt technieken, of wat jij net zegt, 

dat je techniek gebruikt om kunst te maken?  

Joanne Ja vooral dat laatste. 

Shanty Ja zou je het leuk vinden om een les monteren te krijgen of om 

fotobewerkingsprogramma’s te leren begrijpen. 

Mariska Nou dat merk ik nu wel, laatst moesten we inderdaad ook foto’s maken. En daar 

heb ik ook best veel aan Photoshop gedaan. Maar ik merkte dat ik dat ook echt leuk 

vond. Dus misschien kan je dat wel meer in de lessen doen, ook met fotografie. 

Hanna Het is natuurlijk ook de laatste jaren pas opgezet, en wij hebben dat niet echt 

gehad. Natuurlijk zijn er scholen waar dat misschien wel meer is maar die zijn wel 

(onverstaanbaar). Het is ook wel een verschil want een paar jaar geleden had  niet 

iedereen een smartphone dus. 

Marijtje Ja dat deed je alleen op de kunstacademie. 

Eloy Nee maar dat is dus wel grappig want ik heb die Urban Legend samen gemaakt met 

iemand die op het Nova College werkt, en we sturen elkaar weleens 

leerlingenresultaten toe en dat gaat daar een stuk harder en veel makkelijker en 

veel sneller. Omdat die veel harder trekken. Dat Vrijeschool leerlingen nog heel 

naïef zijn en er nog heel jong in staan. Dat is echt als je de voorbeelden van Nova, 

kan ook een leeftijd verschil zijn.  
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Marijtje Er zijn ook heel veel antroposofische ouders die thuis niks hebben hoor, echt waar. 

Kinderen die zonder computer zonder televisie opgroeien. 

Eloy Ja, nou het valt dus echt op dat ik denk van nou daar is daar is echt wel achterstand 

in te halen. Precies waar jij je ding mee begint, dat jij met je boekbind en je 

aquarelletjes en schilderijtjes op de kunstacademie komt en dat je, ga maar even 

achter de Apple zitten en dat je denkt dat je nauwelijks weet hoe je ‘m aan moet 

zetten.  

Marijtje Op het Nova College is het ook wel een hele andere doelgroep. Ze komen misschien 

ook uit een hardere wereld. Dat zijn vaak wel kinderen met problemen die op het 

Nova terechtkomen.  

Eloy Dat is ook zeker zo, en ze zijn ook ouder. Dus dat is ook niet helemaal een eerlijke 

vergelijking. 

Joanne Maar als je daar op door zou pakken, hoe zou je dat dan ideaal zien in jouw lessen? 

Eloy Ehm, nou dat was voor mij nogal een eyeopener, ik dacht dat ik heel veel 

ontzettend veel moderne hippe dingen wist te breien en dat was ook veel 

kunstenaars. Maar toen ik die lessen van Emiel Heijnen zag dacht ik oei dat kan nog 

wel een tandje verder.En dat moet ook eigenlijk wel. Dat moet er nog bij.En eh, ik 

ga inzetten op dat het in de nieuwbouw daar in het tekenlokaal dat daar in ieder 

geval tien Apples komen te staan. Ook voor wat jij zegt dat Photoshop veel beter 

behandeld kan worden en ik zat ook nog een beetje door te piekeren, want jij zit 

enorm met dat schilderen dat je dat heel vakmatig en heel goed wil doen, ja dan is 

het toch ontzettend handig om een computer in de hoek te hebben zodat je het op 

Youtube kan opzoeken. Heel veel dingen worden daar ook uitgelegd. Ook op dat 

vlak kan het een enorme boost geven.  

Shanty Gepersonaliseerd leren eigenlijk. 

Eloy Ja, en dat je, kijk want, zoals jij met dat schilderen omgaat zijn er niet veel, en jij ook 

trouwens. Als je dat klassikaal allemaal gaat doen, want dat is wat ik bij die negende 

merkte, die dobbelsteen tekenen, twee derde zit een beetje van ‘mijn God laat 

maar zitten’ terwijl een klein clubje het leuk vindt om te leren hoe dat echt moet. 

