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ik was van plan een heldenstuk te schrijven

over het belang van kunst haar grote nut

            (maar mijn blad zweeg indrukwekkend

en alle muzen weken

de waarheid is

zij heeft geen nut

kunst is maar een bijproduct

zij is niet nodig om te kunnen

eten, neuken, ademen

maar één ding kan ze

zij kan vechten waar ik vlucht

zij kan, met haar ene giftand

zij het voor een kort moment

mij redden van de eeuwigheid

en dit verlammend gat verlammen

bij een vijand zonder handvat

helpt alleen het nutteloze

dan helpt kerven in een bot

stieren schetsen in een grot

dan helpt de nachtwacht

en het zingen bij een dode

uit nutteloze noodzaak

schiep kunst de mens

en als ik verstijf op mijn savanne 

van bedreigend vrije tijd

als ik mijzelf vervloek

om dit uitzicht zonder eind

als mijn kop breekt van het licht

dan huil ik niet, dan schreeuw ik niet

ik hang mijzelf niet op 

maar pak een pen 

en schrijf u dit gedicht
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vandaag

regerend met draadloze hand

in een land gebouwd onder water

met mensenrechten, koffieapparaten

en de natuur in mooie reservaten

voel ik nog steeds diezelfde angst

niets is veranderd

weids en eindeloos gaapt de savanne

welkom in mijn hoofd

het is een doos vol zwarte gaten 

alles wat een mens verzint 

zuigt zich erin: zeppelins, vakanties

zelfhaat, witte fosfor, dildo’s, anorexia

dubbelvla, dwangneuroses, shalali shalala

of de lol om een gemarteld paard 

ook de dingen die niemand wil verzinnen

zitten erin: gewoon, voor de heb

ik draag een hoofd als een handicap

zwellend, kolkend, almaar zwellend

altijd vloed, nooit nog eb

geen vijand bleef er voor mij over

leeuw, griep, pest, slang

zelfs de dood slaapt aan een leiband

maar diep van binnen 

in mijn grote grabbelton 

daar vond ik er nog één

splinternieuw, zelfverzonnen

scharrelt een vijand

op de bodem van mijn vrije tijd

zinloos in de rondte

ik noem hem: Eeuwigheid

louter de gelegenheid 

erover na te denken

volstond om hem te scheppen

gevangen zit ik als een rat

in mijn hobby, dag en nacht

en ik ben bang

Ter inleiding

De landelijke verkiezingen van 2010 kenden 

twee grote overwinnaars: de VVD en de PVV, 

twee partijen die hebben aangekondigd fors 

te zullen bezuinigen op kunst en cultuur. Op 

11 juni, twee dagen na de verkiezingen, werd 

het Oerol Festival geopend. Dit gebeurde 

met het ‘Manifest van Terschelling’, 

een nieuw gedicht van de Dichter des 

Vaderlands. Na de voordracht overhandigde 

Nasr zijn tekst aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer Gerdi Verbeet, die het 

gedicht op haar beurt zal doorspelen aan 

de kabinetsformateur en alle fractieleiders. 

Het gedicht wordt onderschreven door 

vele kopstukken uit de culturele sector, zie: 

www.manifestvanterschelling.nl. Het is de 

bedoeling zo veel mogelijk handtekeningen 

te verzamelen en ook uw steun is welkom. Het 

manifest is een initiatief van het Oerol Festival 

en Kunsten ’92.

UIT NUTTELOZE NOODZAAK

laten we eerlijk zijn 

als beest zijn we totaal mislukt

ik zie mij daar nog staan 

op een savanne zonder uitvlucht 

in het volle licht der dieren 

een mond vol tanden

heel modern, heel gênant
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De aanleiding voor mijn onderzoek is een zoektocht naar de he-
mel. Een zoeken naar een werkverband waar kunst en educatie sa-
menkomen en elkaar versterken. De titel is niet voor niets I + I = III
Mijn zoektocht is voorlopig geëindigd in Diepenheim. Bij de 
Kunstvereniging Diepenheim (KvD) zag ik dat zowel hedendaag-
se kunst als kunsteducatie gedragen werden door een actief 
vooruitstrevend beleid. Hier vond ik het onderwerp voor mijn on-
derzoek. De KvD was geïnteresseerd en gaf me deze opdracht. 
Zoals ik als beeldend kunstenaar werk, zo werkte ik ook aan dit 
onderzoek: breed verkennend. Op zoek naar een betekenisvolle 
toegevoegde waarde. Het bracht me ook veel plezier. Het was 
een voorrecht om de KvD van binnenuit beter te leren kennen. 
Ook heb ik veel kennis vergaard over het onderwijssysteem van 
Het Groene Lyceum (HGL) waar ik in het kader van dit onderzoek 
een project begeleidde. De duik in the black box met fondsen- 
en subsidieregelingen heeft inzicht opgeleverd. Mijn dank wil 
ik uitspreken naar de opdrachtgever die dit onderzoek moge-
lijk maakte, en ook aan alle bevlogen collega’s die mij hebben 
geholpen bij het integreren in de organisatie; zij voorzagen mij 
van actuele informatie over de gang van zaken binnen de KvD. 
Mijn	dank	gaat	specifiek	uit	naar	de	volgende	personen:	Michiel	
van der Kaaij, intendant KvD, en Ingeborg Wind, coördinator KvD, 
voor hun begeleiding tijdens mijn stage. Tevens ben ik veel dank 
verschuldigd aan Robert Klatser, docent en onderzoeker van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) voor zijn feed-
back en gesprekken gericht op het ontstaan van dit onderzoeks-
verslag. De beleidsmakers en professionals in het veld: Arnoud 
Braat, André Hoeben, Jenita Hulst, Stan Frijters en Marie-Louise 
Smolenaars dank ik voor hun inhoudelijke bijdrage aan dit onder-
zoek. Dingeman van Daal en Peter Rouwendaal dank ik voor hun 
feedback. Pier van Dijk dank ik voor de vormgeving en dtp van 
dit verslag.

Enschede, 1 juni 2014
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SAMENVATTING

Gezien de veranderingen in de maatschappij en de daaruit voort-
komende overheidsbezuinigingen moeten ook musea en andere 
kunstinstellingen een actiever beleid gaan voeren. In opdracht 
van de Kunstvereniging Diepenheim (KvD) heb ik onderzoek ge-
daan naar de kansen die er zijn om door middel van het aanbie-
den van kunsteducatieve projecten een structurele band op te 
bouwen met het (v)mbo in de regio Twente. Daarbij heb ik ook 
gekeken naar de rol van subsidiegevers. Het betreft feitelijk ook 
een economisch aspect, waarbij de strekking is om vragen en 
behoeften uit het onderwijsveld enerzijds en het aanbod van de 
KvD beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor heb ik een aantal 
beleidsmakers en professionals in het onderwijs- en subsidieveld 
geïnterviewd en literatuuronderzoek gedaan. Als onderzoeks-
groep voor het (v)mbo koos ik Het Groene Lyceum (HGL). Dit 
heeft al een bestaande samenwerking met de KvD; daarbij sluit 
hun onderwijsrichting ‘Natuur en landschap’ goed aan bij De Tui-
nen poot van de KvD. De deelvragen van het onderzoek richten 
zich voornamelijk op de voorwaarden waaraan het project moet 
voldoen:
• welke aspecten zien scholen c.q. docenten als een aanvulling 
 / meerwaarde op hun leerplan en welk aspect is daarbij door 
 slaggevend voor het startsein van een project, 
• wat vinden leerlingen in de leeftijd van de doelgroep interes- 
 sant, uitdagend en nuttig,
• met welke factoren moet rekening gehouden worden bij de  
 haalbaarheid, denk hierbij onder andere aan inpassing in het  
 rooster, reisafstand en vervoer, en
• waar moeten de binnen dit onderzoek gestelde subsidieaan- 
 vragen aan voldoen om gehonoreerd te worden.
In het literatuuronderzoek heb ik gefocust op een passende kun-
steducatieve visie; daarbij komt naar voren dat de projecten die 
de KvD aanbiedt een aantal kenmerken van authentieke kunste-
ducatie in zich dragen. Namelijk een authentieke context ener-
zijds en de docent als expert / coach anderzijds. Altermoderne 
kunsteducatie voegt daar aan toe de nadruk op de autonomie 
van zowel leerling als begeleider; dat geldt ook ten aanzien van 
de idee dat de eigen fascinatie en de wereld van de leerling als 
beginpunt te zien is van het denken over en het maken van kunst. 
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De informatie verkregen via interviews met beleidsmakers en 
professionals in het onderwijs- en subsidieveld sluit hierbij aan. 
De praktijksituatie ‘Eétjeuitzicht’ met leerlingen van HGL onder-
streept dit bovendien nog. Het kunsteducatieve aanbod van de 
KvD is aantrekkelijk voor HGL. Daar ligt immers een reële vraag 
naar buitenschools leren in een authentieke context onder be-
geleiding van een expert / coach die tevens docent is. Dit is een 
belangrijke en waardevolle combinatie. Binnen de competentie 
‘Onderzoeken’ van HGL gaat men zowel uit van aanwezige voor-
kennis bij, als van zoveel mogelijk autonomie van de leerling. Bo-
vendien streeft HGL naar langere leerlijnen in het onderwijspro-
gramma. De conclusies bevelen het verbreden van de doelgroep 
aan, zoals door andere (v)mbo – instellingen en vo – instellingen 
erbij te betrekken. Daarnaast is een koppeling met kunstvakken 
verder onderzoek waard, maar ook met vakken als biologie en 
mens- en maatschappijleer. Dit valt echter buiten het bestek van 
dit huidige onderzoek.Dit project vond als geheel plaats in het 
kader van een afstudeeropdracht voor de opleiding docent beel-
dende kunst en vormgeving aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK).
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LIJST VAN AFKORTINGEN

AHK   Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
AOC   Agrarisch Opleidingscentrum 
Crebo  Centraal register beroepsopleidingen
FCP   Fonds voor Cultuurparticipatie
HGL   Het Groene Lyceum
KvD   Kunstvereniging Diepenheim
OCW  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
PBC   Prins Bernhard Cultuurfonds
PvB   Proeve van Bekwaamheid
SBL   Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onder-  
    wijspersoneel
SHL   internationaal consulting bedrijf op het gebied van  
    Human Resource Development, ontwikkelde het  
    competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs
    bedrijfsleven
WUR   Wageningen Universiteit en Research centrum
WURKS  Wageningen Universiteit en Research centrum  
    Knowledge Sharing
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1.  INLEIDING

1.1. Opening, onderwerp, aanleiding
 
Zoals bekend, staat de kunst- en cultuursector in ons land de 
afgelopen	 jaren	flink	onder	druk.	Dit	 is	helaas	geen	op	zichzelf	
staand fenomeen, maar vormt onderdeel van veel bredere ma-
cro-economische tendensen en ontwikkelingen. Van alle kanten 
is sprake van bezuinigingen en reorganisaties. Bedrijven en sec-
toren bezinnen zich op wegen om weer uit het dal te klimmen en 
zich te herpakken. Dat geldt zeker ook de overheidssector, waar 
’s	 lands	financiën	fors	hebben	geleden	onder	de	gevolgen	van	
de recessie. Om de collectieve lastendruk te verminderen en zo 
de structuur van de economie te versterken, voert de regering 
een beleid van privatisering, marktwerking, deregulering en de-
centralisatie (Trim en De Kam, 2012). De kunst- en cultuursector 
heeft zoals bekend altijd voor een behoorlijk deel gesteund op 
overheidsfinanciering.	Maar	 evenals	 in	 sommige	 andere	 secto-
ren, was dit gezien de brede bezuinigingen niet meer langer in 
die omvang haalbaar. In dit licht maakte toenmalig staatssecreta-
ris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Halbe Zijlstra 
in juni 2011 zijn bezuinigings- en herstructureringsplannen voor 
de kunst- en cultuursector bekend. Die lieten vanwege de forse 
omvang geen misverstand bestaan over wat de regering van mu-
sea en andere culturele instellingen verwachtte: méér cultureel 
ondernemerschap. Bezuinigen is het devies; daardoor moeten 
praktisch alle culturele instellingen vanaf 2013 voor meer eigen 
inkomen gaan zorgen en minder afhankelijk worden van de over-
heid. Hoewel de musea nu nog relatief worden ontzien, moeten 
ook zij 17,5 % eigen inkomsten gaan genereren. Musea die deze 
norm niet halen, krijgen alleen nog subsidie voor het behoud en 
beheer van hun collectie en niet meer voor publieksfuncties zo 
schrijft het Platform Museum Locaties (2011) op haar site. Deze 
situatie vraagt om een proactieve stellingname van de musea en 
andere kunstinstellingen. Laten we daarbij ook niet vergeten dat 
door deze ontwikkelingen heel wat arbeidsplaatsen in de kunst- 
en cultuursector verloren zijn gegaan. Dat heeft vervolgens weer 
betekend dat veel mensen die daarin zo hun vertrouwde baan 
kwijtraakten, zich zijn gaan richten op andere manieren om toch 
met hun ‘vak’ verder te kunnen gaan en zich daarin te ontplooien. 
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Denk aan het opzetten van eigen, kleine artistieke werkverban-
den, soms ook in samenwerkingsverband met ‘soortgenoten’. Zo 
ziet ‘het kunst- en cultuurveld’ er in korte tijd - en onverwacht 
- opeens heel anders uit. Met andere woorden: het is tijd om in 
beweging te komen. Dat betekent: je beleid en organisatie zo in-
richten dat je minder kwetsbaar en meer zelfvoorzienend wordt. 
Bijvoorbeeld door (hogere) entree te gaan heffen, door leden, 
vrienden en donateurs te werven en ze te ‘vertroetelen’. Denk 
bij dit laatste bijvoorbeeld aan speciale genodigdenavonden en 
nieuwsbrieven, lezingen en voordrachten, thema rondleidingen. 
Maar ook door een actiever fondsen- en subsidiewervingsbeleid.
Kort gezegd, eigenlijk door het al genoemde ‘ondernemerschap’ 
méér in de kunstensector te introduceren. Dat vergt natuurlijk ei-
gen initiatief en een dosis creativiteit van de betrokkenen. Maar 
de kunstenaars - uitvoerend zowel als scheppend - zijn juist per 
definitie	creatief!	We	zien	dan	ook	dat	zij	dit	op	veel	plaatsen	ac-
tief oppakken - en dat dus ook wel moeten - en daarmee de toch 
behoorlijk benarde situatie positief ombuigen. Zo verschijnen er 
op allerlei gebied wel weer heel nieuwe en ook vernieuwende 
projecten en initiatieven; die kunnen in die zin ook een verrijking 
en uitbreiding van het aanbod betekenen. Op microniveau zien 
we deze bewegingen terug bij allerlei kunst- en cultuurinstellin-
gen ‘in het land’. Zo ook in de regio Twente waar mijn onderzoek 
zich heeft geconcentreerd. Immers in 2013 verviel de rijkssubsidie 
óók voor de KvD. Sindsdien is zij op zoek naar andere mogelijkhe-
den om te blijven voortbestaan met een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod aan kunst. Dankzij de steun van regionale, nationale en 
euregio fondsen- en subsidieverleners kon de KvD ook in 2013 
haar nieuwe beleid vorm geven. In het programma- en presen-
tatieplan voor 2014-2015 ‘Uitzicht zonder eind’ (Kunstvereniging 
Diepenheim, 2013) geeft zij aan het publieksbereik te willen ver-
groten	en	zich	te	willen	profileren	als	‘kunstinstelling	zonder	mu-
ren’. Het plan gaat nadrukkelijk in op de maatschappelijke the-
ma’s talentontwikkeling, educatie en participatie. Daarbij schetst 
zij zichzelf als een culturele organisatie die in de maatschappij 
een betekenisvolle rol kan en wil spelen. Het is dan interessant te 
zien hoe dit proces zich in de praktijk ontwikkelt.



