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Inleiding  
 
Aanleiding onderzoek 
Tijdens mijn middelbare school koos ik voor het vak textiele werkvormen. Ik leerde er diverse 
borduursteken maken en als eindexamenwerk vermaakte ik een oude onderjurk van mijn oma. 
Werken achter de naaimachine, breien en haken leerde ik van mijn moeder. Enkele jaren later 
begon ik de studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op de Academie voor Beeldende 
vorming (hedendaags de Breitner Academie), aan de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten (AHK). Zowel op de Academie, als op de stagescholen die ik bezocht, werd er 
nauwelijks aandacht besteed aan textiel, noch de technieken, het materiaal of de rol van textiel 
in de kunst.  
Gedurende mijn beeldende afstudeeronderzoek raakte ik geïnteresseerd in het materiaal textiel 
en merkte ik dat ik graag meer had willen leren over de verschillende aspecten die textiel 
omvat. De hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van textiel in design spreken mij erg aan, 
maar ook de oude handwerktechnieken interesseren mij. 
De belangstelling voor textiel en de technieken blijkt niet alleen bij mij te spelen. De laatste jaren 
is er opnieuw aandacht voor materialen en ambachtelijke technieken. In 2004 schreef journalist 
en historicus Merlijn Schoonenboom een artikel in de Volkskrant naar aanleiding van de 
terugkeer van de ambachtelijke technieken in de kunst. ‘De techniek is geen doel op zich, zoals 
bij de traditionele textielkunstenaars. Het ambachtelijke materiaal wordt gebruikt voor een 
specifieke kwaliteit, in dienst van het artistieke doel’, zo beschrijft Schoonenboom in het artikel. 
Volgens Auch (2016) kreeg de textielkunst sinds de ‘Knotted Chair’ van Marcel Wanders uit 
1995, een stoel die is opgebouwd uit macramé knopen, langzamerhand weer aandacht. Na een 
onderbreking van enkele decennia is het maken met textiel terug met oog voor 
maatschappelijke belangen als duurzaamheid. De behoefte aan verdieping in technieken en 
belangstelling voor ambachtelijke textiele werkvormen staat hierin voorop, beschrijft Auch 
(2016).  
Folkert Haanstra, lector kunst- en cultuureducatie bij de AHK, stelt in De Hollandse Schoolkunst 
(2001), dat het kunstonderwijs inhoudelijk georiënteerd moet zijn op de leefwereld van de 
leerlingen. Hij pleit voor ‘authentieke kunsteducatie’, waarin er aandacht worden geschonken 
aan de interesses en behoeften van de leerlingen. Daarnaast moet de kunst en cultuur die via 
de media wordt verspreid een rol spelen in de lessen. Evenals de plaatselijke amateurs, 
professionals en de kunst van andere culturen moet worden opgenomen in de lesstof 
(Haanstra, 2001). Naar aanleiding van Haanstra’s visie op authentieke kunsteducatie in het 
onderwijs, en de vernieuwde aandacht voor technieken en ambacht ben ik geïnteresseerd in 
welke mate deze thema’s terug te zien zijn in het voortgezet onderwijs.  
Hoewel textiel momenteel meer aandacht krijgt, heeft het in het onderwijs een dynamisch 
verleden. Vanuit de traditionele ‘handwerk’ lessen werd in de loop van de jaren zeventig voor 
het vak textiele werkvormen, onder de noemer van handvaardigheid, een centraal examen 
ingevoerd. In 1993 werd de basisvorming ingevoerd waarbij een school verplicht was twee 
kunstvakken aan te bieden. De keuze bestond uit: beeldende vakken, muziek, drama. Het vak 
textiele werkvormen behoorde tot de keuze uit één van de beeldende vakken (Advies 
verkenningscommissie kunstvakken, 2012). In tegenstelling tot de scholen die ervoor gekozen 
hebben het vak te laten vervallen uit hun onderwijsaanbod, zijn er scholen die het vak blijven 
aanbieden. Uit de cijfers van het Cito Instituut Toetsontwikkeling (Cito) blijkt dat momenteel 
veertien scholen het vak textiele werkvormen als eindexamenvak aanbieden (H. Gitsels, 
persoonlijke communicatie, 5 februari, 2017). Dit heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar de visie 
van textieldocenten op het vak. 
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Doel en relevantie 
Als toekomstig docent beeldende kunst en vormgeving vind ik het belangrijk om op de hoogte te 
zijn van de historie van kunst en de technieken, maar ook van de huidige ontwikkelingen, om 
aan te kunnen sluiten op de leefwereld van de leerlingen. Terugkijkend op mijn studie merk ik 
dat ik graag meer kennis had willen maken met de diverse elementen die textiel omvat. Als 
toekomstig docent van beeldende vakken heb ik straks de bevoegdheid om les te geven in het 
vak textiel, maar ik voel mij daar op dit moment niet voldoende bekwaam in. Ik ga ervan uit dat 
deze kwestie ook voor medestudenten en docenten in de beeldende vakken geldt. Ik ben 
benieuwd hoe hier door textieldocenten tegenaan wordt gekeken. Het doel van dit onderzoek is 
te ontdekken welke status het vak textiel heeft in het huidige voortgezet onderwijs en welke 
waarde er wordt gehecht aan het vak textiel door textieldocenten. Dit onderzoek kan gezien 
worden als een oriëntatie op mijn toekomstige beroep. 
 
Vraagstelling 
Om mijn nieuwsgierigheid naar het vak textiel in het voortgezet onderwijs te onderzoeken stel ik 
de volgende hoofdvraag in dit onderzoek centraal: 
 
Welk belang hechten textieldocenten aan het vak textiel in het voortgezet onderwijs? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zoek ik naar antwoorden op de volgende 
deelvragen: 

- Welke historische ontwikkeling kent het vak textiel in het voortgezet onderwijs? 
- Welke argumenten geven textieldocenten om het vak textiel aan te bieden? 
- Welke beperkingen ervaren textieldocenten met betrekking tot het vak textiel? 
- Welke mogelijkheden zien textieldocenten ten aanzien van het vak textiel in de 

toekomst? 
 
