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DE TOEKOMST VAN DE 
BEELDENDE VORMING, 
EEN BRIEFWISSELING.

   
- Chris Manders & Piet Hagenaars -

Begin april van dit jaar verzocht de redactie van het Cahier twee oud-directeuren van de 
ABV, Chris Manders en Piet Hagenaars, met elkaar in schriftelijk debat te gaan over de 
toekomst van de beeldende vorming. Om de discussie op gang te brengen schreef Mart 
Janssens een korte inleiding die begon met een vraag:  

“ Hoe kan het kunstvak in deze turbulente tijden een eigentijdse rol 
vervullen in vorming en scholing van een 

toekomstige generatie?”

In deze eerste decennia van de eenentwintigste eeuw zijn we getuige van grote 
veranderingen in maatschappelijk, technologisch en politiek opzicht. Het is nauwelijks 
voorstelbaar hoe de wereld er over pakweg 20 jaar uit zal zien, laat staan dat je je een 
beeld kunt vormen hoe mensen in die tijd zullen functioneren in beroepssituaties en in 
intermenselijke zin.
Hoe moet je dan nú het onderwijs inrichten voor de generatie die in die tijd de inrich-
ting van de maatschappij grotendeels in handen heeft. Welke rol kan het kunstonderwijs 
op diverse niveaus spelen in opvoeding en scholing van die generatie?

Richten we ons op een toekomstgerichte vorming van het individu; 
of rusten we hen uit met de tools die ze nodig hebben om dan optimaal te kunnen 
meebouwen aan de samenleving?
Stemmen we de kunstvakken af op toekomstgerichte technologie of laten we ze 
kennis maken met het verleden om die kennis te behouden voor de toekomst?
Vormen we deze generatie middels de kunstvakken in een rol in verschillende 
sociale contexten of versterken we de mogelijkheden om tot individuele uit-
werking te komen van eigentijdse thema’s?

Kan het kunstvak een bijdrage leveren aan het verantwoord burgerschap voor de 
eenentwintigste eeuw of presenteren we de kunsten als vrije denkruimte waarin je kunt 
ontsnappen aan de mentale druk van de toekomstige decennia?

Waarbij moet worden opgemerkt dat dit stuk is bedoeld  als een knuppel in het 
hoenderhok, niet als geloofsbelijdenis van de ABV. Beide oud-directeuren reageerden 
enthousiast op het verzoek. Daarop ontspon zich de volgende polemiek. De eerste brief 
is van Chris Manders.

WESTERHOVEN, 4 APRIL 2012

Beste Piet,

Het heeft even geduurd voor ik de perfecte houding had gevonden voor de eerste aftrap. 
Voetballers zijn daar veel makkelijker in, maar hier is mijn eerste bericht.
Mijn hart sprong op door de uitnodigende vraag van Huib Fens of ik een bijdrage  zou willen 
leveren aan het vijfde Cahier van de ABV. In de vorm van een maildiscussie tussen twee oud-
directeuren van ‘onze’ ABV.  Over het thema ‘de Academie van de Toekomst’.
Wat mij betreft een onderwerp dat intense aandacht verdient. Want de beeldende kunst 
en het beeldend kunstonderwijs verkeren in een flinke impasse. En dus ook, het kan niet 
anders,  de beeldende vorming.
 Die overtuiging ontleen ik vooral aan de indrukken die ik opdoe bij het bezoek aan veel 
tentoonstellingen in musea en galeries. Ook kunstprogramma’s op TV en krantenrecensies 
versterken de indruk van een schraal klimaat in de wereld van de beeldende kunst. Veel 
nieuwe kleren van de keizer (Damien Hirst en hordes na-apers).
Wat vooral opvalt zijn stunteligheid, ik-gerichtheid – de wereld is niet groter dan mijn eigen 
kamertje – en de dodelijke neiging alles met teksten uit te leggen, te verklaren, te verantwoorden 
en zwakke beelden goed te praten. Bedoelingen, bedoelingen en nog eens bedoelingen. Quasi 
diepzinnig  om te verhullen dat men niet weet het waar over te hebben. Om over de vorm 
maar te zwijgen. Ook is er een  wijdverbreide aandrang succesvolle kunstenaars te imiteren.  
Een intentie die vooral is gericht op maatschappelijk effect. Dat moeten de studenten van nu 
nadrukkelijk leren: zichzelf presenteren, nog voor zij iets onder de knie hebben. Om Marshall 
McLuhan’s adagium ‘The Medium is the Message’ te parafraseren: de presentatie is de 
boodschap. De wisselwerking tussen inhoud en vorm, de wijze waarop een uitgangspunt in een 
beeld geconcentreerd is, waardoor je, als het goed gelukt is kunt spreken van kunst, is volstrekt 
ondergeschikt gemaakt aan het uiterlijk vertoon van de presentatie. Er zou meer nederigheid 
ontwikkeld moeten worden, nieuwe aandacht voor de specifieke rol van het ambacht. Voor de 
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rol van de tijd in het ontstaansproces, maar kom daar maar eens om in een tijd waarin over 
iedere scheet getwitterd wordt.
Gelukkig hebben we voor onze discussie als startpunt een vraagstelling/statement meegekregen 
van Mart Janssens. Houvast en een zetje in de goede richting. Maar zijn aanvangsvraag 
“Hoe kan het kunstvak in deze turbulente tijden een eigentijdse rol vervullen in vorming 
en scholing van een toekomstige generatie?” bezorgt mij al fikse hoofdbrekens. Dat is vooral 
de schuld van het woord “eigentijds”. Ik krijg allerlei associaties: Is het “eigentijdse” wiel 
ronder dan het middeleeuwse of dat uit de 19de eeuw? Verschillen “eigentijdse” vreugde en 
verdriet wezenlijk van die van alle andere tijden? Zijn onze wolken “eigentijdser” dan die 
welke Jacob van Ruysdael, Vincent van Gogh en Piet Mondriaan schilderden? Ho, daar heb ik 
iets! Het zijn maar drie voorbeelden waarop wolken geschilderd kunnen worden. Alle drie zijn 
zij wel resultaat van intense waarneming en van een geconcentreerd proces van verwerking 
van die waarneming (het schilderen). En alle drie zeggen zij iets over de verschijningsvorm, 
over de eigenschappen of de werkelijkheid, als je wilt, van wolken. Dat is geen “eigentijds” 
proces, maar een proces dat over de tijd heengaat.
Het begrip “eigentijds” zinspeelt teveel op modes en trends. Is teveel ik-gericht en bagatelliseert 
daarmee de betekenis van het continuüm. Het lijkt mij daarom verstandig bij een bezinning 
over de stand van zaken van het beeldende kunstonderwijs en de beeldende vorming sterker 
rekening te houden met dat gegeven.
Zo, dit is mijn eerste verzuchting. Ik ben benieuwd naar de jouwe. Misschien kun je me ook 
iets vertellen over het werk van een directeur Cultuurnetwerk.
Ik hoor van je.