1.2. Vraagstelling, afbakening, doelstelling

In de vorige paragraaf is geschetst dat de KvD, in het kader van 
cultureel ondernemerschap, educatie een belangrijk speerpunt 
vindt. Zij stelt zich daarbij de volgende vragen:
• welke kansen en uitdagingen liggen er in de binnen- en bui-  
 tenschoolse kunsteducatieve markt regio Twente voor zowel  
 bestaande als nieuwe producten of activiteiten van de KvD,
• hoe zien die kansen en uitdagingen eruit en welke structurele  
 bijdrage kan ik daaraan leveren om die te benutten, en
•  in hoeverre kan ‘subsidie’ daar een rol in krijgen.
Dat leidt tot de hoofdvraag: 
Hoe kan de Kunstvereniging Diepenheim een aantrekkelijk   
kunsteducatief aanbod creëren en zo een structurele band op-
bouwen met (v)mbo-scholen in de directe omgeving. Is authen-
tieke kunsteducatie daarbij constituerend als visie? 
De deelvragen waarop antwoorden moeten volgen zijn:
• welke aspecten zien scholen c.q. docenten als een aanvulling
 / meerwaarde op hun leerplan en welk aspect is daarbij door- 
 slaggevend voor het startsein van een project, 
• wat vinden leerlingen in de leeftijd van de doelgroep interes-  
 sant, uitdagend en nuttig,
• met welke factoren moet rekening gehouden worden bij de   
 haalbaarheid, denk hierbij onder andere aan inpassing in het   
 rooster, reisafstand en vervoer, en
• waar moeten de binnen dit onderzoek gestelde subsidieaan-  
 vragen aan voldoen om gehonoreerd te worden.
Bovenstaande deelvragen gaan vooral over de voorwaarden 
waaraan het kunsteducatieve project moet voldoen om levens-
vatbaar te zijn. Het onderzoek zal zich daarbij op micro- en ma-
croniveau richten. Leerling > docent > schoolleiding > overheid 
is de verbindende lijn. De onderwijsmarkt beperkt zich in mijn 
onderzoek tot de Agrarische Opleidingscentra (AOC) met als on-
derzoeksgroep HGL te Almelo. Dit vanwege de bestaande sa-
menwerking en de onderwijsrichting ‘Natuur en landschap’ die 
aansluit bij de visie van de KvD. Voor wat betreft de subsidie-aan-
vraag heb ik me gericht op het Fonds Cultuurparticipatie (FCP), 
omdat deze regelingen voor het mbo in haar pakket heeft. Met 
dit onderzoek wil ik aantonen dat het kunsteducatieve aanbod 
van de KvD voldoet aan de wensen van het (v)mbo en meer spe-
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cifiek	aan	die	van	HGL.	Tevens	zal	de	uitkomst	van	dit	onderzoek	
moeten leiden tot concrete aanbevelingen: 
• welke kansen liggen er in de (v)mbo-markt voor KvD-projec-  
 ten,
• hoe moeten deze projecten eruit zien vanuit welke kunst edu- 
 catieve visie, en
•	 zijn	hiervoor	financieringsbronnen	te	vinden.
In feite gaat het hier om een economisch principe waarbij vraag 
en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd moeten wor-
den. Vanuit deze context is de vraag ontstaan voor dit onderzoek.

1.3. Opdrachtgever Kunstvereniging Diepenheim

In deze paragraaf beschrijf ik de KvD; de opdrachtgever van mijn 
onderzoek. Aan de orde komt achtereenvolgens: wat is de KvD, 
waar staat ze voor, hoe ziet haar derde poot De Tuinen eruit en 
twee recente projecten.

1.3.1. Kunstvereniging Diepenheim

Men noemt Diepenheim wel eens een Gesamtkunstwerk. In-
derdaad lijkt in het kleinste stadje van Overijssel te midden van 
zes landgoederen kunst de hoofdrol te spelen. Stralend mid-
delpunt is de KvD in een hypermodern gebouw en een voor-
malig schooltje met het Drawing Centre Diepenheim. De KvD 
is een presentatieplatform, werkplaats en laboratorium voor 
hedendaagse kunst. Sinds kort is daar ook expliciet het land-
schap bijgekomen dat zij uitdraagt als De Tuinen. Verankerd in 
de landelijke omgeving, maar met een internationale horizon, 
toont zij aan dat vernieuwing kan gedijen buiten een stedelij-
ke context. Onderzoek, experiment, productie, presentatie en 
publieksparticipatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij 
organiseert daartoe tentoonstellingen, manifestaties en presen-
taties in zowel haar gebouwen als in de openbare ruimte. Veel 
van het getoonde werk in de tentoonstellingen is ter plekke in 
beide gebouwen ontstaan. Maar dat blijft niet beperkt tot deze 
gebouwen. Kunstenaars en bezoekers trekken er ook op uit, ze 
dwalen en verdwalen. De KvD draagt dan ook niet voor niets als 
motto ‘Uitzicht zonder eind’ dat zij ontleent aan het gedicht ‘Uit 
nutteloze noodzaak’ van Ramsey Nasr (2010).



1.3.2. Waar staat de Kunstvereniging Diepenheim voor?

Ook in haar vorm, gemodelleerd naar de Duitse Kunstverein is de 
KvD bijzonder en ‘afwijkend’ voor Nederland. De Kunstverein als 
fenomeen stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Zich emanciperende burgers en kunstenaars gaven samen invul-
ling aan het Bildungsideal. Voor dit typische begrip bestaat ei-
genlijk geen goede Nederlandse vertaling; het zou in de huidige 
context	en	in	algemene	zin	te	definiëren	zijn	als	‘culturele	vorming’.	
Die burgers en kunstenaars lieten zien dat leven met kunst niet 
slechts was voorbehouden aan de adel, zoals door de eeuwen 
heen. En natuurlijk ook niet te vergeten: de kerk die eigenlijk als 
eerste fungeerde als ‘echte’ en tegelijk heel grote opdrachtgever 
voor kunstenaars. Ook de KvD laat zien dat Bildung belangrijk is 
voor haar leden en voor haar directe omgeving. Juist dankzij de 
verenigingsstructuur is zij in staat door te dringen tot in de haar-
vaten van de samenleving. De omgeving van Diepenheim vormt 
daarbij een vruchtbare voedingsbodem. De KvD brengt Bildung 
in praktijk door vooral ook jongeren structureel te betrekken bij 
de verschillende fasen van de ontwikkelingen in het gebied. In 
haar programma- en presentatieplan ‘Uitzicht zonder eind’ be-
schrijft zij het educatietraject waarin ze zich richt op docenten 
en leerlingen van het basis-, voortgezet en middelbaar beroeps-
onderwijs. “We willen kinderen en jongeren enthousiast maken 
voor hedendaagse kunst zonder ze te betuttelen. De vereniging 
doet dit door hun belevingswereld als uitgangspunt te nemen én 
door het inzetten van eigentijdse kunstvormen, nieuwe vormen 
van ambacht en interactieve media. We willen een brug slaan tus-
sen naar kunst kijken en praten over kunst, kunst maken en kunst 
in relatie tot hun toekomst.” (Kunstvereniging Diepenheim, 2013).

1.3.3. De Tuinen en twee recente projecten

Naast de twee gebouwen waarin de KvD hedendaagse kunst ten-
toonstelt	profileert	zij	zich	expliciet	met	haar	derde	poot	De	Tui-
nen. Onder deze poot organiseert de KvD kunstprojecten. Ik be-
schrijf twee van deze projecten omdat deze lijken te voldoen aan 
een aantal belangrijke kenmerken van authentieke kunsteducatie. 
Bovendien sluit de inhoud, de integratie van kunst en landschap-
sinrichting, als vanzelfsprekend aan bij het onderwijs zoals gege-
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ven op het AOC. In 2013 vond dan ook een eerste gezamenlijk pro-
ject van HGL en de KvD plaats. ‘The Non Urban Garden: de tuinen 
van de 21ste eeuw’ diende als vertrekpunt voor het onderzoek dat 
HGL te Almelo uitvoerde. ‘The Non Urban Garden’ werd samen met 
het ArtEZ lectoraat ‘Theorie in de kunsten’ opgezet. Uitgangspunt 
hiervoor was enerzijds het Twents coulissen- landschap, anderzijds 
de kunstmatigheid en de ‘verlandschappelijking’ in Nederland. Wat 
doet een tuin daarin en wat kunnen we in die context met het be-
grip natuur? De KvD stelde een aantal kunstenaars twee eenvou-
dige vragen: Wat is jouw visie op de tuin van de 21e eeuw? En wil 
je daar ook een ontwerp van maken? Er kwamen vier antwoorden: 
‘De onbegrensde tuinen’, een ‘Garden Fence’ om Diepenheim, een 
‘Boomtuin’, en letterlijk dichter bij de grond, de bijentuin ‘If Bees Are 
Few...’. Het boek ‘The Non Urban Garden’ (Sonderen, Hoogeveen 
en Van Hak, 2014) doet verslag en de speciale website (http://www.
thenonurbangarden.nl) is bedoeld als ‘living archive’ om alle docu-
mentatie rondom deze tuinen voor nu en in de toekomst te ontslui-
ten. Afgelopen februari startte een tweede samenwerkingsproject 
van HGL en de KvD: ‘Eétjeuitzicht’ (Kunstvereniging Diepenheim, 
2012). Dit project, waarin ook de Stichting Kunst en Openbare Ruim-
te en de provincie Overijssel deelnemen, is een artistiek onderzoek 
naar de relaties tussen mens, voedsel en landschap. Het richt zich op 
de blinde vlek van de consument voor de herkomst van ons voedsel 
en de rol die het landschap daarin vervult. ‘In hoeverre herkennen 
we in het landschap ons voedsel en in hoeverre herkennen we ons 
voedsel in het landschap?’ zou een vraag kunnen zijn. De KvD liet in 
de lente, zomer en herfst van 2012 de eetbaarheid van een proefge-
bied onderzoeken. De KvD projecten ‘The Non Urban Garden’ en 
‘Eétjeuitzicht’ vertonen overeenkomsten:
• het geheel speelt zich buiten af,
• inhoudelijk gaan beide over het landschap,
• een aantal professionele kunstenaars neemt deel, en
• het betreft in de tijd bezien langlopende projecten.
Bovengenoemde overeenkomsten lijken overeen te komen met de 
voorwaarden van authentieke kunsteducatie zoals in de literatuur 
(hoofdstuk 3.) onderzocht gaat worden. Paragraaf 4.3. beschrijft de 
bevindingen van dit project dat is uitgevoerd als onderdeel van de 
compententie ‘Onderzoeken’ op HGL. In bijlage 1. is het door de 
leerlingen gemaakte verslag te lezen.



2.  ONDERZOEKSMETHODE

Om te onderzoeken of er behoefte is aan hetgeen de KvD aan-
biedt voor het (v)mbo en hoe dat eruit moet zien, zal ik naast 
literatuuronderzoek beleidsmakers en professionals in het veld 
interviewen, te weten:
• Stan Frijters, docent en onderzoeker Stoas Vilentum Hoge-  
 school. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoeks-  
 programma Wageningen Universiteit en Research centrum
 Knowledge Sharing (WURKS), dat onderzoek doet naar com-  
 petentiegericht leren in de groene onderwijs kolom en is op  
 gezet door de leerstoelgroep Educatie- en competentiestu-  
 dies van de Universiteit Wageningen onder leiding van Harm
 Biemans. (Frijters, Richardson, Greuter, Van Werven en Bie-  
 mans, 2013).
• André Hoeben, directeur AOC-Oost, gezien het feit dat de
  KvD zich expliciet ‘beweegt’ in de openbare ruimte en pro-  
 jecten initieert met titels als ‘Eétjeuitzicht’ en ‘The Non Urban  
 Garden’. Daarbij komt dat de focus bij dit onderzoek ligt op   
 HGL, onderdeel van AOC-Oost.
Om na te gaan of authentieke kunsteducatie constituerend is 
voor dit aanbod put ik uit:
• literatuuronderzoek, 
• gegevens die ik verkrijg door het bijwonen van vergaderingen
 van de commissie fondsenwerving van de KvD, en
• interview met Marie-Louise Smolenaars, stafmedewerkster   
 cultuureducatie voor het (v)mbo bij het FCP.