Leeswijzer 
Dit onderzoeksverslag is opgebouwd uit vier hoofdstukken met achtereenvolgend de conclusie. 
In de hoofdstukken wordt er antwoord gegeven op de bovengenoemde deelvragen. Vervolgens 
wordt er in de conclusie een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd. In dit onderzoek wordt 
de term ‘textiel’ gehanteerd om het betreffende vak aan te duiden. Deze aanduiding omvat 
zowel de term voor het vak ‘textiele werkvormen’ als ‘textiele vormgeving’. In sommige gevallen, 
met name in de deelvraag waarin de historische ontwikkeling wordt besproken, zal de term 
‘textiele werkvormen’ worden gebruikt, gezien deze term wordt gehanteerd in de geraadpleegde 
literatuur. 
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Onderzoeksmethode 
 
Dit afstudeeronderzoek is een “survey” onderzoek. Een survey onderzoek is een beschrijvend 
onderzoek waarvan het in kaart brengen van een onderwerp het doel is (Van der Donk en 
Lanen, 2016). In het geval van dit onderzoek is het onderwerp het vak textiel binnen het 
voortgezet onderwijs. 
Voor dit onderzoek heb ik een kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Bij kwalitatief 
onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van ‘open’ interviews om data te verzamelen (Baarda, 
2009). Ik heb ervoor gekozen om open interviews af te nemen bij textieldocenten in het 
voortgezet onderwijs. “Open betekent dat de antwoordmogelijkheden niet vooraf zijn bepaald, 
de participant kan in eigen bewoording inbreng geven”, aldus Van der Donk en Van Lanen 
(2016, p.139). Op deze manier kan er gedetailleerde informatie worden verkregen van de 
participanten. Omdat ik erachter wil komen wat textieldocenten belangrijk vinden aan hun vak 
en welke beperkingen zij ervaren zijn de open interviews het meest geschikt om mijn data te 
verzamelen. De interviews zijn afgenomen aan de hand van een korte vragenlijst die niet is 
getoond aan de participanten, maar diende als mijn gespreksleidraad. De vragenlijst is te 
vinden in de bijlage.  
De verkregen data heb ik gecodeerd aan de hand van de analysemethode ‘open coderen’. Bij 
deze methode ontstaan de categorieën vanuit de bestaande tekst. Dit wordt door Van der Donk 
& Van Lanen (2016) een ‘inductieve’ werkwijze genoemd. Deze analysemethode heeft een 
open karakter en is daarom geschikt voor onderzoeken waarin er zo min mogelijk wordt 
gekeken naar bestaande denkbeelden of aannames. De categorieën die zijn voortgekomen uit 
de analyse vormen de inhoud van dit onderzoeksverslag. Met uitzondering van het eerste 
hoofdstuk, worden in de hoofdstukken de deelvragen aan de hand van de categorieën 
behandeld. De participanten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek zijn drie docenten uit 
het voortgezet onderwijs, werkzaam op twee verschillende scholen. De scholen die ik heb 
benaderd werken vanuit verschillende onderwijsvisies. Hierdoor is het mogelijk het vak vanuit 
diverse perspectieven te belichten.  
 
Participanten 
Eén van de participanten is Brigitta Ruven. Zij is opgeleid aan d’ Witte Leli als textieldocent en 
momenteel werkzaam op het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA), waar zij het vak ‘textiele 
vormgeving’ geeft. Het MLA biedt onderwijs aan zowel vmbo, havo, vwo en gymnasium niveau 
en werkt vanuit het Montessorionderwijs. Dit houdt in dat de leerling als individu centraal staat 
en er aangesloten wordt op zijn of haar leerniveau. Het is eveneens een cultuurprofielschool; 
een school met een uitgebreid aanbod van kunst en cultuur en veel connecties met 
buitenschoolse culturele instellingen. Het vak textiele vormgeving is op het MLA geen 
eindexamenvak. Voor meer informatie over het Montessorionderwijs of de cultuurprofielschool 
zie de website van het MLA www.montessorilyceumamsterdam.nl.  
Marlies Van Manen, werkzaam in de onderbouw van het Lyceum Sancta Maria (Sancta Maria) 
in Haarlem, is eveneens opgeleid als textieldocent aan d’ Witte Leli. Monique van Heumen, de 
derde participant in dit onderzoek, heeft een opleiding modevormgeving gedaan. Zij is 
werkzaam in de bovenbouw van het Sancta Maria. Beide docenten geven het vak ‘textiele 
werkvormen’. Het Sancta Maria is opgericht als katholiek gymnasium voor meisjes in 1931. 
Vanuit de traditionele meisjesschool waar handwerken werd gegeven wordt het vak textiel tot 
op heden gedoceerd en wordt het vak aangeboden als eindexamenvak. Tegenwoordig krijgen 
leerlingen op het Sancta Maria les op havo-, atheneum- en gymnasium niveau. Meer informatie 
is te vinden via de website van de school www.sanctamaria.nl.  
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Welke historische ontwikkeling kent het vak textiel in het voortgezet onderwijs?  
 