Vriendelijke groet,  Chris Manders

TILBURG, 23 APRIL 2012

Beste Chris,

Bedankt voor je startbrief van 4 april; het is inderdaad even zoeken naar hoe de briefwisseling 
het best vormgegeven kan worden, ook al omdat de startvraag van Mart Janssens nou niet 
direct de meest gemakkelijke is als je het over onze ABV of willekeurig welke andere opleiding 
dan ook hebt. Niet dat we het toen niet over ‘eigentijds’ en ‘vorming’ en ‘scholing’ van een 
‘toekomstige generatie’ hadden, maar dat betrof zowel het kunstenaarschap als de vormgeving 
van het docentschap. En zover ik dat zo kan zien lijkt Mart het alleen over het kunstvak als 
schoolvak, of het schoolvak als kunstvak te hebben. 

Ik merk uit je brief overigens dat je, net als altijd, ontzettend veel tentoonstellingen ziet en dat 
je daarover je mening scherp vormt. Dat herken ik van je; en dat doet me goed. Ben dan ook 
blij dat jij het kunstenaarschap voor je rekening gaat nemen, althans dat lijkt zo in je eerste 
brief, dan richt ik me meer op het kunstvakdocentschap, het vakleraarschap.

Dan past het nu ook om nu in te gaan op jouw vraag naar mijn huidige functie als directeur 
van Cultuurnetwerk Nederland. Voor de hand liggend is het dan om onmiddellijk naar onze 
website te verwijzen en hier een link1 aan te brengen. Omdat ik weet dat onze brieven middels 
het Cahier ABV worden verspreid voeg ik ook een beschrijving toe, zoals wij die hanteren 
als we ons voorstellen: ‘Cultuurnetwerk Nederland is het landelijke expertisecentrum voor 
cultuureducatie. Cultuurnetwerk weet als geen ander de weg in dit gevarieerde werkterrein. 
Het instituut beschikt over veel kennis, deskundigheid en praktijkervaring, een uitgebreid 
relatienetwerk en een digitale bibliotheekcatalogus met alle mogelijke informatie over 
cultuureducatie. Vanuit deze expertise informeert, adviseert en begeleidt Cultuurnetwerk 
mensen en organisaties die zich met cultuureducatie bezighouden’. En ‘cultuureducatie betreft 
alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Het gaat in de 
praktijk om kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie’.2 
En die deskundigheid, waarover de website rept, heeft zeker ook te maken met het 
onderwijs in de kunstvakken in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Op allerlei 
inhoudelijke manieren houdt Cultuurnetwerk Nederland zich bezig met groepsleerkrachten, 
vakleerkrachten, icc’ers (interne cultuurcoördinatoren), cultuurcoaches, vakdocenten en ga zo 
maar door. Allerlei deskundigen die zich in het onderwijs bezig houden met kennistransfer 
in de kunstvakken. Idealiter richten wij ons daarbij op de kwaliteiten die de (vak)leerkracht 
moet hebben om een goed docent in een van de kunstvakken te zijn. Voorbijgaand vaak aan de 
dwarse realiteit waarbinnen je mag hopen dat een leerkracht in ieder geval enige kennis heeft 
van, en kundig is in wat hij doet.
Misschien ook wel goed om voor dit onderwerp ook wat andere werkzaamheden toe te 
lichten, zoals het voorzitterschap van de stichting Kunstzone, met een maandelijks tijdschrift 
over kunstvakken en onderwijs; en mijn voorzitterschap van het ontwikkelteam voor de 
Kennisbasis Lerarenopleidingen Beeldende Kunst & Vormgeving. Deze kennisbasis beschrijft 
het minimumniveau van de theoretische, methodische en praktische kennis waarover de 
leraar beeldende kunst en vormgeving moet beschikken om bekwaam verklaard te worden. 
De opleidingen, en ook de ABV, hebben de kennisbasis na overleg gevalideerd, waarmee ze te 
kennen geven die te gebruiken voor de vormgeving van hun curriculum. 

1 www.cultuurwerk.nl/skills21/skills21_project.html

2 idem
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Gek genoeg waren we in dat redactieteam er niet van overtuigd dat we iets moesten ontwerpen 
voor over twintig jaar. Integendeel, gezien de onderwijsveranderingen, voortkomend uit 
veranderende maatschappelijke opvattingen en verhoudingen, vonden wij het van groter belang 
om de kennisbasis over een jaar of vier weer opnieuw te bezien om zo mee te bewegen met datgeen 
wat van vakleraren en hun vakgebied in het onderwijs wordt gevraagd. En vanzelfsprekend 
ervanuit gaand dat mensen, en dus ook leraren, hun leven lang moeten blijven leren.