2.1. Leeswijzer

• Hoofdstuk 3 schetst het theoretisch kader.
• Hoofdstuk 4 doet verslag van interviews met beleidsmakers en
 professionals in het veld en een praktijksituatie.
• Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten uit interviews en onder-  
 zoek.
• Hoofdstuk 6 bevat de conclusie die een antwoord zal geven   
 op de hoofdvraag en doet aanbevelingen.
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3.  LITERATUURSTUDIE / THEORETISCH KADER

3.1. Inleiding

De KvD stelt zich in haar beleidsplan ‘Uitzicht zonder eind‘ (Kunst-
vereniging, 2013, p. 35-36) ten doel Bildung te verschaffen, jon-
geren dichtbij de kunst in hun eigen omgeving te brengen en 
ze mede-eigenaar te laten worden van een groeiend kunstland-
schap. Ze wil dit bereiken door hun belevingswereld als uitgangs-
punt te nemen, en door het inzetten van eigentijdse kunstvor-
men, nieuwe vormen van ambacht en interactieve media. Dit is 
de aanleiding om via een korte schets over de huidige onderwijs 
visie te komen tot het belang van het authentieke leren. Dit moet 
de theoretische onderbouwing worden voor de passende KvD 
educatieprojecten aan HGL. Vanuit mijn professioneel kunste-
naarschap en ervaring als docent ben ik me hoe langer hoe meer 
verwant en vertrouwd gaan voelen met de uitgangspunten van 
de authentieke kunsteducatie; vandaar de vraag of deze visie ge-
legd kan worden over het aanbod van de KvD en aansluit bij de 
vraag vanuit het (v)mbo. Vanuit die verwantschap zag ik raakvlak-
ken met hetgeen de geïnterviewde personen daarover uitspra-
ken qua authentieke kunsteducatie. Ik zag en zie hoe dit in de on-
derwijssituatie goed tot zijn recht komt, en wat mij betreft zeker 
reden is om op voort te borduren. Kortom, vanuit verschillende 
blikvelden is hiervoor steun te vinden. Als theoretisch kader ga 
ik uit van de authentieke kunsteducatie zoals geformuleerd door 
Haanstra (2001), bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, 
leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie en lector Kunst- 
en cultuureducatie bij de AHK. Deze gaat uit van de belevings-
wereld, de fascinaties van de leerlingen, is procesgericht, onder-
streept de zelfstandigheid van de leerling en onderschrijft het 
belang van authentieke leersituaties. De altermoderne kunstedu-
catie zoals beschreven door Klatser (2010), lector Kunst- en cul-
tuureducatie van de AHK, wordt nader beschouwd. De nadruk 
ligt daarbij op de autonomie van zowel leerling als begeleider, 
maar ook de idee dat de eigen fascinatie en de wereld van de 
leerling als beginpunt wordt gezien van het denken over - en het 
maken van kunst. Daarbij speelt mijn aanname een rol dat beide 
kunsteducatieve visies perfect lijken aan te sluiten bij wat de KvD 
nastreeft en ook aanbiedt. Zij schrijft namelijk: 
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“…door hun belevingswereld als uitgangspunt te nemen én door 
het inzetten van eigentijdse kunstvormen, nieuwe vormen van 
ambacht en interactieve media.” (Kunstvereniging Diepenheim, 
2013, p. 36).

3.2. Authentiek leren

Simons (2007) introduceerde in 1995 de term ‘Het Nieuwe Le-
ren’.	Dit	als	pleidooi	 voor	 leerresultaten	die	duurzaam,	flexibel,	
functioneel, betekenisvol, generaliseerbaar, toepassingsgericht 
en vakoverstijgend zijn. Dit zou te bereiken zijn door actief en 
samenwerkend leren, uitgaande van contexten en al aanwezige 
kennis bij leerlingen. Volman (2006) scherpte de term aan. Nu 
verstaat men er onder: onderwijsvernieuwingen die zich bezig-
houden met meer authenticiteit in het onderwijs. De gedachte is 
dat wanneer opdrachten, instructie, omgeving en andere onder-
wijsaspecten ‘levensecht’ zijn, het onderwijs beter aansluit op de 
leefwereld en beleving van de leerlingen. Dit zorgt er voor dat 
ze actiever en gemotiveerder leren. Dit idee komt voort uit het 
constructivisme: leerlingen construeren actief hun eigen kennis 
door nieuwe informatie te interpreteren vanuit kennis die ze al 
hebben, vanuit eerdere ervaringen en vanuit persoonlijke waar-
den en opvattingen.

3.3. Authentieke kunsteducatie

Haanstra introduceerde de term authentieke kunsteducatie in 
2001. Authentieke kunsteducatie streeft er naar dat leerlingen 
meer dan (simpel gezegd) ‘schoolkunst’ produceren door relaties 
te leggen met zowel de buitenschoolse kunstzinnige ervaringen 
en activiteiten van leerlingen als met ontwikkelingen in de pro-
fessionele kunst. Het doel van authentieke kunsteducatie is dat 
leerlingen de kennis die ze opdoen ook buiten schoolse situaties 
toepassen. Kampman (2010, p. 60) komt in haar ‘literatuuronder-
zoek naar de voorwaarden voor authentieke kunsteducatie’ tot 
onderstaande vier kenmerken van authentieke kunsteducatie: 
• gerichtheid op de leefwereld van de leerlingen,
• het leren middels complexe taaksituaties, 
• communicatie en samenwerking tussen leerlingen, en 
• het leren in buitenschoolse situaties.
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Uitgaande van het in de hoofdvraag gestelde onderzoek naar 
de aantrekkelijkheid van het aanbod van de KvD zal het laatst 
genoemde kenmerk het leren in buitenschoolse situaties verder 
uitgediept worden. Het accent zal hierbij liggen op lesgeven 
door professioneel beeldend kunstenaars en het leren buiten 
school, verderop neergelegd in de vragen ‘wie’ en ‘waar’. Berg-
man onderkent het belang hiervan. Zij schrijft in Cultuurnetwerk 
Nederland (2006): “Daarnaast moet het onderwijs aansluiten bij 
de leerbehoeften van de leerlingen en moet er sprake zijn van 
levensechte leertaken. De leeromgeving is ten slotte niet beperkt 
tot de vier muren van het klaslokaal. Vertaald naar kunsteducatie 
houdt dit het volgende in:
• benutten van de culturele omgeving en ruimte voor leren bui- 
 ten de school, en
• benutten van extern deskundigen, bijvoorbeeld kunstenaars  
 in de klas.”

3.4. Authentieke leeromgeving en informeel leren

Blok, Oostdam en Peetsma (2007) schrijven in de verkenningsno-
titie voor het ministerie van OCW: “Een belangrijk kenmerk van 
deze krachtige leeromgevingen is dat leerlingen nieuwe kennis 
en vaardigheden aanleren binnen de context van betekenisvolle 
authentieke complexe leeromgevingen die zoveel mogelijk lij-
ken op de werkelijke omgeving buiten school of op problemen 
die leerlingen buiten school tegen komen (gesitueerd leren). Het 
algemene idee daarbij is dat leerlingen betere actieve en zelf-
regulerende leerders worden, wanneer ze zelf ontdekken welke 
competenties nodig zijn voor het bereiken van betekenisvolle 
leerdoelen. Krachtige leeromgevingen bieden leerlingen ruim-
te voor metacognitieve activiteiten zoals het stellen van eigen 
leerdoelen, het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen 
leerproces en het reguleren van het eigen uitvoeringproces.” 
Kampman (2010, p. 60-61) komt in haar onderzoek vervolgens tot 
zes voorwaarden waaraan een authentieke leeromgeving moet 
voldoen. Deze voorwaarden zijn: 
• aandacht voor hogere-orde vaardigheden,
• authentieke context,
 • er wordt een relevante, praktijkgerichte en sociale context  
  aangeboden,



 • schoolboeken en leermaterialen verwijzen naar voor leer-  
  lingen bekende context,
 • er worden levensechte en betekenisvolle leertaken aange-  
  boden, bijvoorbeeld afgeleid van activiteiten van profes-  
  sionals,
 • opdrachten bieden ruimte voor eigen initiatief, creativiteit  
  en improvisatie,
 • de fysieke omgeving en problemen lijken zo veel mogelijk  
  op de wereld buiten school,
 • er worden verbanden gelegd tussen de leefwereld en   
  ervaring van de leerlingen en de kennis van een discipline  
  of vakgebied, en
 • kunsteducatie is gericht op het professionele veld.
• zelfverantwoordelijk leren,
• samenwerking,
• nieuwe beoordelingsmethoden,
• docent als coach en begeleider,
 • de docent heeft als coach en begeleider een belangrijke,   
  actieve rol. Hij/zij ondersteunt het leerproces en stimuleert  
  de leerlingen, en
 • kunstenaars (experts) spelen een belangrijke rol.
Ik beperk me in dit onderzoek tot twee voorwaarden, te weten 
‘de authentieke context’ en ‘de docent als expert, coach en be-
geleider’ omdat beide zo kenmerkend zijn voor het aanbod van 
de KvD. Kampman (2010, p. 43) stelt verder:
“Wanneer educatoren een leerervaring in de kunsten willen ge-
nereren zullen er antwoorden moeten worden gegeven op de 
volgende vier vragen:
• wie onderwijst kunsteducatie?
• waar vindt het plaats?
• wat wordt er onderwezen en hoe?
• hoe wordt beoordeeld en geëvalueerd?”
Vooral de vragen ‘wie’ en ‘waar’ zijn in dit kader interessant.
De vraag ‘wie doceert’ gaat ook over welke didactiek diegene 
hanteert. Uit de literatuur komt naar voren dat het inzetten van 
kunstenaars als docent een meerwaarde kan leveren aan au-
thentieke kunsteducatie. In ‘The Qualities of Quality’ beweren 
Seidel et al. (2009) dat men door een professioneel kunstenaar 
binnen school te halen, meer authentieke kunstervaringen ver-
krijgt. Omdat deze zelf praktiserend zijn, zouden ze een optimale 
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authentieke leerervaring kunnen verschaffen. In ‘Muzen moeten: 
kunst & authentiek onderwijs: een smakelijke combinatie’ geeft 
van Hoorik (2002) een opsomming van de bijdrage die kunste-
naars aan authentiek onderwijs kunnen leveren. Hoekstra (2008) 
doet in haar masterscriptie ‘Een onderzoek naar de rol van de 
kunstenaar’ verslag van haar onderzoek naar de rol die kunste-
naarschap kan spelen in de (kunst)pedagogische praktijk. Hieruit 
komt naar voren dat een kunstenaar vier competenties bezit die 
onderscheidend zijn van de gewone docent: creativiteit, proces-
gericht werken, authenticiteit en gidsrol. Zij concludeert dat het 
kunstenaarschap een belangrijke bouwsteen is voor de didactiek 
van de kunstenaar, omdat deze een verbinding legt tussen de 
belevingswereld van de leerlingen en de professionele kunstwe-
reld. Dit is een van de kenmerken van authentieke kunsteducatie. 
Deze biedt een authentieke context, waarbij de kwaliteit van het 
proces belangrijker is dan het eindproduct. De kunstenaar kan 
vanuit de eigen artistieke professionaliteit: de leerlingen stimu-
leren, motiveren en het leerproces begeleiden. De kunstenaar 
is daarmee coach en begeleider van het leerproces. Kampman 
(2010, p. 49-51) beaamt dit: “Om aan de voorwaarden voor een 
authentieke leeromgeving te voldoen is het inzetten van kunste-
naars als docenten een goede manier. Kunstenaars voldoen van 
nature aan de eisen waaraan een docent moet voldoen binnen au-
thentieke kunsteducatie. Vanuit de professionele praktijk gaan ze 
altijd procesmatig te werk, hebben ze aandacht voor experiment 
en	 reflectie	 en	 bieden	 ze	 een	 kijkje	 in	 de	 professionele	 kunst-
wereld waar ze deel van uit maken. Als experts zijn kunstenaars 
beter in staat een verbinding met de echte wereld te leggen dan 
docenten. Er wordt een authentieke context geboden, waarbij 
de kwaliteit van het proces belangrijker is dan het eindproduct, 
waardoor aan die voorwaarde voor een authentieke leeromge-
ving wordt voldaan. Vanuit de eigen artistieke professionaliteit 
kan de kunstenaar de leerlingen stimuleren en het leerproces be-
geleiden. De kunstenaar is daarmee coach en begeleider van het 
leerproces, waardoor ook aan die voorwaarde wordt voldaan.” 
De vraag ‘waar’ heeft te maken met faciliteiten, middelen en met 
de keuze binnen- en/of buitenschools. Uit voorgaande komt naar 
voren dat authentieke kunsteducatie een verbinding moet leg-
gen tussen de leefwereld van de leerlingen, de onderwijswereld 
en de wereld van de professionele kunst. Het voordeel van kiezen 



voor kunstprogramma’s buiten school (in dit geval de KvD) is dat 
er al een informele leerruimte bestaat, die bovendien plaatsvindt 
binnen de professionele kunstwereld. Een levensechte en bete-
kenisvolle fysieke omgeving, die de leerlingen uitdaagt, moet het 
streven zijn. Op die manier kunnen zij, net als in de professionele 
kunstwereld, experimenteren en eigen initiatief tonen. Onder-
zoekers als Jenkins, Wilson, Manifold, Squire en Green betogen 
dat docenten op school meer zouden moeten aansluiten bij in-
formele cultuurproductie van hun leerlingen om hun curriculum 
actueel en relevant te houden (Heijnen, 2011, p. 48-49). Sanou is 
procesmanager bij Het Platform Beroepsonderwijs; hij plaatste in 
2010 naar aanleiding van wat gezegd werd op een bijeenkomst 
over de doorstroom van vmbo, mbo en hbo het volgende op zijn 
blog:
“…het doel was te achterhalen wat succesfactoren zijn in de 
doorstroom. Alle aanwezigen noemden een authentieke leer-
omgeving als belangrijke succesfactor, in combinatie met Multi 
level teams, dus mbo- en vmbo-leerlingen of hbo- en mbo-stu-
denten die samenwerken in teams aan authentieke bedrijfsop-
drachten, liefst in een bedrijfsmatige omgeving. Het stimuleren-
de is dat leerlingen ander gedrag gaan vertonen, omdat ze in 
een bedrijfsmatige, niet-schoolse omgeving zitten waardoor er 
een ander beroep op ze wordt gedaan.” Heijnen (2011, p. 32) be-
nadrukt in zijn artikel over informele visuele netwerken de waar-
de van leerling-meesterleren of apprenticeship learning. Dat zag 
men aan het begin van de twintigste eeuw als een gedateerd 
concept dat niet meer aansloot bij toenmalige psychologische en 
maatschappelijke inzichten. Aan het eind van de twintigste eeuw 
krijgt informeel leren weer meer aandacht in de leertheorie, als 
onderdeel van een hernieuwde belangstelling voor de leerpro-
cessen die zich afspelen in authentieke contexten buiten school. 
Bovenstaande theorieën zetten de richtlijnen neer voor een pas-
send curriculum voor het (v)mbo: van belang zijn een authentieke 
context en een docent als coach en begeleider.