En dat is met computers ook veel beter te doen. En daarnaast gewoon dat je 

mediawijsheid, dat is een belangrijk vak. Dat past ook heel goed bij kunst. 

Joanne Dan wil ik nog heel even op het model terug pakken want daar zijn we eigenlijk veel 

te snel langs gegaan. Zouden jullie die even voor jullie willen nemen en dan. Het 

model is dus gebaseerd op het model van Emiel Heijnen. En ik zou graag eerst van 

hoe jullie tweeën willen horen of dit model ehm, in te passen is en zo ja hoe je dat 

gaat doen en zo nee wat er nog beter kan. Jij bent er al wel mee bezig Shanty… 

Shanty Ja… ehm. Nouja wat ik wel goed vind aan jouw model wat er in het model van Emiel 

Heijnen niet staat is materiaal en technieken. Eh want dat vind ik toch ook wel een 

kern van ons vak, dat kan je niet zo maar weg laten. Het is niet alleen maar in het 

denken, het is ook in het doen. Dus ik denk dat het goed is om dat dat er ook in 

jouw model zit als apart onderdeel. Omdat het dan wat meer compleet is. 

Joanne En jij Eloy? 

Eloy Ja ik blijf er mee zitten dat ik de kernwoorden van Steiner, dat ik dat nog een heel 

vaag verhaal vind eigenlijk. Ik vind het moeilijk om daar uit te halen ‘en dat doe je 

dan in dat jaar en dat doe je dan in dat jaar’ . Want dat vind ik missen bij Emiel 
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Heijnen dat het voor een lessenserie heb je heel veel handvatten om dat goed te 

doen maar een curriculum door de jaren heen, daar vind je bij hem niet veel 

aanwijzingen. Dat hoop ik dan bij Steiner te vinden, maar zoals de woorden zoals jij 

ze nu hebt heb ik nog niet echt dat ik denk van oja, dat ga ik de negende doen en en 

dat ga ik in de tiende doen.  

Joanne Wat zou jij nodig hebben om dat beter … 

Eloy Ja, ik zat te denken dat je ook naar andere vakken kan kijken, van wat doen andere 

vakken in de negende, wat doen andere vakken in de tiende, dus dat je daar 

gewoon ook naar biologie en nederlands en scheikunde gaat kijken. Ik denk dat je 

er dan meer grip op krijgt. Ehm, en verder gewoon met de hele vakgroep gaan 

experimenteren en wel gaan afspreken dat je in de zevende klas gaan we dit doen 

en in de achtste klas gaan we dit doen. En dan gewoon tijd en ruimte om uit te 

wisselen van wat werkt wel en wat werkt absoluut niet. Dus het is ook gewoon door 

de jaren heen bouwen daaraan. 

Joanne En als jullie het model bekijken, zouden jullie dan blij worden van deze lessen? 

Mariska Nou ik vind inderdaad over die materialen en zo, het lijkt me wel leuk als die wat 

breder worden gezien. Laatste jaren hebben we vooral geschilderd. Daar misschien 

dat dat iets breder wordt, misschien op andere materialen gaan schilderen of daar 

nog iets meer … 

Hanna Ja weet je, het is gewoon persoonlijk hoe je daarover denkt merk ik ook. Ik zat 

laatst te denken dat je zeker in een klas heb je een best wel grote differentiatie aan 

mensen en wij zitten dan heel erg aan de fanatieke kant van het tekenen en ik denk 

inderdaad dat het ook goed is om toegankelijkheid in de (onverstaanbaar) te geven. 

Omdat ik het best wel fijn vind om zonder thema te werken omdat ik tekenen voor 

mezelf gewoon heel leuk vind. Maar met een thema kan je ook juist denk ik mensen 

enthousiasmeren die het thema leuk vinden in plaats van het tekenen. Het thema 

maakt dat het tekenen leuk. En ja, ik zie wel duidelijk, ik snap wel wat die 

kernwoorden een beetje zijn. Dat is ook lastig om dat het voor iedereen een beetje 

is, voor elke klas ook weer anders hoe ze reageren op de manier van lesgeven. Dus 

ik denk dat het ook gewoon heel lastig omdat je niet altijd alles kan doen. 