Terug naar de starttekst van Mart Janssens: ‘Hoe kan het kunstvak in deze turbulente tijden 
een eigentijdse rol vervullen in vorming en scholing van een toekomstige generatie?’, vraag 
ik me af op welk soort onderwijs die tekst is gericht. Waar moet het kunstvak een ‘eigentijdse 
rol’ vervullen; in welk soort onderwijs, opvoeding of vorming? Waartoe moet het kunstvak 
‘scholen en vormen’ en hoe groot is het belang om nu - op dit moment - een beeld te hebben 
van hoe mensen over twintig jaar ‘beroepshalve en in intermenselijke zin’ zullen functioneren? 
En Marts andere vragen, hoe zinvol zijn die om te beantwoorden? En zijn kernvraag, welk 
belang dient die? En welk kunstvak wordt bedoeld? Gaat het om autonoom beeldende kunst, 
toegepaste vormgeving, audiovisuele kunst, animatie, film, mediakunst… En Marts wat 
wazige gewetensvragen zijn vervolgens ‘of het kunstvak een bijdrage kan leveren aan het 
verantwoord burgerschap voor de eenentwintigste eeuw, of presenteren we de kunsten als vrije 
denkruimte waarin je kunt ontsnappen aan de mentale druk van de toekomstige decennia?’
Hoezo? Moet het kunstonderwijs een bijdrage leveren aan een verantwoord burgerschap? 
Of moet het een tonicum zijn, een drug, om aan de dagelijkse druk te kunnen ontglippen? 
Ik kan me voorstellen dat we dit laatste met de val van het kabinet Rutte vandaag hard nodig 
hebben. Zeker ook als we weten dat er ons nog een fikse miljardenbezuiniging te wachten staat.
Maar, waarom niet het kunstvak om de kunstbeoefening en -beleving zelf? En het docentschap 
vanuit de kracht van de authentieke kunsteducatie ‘die poogt de relatie met de spontane leerling 
en zijn alledaagse kunstbeoefening en kunstbeleving te handhaven, maar tevens een toegang 
wil verschaffen tot het domein van de experts en de kunstvakdisciplines’.
Trouwens, het citaat dat ik hier gebruik is het slot van de inaugurale rede van Folkert 
Haanstra, die wij in 2001 uitgaven met als titel De Hollandse Schoolkunst: mogelijkheden 
en beperkingen van authentieke kunsteducatie. Een onderwerp ook waar we vorig jaar flink 
aandacht aan besteedden in onze periodiek Cultuur+Educatie en in een conferentie die we 
samen met het Lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de AHK, de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, organiseerden. 

Nou Chris, de toon is hopelijk gezet. Ik ben nu nieuwsgierig naar jouw brief,

Met hartelijke groet, Piet

WESTERHOVEN, 17 MEI 2012

Beste Piet,

Hartelijk dank voor je reactie op mijn eerste brief!
Je liet me wel mijn wenkbrauwen fronsen omdat mijn beschouwing kennelijk bij jou meteen 
voor een groot misverstand heeft gezorgd. Voordat we het weten zitten we op verschillende 
etages van de Toren van Babel. Hoe complicerend dat kan zijn illustreert het prachtige 
schilderstuk van Pieter Brueghel de Oude met dit bouwwerk als symbool voor de scheiding of 
verdeling der geesten.
Je duwt me namelijk, met op mijn voorhoofd een stempel gedrukt of een etiket geplakt, zonder 
pardon in een specialistisch hok. Want je schrijft dat je blij bent dat ik het kunstenaarschap 
voor mijn rekening ga nemen en jij je meer zult richten op het kunstvak-docentschap, het 
vakleraarschap.
Daarmee breng je een vernietigende scheiding aan tussen het kunstenaarschap en wat je 
noemt het kunstvak-docentschap. Gelukkig gebruik je het woord vak, na de komma, nog een 
keer in het woord of begrip vakleraarschap.
Want het woord ‘vak’ is cruciaal. In mijn opvatting zal het leraarschap in de kunstvakken 
gebaseerd moeten zijn op de principes van het kunstvak. Met dien verstande dat de leraar in 
de kunstvakken niet kan zonder die principes van en voor het kunstenaarschap, maar dat de 
(autonome) kunstenaar het goed kan stellen zonder de principes van het leraarschap. Voor goede 
overdracht van een vak moet je absoluut vertrouwd zijn met de principes van dat vak. Als we dus 
het onderwijs in de kunstvakken goed willen inrichten dan zullen we ons permanent bezig moeten 
houden met die principes, uitgangspunten, specifieke kenmerken, bepalende karakteristieken of 
hoe je het ook wilt noemen.En naar mijn mening worden die uitgangspunten door de waan van 
de dag schromelijk verwaarloosd. Daar zal ik later nog op terugkomen.
Het zijn principes die zich onttrekken aan de beperking van het “eigentijdse” waar Mart 
Janssens het over heeft. Stijl en soorten techniek mogen dan in extremo divers zijn, de 
principes hebben te maken met de onverwisselbare plaats die het beeld in ons leven inneemt. 
Als communicatiemiddel, maar zeker en vooral als middel om de wereld te leren kennen, 
om ons bestaan te doorgronden en om een eigen rol te spelen in het begrijpen van alle 
geheimzinnigheden waar we dagelijks mee te maken hebben. Beeldende kunst heeft in dat 
ingewikkelde proces net zo’n specifieke betekenis, rol en invloed als wetenschap, inclusief de 
heden ten dage over-dominante technologie, literatuur, sport, muziek, theater, filosofie etc.
De haast ontelbare stillevens van Morandi maken ons bewust van het feit dat het universum 
ook op onze eigen tafel en in onze eigen keuken aanwezig is, tastbaar, herkenbaar, en dus 
dichtbij. Daar dragen elementen aan bij als maat, kleur, vorm, huid, ruimte en tussenruimte, 
licht en donker, scherp en zacht, materiaal etc.
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Beeldende kunst is confrontatie met de multi diversiteit en multi complexiteit van de 
werkelijkheid. Daar kun je niet vluchtig of oppervlakkig mee omspringen. Mogelijk esthetisch 
genot en esthetische opwinding bij het aanschouwen van goede kunst is de beloning die ons 
wordt geboden als het proces er naar toe zich intens en integer heeft voltrokken. Dat moet 
natuurlijk wel gedragen worden door aangeboren of door oefening verkregen en ontwikkeld 
talent (denk bij dat laatste o.a. aan Van Gogh).
De student voor het kunstenaarschap en/of het kunstvak-docentschap moet dus de kans 
geboden worden met alle relevante elementen en factoren vertrouwd te raken via toegewijde en 
langdurige oefening en aandacht. Al het andere, zoals fragmentarisme en de snelle prestatie- 
en succesformule, is misleiding.
Lesprogramma’s in de beeldende kunsten zullen dus gebaseerd moeten zijn op deze principes 
en didactici moeten zich afvragen welke middelen het beste ingezet kunnen worden om binnen 
te kunnen dringen in de geheimzinnige en tegelijkertijd verklarende wereld van het beeld.
Overigens moeten voor de vakdidaktiek voor welk vak dan ook de principes en kenmerken van 
het vak maat- en richtinggevend zijn. Dat geldt dus ook voor autotechniek, alle sporten, van 
voetbal tot schaken, voor koksopleidingen en ga zo maar door. De dwingende richting waar 
elk vak om vraagt, en die je het vakprofiel zou kunnen noemen, kan en mag niet door welke 
didaktiek dan ook genegeerd of gebagatelliseerd worden. Iedere vakdidaktiek zal zich dus 
nederig moeten voegen naar de eisen die door het vak gesteld worden. Factoren als mode en/of 
“eigentijdse” trends moeten daarbij vergeten worden, omdat nauwelijks geweten kan worden 
wat de toekomst, zelfs de nabije, allemaal in petto heeft. Ik pleit dus voor optimale aandacht 
voor de principiële lijn, de rest komt vanzelf.
Daarom heb ik zo vreselijk moeite met de gestelde vragen in de handreiking van Mart Janssens. 
Ze zijn totaal irrelevant en lijken ingegeven door een moordende sociologie voor het leven.
Als iemand van A naar B loopt kun je dan aan de wandelaar, stapper of loper vragen of hij 
dit óf dat ondergaat of ervaart? Het ene óf het andere? Hij loopt, hij voelt de wind, ziet dit en 
dat, alles wat zich om hem heen en boven en onder hem vertoont, hij denkt aan zijn leven, 
aan zijn toekomst, heeft last van de zon of de regen, hij heeft de wind in de rug of recht van 
voren, waardoor zijn ogen tranen en hij de weg en de omgeving niet meer scherp waarneemt. 
Hij voelt zijn spieren, hij vraagt zich af of hij op tijd komt, hoe lang hij er over zal doen, 
heeft hij wel de goede schoenen aan, voelt hij al een blaar? De zon komt door, zelfs de lichte 
regenjas wordt te warm. Oei, een fiets die hem te dichtbij passeert, die verrekte auto’s! Maar 
goed dat hij tegen het verkeer inloopt, in de zon, terwijl de schaduw prettiger zou zijn, etc. 
Alles tegelijkertijd, niks óf. En van B naar A is het vast niet hetzelfde, terwijl hij wel hetzelfde 
pakket bij zich heeft.
Wat moeten we dan met vragen als:

‘ Richten we ons op een toekomstgerichte vorming van het individu; of(!) rusten we 
hen uit met de tools die ze nodig hebben om dan optimaal te kunnen meebouwen aan 
de samenleving? (vraag 1).
Stemmen we de kunstvakken af op de toekomstgerichte technologie of (!) laten we ze 
kennis maken met verleden om die kennis te behouden voor de toekomst? (vraag 2).
Vormen we deze generatie middels de kunstvakken in een rol in verschillende sociale 
contexten of (!)  versterken we de mogelijkheden om tot individuele uitwerking te komen 
van eigentijdse thema’s?’ (vraag 3).

Dit zijn nou rampzalige vragen, losgeweekt van iedere waarneembare en voorstelbare realiteit. 
Vragen die de tijd doden, maar ook een heldere discussie over het kunstvak.
En als klap op de vuurpijl! ‘Kan het kunstvak een bijdrage leveren aan het verantwoorde 
burgerschap voor de eenentwintigste eeuw of (!) presenteren we de kunst als vrije denkruimte 
waarin je kunt ontsnappen aan de mentale druk van de toekomstige decennia ? ‘.
Met die vraag wordt de deur met een harde klap definitief dichtgeslagen. Ik ben met stomheid 
geslagen en volledig verlamd door de impact van deze vraag die het kunstvak obscuur maakt 
en reduceert tot een africhtingsmodel of als een therapeutisch middel om de tirannie van 
twitter, facebook en alle andere verworvenheden van de informatietechnologie te ontvluchten.
Ik kan me niet voorstellen dat deze vragen de opvatting van de ABV representeren. Dan 
zouden we daarmee een antwoord hebben gekregen op de vraag hoe de academie van de 
toekomst er uit ziet. Om van te rillen!
Misschien is het goed dat ik nog even enkele belangrijke factoren of elementen noem die naar 
mijn mening de grondslag vormen voor de principes van het beeldende kunstvak: 

Waarneming (kijken, kijken, kijken en nog eens kijken). Voor het ontdekken van   
de inhoud hebben we de buitenkant (de vorm) nodig.
Permanente oefening en intens onderzoek naar de aspecten van vorm, kleur 
en compositie (beelden komen tot stand door organisatie en ordening van de gebruikte 
elementen).                                            
Kritische en continue vergelijking van de onderzoeksresultaten.                                                               
Intense en geconcentreerde verdieping in de aard van de onderwerpen en thema’s 
waarmee en waarover gewerkt wordt. Niet de maker is interessant, maar het onderwerp 
waarmee hij/zij zich bezig houdt. Dat vraagt om belangeloze betrokkenheid en een 
nederige houding van de “kunstbeoefenaar”, van welk niveau dan ook. Aandacht en 
nieuwsgierigheid, niet gericht op eigen hobby’s, maar op de wereld daarbuiten.                                                                                                          
Permanente reflectie. Kortweg: kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing, filosofie. En dat 
alles in alle denkbare vormen.                                                                                                                                             
Het besef dat iedereen steeds opnieuw het wiel moet uitvinden (Je zou kunnen zeggen 
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dat dat het onveranderlijke eigentijdse wiel uit mijn eerste brief is).                                                                         
En niet te vergeten de steeds terugkomende uitroep van onze oud-collega Harry   
Boom: ‘Kunst is streng!’.