3.5. Altermoderne kunsteducatie

Zoals ik in de inleiding aangaf, vormt altermoderne kunstedu-
catie een verbijzondering van authentieke kunsteducatie. Met 
name de nadruk op de autonomie van zowel leerling als begeleider, 
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maar ook de idee dat de eigen fascinatie en de wereld van de leerling als 
beginpunt wordt gezien van het denken over - en het maken van kunst. 
Het onderzoek van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK 
(Groenendijk et al., 2012) richt zich op ontwikkelingen in de binnen- en 
buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in relatie tot de docentenop-
leidingen in de kunstvakken. Die ontwikkelingen zijn het gevolg van ver-
anderingen in (de omgang met) de kunsten, in de maatschappij en in 
onderwijsvisies. De veranderingen in onderwijsvisies vertonen een golf-
beweging tussen leerlinggericht en vakgericht. De eerste visie stelt dat 
het beste leren in levensechte leeromgevingen plaatsvindt en op initia-
tief van de geïnteresseerde en belanghebbende leerling. Daartegenover 
staat de visie waarin vakgebieden centraal staan, en het streven naar de 
meest	efficiënte	vorm	van	overdracht	van	speciaal	voor	dat	doel	vorm-
gegeven en geselecteerde kennis. Groenendijk et al. (2012, p. 4) zeggen 
het zo:
“Als men de vak inhoud centraal stelt, om welke inhoud gaat het dan? 
Dat keuze-probleem verschilt natuurlijk per vakgebied. Voor het beel-
dend onderwijs is zo’n keuze problematisch, omdat er sprake is van een 
ontgrenzing van het oorspronkelijke vakgebied. Ten eerste zijn de gren-
zen tussen de traditionele vakken tekenen, handenarbeid en textiele 
werkvormen grotendeels verdwenen. Onderwijs in de nieuwe media, 
deels versmolten met media-educatie of zoals sommigen zeggen me-
diawijsheid, is een bijkomende taak van de docenten beeldende kunst 
en vormgeving geworden. Er is sprake van een toenemende interdisci-
plinariteit zowel binnen de beeldende kunsten als tussen de beeldende 
kunsten en andere kunstvormen. De toegenomen culturele diversiteit 
heeft verder geleid tot een relativering van de westerse canon. En dan is 
er nog de vraag of het vak zich moet beperken tot beeldende kunst en 
vormgeving of dat het zich moet richten op de hele beeldcultuur, dus op 
alle beeldvormen.“ Het onderzoek gaat over de vraag hoe kunsteducatie 
van de 21e eeuw eruit zou moeten zien. Vernieuwing in het kunstonder-
wijs is om drie redenen noodzakelijk stellen Groenendijk et al. (2012, p. 11):
• “kunsteducatie sluit vaak niet of onvoldoende aan bij actuele   
 ontwikkelingen in de beeldende kunst,
• kunsteducatie mist vaak aansluiting met de leefwereld van   
 leerlingen. Leerlingen maken zogeheten ‘schoolkunst’ die ver  
 af staat van wat ze spontaan bijvoorbeeld thuis maken (Haanstra,   
 2008), en
• kunsteducatie sluit niet aan bij hedendaagse maatschappe-  
 lijke thema’s als globalisering en culturele vermenging (hybriditeit).”



Klatser (2010) beschreef de mogelijkheden van zogeheten alter-
modern kunstonderwijs: kunstonderwijs dat recht doet aan de 
leefwereld van leerlingen, aansluit bij actuele ontwikkelingen in 
de (kunst)wereld, en tevens intercultureel kan heten. Wat bete-
kent bovenstaande informatie kort samengevat voor mijn onder-
zoek: de vragen ‘wie doceert’ en ‘waar wordt gedoceerd’ zoals 
gesteld bij de authentieke kunsteducatie, monden uit in het aan-
tonen van het belang van een authentieke context en de docent 
als expert / coach. Bij altermoderne kunsteducatie ligt de nadruk 
op de autonomie van zowel leerling als begeleider, maar ook 
de idee dat de eigen fascinatie en de wereld van de leerling als 
beginpunt wordt gezien van het denken over en het maken van 
kunst. Deze kenmerken sluiten naadloos aan bij het eerder be-
schreven aanbod van de KvD. Het is zaak te kijken naar de bevin-
dingen in het veld. Hoe denken beleidsmakers en professionals 
over de authentieke context en de kunstenaar als docent.
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4.  DRIE INTERVIEWS EN EEN PRAKTIJKSITUATIE

4.1. Inleiding

In hoofdstuk 3. heb ik beschreven wat wordt verstaan onder au-
thentieke en altermoderne kunsteducatie omdat deze het best 
lijken aan te sluiten bij wat de KvD aanbiedt; de authentieke 
context, professioneel kunstenaars als begeleiders en aanwe-
zige voorkennis en autonomie van de leerling als uitgangspunt 
nemend. In paragraaf 4.2. beschrijf ik welke beleidsmakers en 
professionals in het veld ik geïnterviewd heb, waarom en welke 
vragen ik heb gesteld. Een samenvating hiervan is verwerkt in 
Schema 1 op blz. 28. De verslagen van de interviews zijn terug 
te lezen in bijlage 2., 3. en 4. Paragraaf 4.3. behandelt het onder-
zoeksproject ‘Eétjeuitzicht’ dat zes leerlingen van de richting ‘Na-
tuur en Recreatie’ op HGL in hun vierde leerjaar onlangs hebben 
uitgevoerd in het kader van de competentie ‘Onderzoeken’. Het 
onderwijsprofiel	van	HGL	sluit	qua	opzet	en	inhoud	goed	aan	bij	
wat de KvD aan projecten uitzet. Dat is de reden voor de keus 
van HGL als onderzoeksgroep. De beschrijving van HGL-onder-
wijsprofiel	 staat	 in	 bijlage	 5.	De resultaten uit het literatuuron-
derzoek, de interviews en de praktijksituatie staan beschreven in 
hoofdstuk 5.

4.2. Drie interviews

De geïnterviewden zijn:
Stan Frijters, docent en onderzoeker Stoas Vilentum Hogeschool; 
hij is wetenschappelijk expert op het gebied van natuur en milieu 
educatie en heeft onderzoek gedaan naar leeromgevingen, leer-
activiteiten en leeropbrengsten.
Marie-Louise Smolenaars, stafmedewerkster van het FCP; zij 
heeft goed inzicht in relevante subsidieregelingen.
André Hoeben, directeur van AOC-Oost, omdat
- HGL binnen de doelgroep vmbo ligt als onderdeel van het  
 AOC,
- er al een relatie bestond door eerder onderzoek en er een   
 nieuwe vraag voor ondersteuning lag,
- de wijzen van werken van HGL en AOC-Oost in elkaars  
 verlengde liggen, en
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- in de onderzoeksvraag van HGL nadrukkelijk werd gerefe-  
 reerd aan kunst, cultuur en landschap. 
Ik richt me in alle drie de interviews op de in paragraaf 1.2. gefor-
muleerde deelvragen:
• welke aspecten zien scholen c.q. docenten als aanvulling /  
 meerwaarde op hun leerplan c.q. doorlopende leerlijn, en   
 welk aspect is daarbij doorslaggevend voor het startsein van   
 een project,
• waar moeten de binnen dit onderzoek gestelde subsidie-aan  
 vragen bij het FCP aan voldoen om gehonoreerd te worden, en
• is het project praktisch uitvoerbaar? Met welke factoren moet  
 rekening gehouden worden bij de haalbaarheid. Denk hierbij  
 onder andere aan inpassing in het rooster, reisafstand en ver-  
 voer.
Deze vragen worden vanuit de literatuurstudie aangevuld met de 
vraag: 
• is authentieke kunsteducatie een relevante constituerende vi- 
 sie als leermethodiek.
Feitelijk is dit een aanscherping van de vraag naar de aspecten
met een meerwaarde. Hierbij heb ik me geconcentreerd op drie 
vragen:
 •  wie doceert,
 •  waar wordt gedoceerd, en
 •  welke voor- en nadelen kleven aan buitenschools leren.
•  wat vinden leerlingen in de leeftijd van de doelgroep interes  
 sant, uitdagend en nuttig; denk bijvoorbeeld aan deelgebie-
 den zoals met de handen werken, ontwerpen, vergaderen,   
 zelfstandig werken, samenwerken.
Deze deelvraag zou onderzocht kunnen worden via enquêtes on-
der leerlingen van HGL of literatuurstudie. Het vertrekpunt van 
de authentieke kunsteducatie is de leefwereld van de leerling. 
Zie de omschrijving van het begrip authentieke context volgens 
Kampman (2010) als voorwaarde waaraan een authentieke leer-
omgeving moet voldoen. We hebben dus te maken met een 
aanname die in dit onderzoek niet verder onderzocht behoeft te 
worden. Tevens verwijs ik hierbij naar de conclusie in het verslag 
gemaakt door de leerlingen die deelgenomen hebben aan het 
onderzoeksproject ‘Eétjeuitzicht’. Zie bijlage 1.
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4.3. Praktijksituatie

Als voorbeeld van een geslaagd project dat uitgaat van authentiek 
leren en in feite al beantwoordt aan conclusies van mijn onder-
zoek doe ik verslag van het KvD kunstproject ‘Eét je uitzicht’ dat 
in januari 2013 afgerond werd, zie sub-paragraaf 1.3.3. Deze kreeg 
begin 2014 een vervolg met een onderzoeksproject op HGL. Zes 
leerlingen van het vierde leerjaar van HGL hebben naar aanleiding 
hiervan de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kun-
nen wij de receptenbundel ‘Eét je uitzicht’ een passende vorm en 
inhoud geven? Door een kunstproject van een kunstinstelling als 
uitgangspunt te nemen werden de leerlingen uitgedaagd tot au-
thentiek leren. Aan twee voorwaarden van authentieke kunstedu-
catie werd voldaan, te weten de authentieke context en de (kunst)
expert als begeleider. De leerlingen voerden het project echter 
op school uit, zij verkregen hun informatie via websites van de KvD 
en het project. Digitale informatievoorzieningen en communica-
tie openen nieuwe mogelijkheden; het vanuit school bezig zijn in 
de werkelijke (kunst)wereld. De leerlingen ondervonden daarbij 
dat niet alles direct lukt, zoals ook niet alles in de ‘echte’ wereld 
onmiddellijk resultaat oplevert. Zij werden uitgedaagd contact 
te leggen met professionals en bedrijven. Wat opvalt is dat het 
klaarblijkelijk goed mogelijk is om een educatief project vanuit 
een kunstinstelling binnenschools aan te bieden, en daarbij ook 
aan de kenmerken van het authentiek leren te voldoen. Bijlage 1. 
bevat het onderzoekverslag van de leerlingen van HGL.
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5.  RESULTATEN

Uit de literatuur komt het belang van de authentieke context en 
de docent in de rol van expert / begeleider duidelijk naar voren. 
Bovendien wordt het aansluiten bij aanwezige voorkennis van de 
leerling benadrukt net als het onderkennen van de autonomie 
van de leerling. Zoals hierna blijkt sluiten deze uitgangspunten 
goed aan bij het overgrote deel van de data die uit interviews 
met beleidsmakers zijn verkregen. De geïnterviewden geven allen 
aan dat het mogelijk moet zijn voor de KvD om een aantrekkelijk 
kunsteducatief aanbod te creëren, en zo een structurele band op 
te bouwen met (v)mbo-scholen in de directe omgeving. Zij geven 
tevens aan dat authentieke kunsteducatie daarbij een constitu-
erende visie kan zijn. Met name gerelateerd aan de vragen ‘wie’ 
en ‘waar’. Zij zien de meerwaarde van buitenschools leren. Met 
name in het domein van natuur en cultuur. Uitgerekend daar waar 
de	KvD	zich	mee	profileert.	Buitenschools	leren	brengt	met	zich	
mee dat er gewerkt wordt vanuit een reële context, en vooral ook 
als inspirerende kunstenaars les geven. Deze kunstenaars moe-
ten dan wel beschikken over didactische vaardigheden. Wil het 
leeraanbod aantrekkelijk zijn, dan moet het worden ingebouwd, 
dan moet het een onderdeel van het lesprogramma (curriculum) 
zijn en in het hart van het onderwijs verankerd zitten. Ook bena-
drukken de geïnterviewden het belang van het structurele karak-
ter van samenwerking. De beperkingen die opdoemen zijn van 
praktische aard en hebben te maken met lesrooster en vervoer 
maar	lijken	oplosbaar.	Verder	lijkt	er	ook	in	de	sfeer	van	financie-
ring een gunstig perspectief te zijn bij het FCP. Een uitgebreide 
beschrijving van het FCP en de relevante criteria in het kader van 
dit onderzoek, zijn opgenomen in bijlage 6. De stafmedewerker 
van dit fonds bevestigt in haar interview dat samenwerking met 
een kunstinstelling een speerpunt is in de subsidie toekenning. 
En met name voor de KvD geldt dat regio’s waar minder cultuur-
aanbod is de voorkeur krijgen. 

5. RESULTATEN
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6.  CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

De vraag was te onderzoeken of het mogelijk was om als KvD 
een interessant aanbod te creëren voor - en een structurele band 
op te bouwen met het (v)mbo in de regio. De uitkomst van het 
onderzoek laat zien dat het mogelijk is om vanuit een realistisch 
economisch model ook een realistisch aanbod te creëren, mits 
dat vanuit een visie gebeurt die verwantschap vertoont met de 
uitgangspunten van authentieke en altermoderne kunsteduca-
tie. Om te overleven moet men alle zintuigen en bekwaamheden 
inzetten. De tijd van achterover hangen, zoals in het onderwijs 
lange tijd gebruikelijk was, het oplepelen van leerstof naar de 
passieve leerling toe, de tijd van zoals men in het Twents zegt, 
‘kiek’n wat ’t wot’ is passé. Een actieve houding, zowel van de 
KvD als van de onderzoeker, was de aanleiding tot dit onderzoek. 
Dat onderstaande conclusie en aanbevelingen mogen leiden tot 
betekenisvolle samenwerkingen. Alles overziende concludeer ik 
dat de KvD een aantrekkelijk kunsteducatief aanbod kan bieden 
en zo een structurele band op kan bouwen met HGL omdat:
• er een reële vraag is naar buitenschools leren in HGL, met   
 name in het domein van natuur en cultuur,
• de KvD toegang geeft tot inspirerende kunst en professionele
 kunstenaars. Er bestaat een informele leerruimte, die boven-  
 dien plaatsvindt binnen de professionele kunstwereld,
• de KvD in haar beleid structureel streeft naar educatie en sa-  
 menwerking op dat gebied,
• de gewenste structurele band ook vanuit de onderwijsinstel-  
 ling wordt nagestreefd,
• kunsteducatie HGL een unieke kans biedt om zich als ‘groe-
	 ne	school’	in	een	bijpassende	leeromgeving	te	profileren,	en	
•	 er	goede	financieringsmogelijkheden	zijn.
Wat opvalt is dat het blijkbaar ook goed mogelijk is om een edu-
catief project vanuit een kunstinstelling binnenschools aan te bie-
den en daarmee toch de kenmerken van het authentiek leren te 
realiseren.
Authentieke kunsteducatie is constituerend omdat:
• deze aansluit bij de onderwijsvisie van HGL als ook bij het  
 kunsteducatieve aanbod van de KvD. Vooral als men kijkt  
 naar de voorwaarden: authentieke context (waar) en de docent
 als expert, coach en begeleider (wie),
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• het kunstenaarschap een belangrijk element is van de didac-  
 tiek van de kunstdocent, en
• deze een verbinding legt tussen de belevingswereld van de  
 leerlingen en de professionele kunstwereld.
De belangrijkste kanttekening is de vraag of het ideaal van au-
thentieke kunsteducatie wel mogelijk is binnen de schoolse con-
text. In het instituut school zullen altijd beperkingen blijven waar-
aan de kunsteducatie moet voldoen. Voorwaarden als tijd, ruimte 
en eindtermen hebben invloed op de vormgeving van kunste-
ducatie. Zoals Haanstra (2001) aangeeft in zijn oratie, moeten 
eindtermen binnen een bepaald aantal lesuren worden behaald, 
en zelf laten exploreren en onderzoeken, kenmerkend voor au-
thentieke kunsteducatie, is vaak tijdsintensief. Bovendien valt op 
dat het FCP geen uitspraken doet over de kunsteducatieve visie. 
Dit onderzoek moest leiden tot concrete aanbevelingen. Wel-
ke kansen en mogelijkheden liggen er in de (v)mbo-markt voor 
KvD-projecten, hoe moeten deze projecten eruit zien vanuit wel-
ke	kunsteducatieve	visie	en	zijn	hiervoor	financieringsbronnen	te	
vinden. Uitgaande van het in de conclusies gestelde kom ik tot 
de volgende aanbevelingen voor de KvD: 
• behoud vooral wat goed is:
 • blijf natuur, cultuur en kunst in de groene context verbin-
  den, dat is een goede basis voor authentiek leren en  
  speelt in op de vraag uit het onderwijsveld,
 • continueer het aanbieden van projecten zoals ‘Eétjeuit  
  zicht’ omdat de realisatie daarvan voldoet aan toekomsti-  
  ge subsidiemogelijkheden;
• besteed aandacht aan:
 • het benadrukken van je kwaliteiten en ervaring op het ge-  
  bied van authentiek leren, naar onderwijsinstellingen en   
  naar subsidie- en fondsengevers toe,
 • het benadrukken dat praktische problemen ten aanzien van
  lesroosters en vervoer op te lossen zijn middels het simule-
  ren van praktijksituaties binnen school, zie ook het project   
  ‘Eetjeuitzicht’,
 • de relatie met HGL met als doel te komen tot een structu-
  reel aanbod in hun curriculum, 
 • het creëren van een poel van kunstenaars met didactische  
  kwaliteiten om in te zetten in educatieve projecten, en
 • het verbreden van je doelgroep. Onderzoek ook bij andere 
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  (v)mbo-instellingen of er een dergelijke structurele relatie  
  mogelijk is. Benader andere vormen van onderwijs, bijvoor- 
   beeld het vwo. Onderzoek of de kerndoelen van de kunst-  
  vakken biologie en mens- en maatschappijleer ruimte bie-  
  den voor projecten van de KvD.
Op naar het ontwerp voor een curriculum, gebaseerd op authen-
tieke kunsteducatie, zoals ook geadviseerd door Frijters. Een cur-
riculum dat in het hart van het ‘groene onderwijs’ een wezenlijke 
bijdrage levert aan de voorbereiding van leerlingen op hun maat-
schappelijke loopbaan.
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BIJLAGEN