Joanne Ik heb in die bijlages een aantal tools gezegd. Dus inderdaad die kernwoorden die je 

eruit kan halen, maar ook eh, plekken waar je maatschappelijke thema’s kan 

vinden. En dan zou ik heel graag van jullie nog wat verbeterpunten of of 

aanvullingen willen hebben op die punten. Dus dat is vanaf bladzijde 25 tot en dan 

zijn dat dus die bijlages. Dus dat zijn dan de plekken waar docenten hun thema’s of 

hun technieken kunnen vinden. Ik heb er al een aantal gezocht maar ik vroeg me af 

of of jullie ook mooie aanvullingen daarop hebben. Het is natuurlijk heel breed. 

Hanna Die ArtPeople ken ik zelf heel goed en die vind ik heel leuk. Er staat heel veel op, is 

heel leuk dus. Verder, even nadenken hoor.  

Eloy Ik heb vaak dat ik verzuip in de hoeveelheid van wat je dan allemaal vindt en ik 

geloof ook erg in een electronische leeromgeving. Ik heb die site zelf gebouwd 

omdat, dat er dan een kant en klaar pakket is waar je gewoon meteen op kan terug 

vallen. Dat je niet hoeft na te denken en je les staat klaar, punt. En niet dat dat een 

dictaat moet zijn voor iedereen, maar dat het een soort pakket is waa je in ieder 

geval vanuit kan gaan. En daar wil ik ook erg hard aan gaan werken dat dat er ook 
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echt komt. Maar wel bedoeld als eh, vluchthonk zeg maar niet als ‘dit moet je 

doen.’ 

Shanty Ja ik vind het wel een goed idee, ik denk dat we, wij ook daarmee bezig zijn. Je hebt 

het natuurlijk niet in een paar maanden gedaan, dit is zo veel. Om dat voor alle 

jaren te doen. Maar ik denk, voor mij is het heel prettig, zo’n lijst met bronnen 

omdat ik het, ik ben heel impulsief. Dus bijvoorbeeld van de week ook, toen 

bedacht ik opeens, ik had een les over licht en schaduw in de achtste, over diepte 

werking. Toen dacht ik, nou ik wil eigenlijk wel iets met lichtkunst doen. Dat bedenk 

ik dan het weekend en dan moet ik dat gewoon even snel in elkaar draaien, maar ik 

vind dat wel prettig als ik gewoon op het moment zelf kan kijken van waar heeft de 

klas behoefte aan, wat vind de klas leuk, waar heb ik behoefte aan en dat er dan 

zeg maar bronnen zijn waar ik makkelijk toegang tot kan vinden. Ik heb ook zelf 

heel veel, op Facebook heb ik allemaal dingen geliked, ja van die kunstdingen en 

dan komen er ook regelmatig iets voorbij en dat sla ik dan op en dan ja, op een 

gegeven moment denk ik van o ja, die heb ik nog en pak ik zo’n filmpje daar van 

daan. Een soort database, misschien is dat het ook gewoon: een soort database 

met allerlei bronnen waar je op kan terug vallen.  

Hanna Ja want dan hoef je er ook niet per se naar te zoeken, want als je soms iets tegen 

komt kost het niet zo veel tijd.  

Mariska Ik heb voor lessen ook vaak Pinterest gebruikt, omdat je daar heel makkelijk kan 

zoeken op bepaalde kleuren of thema’s en je gewoon heel veel krijgt en er vaak ook 

nog een website aan zit. 

Joanne Ehm, een na laatste, is de voorbeeld les, is op bladzijde 32. Dat is een les in de 

negende klas en eh, hebben jullie deze doorgelezen? 

Hanna Nee 

Joanne Oke, als jullie dat even doen dan ga ik eerst Eloy vragen. Dan kunnen jullie daarna. 

Eloy, zou jij deze les willen geven, en dat heb je eigenlijk al verteld, en waarom? 