Nou Piet, daar laat ik het even bij. Ik moet even bijkomen en kijk ondertussen met 
nieuwsgierigheid uit naar je reactie.

Hartelijke groet, Chris 

                TILBURG, 14 JUNI 2012

Beste Chris,

Ik merk dat we de stelling van Mart beiden wat momentaan vinden; te veel vraag naar 
het incidentele en actuele, te weinig oog voor het structurele en fundamentele. Dat leid ik 
tenminste af aan de wijze waarop je zijn stelling tot de grond toe afbreekt en rillend afdoet. Ik 
hoop dat je het overleefd hebt.
Interessante zin in jouw vorige brief als je het hebt over: ‘Overigens moeten voor de vakdidactiek, 
voor welk vak dan ook, de principes en kenmerken van het vak maat- en richtinggevend zijn.’ 
Ik ben het daar met je eens, maar voeg daar toch nog graag iets aan toe.

Een vergelijking. Gisteravond verloren we tijdens het EK dramatisch van Duitsland. 
Eén tegen twee werd het nog dankzij een strakke bal van Van Persie, onderin rechts in de 
hoek. De laatste tien minuten van het spel sjokten onze oranjehelden doelloos, losgezongen 
en ongeïnspireerd over het gras alsof zij niet zwaar betaald werden voor hun werk; alsof 
anderen hen dwongen in het openbaar slavenarbeid te verrichten. Want het kan dan wel een 
spelletje zijn, de beoefenaren behoren op dit spelniveau tot een professionele beroepsgroep. En 
dan worden naast principes en kenmerken van het voetbalvak - het vakprofiel - uitvoerende 
competenties verondersteld als visie, beheersing van operaties, communicatie, kunnen inzetten, 
motiveren, samenbindend leiderschap, resultaat- en klantgerichtheid. En als die ontbreken 
dan is de professionele uitvoering ook weg, hoezeer men ook vakinhoudelijk en vakdidactisch 
de principes en kenmerken van het vak beheerst. 
Kort gezegd bedoel ik dat behalve principes van het beeldende kunstvak er ook uitvoerders 
moeten zijn die die principes in onderwijsleersituaties professioneel aan lerenden kunnen 
overdragen. We kunnen het dan wel leuk over de eigentijdse rol van het kunstvak hebben, en 
over allerlei doelen en andere rollen ervan, alsook de elementen - zoals Chris die noemt - die 
de grondslag vormen voor de principes van het beeldend kunstvak. We zullen er toch eerst en 

vooral voor moeten zorgen dat er nog kunstvakken in de school en in de vrije tijd te leren zijn; 
dat ze nog in de onderwijsprogramma’s voorkomen en dat ze ook buitenschools betaalbaar 
geleerd kunnen worden. En dat er docenten zijn die het vak kunnen geven!
Met Marjo van Hoorn publiceerde ik onlangs een artikel in het onderzoektijdschrift 
Cultuur+Educatie van Cultuurnetwerk Nederland. Met als titel ‘Kunstzinnige oriëntatie: de 
kwaliteit van de leerkracht’, schreven we over de kwaliteit van de kunstvakken in de basisschool. 
In de huidige schoolpraktijk is het aan de groepsleerkracht om de lessen voor het leergebied 
kunstzinnige oriëntatie te verzorgen, daar de methode en leermiddelen voor te kiezen en ook 
keuzes te maken uit het cultureel aanbod van buiten, dat in het lesprogramma past. 
De meeste leerkrachten zeggen gewoon dat zij zich niet voldoende gekwalificeerd voelen om een 
kunstvak te onderwijzen. Ze vinden het niveau van hun vakinhoudelijke kennis daarvoor 
te laag. Dat belemmert hen, zo constateerden we, ook de vakinhoudelijke kennis waarover ze 
wél beschikken, te vertalen in voor de leerling aansprekende lessen. Dit wil overigens echt niet 
zeggen dat leerkrachten slecht lesgeven. Hun didactische en pedagogische kennis kan goed 
zijn, maar door hun gebrek aan vakinhoudelijke kennis weten ze hun leerlingen onvoldoende 
te begeleiden en te beoordelen. Niet dat ze daar zoveel aan kunnen doen; over het algemeen zijn 
ze op de pabo immers niet voldoende opgeleid om een kunstvak, laat staan alle kunstvakken, 
in hun groep te kunnen verzorgen. Erger is dat er geen geld is om vakleerkrachten in te huren. 
Misschien wel eens mondjesmaat een kunstenaar in de klas, maar je begrijpt dat continuïteit 
en professionaliteit van de leerkracht eerste vereisten zijn om leerlingen beelden te laten maken 
en op beelden van kunstenaars, van anderen en van henzelf te laten reflecteren.
En daarom maak ik de stelling nu anders: ‘Hoe kan de ABV in deze turbulente tijden een 
eigentijdse rol vervullen in vorming en scholing van een toekomstige generatie van leerkrachten 
en docenten?’ 
En moeten we het dan alleen over toekomstige generaties hebben of is er nog hoop voor de al in 
het basis- en voortgezet onderwijs werkzame leerkrachten. 
Want je kunt je als kunstvakdocentenopleiding dan wel beperken tot de kwalificatie van 
docenten in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, maar als er geen leerkrachten zijn die 
in de basisschool of in het vmbo de kunstvakken kwalitatief kunnen verzorgen is het de vraag 
of je niet hele generaties leerlingen voor het beeldend onderwijs en de beeldende kunsten buiten 
spel zet. Je ontneemt hen de kans eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en in latere 
levensfasen daarmee door te gaan. Ook hier geldt volgens mij het adagium: ‘Jong geleerd, is 
oud gedaan’.