1. Projectverslag ‘Eétjeuitzicht’

Hier naast het onderzoeksverslag van 
het project ‘Eétjeuitzicht’ dat ik be-
geleidde op HGL. Tweewekelijks was 
er gedurende vier maanden een ver-
gadering met de zes leerlingen en de 
voortgang werd geregeld besproken 
met Jenita Hulst, projectleider van 
HGL, locatie Almelo. Coach klas 4-5-
6, docent nederlands, maatschappij-
leer en LOB.

2. Interview met Stan Frijters

Interview met Stan Frijters, docent 
en onderzoeker Stoas Vilentum 
Hogeschool, 26 maart 2014, inter-
view en verslag door Myriam Knol. 
Mijn onderzoeksvraag: Hoe kan de 
Kunstvereniging Diepenheim een 
aantrekkelijk kunsteducatief aanbod 
creëren en zo een structurele band 
opbouwen met (v)mbo scholen in 
de directe omgeving. Is authentieke 
kunsteducatie daarbij constituerend 
als visie? ”Je kijkt naar de implemen-
tatiekant. Jij zit met dezelfde vragen 
op metaniveau als wat er bij andere 
onderwijsinnovaties aan de hand is 
geweest, met name met natuur- en 
milieu-educatie. Zij hadden exact 
dezelfde vraag als waar jij nu mee 
komt. (Frijters is daar vanaf 1986 bij 
betrokken geweest) Het verloop is 
niet hoopgevend. Maar, hangt erg 
af van 1) persoonlijke inspanningen 
en contacten bij de scholen en van 



persoonlijke expertise bij kunstinstel-
lingen. Qua implementatie is dit een 
belangrijke sleutel. De 2e randvoor-
waarde is: het moet aansluiten bij het 
reguliere curriculum. Voor het vmbo 
zijn dat kerndoelen en competenties. 
Dat is de harde kant. Over de zachte 
kant: wat kun je nu eigenlijk wel leren 
buiten?, daar gaat het project van 
Harm Biemans (WUR)1) en mij over. 
Dat zijn de zogenaamde soft skills 
(naast kennis en hard skills). Het zijn 
dezelfde vaardigheden als die je bij 
leerplannen burgerschapsvorming 
en leerplannen voor duurzame ont-
wikkeling tegen komt. Die samen-
werking tussen leerlingen onderling 
wordt dan heel authentiek, binnen is 
die samenwerking meer een simula-
tie. Daardoor kun je een aantal doe-
len realiseren. Die zijn feitelijk voor de 
docent kunstzinnige vorming ‘min-
der’ interessant. Bij binnenschoolse 
projecten sluiten de doelen niet altijd 
aan bij wat (kunst)docenten willen. Of 
misschien beter gezegd; waar de ver-
plichte eisen en doelen van hun vak 
aan appelleren. Jouw vraag betreft 
een implementatie vraagstuk, los van 
de inhoud. Belangrijk is op die school 
binnen zien te komen, gesprekken te 
voeren. Je kunt een programma ma-
ken, dat hoeft niet elk jaar te wisse-
len. Het gaat erom dat die kinderen 
(bijvoorbeeld per jaar laag een maal 
per schooljaar) buiten komen, natuur 
en cultuur is altijd een succes. Voor 
het mbo geldt dat ze de soft skills be-
noemd moeten zien te krijgen.“ (Een 
student van Frijters doet momenteel 
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onderzoek om die instrumentjes dui-
delijk te krijgen, om dat soort vaar-
digheden in beeld te krijgen.) Hoe 
bewijs je dat de authentieke leerom-
geving effect heeft? ”Leeropbreng-
sten, competenties van de docent. 
Buiten worden heel andere com-
petenties van de docent gevraagd 
dan binnen schools.” (Frijters is geen 
voorstander van gastlessen.) “De les-
sen zijn de verantwoordelijkheid van 
de docent zelf. Qua implementatie 
is het bij gastlessen al snel een heel 
andere strategie. Het wordt al gauw 
een uitje. Misschien eerder bij het 
kunstonderwijs, dan bij natuureduca-
tie. Je moet afwegen of dat voor kun-
steducatie net zo is als bij biologie, 
natuur en scheikunde. Misschien is 
het	wel	anders!	Je	kunt	wel	een	kun-
stenaar in school halen als echte ex-
pert, zoals bij biologie bijvoorbeeld 
een imker. Dat zal absoluut heel in-
spirerend zijn. Daar horen werkvor-
men bij waarvan docenten meer kaas 
gegeten hebben dan kunstenaars. 
De docent zal dus (juist) ook een deel 
van de onderwijsactiviteit voor zijn/
haar rekening moeten nemen. Voor je 
ontwerp van het aanvullende materi-
aal/onderwijs: je zou een curriculum 
moeten ontwerpen dat onafhanke-
lijk van de verschillende gebruikers 
gebruikt kan worden, ‘docentproof’ 
dus. Zodat men zo dicht mogelijk 
bij jouw ideale uitvoering komt. Ook 
al doe je dat in principe straks zelf. 
Welke competenties hebben de me-
dewerkers daarvoor nodig, link ze 
aan SBL-competenties, dat gaat om 



vakkennis, pedagogische compe-
tenties, een soort onderverdeling in 
kennis, houding en vaardigheden. 
Probeer deze in te delen achter de 
SBL-competenties. En een heel prak-
tische instructie er bij. Je wilt berei-
ken dat mensen gevoelig worden 
voor de cultuur om hen heen.” Wat 
zeggen docenten over buiten- of bin-
nenschoolse lessen? “Zij hebben een 
voorkeur voor de directe schoolom-
geving, dat heeft te maken met het 
lesrooster. Een buitenactiviteit heeft 
een positief effect op de soft-skills. 
Op de leeractiviteiten onderzoeken 
en leren. Het heeft een positief effect 
op de leerling zelf, het kan van belang 
zijn bij de onderzoekende houding. 
Het gedrag tussen leerlingen onder-
ling is buiten positiever. Dit gaat om 
een groenvak. Niet om een kunst-les. 
Een mbo-docent moet wel kunnen 
bewijzen dat ze iets doen met de 
Proeve van Bekwaamheid. De harde 
kant. Maar docenten in mijn onder-
zoek beamen deze positieve effecten 
van de buitenomgeving. Kijk welke 
doelen zo’n docent nastreeft, waar je 
als KvD op kunt anticiperen. Op het 
mbo werkt men niet met kerndoelen 
maar met competenties. In de laatste 
zeven jaar heb ik al drie sets voorbij 
zien komen, het wisselt nogal. Com-
petenties zijn een samenvoeging van 
vaardigheden, houding en kennis. 
Houding is in het mbo gereduceerd 
tot beroepshouding, de ethische 
houding is er eigenlijk helemaal uit 
verdwenen. Houding tot cultuur, na-
tuur en je omgeving is helemaal plat 
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gemaakt, terwijl daar veel kansen zit-
ten om het onderwijs meer authen-
tiek te maken. Dit zou een plek kun-
nen krijgen in burgerschapshouding. 
Deze laatste is vaak terug gebracht 
tot een methode, een lesboek voor in 
de klas. Houding is verworden tot be-
roepshouding. Terwijl het oorspron-
kelijk ook heel anders bedoeld was. 
Als je als docent strikt aan de com-
petenties gaat houden heb je geen 
ruimte. De focus van dit onderzoek: 
de eerste laag is literatuur, er is een 
massa aan beschrijvende literatuur, 
de volgende laag, die heb ik onder-
zocht voor natuur en milieu zijn de 
leeropbrengsten, zijn effectstudies. 
Dat is twee procent van alle onder-
zoek. Ik dacht dat ik een beetje een 
beeld had, maar dat valt heel erg te-
gen, het was een eyeopener. (Frijters 
is betrokken bij implementatie on-
derzoeken op het gebied van natuur- 
en milieu-educatie.) Er zijn de laatste 
twintig jaar tweeëntwintig artikelen 
(effectstudies) verschenen en als je 
deze kritisch gaat bekijken blijven er 
zestien over. Er zijn wel veel beschrij-
vende artikelen. Hoe enthousiast 
kinderen zijn, welke prachtige pro-
ducten het buiten werken oplevert. 
Zoek op de term leeropbrengsten 
van buitenonderwijs. Er zijn er enke-
le die laten zien dat als je naar bui-
ten gaat je de soft-skills aan bod kunt 
laten komen. Griekenland, Frankrijk, 
Engeland en Italië besteden hier 
veel meer aandacht aan, die zijn ook 
veel trotser op hun cultuur. Kijk naar 
Land art, bijvoorbeeld Richard Long. 



In Nederland is alles veel individue-
ler, wordt er weinig samengewerkt, 
is er weinig mankracht. In Nederland 
loopt iedereen zijn doelen af, vmbo 
klassen worden ook steeds groter, 
waarvan de helft van de leerlingen 
concentratie stoornissen heeft. Als 
je dan naar buiten gaat moet je een 
helder programma hebben dat weer 
aanvullende didactische eisen stelt 
aan de leeractiviteit en het materiaal. 
Ook van de docent worden aanvul-
lende competenties gevraagd. Dan 
moet buiten dus ook een heel dui-
delijk programma hebben. Wat wel 
terugkomt bij docenten die buiten 
onderwijs hebben georganiseerd is 
dat de leerlingen zich buiten het klas-
lokaal (zeker als ze het gewend zijn) 
misschien wel veel gedisciplineerder 
gedragen en geconcentreerd op de 
taak. Ook dat moet je zoals gezegd 
wel vorm gegeven hebben. Er is een 
tweedeling namelijk: 
• doelen van het kunstonderwijs, en
• de soft-skills, samenwerkingvaar-
digheden, als je ze iets wilt laten 
maken eerste type onderwijs buiten 
het lokaal, bijvoorbeeld tuinen bij 
landhuizen, ontzettend leuk om daar 
leerlingen het onderhoud voor te la-
ten doen, met stukje theorie, verhaal, 
over stijlen. Dat is iets waar docenten 
van de groene vakken ook enthou-
siast van worden, dat is werken en 
kijken tegelijk.” De directeur van het 
Groene Lyceum, zegt dat ze geen on-
derhoud doen. “Als er zo ’n leer-link 
wordt gelegd dan weer wel, langere 
tijd aan zo’n project werken, dan bek-
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lijft het beter. Dan kan je namelijk drie 
dingen doen.
• vaktechnisch onderhoud,
•  kunstonderwijs, en
• milieu, beleving van natuur en 
 groen
Je zou binnen HGL iemand moeten 
vinden die dat ook wil gaan ontwer-
pen en uitvoeren, die moet je mee 
zien te krijgen. Die kritische massa 
heb je nodig om tot daadwerkelijke 
implementatie te komen. De kaders 
voor alle vormen van educatie onder 
schooltijd zijn in ieder geval de doel-
stellingen van het onderwijs. Mooiste 
is als het vragen oproept. Buiten is al-
tijd goed, de buitenomgeving moet 
prikkelend zijn, moet een zekere mate 
van uitdaging hebben. Bijvoorbeeld 
het Kröller-Müller of in Almere de ka-
thedraal van Reims. Dat maakt indruk 
op iedereen. Je kunt het goed kop-
pelen aan natuurbeelden van men-
sen. Als je in landgoederen zit ben je 
altijd	in	cultuur!	De	tv-uitzending	met	
Mathijs Schouten2) kun je als input 
voor je onderzoek gebruiken, prima 
lesmateriaal voor leerlingen. Irene 
van Lippe-Biesterfeld zit ook in dat 
programma, misschien leuk om te 
vertellen over het huis waar haar oma 
heeft gewoond. Mens als partner, of 
mens als rentmeester, dat kun je met 
mbo studenten bespreken. Natuur-
beelden komen oorspronkelijk van 
natuurfi	losofen	 Wouter	 Achterberg3) 

en Wim Zweers. Zij zijn de pioniers 
van het milieubewustzijn. Dat ontzag 
voor de natuur, voor die oeroude ken-
nis. Daarop inspelen als KvD, die zou 