Eloy Eh ja. Nou wat ik dus zei, dat het dus een hele nieuwe ingang geeft in de negende 

klas en het is wel zwart wit dus in die zin sluit het ook inhoudelijk aan met de 

thematiek waar er mee bezig gehouden is. Het gaat ook over hele strakke 

wetmatigheden en hoe je grafisch, dus het sluit ook mooi aan bij de andere 

vakoverstijgend. En eh, wat ik nog wel heel grappig vind, dat ik eh, dat jullie veel 

beter geleerd hebben om een opdracht beter op te delen in kleine subopdrachtjes. 

Dat ik geneigd ben om gewoon een algemeen verhaal te vertellen en ga nu maar 

aan het werk. Dat is een soort zwart gat. Ik vind mezelf wel weer heel goed daarna 

in de persoonlijke begeleiding, dat ik eh, oja jij gaat die kant op en dat ik dan 

meteen vijf kunstenaars weet, kijk hier naar en kijk daar naar. En dat is natuurlijk 

ook goud waard. Maar die opbouw, van eerst even een oefeningetje en dan nog 

even speeddaten dat is, dat leer ik er weer van en dat ga ik wel meer proberen te 

doen. Dat heb ik zelf nooit zo gehad.  

Joanne En Shanty, in hoeverre vindt jij deze les dan een goede link tussen de visie van 

Steiner en de hedendaagse kunstwereld en maatschappij?  

Shanty Eh, ja in die zin is het natuurlijk een goede link, want het gaat en over het zwart wit 

van klas negen, over het zwart wit denken en het sympathie/ampathie verhaal, en 

het gaat over de, echt de daadwerkelijk, hoe het in affiches gebruikt wordt. Dat 
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vind ik wel sterk. En wat het dus ook doet als je er naar kijkt. De zeggingskracht van 

zo’n contrast. 

Hanna Het lijkt heel erg op Banksy, ook heel erg.  

Eloy  Ja. 

Hanna (onverstaanbaar). 

Shanty Ik denk dat het goed aansluit. 

Joanne En zou je nog verbeterpunten hebben? 

Shanty Ik heb ‘m eerlijk gezegd niet helemaal goed doorgelezen en ik geef ook geen les aan 

de negende klassen. Dus dat vind ik best lastig. Zou ik zo even niet weten. 

Eloy Ik had ze al een beetje in mijn Powerpoint gestopt, eh, dat je dus die beeldaspecten 

wat explicieter uitlegd. En eh, mijn stukje, dat je wat meer tijd neemt om goed naar 

die affiches te kijken sowieso. Dat je daar wat meer tijd voor neemt dus die 

inleiding wat uitgebreider doet. 

Shanty Misschien ook aan de hand van wat vragen die je aan de leerlingen kan stellen, 

zodat ze iets gerichter kijken. 

Eloy Ja wat ik dus gedaan heb, ik heb al die affiches bewerkt en al die teksten eruit 

gegooid en dan zie je alleen het beeld en dan vragen: kan je aan alleen het beeld 

zien waar het affiche over gaat?  

Shanty Ja ik vond het leuk  hoe je dat deed, ik heb toevallig zijn les geobserveerd, ja. Dat 

was goed.  

Hanna Ja je kan ook een soort van vraag stelt van: wat frustreerd jou aan de maatschappij, 

wat vind je lastig? Dat ze daar zelf een beeld bij kunnen creeëren.  

Joanne Dan sluiten we af met jullie. Als jullie zouden kunnen kiezen tussen deze les en de 

les die jullie hebben gehad in de negende, welke zou je dan kiezen. 

Hanna Dat weet ik echt niet meer. Ik heb eh, … 

Eloy Dat was Bernie nog natuurlijk 

Mariska Ja ik zat ook in mijn examenjaar, dus ik weet niet of dat ook anders is, van de mavo. 

Dat was dat voor jaar. Dus ik weet niet in hoeverre dat dan anders is. Maar wat 

denk ik wel leuk is, dat als het een hele duidelijke onderwerp heeft en het niet al te 

lang duurt dan is het soms leuk daar aan te werken omdat je dan in één keer iets 

maakt en het dan ook weer afsluit. En ik merkte soms dat het bij andere 

opdrachten dat het soms een beetje te langdradig was en nog een les. Dan kan je 

natuurlijk altijd weer beter in wat je maakt. Maar soms is het ook fijn om in een 

thema één duidelijk ding te maken. En niet al te veel.  