En als ik kijk wat de Verkenningscommissie Kunstvakken in zijn onlangs uitgebrachte 
advies zegt over de doelen van de kunstvakken in het onderwijs, dan mag niemand dit op 
school missen. Ik citeer: ‘De kunstvakken onderwijzen leerlingen in de disciplines beeldende 
kunst en vormgeving, dans, muziek of theater. Leerlingen verwerven kennis, vaardigheden 

›



de toekomst van de beeldende vorming  / 6968

en technieken om in een of meer disciplines door middel van kunstzinnige media vorm en 
betekenis te creëren of te reproduceren. Ze leren op hun kunstzinnige activiteiten te reflecteren 
en deze te relateren aan professionele kunsten. Ook leren ze kunstwerken kritisch te beschouwen 
en te interpreteren. Bij de kunstvakken ontwikkelen leerlingen ook cultuurhistorisch besef. 
Ze krijgen inzicht in de wijze waarop cultuur en maatschappij invloed uitoefenen op de 
verschillende kunstdisciplines en hun onderlinge relaties.’
En daarna een meer concreet onderbouwd antwoord op Mart zijn stelling: ‘De kunstvakken 
bereiden leerlingen voor op volwaardige participatie aan de maatschappij en de kenniseconomie. 
Zij dragen ook bij aan algemene competenties die behoren tot de 21ste-eeuwse vaardigheden, 
zoals creatief denken, probleemoplossend denken en werken, onderzoekvaardigheden, 
procesmatig werken en begrip voor culturele verscheidenheid. De kunstvakken bieden ruimte 
en gelegenheid tot het ontdekken en verder ontwikkelen van talent. De kunstvakken vormen 
leerlingen tot toekomstige culturele burgers die kennis hebben van kunst en cultuur van het 
verleden, die actief deelnemen aan de kunst en cultuur van nu en die mede vormgeven aan 
de kunst en cultuur van morgen. Niet in de laatste plaats geven kunstvakken leerlingen de 
ruimte om hun eigen identiteit en uniciteit te onderzoeken.’
Belangrijk vind ik het dat we zowel blijven spreken over de in de kunsten gelegen doelen als 
wel die buiten de kunsten met de kunstvakken verworven kunnen worden: het een kan immers 
niet zonder dat het ten koste gaat van het ander. Intrinsieke en generieke doelen en effecten 
horen bij elkaar als twee zijden van een munt.
Nou, genoeg geschreven nu. Ben nieuwsgierig naar jouw reactie, Chris, voordat ik met 
gedachten op mijn stelling doordraaf. Laat maar eens horen wat jij ervan vindt. Ga je erop 
door of haal je die onderuit en borduur je verder op grondslag, principes en beeldend kunstvak. 
Ben je de luis in de pels, waarmee oud-collega Ligtvoet zich steeds voor zijn onbeholpenheden 
excuseerde. Ik ben benieuwd.

Met hartelijke groet, Piet

WESTERHOVEN, 8 JULI 2012

Beste Piet,

In je tweede brief schrijf je over een artikel dat je samen met Marjo van Hoorn publiceerde in 
het onderzoektijdschrift Cultuur + Educatie van Cultuurnetwerk Nederland.
Het artikel, met als titel ‘Kunstzinnige oriëntatie: de kwaliteit van de leerkracht’, gaat over 
de kwaliteit van de kunstvakken in de basisschool. De meeste leerkrachten zeggen gewoon dat 
zij zich niet voldoende gekwalificeerd voelen om een kunstvak te onderwijzen. Het niveau van 

hun vakinhoudelijke kennis vinden zij daarvoor te laag. ‘Dat belemmert hen’, zo constateerden 
jullie ‘ook de vakinhoudelijke kennis waarover ze wél beschikken, te vertalen in voor de 
leerling aansprekende lessen.’ Ik begrijp dat niet. De leerkrachten voelen zich onvoldoende 
gekwalificeerd en jullie zeggen dat ze wel over vakinhoudelijke kennis beschikken. Hoe lossen 
we dit op? Tot overmaat van ramp kom je dan met een uitspraak die mijn klomp laat breken: 
‘Dit wil overigens echt (sic) niet zeggen dat leerkrachten slecht les geven.’ 
Is dit verschrikkelijke misverstand gevolg van wat je in je eerste brief schrijft over wat het 
Ontwikkelteam  voor de Kennisbasis Lerarenopleidingen Beeldende Kunst & Vormgeving 
formuleert over het ‘minimumniveau’ voor de leraar beeldende kunst en vormgeving ?
Waarom in hemelsnaam minimumniveau ? Je stelt toch gewoon eisen aan kwaliteit ! 
Dat doen ze in de auto-industrie toch ook. Of ben jij tevreden met een minimumkwaliteit voor 
de auto waarin je rijdt? Levensgevaarlijk! Zoals minimumkwaliteit voor beeldende vorming 
ook levensgevaarlijk is. Voor beeldende vorming, waardoor je nota bene de wereld kunt leren 
kennen en doorgronden, is het beste net goed genoeg. Daar moet je niet mee willen schipperen.

Ook je referentie aan de verloren EK voetbalwedstrijd van Nederland tegen Duitsland bracht 
me in beroering, omdat ik, kijkend naar de wedstrijden van het Nederlandse elftal, enkele 
keren geërgerd heb gedacht “dit is netwerkvoetbal”. Alsmaar het balletje rondtrappen naar 
medespelers, zonder aan het ultieme doel van het spel te denken: de goal van de tegenstander. 
De Nederlandse spelers bleven aldus meelijwekkend letterlijk en figuurlijk buiten schot. 
Ze hadden geen oog voor de kern en de principes van het vak. Met netwerken kom je niet ver, 
niet in het voetbal en ook niet in de serieuze ontwikkeling van de beeldende vakken.

De tragiek van de ontwaarding van de beeldende kunst en van de beeldende vorming ligt in 
deze tijd vooral in het gebrek aan overtuiging, visie en gevoeligheid voor noodzakelijke eisen. 
En om maar in herhaling te vallen, daar bedoel ik eisen mee die afgeleid zijn van, of, zo je wilt, 
geïnspireerd zijn door de principes van het beeldende vak. Daarvoor is een professioneel niveau 
nodig. Want de beeldende kunst zit in de wurggreep van onze populistische maatschappij. 
Denk maar eens aan het T.V. programma De Nieuwe Rembrandt van enkele maanden geleden. 
En ook Kunstuur op zaterdagmiddag lijkt vaker op slot ‘Zwetsstijn’ dan op een professioneel 
kunstprogramma dat kijkers goed leert kijken naar en beschouwen over de rijke complexiteit 
van geheimnisvolle beeldende kunst. Begeesteren heet dat.

