
V E E R L E  D E V R E E S E  E N  S O F I E  V A N  R I J S W I J K

Op  zo ek  
naa r  

ideaa l  onder w i j s

ong, rechtstreeks afkomstig van de middelbare school,
geïnteresseerd in cultuur, graag creatief bezig en zonder
uitgesproken voorkeur voor de docentenopleiding, be-

gonnen wij beiden vier jaar geleden aan de Academie voor Beeldende
Vorming te Tilburg. Groen begonnen we aan een studie die ons zou
opleiden tot docent beeldende vorming en die ons een toekomst op
een middelbare school bood. Althans zo dachten we. 

Gedurende vier jaar kregen we de kans om steeds meer ervaring
op te doen, kennis te vergaren en een kritische blik te ontwikkelen op
kunst, cultuur en onderwijs. Dit leidde tot keuzes die soms afweken
van het bekende ‘docentenopleiding’ straatje, maar tevens tot keuzes
die bij ons pasten. Poëzie, interdisciplinair en ervaringsgericht
onderwijs, leerlingendifferentiatie, materiaalontwikkeling. We wis-
ten van een algemene studie maatwerk te maken. 

Nu, vier jaar na onze start in september 2004, zijn we met plezier
afgestudeerd, denken we te weten waar we voor staan en kijken we
met genoegen terug op onze route die wij kozen. Hoe zijn we geko-
men op de plek waar we nu staan? 
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Oktober 2006

Het vak Vakdidactiek gaf alle tweedejaarsstudenten de opdracht 
om in kleine groepjes na te denken over een nieuw ckv-lespro
gramma van veertig uur. Het was de taak om samen een plan vorm 
te geven en dit te verwerken in een voorlichtingsfolder met een uit-
eenzetting van de grote lijnen en een toelichting op de belangrijkste
kenmerken.

Toevallig vormden we een groepje. Nooit eerder hadden we
samengewerkt maar al snel werd duidelijk dat we een gezamenlijke
interesse hadden en een drijfveer die ons verder hielp; poëzie. 

Samen ontwikkelden we de opzet van PoëZien; een lesmethode
waarin kunst en cultuur bekeken worden vanuit een gedicht. Poëzie
fungeerde als kapstok voor een inleiding in kunst en cultuur. Het leek
ons een inspirerende insteek en een prikkelende benadering en we
zagen veel mogelijkheden om samen met leerlingen vanuit poëzie en
taal een brug te slaan naar kunst en cultuur. 

Graag hadden we de tijd gehad om over de inhoud verder na te
denken maar het programma met andere opdrachten belette dit.
Hoewel we niet meer de tijd en mogelijkheden hadden onze ideeën
rondom PoëZien uit te werken, waren onze ogen geopend.
Dergelijke werkzaamheden hoorden ook bij onze studie. Dat was een
interessante gewaarwording. 

Januari 2007 

Hoewel we tekst beiden al vaker hadden benut als inspiratiebron,
begonnen we – afzonderlijk – in het nieuwe blok van ons derde stu-
diejaar poëzie een steeds belangrijkere rol in ons beeldend werk te
geven. Door onszelf door poëzie en ander tekstmateriaal te laten
inspireren, vonden we nieuwe beeldende oplossingen en kregen we
nieuwe ideeën over hoe we ook anderen in aanraking met tekst en
beeld konden laten komen. Er volgden experimenten met de beteke-
nis en de vorm van teksten, de combinatie met beeld en de wisselwer-
king tussen deze twee. 
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Februari 2007

De stages die wij voorheen hadden gelopen liepen we, zoals gebruike-
lijk, op verschillende middelbare scholen. Nu kozen we echter voor
een andere weg. We wilden verder kijken dan het middelbaar onder-
wijs. Wat viel er nog meer binnen de kunsteducatie? Samen gingen
we één stage aan; het opzetten en geven van een cursus Grafische
Vormgeving binnen Studium Generale van de Universiteit van
Tilburg. Daarnaast kozen we ervoor samen een tweede stage aan te
gaan, waarin we nog een andere vorm van kunsteducatie onder de
loep konden nemen. In deze tweede stage deden we onderzoek naar
digitaal lesgeven in beeldende vorming op de Pabo van Eindhoven. 

Met beide stages weken we af van de stageactiviteiten van onze
medestudenten, die allen stage liepen bij ckv-lessen op een middelba-
re school. Zij maakten dan ook meer contacturen dan wij en deden
meer ervaring op in het begeleiden en opleiden van ‘eigen’ klassen.
Wij maakten daarentegen kennis met andere vormen van kunstedu-
catie, ontdekte andere aspecten van het docentschap en ontwikkel-
den op andere manieren onze competenties. Op de Pabo kwamen we
in aanraking met een macht van bovenaf; de wens van de directie om
onderwijs te digitaliseren. Door vanuit het perspectief van zowel stu-
dent als docent te leren kijken, leerden we weloverwogen adviezen te
formuleren waarbij beide partijen gebaat waren. We ontwikkelden
een eigen visie. Beeldende vakken zijn niet de meest voor de hand lig-
gende vakken om digitaal te doceren maar hoe maak je er het beste
van? Hoe bied je het vak zinvol en prikkelend aan, ook wanneer stu-
denten de waarde ervan minder erkennen? Het bleek een uitdaging
om daarop antwoorden te bedenken. 