Deze deelvraag betreft een theoretisch kader. Hierin wordt een beeld geschetst van de 
historische ontwikkeling die het vak textiel heeft gekend door middel van literatuuronderzoek. 
Om de huidige status van het vak textiel in kaart te brengen is enige achtergrond relevant om 
een overzichtelijk beeld te krijgen van het vak. In deze deelvraag wordt besproken hoe het vak 
textiel is ontstaan, welke betekenissen het vak heeft gekregen en welke veranderingen er 
hebben plaats gevonden in het verleden.   
Het vak ‘nuttige handwerken’ werd vanaf het jaar 1878 verplicht voor de meisjes in het 
onderwijs. Het vak omvatte breien, naaien, haken, stoppen en de ‘fraaie handwerken’, waar 
haken, knopen en borduren onder vielen. Onder invloed van de naoorlogse vrije expressie 
beweging werden de kunstzinnige vakken in het onderwijs samengevat onder de term 
‘expressievakken’ (Asselberg-Neesen, 1989). De invoering van de Mammoetwet in 1968 zorgde 
voor een opname van het vak handvaardigheid in het voortgezet onderwijs, waarvan textiele 
werkvormen een onderdeel was (Advies Verkenningscommissie kunstvakken, 2012).  
Volgens Gerritse (1974) werd het vak textiele werkvormen onderverdeeld in de drie volgende 
vormen: werkvormen die stoffen doen ontstaan, werkvormen die stoffen bewerken en 
werkvormen die stoffen verwerken. Het doel van het vak betrof de ontwikkeling van de 
waarneming van de leerling. Dit doel is echter hetzelfde voor het vak handvaardigheid, vanwege 
het feit dat textiele werkvormen gezien wordt als een vorm van handvaardigheid. 
In 1993 werd de basisvorming ingevoerd waarbij een middelbare school twee kunstvakken 
diende aan te bieden, deze keuze bestond uit: beeldende vakken, muziek en drama. Textiele 
werkvormen behoorde tot de keuze uit één van de beeldende vakken. De basisvorming werd in 
2006 afgeschaft en vervangen door de Onderbouw-VO. Hierbij kregen scholen de vrijheid om 
het aanbod van kunstvakken in de onderbouw op hun eigen manier in te richten. De scholen 
kregen de mogelijkheid zich te onderscheiden van elkaar door het aanbod van de vakken aan te 
laten sluiten bij de doelstelling en visie van de school. In de bovenbouw wordt er sinds 2007 een 
‘oude’ of ‘nieuwe’ stijl gehanteerd. Het vak textiel behoort tot de vakken van de ‘oude stijl’ 
(Advies verkenningscommissie kunstvakken). 
Het doel van de hedendaagse kunstvakken op het voortgezet onderwijs heeft volgens het 
Advies verkenningscommissie kunstvakken (2012) zowel een socialiserende als een 
kwalificerende taak. ‘De kunstvakken bereiden leerlingen voor op een volwaardige participatie 
aan de maatschappij en de kenniseconomie’ (2012, p. 11). Daarbij dragen kunstvakken bij aan 
competenties als creatief denken, probleemoplossend werken en denken, 
onderzoeksvaardigheden, procesmatig werken en begrip voor culturele verscheidenheid 
(Advies verkenningscommissie kunstvakken).  
Als antwoord op deze deelvraag kan geconcludeerd worden dat er veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden wat de inhoud en de doelen van het vak textiel betreft. Vanuit het nuttige 
handwerken voor meisjes, 150 jaar geleden, heeft het vak textiel in de jaren zestig en zeventig 
zich ontwikkelt tot een zelfstandig ‘expressie’ vak. Waar de betekenis van het vak eerst lag in de 
diverse werkvormen en waarneming hebben deze plaats gemaakt voor doelen die gericht zijn 
op de brede persoonlijke ontwikkeling van de leerling. 
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Welke argumenten geven textieldocenten om het vak textiel aan te bieden? 
 
In deze deelvraag worden de argumenten die de docenten geven om het vak textiel aan te 
bieden behandeld. De argumenten zijn opgedeeld in inhoudelijke argumenten en 
omgevingsgerichte argumenten. De inhoudelijke argumenten betreffen onder andere het belang 
van de technieken en materialen en de leerdoelen van het vak die de docenten benoemen. De 
omgevingsgerichte argumenten betreffen het onderscheiden als school en als persoon. 
Om een helder beeld te krijgen van de betekenis die de docenten geven aan het vak, volgt hier 
een korte toelichting. Ruven (MLA) ziet het vak textiel als ‘het werken met stof, karton en 
bijvoorbeeld het papierscheppen’. Van Manen (Sancta Maria) beschrijft textiel als zowel twee 
als drie dimensionaal. ‘Het heeft z’n hele eigen technieken en materialen waarin je zowel 
toegepast als vrij kunt werken’. Van Heumen (Sancta Maria) geeft aan niet alleen met textiel te 
werken maar ook met alternatieve materialen zoals rubberen  binnenbanden.  
 
Inhoudelijke argumenten 
Docenten noemen verschillende argumenten om het vak te geven. Binnen de inhoudelijke 
aspecten van het vak benoemen zij diverse leerdoelen die aan het vak verbonden zijn. Een 
leerdoel dat door zowel Ruven als Van Heumen wordt genoemd is het ontwikkelen van de 
creativiteit van de leerling. Dit is eveneens van toepassing op het vak tekenen of 
handvaardigheid, zo geeft Ruven aan. Ook Van Manen geeft aan voor alle kunstvakken te 
spreken wanneer zij het over de leerdoelen van het vak textiel heeft. Zij geeft aan dat het 
ontwikkelen en trainen van de verbeelding van de leerling centraal staat in haar lessen. 
Daarnaast vindt zij het van belang dat leerlingen kennis maken met kunst, zichzelf leren 
ontplooien en leren uitdrukken door middel van technieken en materialen. ‘Het leren beseffen 
dat het ook belangrijk is om je te kunnen uiten op een andere manier dan met praten of 
schrijven’, legt zij uit. Bovendien is Van Manen ervan overtuigd dat een kunstvak heel essentieel 
is omdat ‘het werken met je handen bepaalde delen van je hersenen activeert en stimuleert’. 
Naast het ontwikkelen van creativiteit en verbeelding wordt het ontwikkelen van de fijne 
motorische vaardigheden benoemd als leerdoel door Van Manen. ‘De fijne motoriek is niet 
alleen belangrijk als je kunstenaar wilt worden’, beargumenteert zij. Van Manen haalt het 
voorbeeld aan van haar orthodontist, die aangeeft zijn huidige vak te hebben gekozen, omdat 
hij het vroeger leuk vond om ‘te peuteren met draadjes’ in de textiellessen. Van Manen maakt 
hierbij duidelijk dat het belang van de motorische en creatieve ontwikkeling niet wordt ingezien 
door de leerlingen. Dit onderwerp wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.  
Naast de leerdoelen geven de docenten inhoudelijke beweegredenen voor het vak. 
Van Heumen vindt het experimenteren en combineren van materialen een belangrijk element in 
haar lessen. Zij daagt leerlingen uit om te experimenteren om zo tot nieuwe ‘dingen’ te komen, 
zo geeft zij aan. Zij vindt het een positief aspect van het vak dat leerlingen nieuwe oplossingen 
leren vinden voor het verwerken van materiaal. Zij geeft als voorbeeld dat je niet alles hoeft te 
naaien op de machine, maar dat je het materiaal ook kunt nieten of stikken met een grove 
draad. Zij stimuleert leerlingen hier over na te denken door de vragen: ‘Welke mogelijkheden 
zijn er en hoe ga je hiermee om?, Blijf je consequent?, Hoe zorg je dat de materialen bij elkaar 
passen?’. Daarnaast vindt Van Heumen het belangrijk om technieken, zoals zeefdrukken, aan 
te bieden. ‘We willen ook technieken meegeven die niet zo doorsnee zijn’, vertelt Van Heumen, 
‘om te laten zien dat dat ook kan’. Ook geeft zij aan weleens een opdracht te hebben gegeven 
waarbij de leerlingen met verschillende materialen moesten gaan weven. ‘Een oude techniek 
als weven wordt op een nieuwe manier verwerkt wanneer er met alternatieve materialen, als 
plastic, wordt gewerkt’, vertelt Van Heumen. ‘Ik vind het leuk om te laten zien dat je met andere 
materialen ook stof kunt maken’, geeft zij aan.  
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In de lessen van Van Manen komen enkele basistechnieken aan bod, zoals naaitechnieken op 
de naaimachine en met de hand. Zij is van mening dat het aanleren van technieken niet een 
doel op zich is. ‘De techniek is een handvat wat je geeft om met het materiaal uit de voeten te 
kunnen’, legt ze uit. ‘Het is een hulpmiddel om iets dat de leerlingen willen maken, te kunnen 
maken’, aldus Van Manen. Van Manen benoemt de verandering in het gebruik van de 
technieken; ‘Nu ligt de nadruk op het vinden van een manier om je eigen ideeën vorm te geven, 
vroeger was het vooral op techniek gericht’.  
Ruven merkt dat er steeds meer leerlingen zijn die geïnspireerd raken door de sociale media. 
Ze schetst de situatie waarin een leerling naar haar toe kwam met een afbeelding van een 
muurdecoratie van macramé, gevonden op het internet platform Pinterest. De leerling was 
enthousiast en wilde dit graag maken in de textielles. ‘En laatst waren er heel veel kinderen die 
weer willen gaan breien’, vertelt ze. Ook Van Heumen benoemt deze verandering in het 
gesprek. Leerlingen die vragen; ‘Wanneer gaan we nou achter de naaimachine?’. Van Heumen 
legt aan de hand van een voorbeeld uit dat ze haar opdrachten probeert aan te sluiten bij de 
behoefte van de leerlingen. ‘Ik kijk naar wat zij willen en hoe kan ik dat zo kan ombuigen dat het 
toch wordt wat ik een beetje wil’. Vorig jaar gaf zij een autonome opdracht maar de leerlingen 
wilde liever kleding maken. ‘Toen hebben ze uiteindelijk vluchtelingen jassen gemaakt, dat 
werden toch autonome werken’, vertelt Van Heumen. 
 