Met je netwerkinstelling schep je een schijnwereld van cultuurverspreiding, terwijl 
ondertussen alle echte voorzieningen op de vuilnisbelt terecht zijn gekomen. Want de 
uitroeiing van de ‘linkse hobby’s’, dat kernachtige begrip van Geert Wilders voor alles wat 
met cultuur en beschaving te maken heeft, is al veel eerder begonnen. Het onderwijs, ook het 
kunstonderwijs, is gaan werken met doelen, modellen en termen die klakkeloos ontleend zijn 
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aan de economische en technologische wereld. Er worden dus ook criteria gebruikt die in de 
wereld van de kunsten niet passend zijn. Daardoor zijn levensgrote misverstanden ontstaan 
met een misleidende invloed  op de rol en betekenis van de beeldende kunst en beeldende 
vorming in onze maatschappij. Dom en schandalig. We zullen weer ruimte moeten geven aan 
de onverwisselbare kenmerken en condities van de kunsten. We moeten ons niet meer willen 
corrumperen aan de consumptieve controleterreur van handelaren en sjoemelaars.

Daarmee kom ik aan beantwoording van de oorspronkelijke vraag, de aanleiding van onze 
briefwisseling. Hoe moet  ‘de academie van de toekomst’ er uitzien?
Mijn antwoord zal je niet verbazen: gewoon, zoals de ABV er ‘lang geleden’ heeft uitgezien.
Een breed programma, brede oriëntatie in de eerste jaren. Zowel in de praktijkvakken als in 
de theorievakken, en dan in geïntegreerde vorm. Studenten zijn verplicht alle lessen en vakken 
te volgen die in hun opleidingsprogramma worden aangeboden. Na de brede oriëntatie volgt 
specialisatie, zowel praktisch als theoretisch. Er is kritische begeleiding en algemene dialoog. 
Continuïteit en ambachtelijkheid zorgen voor noodzakelijke kunde en kennis. Voortijdige 
opklopping van werkpresentaties met het oog op maatschappelijk succes wordt vermeden. 
Belangeloze aandacht, met de bedoeling door te dringen tot de geheimen van de beeldende 
processen en het beeldend metier, is de belangrijkste voorwaarde om een waardevolle rol te 
kunnen gaan spelen in de wereld van de beeldende kunst, vormgeving en vorming.

Zo, de rest moet de discussie maar doen. Als onze geesten daardoor verlicht worden, dan zal er 
nog veel energie gestoken moeten worden in de verdrijving van de politieke mist. De aandacht 
zal dus ook gericht moeten worden op grote gezamenlijke inspanningen om de zuivere leer te 
laten neerdalen in de hoofden van verdwaalde schapen.

Met hartelijke groet, Chris 

                 TILBURG, 14 JULI 2012

Beste Chris,

Een uitgesproken brief zeg, deze laatste van jou. Het antwoord in het tweede deel ervan op ‘hoe 
het onderwijs van de ABV er in de toekomst uit moet zien’ klinkt wel erg eenvoudig. ‘Gewoon’, 
zeg jij, ‘zoals de ABV er “lang geleden” heeft uitgezien’(!).
Dat kan natuurlijk niet; dat is mij iets te gemakkelijk, alsof je die academische werkelijkheid 
zelf hebt uitgevonden en er geen afstand meer van kunt doen. Net alsof er in de wereld en het 
onderwijs in al die jaren niks veranderd is. Net alsof studenten – en ook docenten - dezelfde 

mensen bleven. En als alles anders wordt, verandert de inhoud van de beroepsopleiding ook. 
Natuurlijk, fundamentele zaken als hard werken, ambitie, talentontwikkeling - niks op tegen. 
Discipline, experiment, dialoog, debat - vanzelfsprekend. Maar waar jij spreekt over het 
optrekken van muren en het vermijden van een ‘voortijdige opklopping van werkpresentaties 
met het oog op maatschappelijk succes’ - alsof er louter autonoom beeldende kunstenaars van 
de Tilburgse academie kwamen en komen - raad ik onze Alma Mater juist aan die verbinding 
met de kunsten, de wereld, het onderwijs en met de mensen erin, in al zijn facetten na te 
blijven streven.

Zeker, kennis van proces, vakinhoud – in theorie en praktijk - en reflectief vermogen zijn ook 
voor mij voorwaarden om als docent beeldende kunst en vormgeving te kunnen functioneren. 
Maar die vakinhoud verandert naarmate beeldende middelen en beeldende mogelijkheden 
veranderen. Ook over beeldende processen zijn andere, nieuwe inzichten waar je niet aan 
voorbij kunt gaan. 
En daar komt nog wat meer bij. Waar jij het helemaal niet over hebt is de kennis om die 
vakinhoud over te kunnen dragen, de transfer om het beeldend proces inhoud te geven, te 
stimuleren en te begeleiden, om de lerende tot leren te motiveren. En omdat dit niet voor 
elke docent en iedere leerling hetzelfde is moet de docent ook beschikken over kennis van het 
onderwijzen, van het leren én van de lerende, inclusief zijn wereld. 
En daar komt nóg iets bij. Het gaat ook om self-efficacy; de mate – hoog of laag - waarin 
een docent zijn eigen vaardigheden inschat en gelooft in eigen kunnen. Het gaat dus ook 
om het zelfvertrouwen goed les te kunnen geven in een vak. En dat is het ‘verschrikkelijke 
misverstand’ dat jij dacht in mijn brieven te ontdekken. 
Als een groepsleerkracht zich niet voldoende gekwalificeerd voelt, want daar had ik het in mijn 
vorige brief over, ontbreekt het hem vaak ook aan zelfvertrouwen goed les te kunnen geven, 
ondanks het feit dat hij mogelijk over voldoende bekwaamheden beschikt en pedagogisch en 
didactisch een goed docent is! Opleiding en student moeten daar samen aan werken: aan een 
geïntegreerd geheel van beroepscompetenties én aan het zelfvertrouwen die competenties in de 
beroepspraktijk toe te kunnen passen.