Daarnaast sprongen we in het diepe door volledig zelfstandig een
cursus op te zetten vanaf het nulpunt. Op voorhand hadden we nooit
kunnen indenken wat daarbij allemaal kwam kijken, zowel op organi-
satorisch, sociaal als inhoudelijk gebied. We leerden onszelf – mede
dankzij de hulp van experts – veel nieuwe kennis en vaardigheden
aan over het onderwerp grafische vormgeving, maar waar we vooral
van leerden was onze kennismaking met een nieuwe doelgroep. Een
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groep universitair opgeleidde studenten met een behoefte aan feiten
en toepassingsmogelijkheden. We ontdekten dat zij een andere vraag
hadden dan de middelbare scholier en de praktijkgeoriënteerde stu-
dent zoals wijzelf. We hebben hard moeten werken en ons steeds
weer moeten bijspijkeren om deze cursisten elke week opnieuw een
cursusavond te kunnen aanbieden die voor hen zowel toegankelijk als
uitdagend was. We bleken hierin te slagen. De cursus werd een suc-
ces en ons harde werken werd beloond met goede kritieken. En voor-
al; met een wachtlijst voor de daarop volgende cursus. 

Uiteindelijk gaven we de cursus drie keer. Hierdoor kregen we de
kans te ervaren wat het is om van je eigen werk de vruchten te kunnen
plukken en je werk te kunnen optimaliseren. 

April 2007

Doordat het ons was gelukt om een groep kritische cursisten zinvolle
dingen aan te leren, voelden we ons gesterkt in ons kunnen en in onze
mogelijkheden. We zochten naar nieuwe doelgroepen om te kijken
hoe zij op onze benadering van grafische vormgeving reageerden.
Maar tevens gingen we op zoek naar nieuwe vormen van lesgeven in
het creëren van beelden aan de hand van woorden. Zo ontstonden de
workshops ‘woord en beeld’ en ‘beeldend schrijven’. Beide work-
shops hebben we aan enkele groepen middelbare scholieren en een
groep oudere werkende dames gegeven. 

Juni 2007 

Onze interesse voor poëzie bleef groeien. We leken steeds meer
mogelijkheden te zien om onszelf hiermee te inspireren maar ook om
anderen aan de hand van poëzie te helpen bij hun (beeldende) ont-
wikkeling. 

Door deel te nemen aan een debat met de titel Poëzie in de uitvoe-
ring in de Rode Hoed te Amsterdam – georganiseerd door School der
Poëzie – maakten wij kennis met de stand van zaken rondom poëzie
in het middelbaar onderwijs op landelijk niveau. Door verschillende
instanties en mensen vanuit diverse achtergronden bij elkaar te zien -
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van Stichting Lezen, het ministerie van oc&w tot vakdocenten ckv,
Beeldende Vorming en Nederlands afkomstig van diverse schoolge-
meenschappen –, kregen wij de kans om een helder beeld te vormen
van de stand van zaken op het gebied van poëzie in het onderwijs. Er
werd een aantal problemen in kaart gebracht. Op veel scholen viel
poëzie tussen wal en schip doordat zowel de sectie Nederlands als de
sectie ckv elkaar het onderdeel poëzie toeschoven. Daarnaast waren
er veel ckv-docenten die geen goede mogelijkheden zagen om poëzie
op een aantrekkelijke manier te integreren in het vak.

Deze conclusies prikkelden ons en bevestigden onze stelling dat
poëzie waardevol is binnen het vak ckv. Poëzie draait om verbeel-
dingskracht en juist ckv is een vak waarbinnen de ontwikkeling van
verbeeldingskracht en creativiteit een grote rol spelen. Het beïn-
vloedt de manier waarop iedereen de wereld om zich heen waarneemt
en beleeft. 

September 2007

Het studiejaar waarin wij zouden afstuderen ging van start. Beiden
kozen we ervoor om ons jaar zo in te delen dat we het eerste half jaar
gebruikten om af te studeren op de studieonderdelen beeldende prak-
tijk en kunsttheorie, om het tweede halfjaar volledig in het teken te
plaatsen van de afstudeer(lio)stage. Beiden hadden we de wens om
de mogelijkheden binnen kunsteducatie verder te verkennen. Eerder
was gebleken dat onze samenwerking erg goed, inspirerend en moti-
verend werkte. We kozen er dan ook opnieuw voor om onze ideeën,
krachten en wensen naast elkaar te leggen. We hadden al veel onder-
nomen tijdens onze studie maar we hadden nog maar nauwelijks erva-
ring opgedaan met het ontwikkelen van lesmateriaal voor het voort-
gezet onderwijs. Dit is een kant van educatie die onze interesse al
lang had en waarvoor we onze laatste stageperiode graag wilden
benutten om hierin ervaring op te doen. Zo kwamen we bij de wens
de eerder bedachte lesmethode PoëZien uit te werken. Een methode
die er op gericht was om leerlingen aan de hand van poëzie kennis te
laten maken met andere vormen van kunst en cultuur en hun beleving
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daarvan centraal te stellen. Het leek ons een uitdaging om de geest
van PoëZien te verwezenlijken. We wilden de periode benutten om
te leren hoe we onze ideeën konden vertalen naar lesmateriaal. 