Hanna Ja mij lijkt het ook wel een leuk les. Je kan het jezelf heel makkelijk of juist heel 

moeilijk maken. Voor iedereen is het weer anders. Daarom denk ik dat het een hele 

goede les is.  

Joanne Dan is het standaard afrondings verhaaltje, is eh, stel, je gaat vanmiddag nog met 

de directeur praten over wat er hier net gebeurt is, afgelopen uur. Eh, wat zou je 

dan vertellen? Dus dat is eigenlijk een kort samenvatting. Wil jij beginnen Eloy? 

Eloy Dat ze ontzettend goed bezig zijn. Ja maar dat meen ik echt wel. En vrij 

fundamenteel bezig zijn om te kijken we moeten met dat curriculum. En eh, dat ik 

toch weer een aantal dingen gehoord heb van die ik zelf niet had bedacht dus die 

wil ik wel gaan inbrengen. En dat het daar dus mee verbetert. Dat vind ik echt wel 

een belangrijke: dat je dingen hoort die je zelf niet bedenkt, dus dat je daarachter, 
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want ja, als je heel lang zelf bezig bent wordt je steeds blijer met jezelf en dan denk 

je wat doe ik het allemaal geweldig, athans, zo werkt het bij mij wel. En ja, dan is 

het heel goed om, en ik zie het bij andere ook heel vaak en dan denk ik van nou… 

kan nog wel beter. Dus dat vind ik er heel goed aan. 

Joanne Oke, dank je wel. Shanty? 

Shanty Eh ja. Ik vind ook dat we erg goed bezig zijn, ook al kom ik net om de hoek kijken 

maar ik eh, ik vind het erg positief hoe we eh, nadenken over de ontwikkeling van 

ons vak en het curriculum. Wat ik wel tegen de directie zou willen vragen, heel erg 

beleeft en lief, is of er meer mogelijkheden zouden zijn om het voor ons een 

moment te faciliteren waarin we met elkaar vakgroepoverleg kunnen hebben over 

de ontwikkeling en over hoe wij deze lessen ervaren. Bijvoorbeeld tijdens pv een 

paar, al zou het maar één keer in de maand zijn of één keer in de twee maanden 

dat je even het met elkaa er over kan hebben hoe het nou gaat. Want we zien 

elkaar te weinig vind ik. Eh, dat zou ik zeker vragen. En natuurlijk ook, de 

faciliteiten.  

Joanne En dan wat zou jij tegen de directie zeggen? 

Hanna Nee, ik denk dat ik het heel leuk vind om zo de achtergrond te zien van die lessen 

en dat ik ook wel zie dat er, want ik weet natuurlijk, mijn moeder is ook docent en 

ik zit soort van , al die docenten in mijn leven … Dus ik weet, weet je , ik herken het 

natuurlijk, ik weet wat er achter zit. Maar dit is weer op een andere manier en ik 

vind het ook leuk dat je dan zien dat er samenwerking is. Want ik geloof zelf altijd 

dat dat heel goed is. Ik vond het leuk dit. 

Mariska Ja ik heb ook een beetje van dat er uberhaubt over gesproken wordt wat er 

allemaal in de les voor komt en ook met leerlingen enzo. Ik denk dat het ook 

belangrijk is om leerlingen in die zin erbij te betrekken omdat het dan altijd 

interessanter wordt om er mee bezig te zijn. Dan vind ik het ook leuk om te horen 

wat er allemaal speelt, en wat er misschien gaat veranderen.  