Als ik het over een minimumniveau heb - en daar val je nogal over - van theoretische, 
methodische en praktische kennis waarover de beginnende leraar moet beschikken, dan 
heeft dat niks met criteria als voldoende of onvoldoende te maken. Het gaat niet om de 
waardering van ‘een zesje, en dan kan ie het wel’. Het gaat om een aantal bepaalde, specifieke 
kennisinhouden en vaardigheden waarover hij tenminste moet beschikken om zijn beroep 
passend uit te kunnen voeren. 
Je holle retoriek over dit onderwerp verbaast me. Waarom zet je in je brief het woord 
‘minimumniveau’ in hoofdletters? Wat is er mis met een ondergrens aan kennis en kunde? En 
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Chris, laten we het eens omkeren. Laten we eens van jouw criterium uitgaan. Hoe definieer 
jij ‘het beste dat net goed genoeg is’ om als leraar te mogen functioneren? Waar heb jij het dan 
over; welk niveau bedoel jij dan? 
En, hoeveel van die ‘besten’ kan je opleiden? En, hoeveel heb je er nodig! Nou dan... Het is niet voor 
niets dat de Kennisbasis voor de Lerarenopleiding Beeldende Kunst & Vormgeving spreekt over 
díe kennis en vaardigheden waarover een leerkracht minimaal moet beschikken om zijn beroep 
uit te kunnen oefenen. Had erom gevraagd dan had ik je die kennisbasis graag toegestuurd, 
zodat je had kunnen zien over welke specifieke kennis we het hebben. Dat is niet gering!

Op jouw onuitgewerkte en dan ook niet-beargumenteerde ideeën over netwerkinstellingen 
en een vermeende schijnwereld van cultuurverspreiding – wat dat ook moge zijn en wat je 
daarmee ook moge bedoelen – ga ik maar niet in. Ik vraag me in het vervolg op jouw tirade 
enkel af wat volgens jou de ‘echte voorzieningen’ dan wel waren, die nu ‘op de vuilnisbelt 
terecht gekomen zijn’. Over welke vuilnisbelt heb jij het dan, die van de voortgaande tijd? En 
wat heb jij eraan gedaan om dit te voorkomen?

Terug naar de ABV en mijn vraagstelling. ‘Hoe kan de ABV een eigentijdse rol vervullen in 
vorming en scholing van docenten beeldende kunst en vormgeving’. Om mijn beeld van de 
ABV te verifiëren ben ik net nog eens naar de website gegaan. Die nodigt niet echt uit om verder 
te klikken. Een brochure ziet er vaak aardiger uit en is ondubbelzinnig communicatiever. Is 
de ABV-website alleen bedoeld om studenten informatie te bieden; mogen teksten niet langer 
zijn dan een kwart A4tje; moet er per se een fotootje bij; wat gebeurt er op de ABV eigenlijk? 
Waar is de grondslag voor de discussie waartoe Chris en ik nu uitgedaagd worden? Als ik 
doorklik op de tab ‘Projecten en events’ word ik nieuwsgierig. Ha, daar gaat het over iets 
actueels en actiefs. Mijn teleurstelling is groot. Niks debat, korte teksten en verwijzingen naar 
2011 met de tekst: ‘Over beide projecten, die half maart 2011 starten, zal meer informatie te 
vinden zijn via deze site’. Niks te vinden dus! Waar is 2012 gebleven? Is deze website het 
visitekaartje van de ABV?

De website laat ook iets anders zien. Onder de kop ‘producerend leren’ is niks te zien, geen letter, 
alles wit! Dat zie ik dan maar als een tabula rasa, een onbeschreven begin. Vandaar dit idee. 

Ik stel me zo voor dat de Tilburgse academie weer op nummer één terecht komt (nu zijn 
dat de HKU en de Willem de Kooning Academie, docentenopleidingen waar ik toevallig in 
beide adviesraden zit). Tilburg moet zich dan willen profileren als kenniscentrum voor de 
beroepsvoorbereiding (samenhang theorie en praktijk met de vakdidactiek als kern). Daar 
was Tilburg goed in en daar kan de academie weer goed in worden. Want waar is die nu in 
het nationale debat over het vak en de didactiek ervan? Zeker, vorig jaar organiseerden we met 

Mart Janssens en zijn Master Kunsteducatie het Symposium Skills 21 Kunsten, dat dit jaar 
in Leeuwarden wordt gehouden. Maar ik hoor verder niks meer, en op de website dondert het 
niet. Toch zijn er mogelijkheden genoeg met Cultuur in de Spiegel (RUG), Toeval Gezocht met 
Reggio Emilia als uitgangspunt, en Authentieke Kunsteducatie van de AHK. En dan het pas 
uitgebrachte advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur over Cultuureducatie: 
‘leren, creëren, inspireren’! Ach, over internationale ontwikkelingen zwijg ik maar, daar hoor 
ik Tilburg niet over zoals het Project Zero van de Harvard Graduate School of Education over 
leereffecten van kunsteducatie.

En dat geef ik jou na Chris. Gewoon ‘lang geleden’ was Tilburg toonaangevend in de discussie 
over de Dialectische Didactiek, over Visualiseren 1 en 2 en over Discipline Based Art Education 
(met Brent Wilson van Penn State University en Elliot Eisner van Stanford University School 
of Education). In de NVTO-Zuid met als basis de academie voerde men toen felle discussies 
met Amersfoort over Geleide Expressie, met Arnhem en Nijmegen over Visuele Communicatie 
en met Den Haag over Beeld en Werkelijkheid. 

Wat mij betreft ligt in het verleden de toekomstige profilering van de Tilburgse ABV met 
lectoraat en kenniscentrum voor een actuele vakdidactiek en beroepsvoorbereiding beeldende 
kunst en vormgeving. Wellicht in hechte samenwerking met de lerarenopleidingen in 
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Daarmee is de beginvraag van Mart niet beantwoord, 
maar dit draagt er wel aan bij...

Chris, ik heb van deze briefwisseling genoten, omdat die me scherpte...

Met hartelijke groet, 

Piet