Onderscheiden  
Een voordeel voor de scholen is dat ze zich onderscheiden van andere scholen door het vak 
textiel aan te bieden. Zowel Ruven als Van Manen geven dit aan. Zij zijn van mening dat het 
vak onderdeel is van de school vanuit een lange traditie, en dat de school zich profileert door 
het vak. Van Manen: ‘Bij ons komt het vak textiel echt uit de traditie van de oude nonnenschool, 
dus dat was er eigenlijk altijd al. Het is heel organisch, het hoort bij de school’. Ook Ruven geeft 
aan dat het MLA bekend staat om het vak textiel. Leerlingen uit de omgeving komen naar de 
betreffende school, omdat daar het vak textiel wordt aangeboden. Van Heumen is van mening 
dat je je als individu kunt onderscheiden, wanneer je een kunstvak hebt gevolgd in het 
voortgezet onderwijs. ‘Als je dan textiel hebt gevolgd, dat heeft bijna niemand in Nederland, dan 
onderscheidt je je nog extra’, geeft zij aan. Zij onderbouwt dit door het volgende voorbeeld; ‘Ik 
heb ook wel eens HR managers gesproken die zeggen van, als er jongeren solliciteren dan kijk 
ik altijd of ze een kunstvak hebben en die nodig ik dan uit’. 
 
Samenvattend op deze deelvraag kan er vastgesteld worden dat de docenten diverse 
argumenten geven om het vak textiel aan te bieden. Uit de, in dit onderzoek naar voren 
gebrachte data komen de volgende inhoudelijke argumenten naar voren: de leerdoelen 
waaronder de ontwikkeling van de leerling en het kennis maken en experimenteren met 
technieken en materialen. Opvallend is dat de docenten zich niet beperken tot het vak textiel 
wanneer zij over de leerdoelen spreken. Blijkbaar is het overkoepelende doel voor alle 
kunstvakken gelijkwaardig en even essentieel. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zij geen 
concrete meerwaarde hechten aan het vak textiel, ten opzichte van andere kunstvakken. De 
ontwikkeling van de leerling wordt als belangrijk doel van de les gezien. Dit omvat zowel de 
creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de verbeelding en de fijne motorische ontwikkeling. 
Daarnaast worden diverse technieken en materialen aangeboden om te experimenteren en de 
leerling bewust te maken van de mogelijkheden van diverse toepassingen. Voor Van Manen ligt 
de nadruk op het ontwikkelen van verbeelding en is het belangrijk dat leerlingen zich leren 
uitdrukken. Materiaal en techniek zijn hier een middel voor. Hiermee plaatst Van Manen het 
artistieke doel boven het bijbrengen van technieken. Dit sluit aan bij de opvatting die 
Schoonenboom (2004) beschrijft in zijn artikel, waarin hij de verandering van de ambachtelijke 
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technieken benoemt, die in tegenstelling tot vroeger, nu in dienst staan van het artistieke doel.  
De docenten signaleren dat er vanuit de leerlingen weer behoefte komt naar het leren van de 
‘oude’ technieken. Deze constatering sluit aan op authentieke kunsteducatie. Haanstra (2001) is 
immers van mening dat er aandacht moet worden geschonken aan de eigen interesses en 
behoeften van de leerlingen. Ook het criterium van Haanstra (2001) dat het kunstonderwijs 
moet aansluiten bij de actuele kunst kan aan dit voorbeeld worden verbonden. Zoals Auch 
(2016) beschreef is er weer waardering voor ambachtelijke textiele werkvormen en behoefte 
aan verdieping in de technieken in de textielkunst. Het blijkt dat leerlingen deze actuele 
ontwikkeling opmerken en behoefte hebben om deze in praktijk te brengen. Om terug te komen 
op Haanstra’s criterium over de aansluiting bij de actuele kunst, zouden de docenten deze 
verandering meer moeten omarmen. De docenten kunnen aan de hand van bronnen uit de 
actuele kunst opdrachten aanbieden en op deze manier aansluiten op de behoefte van de 
leerling. Dat de scholen zich profileren door het aanbieden van het vak textiel wordt ook als een 
voordeel gezien. Docenten geven aan dat er leerlingen zijn die de betreffende school bewust 
kiezen vanwege het aanbod van het vak textiel. Van Heumen ziet het breder en is van mening 
dat je je als persoon van anderen kunt onderscheiden wanneer je het vak textiel hebt gevolgd in 
het voortgezet onderwijs.  
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Welke beperkingen ervaren textieldocenten met betrekking tot het vak textiel? 
 