Joanne Yes. Dank jullie wel allemaal, echt heel fijn. 
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8. Kritische reflectie 
Kritisch-reflectief competent 

Vanuit de vakgroep beeldend van het RSC kwam dit jaar de vraag of ik mijn onderzoek zou kunnen 
richten op het beeldend curriculum, hetgeen onduidelijkheid schepte bij de docenten.  
In eerste instantie sloeg ik dit aanbod af: ik had een eigen idee qua onderzoek en dat moest en zou ik 
volbrengen. Dit zorgde ervoor dat ik veel vertraging op liep, want het onderwerp bleek niet relevant 
op mijn stageschool. Uiteindelijk ben ik toch ingegaan op hun voorstel. Doordat ik in mijn onderzoek 
diep ben ingegaan op de onderbouwing van up-to-date Vrijeschool kunstlessen werd mijn eigen 
onderwijspraktijk een stuk duidelijker. Zeker omdat ik de theorie van Steiner meteen kon signaleren 
en toepassen in de klas. Ik merkte echter ook dat ik het soms niet eens was met de visie van Steiner.  
 
Omgevingsgericht competent 
Een groot deel van mijn onderzoek was de ‘ontwikkelingen in de kunsteducatie en daarmee de 
ontwikkelingen in de maatschappij.’ Het was leerzaam om te lezen hoe het onderwijs sinds de eerste 
Vrijeschool weinig is veranderd en hoe ingewikkeld dat is om te veranderen. Ook was het waardevol 
om te lezen wat er dan wel gebeurt aan vernieuwingen: vanuit de overheid maar ook vanuit de 
docenten om mij heen. Ik heb op mijn stageschool geprobeerd om de 21e eeuwse vaardigheden in 
mijn lessen te stoppen en elke les aan de thema’s in de maatschappij op te hangen. Dat had veel 
overeenkomsten met mijn onderzoek want ook hier merkte ik hoe moeilijk het was om verandering 
in je lessen aan te brengen. Op een school zit je zo vast aan de structuur die daar gangbaar is dat je je 
zal moeten aanpassen. 
 
Artistiek competent 
Toen ik uiteindelijk bij het ontwerponderzoek aan kwam kon ik mijn creativiteit en vakkennis  
gebruiken om het model en de bijlages vorm te geven. Het was leuk om met mensen te praten over 
het model. Toch vind ik dat ik dit stuk beter had kunnen doen. Ik ben te lang bezig geweest met het 
literatuuronderzoek waardoor de artistieke competentie te weinig ruimte en tijd kreeg. Wanneer ik 
hier twee maanden eerder mee was begonnen was ook dit deel van het onderzoek gegronder 
geweest en rijker aan ideeën en vakkennis. In een volgend onderzoek zal ik hier in het begin al 
rekening mee houden: een betere planning maken om ook het ontwerp gedeelte rijkelijker naar 
voren te laten komen. 
 
Interpersoonlijk competent 
Ik ben dit jaar niet voor niks een LIO-stage op een Vrijeschool gaan doen. Ik vind een visie achter 
onderwijs heel belangrijk. Met dit onderzoek ben ik mijn eigen visie meer gaan uitbreiden. Het hangt 
veelal samen met de visie van de Vrijeschool, al zou ik meer deuren  naar de actuele maatschappij 
willen zien. Dat dat uiteindelijk mijn onderzoeks onderwerp was is geen toeval. Dit onderzoek heeft 
bijgedragen aan het feit dat ik niet zeker weet of ik beeldende lessen op de Vrijeschool wil geven. De 
vooruitgang in onderwijs gaat zo langzaam en daar ben ik te ongeduldig voor. Wel zou ik graag 
kunstgeschiedenis in de bovenbouw willen geven: hier kan je de actuele maatschappij eenvoudig in 
je lessen betrekken. 
 
Dit onderzoek heeft mij veel geleerd. Doordat ik aan het begin niet goed wist waar ik mee bezig was 
heb ik niet een duidelijke planning voor mezelf kunnen maken. Dat betekende bijvoorbeeld dat ik 
veel te veel tijd in de visie van Steiner heb gestopt, ook omdat daar vanuit de stageschool vraag naar 
was. Dit onderzoek is nu ook een handleiding voor nieuwe docenten geworden, dat was niet de 
bedoeling. Een volgend onderzoek weet ik de valkuilen van ‘te veel willen’. Ik ben afgelopen 
maanden opgeslupt door het onderzoek waardoor ik er uiteindelijk niet meer objectief naar kon 
kijken. Volgende keer zal ik meer afstand houden van het onderzoek. 