je moeten weg zetten, hier als een 
opdracht, dat kun je in je advies zet-
ten. Daar zou een curriculum voor ge-
schreven kunnen worden. Een soort 
herontwerp voor een curriculum.” 
(Frijters heeft zoiets gedaan voor 
een basisschool.) “Zij zijn veel vrijer 
om hun tijd in te delen. En dan nog 
is het uiteindelijk niet veel gebruikt.“ 
Waar liggen kansen om zo’n ontwerp 
te maken? “Zo’n ontwerp kan je hier 
als ontwerpopdracht voor hbo stu-
denten aanbieden, of bij de AHK. Je 
werkt nu samen met HGL. Richt het 
zo in dat het breder inzetbaar in. Sluit 
juist gymnasia niet uit voor KvD. Juist 
niet, veel interessanter.” Bij het mbo 
zit weinig groei in competenties vol-
gens het onderzoek van Judith Guli-
kers.4) Dat zet gelijk een hele streep 
door wat ik wil bewijzen. Hoe moet 
een leeromgeving ingericht zijn om 
een leerling optimaal te laten leren? 
“Het zijn regioleerprojecten, dat zijn 
een soort klussen die leerlingen sa-
men doen dicht tegen het curriculum 
aan. Het gaat hierbij om de drie p’s: 
People,	 Planet,	 Profi	t.5) Planet komt 
vaak veel minder aan bod in dit re-
gioleren. Kunst is heel erg in de Pla-
net. Schoonheid, dat is in de Planet 
belangrijk, dat zou je kunnen uitbou-
wen met kunst. Heel veel kunst gaat 
over omgeving. Het integrale beeld 
van natuur, cultuur en daarmee een 
meer holistische kijk op onderwijs 
met duurzaamheidsaspecten wordt 
door UNESCO6) sterk gepromoot en 
vindt hoe langer hoe meer gehoor 
bij docenten in het veld. Men snapt 
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natuurlijk ook wel dat alleen milieu-
lessen onvoldoende zijn om werkelijk 
betrokkenheid, verbondenheid en 
uiteindelijk aan gedragsveranderin-
gen ten aanzien van ons leefmilieu te 
ondersteunen. Toch heeft de onder-
wijsraad wel dergelijke opdrachten 
voor ons onderwijs geformuleerd; 
dat het bijdraagt aan meer duurzaam 
gedrag en burgerschapsvorming. Er 
is een duidelijk verschil tussen vmbo 
en mbo leerlingen. De vmbo leerling 
is leerplichtig, de mbo leerling is leer-
plichtig en heeft een keus gemaakt. 
Bijvoorbeeld de richting ‘tuin en 
landschap’, deze sluit erg aan. Voor 
het regioleren waar Gulikers mee 
bezig is zijn ook aparte potjes, dat 
is toch wel een ander verhaal.” Het 
is ook belangrijk de competenties 
van de docent te linken aan de SBL 
competenties als je het project ook 
als deskundigheidsbevordering wilt 
neerzetten. Vak, pedagogisch, etc. 
Iets wat je moet kunnen. Het moet 
ook kennis zijn en wat je in je houding 
laat zien. Deel de competenties die 
je gevonden hebt bij de professione-
le kunstenaar in achter de SBL com-
petenties.7) Wat ook zou kunnen zijn 
interdisciplinaire projecten tijdens 
projectweken. WUR gaat een groot 
onderzoek starten: Hoe te werken in 
teams? Dat heeft ook een economisch 
doel in zich. In de Verenigde Staten 
is een hoogleraar bezig aan te tonen 
dat scholen daar meer doen aan bur-
gerschapszin en dat een harde eco-
nomische reden heeft. Daar zou het 
kunstonderwijs ook iets mee kunnen 



doen. Inhoudelijk zou je nog iets kun-
nen doen met kunstleerdoelen in het 
Nederlands onderwijs. Je wilt struc-
tureel	 iets	 doen	 (fi	nanciering).	 Het	
is heel vermoeiend als je van fonds 
naar fonds moet. Persoonlijk zou ik 
die geld kwestie laten liggen, ik zou 
me op de inhoud concentreren. Wat 
is goed cultuuronderwijs? Wat is de 
meerwaarde van de buitenruimte? 
Hoe ziet de leeractiviteit eruit? Je 
kunt nog geen curriculum ontwer-
pen, dat kost veel te veel tijd, boven-
dien moet je een keus maken, wie is 
je doelgroep. Welke velden ga je met 
elkaar verbinden? Burgerschap met 
kunsteducatie bijvoorbeeld. Wat is 
de rol van professionele kunstenaars 
in dit soort educatie? Kunsteducatie 
heeft veel raakvlakken met burger-
schap. Heeft ook veel raakvlakken 
met natuur en milieu, zie ook Mathijs 
Schouten. Heeft een raakvlak met 
geschiedenis, bijvoorbeeld stijltui-
nen. Zie ook Pascal Gielen.8) Scholen 
willen reguliere doelen ingevuld zien, 
daar halen ze jou als docent CKV 
voor. 1 plus 1 is ook 3 door een sterke 
verbinding	te	leggen,	geen	uitje!”

3. Interview met Marie-Louise
 Smolenaars

Telefonisch interview met Marie-Lou-
ise Smolenaars, stafmedewerkster 
van het Fonds voor Cultuurparticipa-
tie, 16 april 2014, interview en verslag 
door Myriam Knol. In mijn onderzoek 
naar	 specifi	eke	 educatieve	 criteria	
voor subsidie aanvragen inzake edu-
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catieve projecten bij het vmbo inter-
view ik Marie-Louise Smolenaars van 
het FCP. Zoals geschreven staat in het 
nieuwe beleidsplan richt het Ministe-
rie van OCW haar aandacht op het 
primair onderwijs. Het FCP heeft er 
in overleg met het ministerie voor ge-
kozen ook aandacht te besteden aan 
cultuureducatie in het Voortgezet 
Onderwijs. “De doorlopende leer-
lijn valt anders stil in het voortgezet 
onderwijs. Binnen het vo is het vmbo 
de grootste groep (55%) en uit on-
derzoek blijkt dat binnen deze groep 
het minder gebruikelijk is dat er aan 
kunst en cultuur wordt gedaan, tijd 
aan wordt besteed.” Voor de inge-
stelde regeling, waarbij wordt sa-
mengewerkt met het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (PBC), dit fonds heeft 
de toegekende bijdragen uit de eer-
ste ronde verdubbelt, komen veel 
aanvragen binnen. Het is een succes, 
men wordt overvraagd. Er komt zeker 
een vervolg, de eerste ronde is ge-
weest, voor de tweede ronde is men 
bezig de regeling aan te scherpen, 
daar vindt op dit moment besluitvor-
ming over plaats, de herziende versie 
komt in het vroege najaar van 2014 
uit. De deadline voor het indienen 
van een aanvraag wordt dan waar-
schijnlijk verschoven naar een datum 
in februari 2015. Speerpunt blijft de 
doorgaande leerlijn. Het educatieve 
programma moet een onderdeel van 
het lesprogramma zijn, in het hart van 
het onderwijs verankerd zitten. Uit 
onderzoek blijkt dat er regio’s ach-
terlopen, dat er minder aanbod daar 



is dan in de Randstad vandaar dat de 
aanvragen uit deze regio’s de voor-
keur krijgen. Vooralsnog is de rege-
ling open voor alle leerwegen en alle 
kunstdisciplines. Er moet nog worden 
besloten of dat voor de volgende sub-
sidieronde eventueel veranderd. Er is 
net een onderzoek, een nulmeting, 
van start gegaan om de uitvoering 
van de regeling en de gehonoreerde 
projecten te onderzoeken. De moni-
toring en evaluatie van de regeling 
staat dus nog in de kinderschoenen. 
Op mijn vraag of er bij de beoordeling 
van de aanvraag wordt gekeken naar 
een educatieve visie (authentieke leer-
omgeving bijvoorbeeld) antwoordt 
Marie-Louise ontkennend. “Er is geen 
specifi	eke	 keus	 gemaakt	 voor	 een	
educatieve visie, er zijn verschillende 
visies, die wil het Fonds de school 
niet opleggen” zegt Marie-Louise. 
Op mijn vraag naar het belang van de 
authentieke leeromgeving, het bui-
tenschoolse leren, antwoordt ze dat 
men daar geen mening over heeft. Er 
zijn zelfs tegenargumenten. “Het zou 
kunnen dat het teveel het karakter van 
een extraatje krijgt.“ Aan de andere 
kant kan het lesgeven door professi-
onele kunstenaars voordelen opleve-
ren volgens Marie-Louise, “Het kan 
zijn dat er meer vonken overspringen, 
dat het geheel meer inspirerend is.” 
Belangrijke beoordelingscriteria nu 
zijn: De culturele/educatieve kwaliteit 
vanuit artistiek en educatief perspec-
tief. Ook de organisatorische kwaliteit 
blijft belangrijk om er zeker van te zijn 
dat het plan van de grond komt. 
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4. Interview met André Hoeben

Interview met André Hoeben, direc-
teur AOC-Oost, 22 april 2014, inter-
view en verslag door Myriam Knol. 
Ik leg de heer Hoeben ‘de Regeling 
praktijkleren en groene plus’ uit de 
Staatscourant voor waarbij subsi-
dies te verkrijgen zijn. “Regeling 
geschrapt in de bezuiniging, afge-
schaft, potje leeg, zit een nieuwe 
regeling aan te komen. Deze is be-
doeld voor het mbo. Om expertise 
in te huren, om ergens naartoe gaan. 
Henk Weusthof weet daar meer van, 
die gaat daarover.” Hoe staat het met 
de onderzoeksprojecten van HGL? 
Zie ook project ‘Eet je uitzicht’ dat ik 
momenteel begeleid op HGL. “Het is 
veel te vrij. Je moet leren onderzoe-
ken. Er moet wel gewerkt worden.” 
Gaat daar iets aan veranderen? “We 
moeten het daar nog met mensen van 
HGL over hebben. Randvoorwaarden 
etc. Bijvoorbeeld het onderzoek naar 
de groenstrook, de tuin hiervoor, het 
onderzoek was klaar voordat ik iets 
gezien had. Er is nu contact met de 
Groene kennispoort Twente, een or-
ganisatie die mensen en initiatieven 
verbindt, om daar iets mee te gaan 
doen. Allemaal zitten ze met het pro-
bleem; hoe krijg ik het aan de man?”
Hoe staat het met het competentie-
model van HGL, ik zie hier de pirami-
de van Miller staan? “Het competen-
tie idee is een rare betekenis gegeven. 
Het is lastig onderwijs, moeilijk meet-
baar, veel minder objectiveerbaar. 
Het moet beter, ik bedoel, een leer-



lijnonderzoek, waarbij je ook les krijgt 
in onderzoek vaardigheden, theorie, 
statistiek bijvoorbeeld, iets dat veel 
meer aansluit bij wat je op het hbo 
leert. Dit komt omdat we niet echt 
een	docent	hebben	die	die	specifi	e-
ke kennis heeft, nu wordt het gedaan 
door een docent gymnastiek. Het 
handigst is het onder leiding van een 
deskundige in de praktijk onderzoe-
ken, maar eerst is er een theoretische 
onderbouwing nodig. Ik weet nu niet 
zo goed hoe ze dat doen. We zitten in 
een heel andere dynamiek. De on-
derwijs inspectie heeft gekeken of we 
aan de wet voldoen. Er zijn 12, 13 GL 
in Nederland. De accreditatiecom-
missie concludeert dat alle lycea an-
ders zijn. We zitten nu in het zesde 
jaar. Ministerie heeft gezegd: ‘We zijn 
bij jullie geweest, leerlingen, ouders 
en docenten/werkenden hier zijn en-
thousiast, ga bij elkaar zitten met alle 
lycea, kom tot een lijn op bestuursni-
veau om daar vorm en inhoud aan te 
geven.’ En daarbinnen komt de com-
petentie ‘onderzoeken’ ook aan bod. 
Volgend jaar beginnen we weer met 
een klas van vijfentwintig leerlingen. 
Zijn we blij mee. Het inspectiekader 
waaraan wij worden geacht te vol-
doen is bijna onmogelijk omdat we 
een aparte poot zijn. Eigenlijk zou er 
een aparte poot voor moeten komen. 
Na drie jaar halen ze vmbo-diploma 
en na zes jaar mbo-niveau-4-diplo-
ma. De inspectie kijkt nu eerst naar 
de cijfers. Hoe komen ze binnen, hoe 
doen ze het na drie jaar en dan ko-
men ze hier kijken. De inspectie is 
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veel meer medestander dan contro-
leur, ze leren ons om beter te worden 
in plaats van ons te controleren hoe 
we het doen. Raden van bestuur en 
raden van toezicht treden steeds 
meer in de rol van de inspectie. Je 
mag wel zwak zijn, als je het maar 
weet en als je er maar op structurele 
wijze mee aan het werk bent. Hoe 
heb je het opgeschreven, hoe weet je 
dat je het goed doet, waarom doe je 
het zo, heb je een verbeterplan.” Er 
wordt duidelijk een pas op de plaats 
gemaakt, hoe nu verder? “Vooral in 
het mbo leefde jarenlang het idee, 
we moeten leerlingen meer meege-
ven dan alleen kennis. Competenties 
meegeven, als hij competent is, dan 
heeft hij kennis van iets. De leerling 
moet zelfstandig een boerderij kun-
nen runnen in een periode van tien 
dagen. Het belangrijkste is: hij in die 
tien dagen de juiste keuzes. Er ge-
beurt van alles wat hij nooit in de 
boeken heeft kunnen leren. In die si-
tuatie gaat het erom kunnen we hem 
dat toevertrouwen, gaat hij gekke 
dingen doen of maakt hij de juiste 
keuzes. Naderhand volgt het bevra-
gen, wat ging er in je hoofd om toen 
je dat zag, bijvoorbeeld bij een zieke 
koe. Heeft hij voldoende kennis, 
heeft hij voldoende vaardigheden, 
weet hij hoe hij voeren moet? Het 
idee van de piramide was met de 
leerlingen in gesprek te gaan. Het 
idee van die piramide was, als je com-
petent bent, ben je te vertrouwen, 
afhankelijk van de situatie kun je din-
gen verwachten, bijvoorbeeld de 