In deze deelvraag komen de beperking die docenten ervaren bij het vak textiel aan bod. De 
beperkingen zijn onderverdeeld in externe en interne factoren, welke zijn voortgekomen uit de 
data. De onderwerpen die binnen de externe factoren worden behandeld zijn het dalende aantal 
leerlingen, de zorgen die docenten hebben en het draagvlak van het vak op de scholen. De 
interne factor betreft het aansluiten op de behoefte van de leerling. 
 
Externe factoren 
Eén van de externe factoren die door docenten als een beperking wordt ervaren is het feit dat 
steeds minder leerlingen voor het vak textiel kiezen. Dit wordt door alle drie de docenten 
ervaren en ze beschrijven ook allen dat dit een bedreiging voor het vak vormt. Een grote rol 
hierin spelen economische motieven, volgens Van Heumen. Ouders, decanen en mentoren 
adviseren de leerlingen om geen kunstvak te kiezen, omdat zij daar ‘toch niets aan hebben’ of 
omdat ‘je daar toch niets mee kunt’, zo zeggen ze.  
Van Heumen spreekt haar zorg hierover uit. Ze probeert leerlingen te motiveren om te kiezen 
voor het vak, door in verschillende klassen uitleg te geven over de inhoud van het vak textiel. 
Het viel haar op dat ze tijdens deze uitleg weinig respons kreeg van zowel de docenten als 
leerlingen. Het blijkt dus moeilijk om leerlingen op deze manier te motiveren. Volgens Van 
Manen kiezen leerlingen ook minder vaak voor het vak, omdat zij zich nog geen voorstelling 
kunnen maken van de meerwaarde van een kunstvak in hun latere leven. In haar lessen toont 
zij filmpjes van oud leerlingen waarin zij uitleggen welke waarde het volgen van een kunstvak 
voor hen heeft gehad. ‘Toch werkt het niet’, concludeert Van Manen. ‘Creatief denken is een 
meerwaarde voor elk vak, maar dat verhaal is moeilijk over te brengen. Het is vrij abstract nog’.  
Eén van de zorgen die Van Manen uitspreekt betreft de motorische ontwikkeling van leerlingen. 
Zij ziet bij leerlingen uit het eerste jaar veel minder basisvaardigheden waar je mee kunt starten 
dan tien jaar geleden. ‘Fijne motoriek ontwikkelen is toch niet alleen belangrijk als je kunstenaar 
wil worden?’, vraagt zij zich hardop af. ‘Dat gegeven vind ik echt zorgelijk’. Ook Ruven geeft aan 
de waarde van de brede ontwikkeling te zien: ‘Hoe belangrijk is het wel niet om een kunstvak te 
volgen?’. De grootste zorg die Van Manen uitspreekt luidt: ‘Straks wordt het vak textiel nog wel 
aangeboden op scholen, maar zijn er geen docenten meer die het vak kunnen geven, omdat 
het niet goed wordt aangeboden in de opleiding’. Zij merkt de schaarse kennis van textiel bij de 
stagiaires die zij ontvangt. ‘Dadelijk gaat het vak verloren aan gebrek aan goede collega’s’, zegt 
Van Manen. Volgens haar strookt het magere aanbod van textiel op de docentenopleiding(en) 
niet met het feit dat op de middelbare scholen het vak textiel nog wordt aangeboden. ‘De 
opleiding moet in contact blijven met de praktijk’, is het advies van Van Manen. Deze zorg sluit 
aan bij de vraag of breed opgeleide kunstdocenten bekwaam zijn om het vak textiel te geven. 
Zowel Ruven als Van Heumen reageren in eerste instantie negatief. ‘Nou, eigenlijk niet nee’ en 
‘Wel bevoegd, maar niet bekwaam’, zijn de reacties. Beide docenten voegen eraan toe dat het 
wel mogelijk is als je je specialiseert. Van Heumen haalt het voorbeeld aan van een collega die 
eigenlijk tekendocent is en nu textiel geeft, ‘Dus het kan wel’, geeft zij aan. Ruven trekt het door 
naar het werkveld: ‘Aan de andere kant, als je ziet in de beeldende kunst, daar loopt ook alles 
door elkaar [….] Je hebt textielkunstenaars maar ook veel kunstenaars die vanuit het concept 
denken en dan zoeken ze de materialen erbij om het uit te drukken’. 
Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken lijken collega’s de waarde van een kunstvak, in dit 
geval het vak textiel, niet in te zien. Ruven geeft aan dat andere docenten vaak geen idee 
hebben van wat er tijdens de textiellessen gebeurt of wat de lessen inhouden. Hierbij benoemt 
zij duidelijk dat er weinig interesse is vanuit andere docenten. Van Manen herkent de 
desinteresse van collega’s voor het vak textiel: ‘Er zijn collega’s die echt niet begrijpen wat je 
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aan een kunstvak hebt’. Hoewel Ruven en Van Manen aangeven het idee te hebben dat de 
school de waarde van de kunstvakken wel degelijk ziet, benoemen zij beiden dat dit nauwelijks 
zichtbaar wordt. Alleen tijdens de open dag, dan mogen de docenten en leerlingen pronken met 
hun stukken. ‘Dat is een dubbel beeld’, concludeert Ruven. ‘Door school wordt er mee gepronkt, 
maar er is weinig geld en er zijn weinig materialen beschikbaar’, vertelt zij. ‘Maar dit zal ook wel 
bij tekenen het geval zijn’, aldus Ruven.  
Een ander nadeel is het beperkte aantal uren dat de leerlingen het vak textiel krijgen. In de 
onderbouw is er op het MLA acht weken ingeroosterd voor het vak. Ook Van Manen ziet de 
korte lesperiode als één van haar grootste beperking. Net als op het MLA krijgen de leerlingen 
in de onderbouw op het Sancta Maria negen weken het vak textiel aangeboden. ‘Ik vind dat het 
een arbeidsintensief vak is en de beperking is altijd de stress dat je zo weinig tijd hebt’, legt Van 
Manen uit. De docenten relativeren de beperking van het aantal uur door dit te vergelijken met 
andere kunstvakken die op de school worden aangeboden. In het volgende hoofdstuk, waarin 
de deelvraag over het toekomstbeeld van het vak aan bod komt, wordt er een oplossing aan het 
licht gebracht door de docenten van het Sancta Maria. 
 
Interne factor 
In het vorige hoofdstuk werd het onderwerp ‘aansluiten bij de behoefte van de leerlingen’ 
besproken, naar aanleiding van de argumenten om het vak textiel aan te bieden. Uit de data 
blijkt dat dit onderwerp ondanks de genoemde voordelen ook enkele beperkingen betreft. Zowel 
Ruven als Van Heumen merken dat er bij de leerlingen weer interesse opbloeit voor de ‘oude’ 
technieken. Toch zijn de docenten terughoudend over het integreren van deze technieken in de 
lessen. Ruven spreekt zich uit over de manier waarop de ‘oude’ technieken, zoals macramé, 
werden gebruikt in de jaren zestig: ‘Dat vind ik gewoon old fashion, niet meer van deze tijd’. 
Ruven reageert ook op de leerling die een macramé werk wilde maken. ‘Die leerling wilde dat 
graag doen, maar ik heb daar nog een beetje een eh…nou ja, wie weet’. ‘Sommige leerlingen 
willen weer gaan breien, dan denk ik oh god...’ vertelt Ruven, ‘uit mijzelf zou ik niet gaan breien 
met ze, ook omdat het lang duurt voordat je resultaat hebt’. Ook de anderen docenten geven 
aan dat de ‘oude’ technieken veel tijd kosten. ‘Dat vind ik het lastige aan textiel, het heeft iets 
oubolligs en ja, hoe krijg je ze zover dat het een modern ding wordt?’, vertelt Van Heumen.  
 
Om tot een antwoord op deze deelvraag te komen kan geconcludeerd worden dat de docenten 
voornamelijk externe factoren noemen als beperking. Er zijn diverse onderwerpen binnen de 
externe factor die als een beperking worden ervaren. Eén van deze onderwerpen is de afname 
van het aantal leerlingen. Ouders, andere docenten en economische motieven spelen hierin 
een rol. Het feit dat ouders, collega’s en ook de leerlingen zelf de meerwaarde van een 
kunstvak niet inzien speelt mee, volgens de docenten. Er zijn initiatieven om collega’s en 
leerlingen meer bewust te maken van deze meerwaarde, maar deze leveren weinig resultaat. 
Het blijkt moeilijk te zijn voor de leerlingen om het naar hun eigen situatie te vertalen. Een 
tweede beperking binnen de externe factor is het draagvlak van het vak op de scholen. Dit 
betreft zowel het beperkte aantal uren dat het vak aangeboden wordt als het dubbele beeld dat 
de scholen afgeven. Enerzijds pronken de scholen tijdens de open dag met de werken van 
leerlingen en profileren zij zich als een kunstschool, anderzijds is er weinig geld en zijn er weinig 
materialen beschikbaar, geven de docenten aan. Hiermee creëert de school een scheef beeld 
van de waarde die er aan het vak textiel wordt gehecht. Het beperkte aantal uren dat de 
textieldocenten hun vak kunnen uitvoeren zien zij ook als een groot nadeel. De korte periode 
waarin het vak wordt aangeboden zorgt voor stress aan het einde van de periode. De beperking 
die het gericht zijn op de school worden door de docenten gerelativeerd. Zij stellen vast dat 
deze beperking voor alle kunstvakken gelden en ondernemen geen actie om dit te veranderen.  
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De interne factor, het aansluiten op de behoefte van de leerling, wordt niet expliciet genoemd 
als een beperking. Maar uit de data komt naar voren dat dit onderwerp, naast de eerder 
besproken voordelen, ook enkele beperkingen betreft. Het blijkt dat het beeld dat de leerlingen 
van het vak hebben botst met het beeld dat de docenten hebben. Sommige ‘oude’ technieken, 
die tegenwoordig weer actueel zijn, worden door enkele docenten omschreven als ‘oubollig’. 
Deze technieken hebben een negatieve associatie die door de leerlingen niet op die manier 
wordt ervaren, en juist als ‘modern’ worden gezien. De aandacht voor de ambachtelijke textiele 
werkvormen wordt door de theorie van Auch (2016) onderstreept. Zij benoemt dat de 
belangstelling voor deze werkvormen de laatste jaren weer opbloeit. Volgens de authentieke 
kunsteducatie van Haanstra (2001), is het belangrijk om aan te sluiten op de behoefte van de 
leerling. Uit de voorbeelden die de docenten geven blijkt dat zij moeite hebben met het 
aansluiten op de behoefte van de leerling wanneer het ‘oude’ technieken betreft. 
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Welke mogelijkheden zien textieldocenten ten aanzien van het vak textiel in de 
toekomst? 
 
In deze deelvraag worden de mogelijkheden die het vak zou kunnen bieden besproken. De 
mogelijkheden voor de toekomst betreffen, zo bleek uit de data, voornamelijk vernieuwing van 
de inhoud van het vak textiel. 
 