competentie ‘Presenteren’. Dit ligt 
heel erg aan de situatie, je kunt de si-
tuaties steeds moeilijker maken. Men 
heeft dat competentie idee altijd ver-
ward met dan hoeven ze geen kennis 
meer te hebben. Dat was zo’n mooi 
iets.” Volgens Jenita, projectleider 
van HGL, stroomt er steeds een jon-
gere bij de onderzoeksprojecten in. 
“Uiteindelijk is dat hele begrip com-
petentie een beladen begrip gewor-
den. In het mbo is het hele woord 
competentie weg, inhoudelijk niet. Je 
wilt leerlingen meer meegeven, het 
gaat erom waar stokt het bij deze 
leerlingen en waar moet ik aan wer-
ken. Het was heel makkelijk, zet leer-
lingen in een hok, we gaan wiskunde 
doen, toets doen, als je voldoendes 
hebt ben je over. Er komt een asses-
sor op bezoek bij praktijkexamen die 
daarvoor opgeleid moet zijn, eigen-
lijk moeten ze met zijn tweeën zijn. 
Het hele begrip competentie is weg, 
nu is het kennis, vaardigheid en hou-
ding: de SHL competenties. Idealiter 
wil je elke leerling op de achttien 
competenties verder brengen. Heel 
belangrijk hierbij is de docent die een 
goed gesprek kan voeren met de 
leerling. We zitten zit heel erg op het 
portfolio-denken. Niet meer op het 
toets-denken. Meer op verzamelen 
van bewijzen. Daar ligt het dan ook. 
De leerling zegt het, leg ook uit waar-
om en dat is moeilijk voor de leerling. 
Daarin zit het leren dan ook. Het is 
een manier van werken die zo buiten 
de dingen ligt, buiten de normale 
gang van zaken. Leg eens uit hoe je 
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samen hebt gewerkt, wat zou je de 
volgende keer beter doen, wat heb je 
ervan geleerd, wat is de opbrengst 
geweest?” Dat klinkt als het authen-
tiek leren idee? “Ik denk namelijk dat 
het heel goed uit te leggen is, ook 
wat je van de leerlingen verlangt. Het 
hart van het onderwijs wordt dan niet 
meer gemaakt door de docent oude 
stijl. Het zit hem veel meer in docen-
ten die leerlingen kunnen coachen, 
die leerlingen van leerervaring naar 
leerervaring brengen, van situatie 
naar situatie brengen. De docent 
wordt veel meer een studieloopbaan-
begeleider, we hebben veel meer dat 
soort mensen nodig. De leerling doet 
ergens ervaring op, dan gaat het 
erom, wie is er dan terug op school, 
wie maakt daar een leerervaring van 
in de zin van: ‘Wat vond je daar nou 
van?’ De truc is wie buigt de leererva-
ring om naar meningsvorming. We 
hadden bij de piramide een heel in-
genieus vraagsysteem. Het gaat ook 
om tijd, je hebt nooit tijd, in tien mi-
nuten moet je een leergesprek heb-
ben. Een docent maakte een vergelij-
king met een auto. Ga je met een 
Dafje elke keer heel hard rijden, vol 
vermogen, dan leidt dat tot overvra-
gen. Ondervragen doe je door 60 km 
te gaan rijden met een auto met een 
krachtige motor en veel PK. Hij keek 
heel erg naar het vermogen van de 
leerling en wat hij met dat vermogen 
presteert.” Dat is heel erg authentiek 
leren, kijken naar de leerling, uitgaan 
van wat hij kan. “Nu zijn we nog 
steeds verbaasd dat een leerling met 



vmbo professor wordt. Daar moeten 
we niet verbaasd over zijn. Had hij 
een lage score met Cito-toets dan 
was hij er gewoon nog niet aan toe. Er 
zijn ook dingen die moeten gewoon. 
Wat wel moet is op taal en rekenen 
niveau presteren. Leerlingen worden 
alleen maar drukker op dit soort on-
derwijs, het is helemaal geen lais-
sez-faire. Stuur ze gewoon naar Enge-
land. Je hebt nooit geoefend en je 
krijgt er wel een cijfer voor. Zie het 
mondeling eindexamen Engels bij-
voorbeeld.” Wat is nog meer belang-
rijk voor de kwaliteit van het onder-
wijs, het gebouw? “Je moet het 
gebouw voor elkaar hebben, lokalen 
apart. Docenten moeten vaardig zijn, 
die moeten gesprekken kunnen voe-
ren. We zijn heel erg bezig met leer-
ling gestuurd onderwijs, past er hele-
maal in, vinden we goed, gaan we 
ook mee door. De inspectie snapt dat 
ook wel, er zijn leerlingen die op een 
andere manier leren. Er zijn leerlingen 
die doen dat niet meer voor een 
hoog cijfer. Eigenlijk moet je hebben 
dat ze het helemaal niet meer doen, 
leerlingen moeten veel kritischer zijn. 
Je moet het doen met de hele school. 
Het gebouw, iedereen.” Hoe denk je 
over lessen buiten school, bijvoor-
beeld bij de Kunstvereniging? Een 
kunstenaar is nu een tuin aan het ma-
ken in een boom van 200 jaar oud. 
“De discussie waarom is het belang-
rijk dat je zegt dit is kunst. Het leuke is 
dat je kunt discussiëren. Waarom 
doet iemand dat? Zou je het kunnen 
begrijpen. HGL moet voldoen aan 
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bepaalde basiskennis op taal-en re-
kengebied. Daarnaast is het vooral 
buiten zijn, gewoon met leuke men-
sen werken. Ik kan me goed voorstel-
len dat jij eens werkt met zo’n groep 
leerlingen en daarna weer iemand 
anders die iets anders doet, iets tech-
nisch bijvoorbeeld. We zitten wel met 
praktische problemen, vervoer, we 
zitten hier in Almelo. Op school is wel 
heel erg makkelijk, georganiseerd, de 
bel gaat.” Smolenaars van Fonds Cul-
tuurparticipatie zegt dat het gauw als 
uitje ervaren wordt, dat levert geen 
goede leerervaring op. Ben je het 
daarmee eens? “Als het maar in het 
curriculum past, wij gaan sinds jaar en 
dag naar het Kröller-Müller, boekje 
met opdrachten mee. Het grootste 
deel van de leerlingen vindt er van te 
voren niets aan. Ze mogen dat van el-
kaar niet mooi vinden ook. Kijk ook 
eens naar die suffe opdrachten en 
suffe boekjes, bijvoorbeeld een deel 
van een schilderij natekenen. Totdat 
er een keer een knakker komt, die het 
anders aanpakt. Die het op een leuke 
aansprekende manier aanpakt.” Een 
professioneel kunstenaar dus. “Pro-
fessioneel kunstenaar goed, maar de 
pedagogische vaardigheden heeft 
niet iedereen. Is het verantwoord wat 
er gebeurt, je moet wel met leerlin-
gen kunnen omgaan.”
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5. Onderwijsprofiel Het Groene Lyceum

Onderwijsprofiel	Het	Groene	Lyceum,	zoals	beschreven	in	het	curriculum	van	Het	Groene	Lyceum,	versie	13	februari	
2013.	HGL,	een	onderdeel	van	AOC-Oost,	is	“De	manier	om	je	mbo	Niveau	4	diploma	te	halen!”	schrijft	de	pro-
mo-power-point van HGL.9) 

Missie 
De missie van HGL10) is te komen tot zelfverantwoordelijk lerende leerlingen die met plezier hun school af maken. 
Die de juiste keuzes maken en zodoende komen tot tevreden en ‘gelukkige’ deelnemers in de maatschappij. Het 
is een schoolvorm waarbij de leerling via een uitdagende leeromgeving zich volledig kan ontwikkelen. Hierbij zijn 
de onderzoeksopdrachten en competenties de leidraad naast de cognitieve vaardigheden. Opdrachten vanuit het 
bedrijfsleven en de werkelijkheid staan aan de basis van de lessen.

Visie
Het Groene Lyceum:
• werkt vanuit een reële context,
• doet een appèl op meervoudige intelligentie,
• werkt vak overstijgend en met doorlopende leerlijnen,
• werkt in buitenschoolse projecten, van binnen schools naar buitenschools,
• werkt aan de ontwikkeling van de competenties. De achttien SHL competenties11) tijdens de onderbouw en de 
 volledige vijfentwintig SHL competenties tijdens de middenbouw, en
• werkt aan het opbouwen van een breed portfolio waarin de verbindingen tussen vakken en reële context bewe- 
 zen moet worden door middel van gestructureerde bewijsstukken.

Opzet 
1. Onderbouw Het Groene Lyceum
 Het Groene Lyceum volgt twee stromen:
 • de cognitieve stroom:
  leerlingen die Het Groene Lyceum volgen sluiten na drie jaar het cognitieve gedeelte af volgens het bestaan-  
  de PTA,
 • de ontwikkeling stroom:
  in de eerste drie jaar van Het Groene Lyceum ontwikkelen de leerlingen achttien competenties:
  • beslissen en activiteiten initiëren,
  • samenwerken en overleggen,
  • ethisch en integer handelen,
  • relaties bouwen en netwerken,
  • presenteren,
  • formuleren en rapporteren,
  • vakdeskundigheid toepassen,
  • materialen en middelen inzetten,
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  • analyseren en problemen oplossen,
  • onderzoeken,
  • leren,
  • plannen en organiseren,
  • op behoefte/verwachtingen van “klant” richten,
  • kwaliteit leveren,
  • instructies en procedures opvolgen,
  • omgaan met veranderingen en aanpassen,
  • met druk en tegenslag omgaan,
  • bedrijfsmatig handelen.
In de eerste twee jaar van Het Groene Lyceum werkt men minimaal 1 dag per week binnen integrale projecten.Deze 
vormen dus circa 25% van de onderwijstijd.

Fysieke opbouw van Het Groene Lyceum
Binnen Het Groene Lyceum geeft men les in leerstof jaarklassen. De ideale groepsgrootte is vastgesteld op 24. Als 
er in Het Groene Lyceum binnen schools geleerd wordt gebeurt dit in een groep van 24 leerlingen en 1 docent.

Coaching
De coaching groepen zijn vastgesteld op 12 leerlingen per coach.

Buitenschools leren
Als er al of niet in projectvorm buitenschools geleerd wordt zal de begeleiding ook 1 docent/assistent per 12 leer-
lingen zijn.

Lesrooster
Gezien het drukke programma van Het Groene Lyceum zal de lestijd per week minimaal 33 en maximaal 36 uur per 
week zijn.

Afwijking van het lespakket Het Groene Lyceum t.o.v. vmbo
Het lespakket van de eerste fase Het Groene Lyceum zal het zelfde zijn als dat van het vierjarige vmbo. Er wordt 
echter een uitzondering gemaakt voor projectmatige modules.

2. Middenbouw Het Groene Lyceum
 In de derde klas van Het Groene Lyceum hebben de leerlingen hun richting kunnen aangeven. Hierbij hebben  
 ze de keuze uit de werelden die binnen AOC-Oost gegeven worden. Gedurende de drie jaar van de midden  
 bouw hebben de leerlingen de volgende onderdelen:
 • Expert dag: hierbij wordt de wereld ondersteund door een expert in het vakgebied.
  De Groene Examen Standaarden binnen de middenbouw van Het Groene Lyceum zijn: 
  • manager Bloembinden, 
  • manager Voeding,
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  • manager Groene Detailhandel,
  • manager Natuur en Recreatie,
  • melkveehouder,
  • dierenhouder Hokdieren.
 • De Crebo is gelijk aan die van de reguliere mbo opleidingen.
  Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan één curriculum voor Het Groene Lyceum. Het gezamenlijk 
  uitgangspunt voor de werelden is ondernemerschap. De laatste PvB’s van de Crebo’s zijn de gezamenlijke 
  overkoepelende uitgangspunten voor de totale groep.
 • Vakdagen: op deze dagen worden de vakken economie, wiskunde, biologie, Nederlands en Engels gegeven. 
  Hierbij is het havo niveau de richtlijn voor deze vakken.
 • Onderzoeksdag: tijdens deze dag wordt gewerkt aan de competentie ONDERZOEKEN, waarbij er een samen 
  werking plaats vindt tussen bedrijfsleven, havo en Het Groene Lyceum.
 • BPV: de beroeps praktijk vorming wordt gevolgd, verbonden aan de gekozen Crebo.

De planning van de PvB’s vindt per Crebo plaats afhankelijk van wereld en mogelijkheden. Er wordt mogelijk op 
maat afspraken gemaakt met leerling en assessoren.
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6. Onderzoek naar mogelijlheden tot financiering

Onderzoek	naar	mogelijkheden	tot	financiering	door	Myriam	Knol,	mei	2014.	Onderstaande	analyse	geeft	inzicht	in	aan	
te	boren	kunst-	en	cultuurfondsen	ten	behoeve	van	financiering	van	KvD	projecten.

Analyse van ‘Het FondsenBoek’12) met als doel interessante fondsen voor de KvD te traceren. 
Opgesteld door drs. A.J.M. Braat13) op 19 maart 2014.
Kunst en Cultuur
016  Ahrend Fonds (zie ook PBC)

035  Anker Fonds (voor publicaties ( zie ook PBC)

052  August Fentener van Vlissingenfonds

055  AVRO Cultuurfonds ( zie ook PBC)

093  BNG Cultuurfonds

129  Buziau Geesink Fonds (zie ook PBC)

164  Cultuur Ondernemen

214  Enter-Westeman-Holstijn Fonds ( zie ook PBC)

336  Jongsma Restauratie Fonds (o.a. voor tuinen en monumenten zie ook PBC)

374  Kunstlicht in de Kunst Fonds (voor exposites) (zie ook PBC)

404  Mady Saks Fonds (zie ook PBC)

419  Marke van Streukel/Marke van Berkum Fonds (zie ook PBC)

425  Materiaal Fonds voor de Beeldende Kunst en Vormgeving (voor inrichting exposities) 

476  Nieske Fonds (zie ook PBC)

532  Prins Bernhard Cultuurfonds

544  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

561  Regulus Fonds (zie ook PBC)

616  SNS REAAL Fonds

696  VSB Fonds

Natuurbehoud, Milieu en Dierenbelangen
059  Barbara Eveline Keuning Fonds 725 (zie ook PBC)

730  Zanen-Bakker Fonds (zie ook PBC)

217  Erica Fonds (zie ook PBC)

223  Flora Fonds (zie ook PBC)

227  Fonds 1819

340  Juriaanse, J.E. Stichting

493  Osieck-Winkelman Fonds (zie ook PBC)

501  Par terra Fonds (zie ook PBC)

507  Paul Van Hoorn Fonds (zie ook PBC)

572  Robert Pesman Fonds (zie ook PBC)

595  Scheltema-Breet Natuurfonds (zie ook PBC)

659  Triodos Foundation (o.a. tuin- en buiten projecten)
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545  Prins Bernhard Natuurfonds

725  Wim Huijskens en Johanna Boon Fonds (zie ook PBC)

730  Zanen-Bakker Fonds (zie ook PBC)

Maatschappij, Welzijn en Samenleving
489  Oranje Fonds (gemeenschap Diepenheim)

557  Rabobank Wensenfonds

Onderwijs en Onderzoek
662  Universiteitsfonds Twente (projecten met uitstraling in de regio)