Montessori Lyceum Amsterdam 
Na het volgen van een textielcursus bij Stichting Waag Society, een instituut voor kunst, 
wetenschap en technologie (http://waag.org/nl/over-ons), is Ruven enthousiast over de 
mogelijkheden voor de toekomst. Zij geeft aan tijdens de cursus veel geleerd te hebben over de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materialen en techniek. Ruven is bezig deze kennis in 
de opdrachten te integreren. Ze vertelt samen te willen werken met andere vakken om nieuwe 
materialen te ontwikkelen. ‘Bijvoorbeeld verven met bacteriën, dat zou ik samen met 
scheikunde kunnen doen’, geeft zij als voorbeeld, ‘of nieuwe materialen maken van bio plastics’. 
Ruven vindt het erg belangrijk om leerlingen bewust te maken van de huidige maatschappelijke 
thema’s. Naar aanleiding van de textielcursus wil zij het vak breder opzetten door zich te richten 
op materialen en het thema duurzaamheid. ‘Waar komt katoen vandaan?, Hoe wordt wol 
gemaakt?, Hoe ga je met de wereld om?’, noemt zij als uitgangspunten. ‘Daar kan een hele slag 
in gemaakt worden’, geeft zij aan. Het verven met natuurlijke materialen wordt door Ruven 
benoemd als een optie voor in de toekomst. Zij vertelt: ‘Het is leuk om eens met z’n alle 
brandnetels te plukken en uien schillen te verzamelen, het is heel erg ‘in’ om weer alles met 
natuurlijke materialen te doen’.  
Ruven onderneemt momenteel stappen om textiel als eindexamenvak aan te bieden op het 
MLA. Zij is hier positief over omdat de school momenteel niet voldoet aan de regels van de 
cultuurprofielschool. ‘Ik zou graag een doorlopende leerlijn willen opzetten met het eindexamen 
textiel als eindpunt’, vertelt Ruven. 
 
Sancta Maria  
Op het Sancta Maria wordt nagedacht over een naamsverandering van het vak textiel. ‘We 
zouden het ‘Art & Design’ of ‘Textile Art’ willen noemen’, geven Van Heumen en Van Manen 
aan. In de hoop het vak hiermee een nieuwe ‘boost’ te geven maar ook om mogelijk meer 
jongens bij het vak te betrekken. ‘Jammer dat jongens geen kunstvak kiezen, handvaardigheid 
is geen examenvak en textiel willen ze niet’, maakt Van Manen duidelijk. Er is een helder plan 
om jongens te betrekken bij het vak textiel. ‘Door bredere opdrachten met andere materialen, 
zoals hout of gaas, en technieken aan te bieden hoop ik dat er meer jongens komen’, zeggen 
zowel Van Heumen als Van Manen. ‘Meer machines is ons streven’, voegt Van Manen toe. 
Volgend jaar krijgen de leerlingen van het Sancta Maria de kans om twee van de drie kunst 
examenvakken te kiezen in het derde leerjaar. ‘Die gaan we hen een half jaar aanbieden, zodat 
het minder versnipperd is en minder kort en zodat ze meer kunnen doen met de vakken die ze 
leuk vinden’, vertelt Van Manen. 
Hoewel Van Heumen aangeeft de toekomst voor het vak textiel somber in te zien, is ze bereid 
zich hard te maken om op andere manier textiel aan te bieden aan de leerlingen. ‘Als blijkt dat 
er te weinig leerlingen zijn, wil ik vragen of ik een module textiel mag aanbieden’, spreekt Van 
Heumen.  
Van Manen richt zich op de bewustwording van het belang van kunst. Zij is van mening dat 
mensen in de toekomst moeten blijven beseffen hoe belangrijk kunst is in een samenleving. 
‘Het gaat om het ervaren dat er kunst wordt gemaakt en waarom het belangrijk is voor mensen, 
hoe je ernaar kunt kijken en hoe je het kunt beleven’, aldus Van Manen. ‘Het is gewoon voor 
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mensen heel belangrijk om hun verbeelding te kunnen gebruiken’. Zij hoopt de leerlingen dit 
bewustzijn mee te geven. 
Concluderend op deze deelvraag kan worden vastgesteld dat er voornamelijk vak inhoudelijke 
vernieuwingen door de docenten als mogelijkheden worden genoemd voor de toekomst. Uit de 
ideeën van de docenten blijkt dat zij het aanbod van vak textiel breder willen gaan aanbieden. 
Thema’s als duurzaamheid, die in de theorie door Auch (2016) worden onderstreept, worden 
gezien als mogelijkheid om in de toekomst te integreren in de lessen. Volgens de docenten van 
het Sancta Maria zouden een naamsverandering en een ruimer aanbod van materialen en 
technieken het vak een nieuw imago kunnen geven. Het aanbod verbreden zou er eveneens 
voor kunnen zorgen dat meer jongens voor het vak textiel zullen gaan kiezen in de toekomst. 
Als oplossing voor het beperkte aantal uren dat leerlingen het vak textiel krijgen, worden de 
kunstvakken in het derde jaar van het Sancta Maria langer aangeboden. Dit brengt mogelijk 
meer inhoudelijke verdieping. 
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Conclusie 
In deze conclusie wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag die in dit onderzoek 
centraal stond: ‘Welk belang hechten textieldocenten aan het vak textiel in het voortgezet 
onderwijs?’ 
 
Om eenduidig antwoord te geven op de bovenstaande vraag kan er worden vastgesteld dat 
de docenten voornamelijk inhoudelijke belangen toekennen aan het vak textiel. Met name 
de ontwikkeling van de leerling staat centraal. Wanneer de docenten over de ontwikkeling 
van de leerling en leerdoelen van het vak spreken, wordt er aangegeven dat deze voor alle 
kunstvakken gelden. Er worden dus geen specifieke leerdoelen voor het vak textiel 
gehanteerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de docenten geen meerwaarde 
toekennen aan het vak textiel ten opzichte van de andere kunstvakken.  
Uit dit onderzoek is gebleken dat de docenten de behoeften van de leerlingen signaleren, 
maar hier niet altijd op inspelen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een 
tegenstrijdigheid plaatsvindt tussen de behoefte van de leerling en die van de docent. De 
docenten stellen hun eigen visie op het vak centraal en gaan hierbij mogelijk voorbij aan de 
behoefte van de leerlingen.  
De docenten hebben toekomstplannen maar het blijkt dat het draagvlak vanuit de school 
niet erg breed is. De docenten zijn realistisch en stellen, net zoals de leerdoelen, ook de 
beperkingen in het perspectief van alle kunstvakken. Er kan geconcludeerd worden dat 
deze beperkingen in de toekomst niet zullen veranderen, ze zijn inherent aan de 
kunstvakken. 
 
Aanbevelingen  
In dit onderzoek heb ik mij gericht op de opvattingen van textieldocenten in het voortgezet 
onderwijs. Het zou interessant zijn om in een vervolgonderzoek de verwachtingen van 
leerlingen van het vak textiel in kaart te brengen. Aansluitend op dit thema zou een 
onderzoek naar de inhoud van de textiellessen vanuit het perspectief van de authentieke 
kunsteducatie gedaan kunnen worden. Het aansluiten op de leefwereld is hierbij van groot 
belang om de kloof tussen docent en de leerlingen te verkleinen. Ik raad aan de behoefte 
van de leerlingen als uitgangspunt te nemen in de lessen. 
In deze digitale tijd, waarin leerlingen veelvuldig gebruik maken van internet, is het 
belangrijk het contact met de leerlingen aan te blijven gaan. Daarnaast wil ik benadrukken 
dat het juist nu, vanwege het ‘digitale tijdperk’, belangrijk is voor leerlingen om in aanraking 
te blijven komen met het werken en verwerken van materialen.  
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Bijlagen 
bijlage 1 – Interviewvragen  
Interview over het belang van textiele werkvormen/vormgeving binnen het voortgezet onderwijs 
 
Ik neem dit interview af naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek. Daarin ben ik opzoek 
naar de waarde die wordt gehecht aan het vak textiele werkvormen/vormgeving in het 
voortgezet onderwijs. Het is een onderzoek waarin ik met drie docenten een open interview 
houd. Ik heb een aantal vragen die ik wil stellen, daarnaast zal ik veel doorvragen om een zo 
goed mogelijke indicatie te krijgen. Het interview zal ongeveer 30 minuten duren. 
 
Datum:  
School:  
Naam docent:  
Opleiding:  
Naam van het vak:  
Bijzonderheden:  
Eindexamen vak: ja/nee 

 
Naam verifiëren: 
 

ja/nee 
 

Akkoord met opname: ja/nee 
 

 
 
Wat vindt u belangrijk aan het vak textiel? 
Waarom?  
Wat vindt u belangrijk dat de leerlingen leren bij het vak? 
Antwoord toelichten. 
Wat is de doelstelling van het vak textiel? 
Waar zijn deze doelen op gebaseerd? 
Welk waarde hecht u aan het vak textiel? 
Waarom? 
Welke veranderingen heeft u ervaringen binnen het vak? 
Hoe kijkt u daar tegenaan? 
Welke beperkingen ervaart u m.b.t. het vak textiel? 
Welke technieken komen er aan bod tijdens uw lessen? 
In welke mate wordt er textielkunst behandelt?  
 
Welk beeld heeft u van het vak textiel voor de toekomst? 
 
In hoeverre, vind u, dat ik bevoegd zou zijn, als breed opgeleide docent, om textiel lessen te 
geven? 
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Kritische reflectie 
 
De start voor dit afstudeeronderzoek verliep redelijk stroef. Omdat ik twijfelde over de 
onderwerpen ben in januari veel tijd verloren met het vaststellen hiervan. Ook het vinden van 
geschikte literatuur koste mij hierdoor meer tijd dan ik had gehoopt. Ik merkte gaandeweg welke 
literatuur passend was voor het onderwerp dat ik had gekozen. Uiteindelijk ben ik redelijk 
tevreden over de gebruikte literatuur, al had ik graag meer bronnen gehad die de positie van het 
vak textiel in het onderwijs onderbouwen en verklaren. Terugkijkend op het onderwerp had ik 
meer verdieping kunnen zoeken in het kader van dit onderzoek. Na het vaststellen van het 
onderwerp heb ik verschillende scholen benaderd. Het was lastig om in een korte periode 
genoeg participanten te vinden. Achteraf gezien had ik graag meer docenten willen spreken van 
verschillende scholen om een breder beeld te krijgen van de rol van het vak textiel in het 
onderwijs. Tijdens de interviews kreeg ik enthousiaste reacties van de docenten. Ook mensen 
uit het werkveld reageerden positief. Dit heeft mij de motivatie gegeven om dit onderzoek goed 
af te ronden. Tijdens het eerste interview had ik helaas niet de onderzoekende houding die ik bij 
het laatste interview wel had.  
De uitwerking van het onderzoek bleek meer van mijn zelfstandigheid te vragen dan ik van te 
voren had vermoed. Ik merkte dat ik moeite had met afstand nemen van het schrijfproces. Ook 
merkte ik dat ik het lastig vond om weinig kennis te hebben over de manier waarop een 
afstudeeronderzoek in elkaar moet zitten. Dit zorgde bij mij voor twijfels en onduidelijkheid. De 
gesprekken die ik met mijn begeleider heb gehad zijn echter altijd effectief geweest. Achteraf 
gezien had ik eerder de geschreven stukken willen bespreken zodat de momenten nog 
effectiever zouden zijn. Ik had ook eerder mijn twijfels kunnen uitspreken zodat er wellicht meer 
helderheid zou zijn ontstaan. In de laatste weken heb ik een enkele keer met een medestudent 
de stukken besproken. Ik had dit vaker willen doen, omdat ik merkte dat dit erg effectief is. Op 
deze momenten was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en zo verschillende 
perspectieven te belichten. Dit riep echter soms juist méér twijfels op. 
Dankzij dit afstudeeronderzoek heb ik mij op diverse gebieden ontwikkeld. Ik heb, met name de 
laatste weken, gedisciplineerd aan het onderzoek gewerkt. Door het leggen van  contact met 
participanten heb ik geleerd duidelijker te communiceren. Eerder had ik een wat meer 
afwachtende houding, omdat ik niet dwingend over wilde komen. Ik merk nu dat de duidelijkheid 
in het contact zijn vruchten afwerpt, zoals het communiceren met andere begeleiders en 
zakelijke contacten. 
Tijdens dit onderzoek ben ik meer geïnteresseerd geraakt in materialen en de technieken. Ik 
heb onlangs een workshop gevolgd bij het Textielmuseum en wil graag workshops blijven 
volgen op het gebied van textiel. Door dit onderzoek ben ik kritischer geworden over de inhoud 
van de lessen op het voortgezet onderwijs. Door middel van de interviews kwam ik erachter dat 
bepaalde visies mij aanspraken, waar andere visies bij mij juist vragen opriepen. Tot slot heb ik 
een bredere blik gekregen wat betreft de betekenis van de opleiding die ik heb gehad en de rol 
van authentieke kunsteducatie in het onderwijs. 
 
 