Uit bovenstaande analyse blijkt dat vele fondsen op naam onder het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) vallen en een 
soort van black box vorm hebben. Vandaar laat ik verdere beschouwing achterwege en beperk ik me tot de grote ‘spe-
lers’ op de markt van kunst- en cultuursubsidies en -fondsen. Te weten:
• de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds en
• de Stichting Cultuurparticipatiefonds.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het PBC is een privaat fonds dat zelf middelen verwerft via donaties, legaten, de goede doelenloterijen e.d. De Alge-
mene Wet Bestuursrecht is niet van toepassing op besluiten die dit fonds neemt over het al dan niet toekennen van een 
bijdrage.	Zij	ondersteunt	projecten	op	het	gebied	van	cultuur	en	natuurbehoud	in	Nederland	door	middel	van	financiële	
bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het PBC heeft ook lokale afdelingen. De activiteiten van het PBC zijn divers. 
Daarbij hanteren zij een helder bestedingsbeleid. De keuzes om projecten wel of niet te steunen baseren ze op richtlij-
nen en maken ze in overleg met deskundigen uit het veld.
Zo weten ze goed waar ze als Cultuurfonds het verschil kunnen maken en waar het geld het beste op zijn plek terecht 
komt.
De bestedingen van het PBC zijn op te delen in verschillende thema’s, waar zij veel belang aan hechten:
• bijdragen aan uitzonderlijk cultureel aanbod met (inter)nationale allure,
• mogelijk maken van het uitvoeren van bijzondere, onrendabele activiteiten,
• toptalent gelegenheid geven om excellente prestaties te leveren en daarvoor bekronen,
• jongeren en andere doelgroepen laten kennismaken met cultuur en natuur én daar actief bij betrekken.14)

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het	Fonds	voor	Cultuurparticipatie	(FCP)	is	in	2009	officieel	opgericht	door	de	minister	van	OCW.	Het	is	een	zogenaamd	
Zelfstandig Bestuursorgaan dat valt onder het Ministerie van OCW. Het Fonds is opgericht toen de fondsen FAPK, 
FPPM en FST werden gefuseerd tot het Fonds Podiumkunsten. Het amateurdeel van het Fonds voor Amateur en Podi-
umkunsten is toen samen met enkele regelingen die voorheen door het ministerie zelf en door enkele andere fondsen 
en instellingen, en met een extra budget voor cultuurparticipatie samengebracht in het FCP. Met de oprichting van het 
Fonds kregen amateurkunst en cultuureducatie een stevige impuls. Het FCP is een overheidsfonds dat is ingesteld door 
de minister van OCW om subsidies te verstrekken waarmee men initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie on-
dersteunt. De middelen die het FCP verstrekt zijn afkomstig van het ministerie van OCW. Op de besluiten die het FCP 
neemt is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Het FCP ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve 
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deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. De missie van het Fonds is 
een brug te vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren heeft zij in haar beleidsplan 2013-2016 drie 
programma’s ontwikkeld gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om haar slagkracht te vergro-
ten werkt ze samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen. Om de missie zo goed 
mogelijk te volbrengen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen,
• bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nedeland,
• bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstig toptalent in Nederland.15)

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun creativiteit tot ontwikkeling te brengen en te benutten, voert het FCP 
drie programma’s uit. De programma’s richten zich op drie fases:
• cultuur aan de basis in het onderwijs (leren & leren doen),
• cultuur in de vrije tijd (participeren & ontwikkelen), en
• cultuur naar de top (ontwikkelen & presteren).16)

Kortom het Fonds investeert niet meer in het (v)mbo zo lijkt uit dit beleidsplan. Edoch na verder onderzoek blijkt dat er 
een extra programma opgezet is in 2013 dat is genaamd ‘Deelregeling stimulering cultuureducatie in het (v)mbo deze 
is gepubliceerd in de Staatscourant.17) Doel van deze regeling is om tweejarige stimuleringssubsidies te verstrekken 
voor	het	ontwikkelen	en	uitvoeren	van	activiteiten	op	het	gebied	van	cultuureducatie	specifiek	gericht	op	het	vergro-
ten van de beschikbaarheid van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor cultuureducatie activiteiten in het vmbo.18) 
De Regeling is een samenwerking tussen het FCP en het PBC. Beide organisaties leveren een jaarlijkse bijdrage van € 
300.000,00. Er is verspreid over vier jaar in totaal € 2,4 miljoen geïnvesteerd. Deze regeling is ontstaan naar aanleiding 
van de uitkomst van het onderzoek ‘Een beroep doen op cultuur‘ in juni 2012 in opdracht van het PBC en FCP door Karin 
Klomp	en	Peter	van	der	Zant	van	Bureau	ART.	(Bureau	Advies	Research	Training	voor	non-profit	en	overheid).	Het	betreft	
de eindrapportage van een quick scan naar de beschikbaarheid van en de behoefte aan cultuur educatieve activiteiten 
voor het vmbo. In dit onderzoek geven zij per provincie aan wat het cultuuraanbod is. In Overijssel is het armoede. In de 
Cultuurklapper van Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) staat een overzicht van culturele activiteiten voor het voortgezet 
onderwijs.	Het	vermeldt	echter	geen	aparte	activiteiten	specifiek	voor	het	vmbo,	wel	soms	voor	het	praktijkonderwijs.	
De website Cultuureducatie Overijssel van KCO is uitsluitend bedoeld voor het primair onderwijs. Inhoudelijke beoor-
delingscriteria zoals deze neergelegd zijn in de regeling:
• cultuur educatieve kwaliteit,
• organisatorische kwaliteit,
• mate van betrokkenheid van het onderwijs,
• plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd, waarbij de regio’s of plaatsen waar weinig aanbod is voor het vmbo voor- 
 rang krijgen. Het betreft dan regio’s of plaatsen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland,
 Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
Criterium 1. zal het zwaarst wegen in de beoordeling, gevolgd door criterium 3. en 4, en criterium 2 weegt het minst 
zwaar.19)
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VOETNOTEN BIJLAGEN
 
 1)  Wageningen University & Research centre

 2)  “Ik probeer aan te tonen dat alles wat wij over de natuur denken, beelden zijn die te maken hebben met de cultuur waarin we leven.” 

	 	 	 VA-Magazine	3-2000.	Prof.dr.Matthijs	G.C.	Schouten	(1952)	is	een	Nederlandse	bioloog	die	als	ecoloog	en	filosoof	in	dienst	is	van	 	

	 	 	 Staatsbos	beheer.	Hij	heeft	een	aanstelling	als	bijzonder	hoogleraar	‘ecologie	en	filosofie	van	het	natuurherstel	bij	de	Leerstoelgroep	

   Natuurbeheer en Plantenecologie van de Universiteit Wageningen.

 3) Wouter Achterberg, Samenleving, natuur en duurzaamheid. (1994) Uitg. Van Gorcum;

  Wim Zweers, Participeren aan de natuur. (1995) Uitg. Jan van Arkel

 4) Onderwijskundig onderzoeker aan de leerstoelgroep Educatie en Competentiestudies van de Wageningen Universiteit.

  Vooral gericht op (praktijkgericht)onderzoek, ontwikkeling, monitoring en professionalisering rondom competentiegericht beoordelen  

  in het (v)mbo, hbo en universiteit.

 5) In 1997 introduceerde John Elkington in zijn boek “Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business” het denkka- 

	 	 der	People-Planet-Profit,	http://www.sustainability-congres.nl/2012/04/john-elkington-key-note-spreker-nationaal-sustainability-con	

  gres/

 6)	 De	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	(	Organisatie	der	Verenigde	Naties	voor	Onderwijs,	Wetenschap		

  en Cultuur) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoede 

  bestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

 7) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/aan-welke-eisen-moet-een-docent-voldoen. 

  html

  https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/bekwaamheid/herijkte-bekwaamheidseisen/

 8) Lectoren aan het woord: essays en interviews:

  Marijke Bovens en Cees-Jan Pen (2014). De wijde blik , op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed: onderzoek en onderwijs in 

  het HBO 

  Pascal Gielen (2014). De erfgoedsector moet politiek bewuster worden, lector Kunstpraktijk in de Samenleving, Fontys Hogeschool 

  voor de Kunsten, Tilburg

 9) Het Groene Lyceum (2012). promo1.ppt

 10) Het Groene Lyceum (2013). AOC-Oost Curriculum, versie 13 februari 2013

 11)	 http://www.kwalificatiesmbo.nl/competenties.html

 12) Uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers en De Vereniging van Fondsen in Nederland.

 13) Lid van de adviescommissie Fondsenwerving Kunstvereniging Diepenheim, socioloog.

  Huidige positie: Freelance Marketing en Marketing Research Adviseur en Interim Research Manager.

  Voorheen: directeur onderzoeksbureaus Multiplier en GFK Intomart.

 14) http://www.cultuurfonds.nl/projecten/themas

 15) http://www.cultuurparticipatie.nl/over_het_fonds/

 16) http://www.cultuurparticipatie.nl/reports/nieuwsbriefbeleidsplan.pdf

 17) Staatscourant nr.2669, 6 februari 2013

 18) http://www.cultuurparticipatie.nl/reports/eindrapportage_cultuureducatie_in_het_vmbo_bureau_art.pdf

 19) http://www.cultuurparticipatie.nl/data/Deelregeling%20Cultuureducatie%20in%20het%20VMBO%20Staatscourant.pdf
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KRITISCHE REFLECTIE

Tijdspad, planning, werkwijze en proces
Het concrete tijdspad in het plan van aanpak bleek aanvankelijk niet haalbaar; het onderzoek was daarvoor te breed 
van opzet. Uitgebreide literatuur en veel boeken en onderzoeksrapporten vormden eerst de ondergrond. Dit moest 
daarom teruggebracht tot kleinere proporties. Mijn studieloopbaanbegeleider adviseerde me in een gesprek ook 
om eerst een concept in klad te schrijven. Dat bleek een nuttig advies. Mijn onderzoeksbegeleider wist dat focus-
sen mij in het algemeen toch moeite kost. Daarbij hield hij me inhoudelijk op koers. Het uitdunnen en indikken zijn 
voor mij inmiddels ook letterlijk en herkenbaar werkwoorden geworden. De vaste en regelmatige contactmomenten 
met mijn begeleider bleken niet altijd eenvoudig in te plannen. Dit kwam vooral door lange reistijden en afwijkende 
roosters en agenda’s. Maar telefonisch en vooral via email was er veelvuldig contact. Zo is de deadline van 6 juni per 
saldo behaald.

Begeleiding en kwaliteitsbewaking 
De KvD betrok me bij al hun interne reilen en zeilen. Ik nam deel aan vergaderingen en kon alle stukken inzien; ook be-
geleidde ik zelfstandig het onderzoeksproject (praktijksituatie) op HGL. Ik genoot een grote mate van zelfstandigheid 
en vertrouwen binnen de KvD. Dat bleek onder andere uit het feit dat er relatief weinig bespreekmomenten waren 
met de intendant van de KvD. Hij verontschuldigde zich daarvoor, maar gaf tegelijkertijd aan dat hij zo’n zelfstandi-
ge stagiaire wel kon waarderen. De begeleiding vanuit de opleiding was goed; bekwaam en zeer behulpzaam. De 
kwaliteit van het project werd bewaakt door regelmatige toets momenten van de teksten die ik aanleverde door mijn 
begeleider. In de laatste drie weken hebben enkele vakkundige derden de tekst gelezen. Het commentaar van deze 
‘bijlezers’ was zeer welkom en nuttig; hun reacties en opmerkingen heb ik verwerkt in de tekst. De concept verslagen 
van de interviews heb ik laten lezen door de geïnterviewde personen, en zij keurden deze versies goed.

Gebruikte theorie, modellen en onderzoeksopzet
De methode met behulp van literatuuronderzoek, interviews met beleidsmakers en professionals in het veld werkte 
plezierig en voldeed goed, zeker ook in combinatie met een boeiende praktijksituatie. De interviews leverden inte-
ressante uitkomsten op. Het labelen en samenvatten van belangrijke items voor dit onderzoek in een schema was 
een goede tip van mijn begeleider. Het maakte het geheel leesbaar. Doordat mijn onderzoek zich op het snijvlak van 
meerdere disciplines afspeelde, was het niet altijd eenvoudig afwegen waar het zwaartepunt moest liggen. Mijn mar-
ketingachtergrond en mijn kunstenaar- en ondernemerschap bleken ook duidelijke aanknopingspunten te hebben 
met de deelgebieden educatie en kunst. De politieke en economische achtergrond maakten het onderzoek actueel 
en urgent en plaatsen dit tegelijkertijd in een breder en maatschappelijk perspectief. 

Resultaten
De KvD is goed te spreken over de resultaten; vooral het literatuuronderzoek vond men gedegen. De theoretische 
onderbouwing met behulp van authentieke en altermoderne kunsteducatie sprak ook zeer aan. De uitkomsten van de 
drie interviews over het ‘wie’, ‘waar’ en ‘welke vorm’ (in de tijd bezien) beoordeelde men als duidelijk en veelzeggend. 
De KvD zal het onderzoeksverslag gebruiken als onderbouwing voor aanvragen naar fondsen- en subsidiegevers 
toe. Het wordt ook ingezet om onderwijsstellingen kennis te laten maken met de mogelijkheden en ervaringen op 
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kunsteducatief gebied van de KvD. De aanbeveling een curriculum te schrijven ligt nog ter overweging. De KvD gaat 
onderzoeken of dit te realiseren is door samenwerking met WUR, AHK of ArtEZ. Bij een volgend project zou ik het 
kader strakker willen opzetten, en daarbij nog veel meer uitdiepen en uitwerken. Ik zou bijvoorbeeld door gesprekken 
met fondsen- en subsidiegevers willen nagaan of er mogelijkheden liggen om in de toekomst de kunsteducatieve vi-
sie	specifieker	te	betrekken	in	hun	toewijzingsbeleid.	Ik	ben	ook	benieuwd	naar	de	uitkomst	van	het	effectonderzoek	
dat het CPF laat doen naar de vmbo-deelregeling.

Leeropbrengsten van de afstudeerperiode
Het was mij een absoluut voorrecht en een genoegen om de KvD van binnenuit beter te leren kennen. Ook heb ik veel 
kennis	vergaard	over	het	onderwijssysteem	en	de	filosofie	van	HGL.	The	black	box	met	fondsenwerving	en	subsidiere-
gelingen is wat mij betreft transparanter geworden. Tegelijkertijd leerde ik tijdens dit onderzoek veel mensen kennen 
die naar verwachting in de toekomst beroepsmatig voor mij nog van betekenis kunnen zijn. De kunstvakdocent com-
petenties	die	ik	in	mijn	onderzoek	aanboorde	waren	hoofdzakelijk	omgevingsgericht	en	meer	specifiek	gericht	op	het	
culturele ondernemen. Daarnaast leerde ik op het artistieke en didactische vlak het volgende.
Welke kunsteducatieve didactische visie is bruikbaar en uit te bouwen bij: 
• de evaluatie van bestaande en nieuwe projecten (bijvoorbeeld langs de meetlat van altermoderne kunsteducatie),
• de ontwikkeling en evaluatie van een mbo-pilot, en
• subsidieaanvragen en onderzoek naar de vraag in hoeverre kunsteducatieve visie, en commercie, bedrijfsleven
 en markt van belang kunnen zijn bij kunsteducatieve subsidiëring.