Met het oog op die afstudeerstage waar wij midden januari mee
zouden beginnen, startten wij een zoektocht naar een interessante
stageplek die aansloot bij onze wensen. Het was de vraag of we reële
wensen hadden maar we hadden vertrouwen in ons plan en onze
ideeën en we wilden ontdekken of anderen hierover net zo dachten. 

November 2007

Onze zoektocht naar een stageplaats wierp uiteenlopende ‘vruchten’
af. We bleken welkom te zijn bij diverse organisaties en instellingen
zoals een grote scholengemeenschap en Taaldrukwerkplaats
Rotterdam, omdat onze insteek – kennis maken met kunst en cultuur
aan de hand van poëzie – als vernieuwend en inspirerend werd
gezien. Dit betekende dat we, onverwachts, in een positie kwamen
waarbij we kieskeurig konden zijn. Juist daardoor ontstond er lang-
zaam het verlangen om concreet met PoëZien aan de slag te gaan,
zonder daarbij afhankelijk te zijn van het kader dat de stageplaats zou
bieden. Enerzijds omdat respons op ons verzoek rondom een stage-
plaats duidelijk maakte dat men geïnteresseerd was in onze ideeën,
maar dat we deze zouden moeten gieten in reeds bestaande jasjes,
waardoor we telkens één of meer belangrijke eigenschappen van de
methode moesten inleveren. We zouden er niet meer voor kunnen
kiezen om PoëZien te koppelen aan een ervaringsgericht project met
een interdisciplinair karakter. We zouden ons moeten toeleggen op
enkel tekst en beeld, waardoor we leerlingen minder diepgang kon-
den bieden, terwijl dit voor ons ook PoëZien betekende. Anderzijds
kregen we steeds meer zin, inspiratie en input voor PoëZien. 

In overeenstemming met onze begeleiders van de academie beslo-
ten we om geen stageplaats aan te nemen. In samenwerking met een
gedegen klankbordgroep en met twee academiedocenten Vak-
didactiek en Onderwijspsychologie als begeleiders, zouden wij op
eigen handen, los van één eigenlijke stageplek, onze afstudeerthema-
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tiek ‘wat is de ideale lesmethode ckv1?’ body geven, aan de hand van
de ckv1 lesmethode PoëZien. Voorwaarde was dat er een goed func-
tionerende en efficiënte klankbordgroep gevormd zou worden – zij
konden immers als onze ‘leermeesters’ fungeren. Een groep die
bestond uit leden van verschillende vakgebieden, zowel uit vakinhou-
delijke hoek en uit onderwijskundige hoek, als specialisten op het
gebied van poëzie. Daarnaast zouden we op zoek moeten gaan naar
verschillende middelbare schoolklassen waaraan we ons lesmateriaal
konden voorleggen middels ‘proeflessen’ om het materiaal te peilen
op bruikbaarheid en succes. 

December 2007

Ook na ons besluit om zelf een stage vorm te geven kwam er nog een
reactie op ons eerdere verzoek om een stageplaats. Directeur Bert
Boermans van Uitgeverij Lambo, een uitgeverij met een hart voor
kunstvakken, was geïnteresseerd in PoëZien en in onze ideeën en zag
kansen liggen in onze benadering van ckv1. Hoewel wij voor onszelf
duidelijk hadden dat we PoëZien wilden ontwikkelen zoals wij de
methode voor ogen hadden, waren we toch benieuwd naar de moge-
lijkheden die Lambo misschien voor ons had. Zo bleek dat Bert
Boermans net als wij de nadruk wilde leggen op het ervaren van kunst
en cultuur door leerlingen. Hij gaf aan benieuwd te zijn naar de uit-
komsten van hoe wij een nieuwe invulling zouden geven aan een ver-
ouderde ckv1 methode en wilde ons daarbij de ruimte geven om dit te
doen aan de hand van poëzie. Om die redenen kozen we ervoor om
contact te houden.

Januari – juni 2008

Wat is ideaal lesmateriaal en hoe maak je het? 
De eerste maand, het begin

Opeens was het zover; we hadden allebei de onderdelen kunsttheorie
en praktijk goed afgesloten en we konden daadwerkelijk van start
gaan met onze ‘ideale stage’. De stage waarin we PoëZien wilden
ontwikkelen tot bruikbaar en prikkelend lesmateriaal voor zowel
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docent als leerling. Een stage met als doel om een half jaar later een
boek op tafel te kunnen leggen met daarin een module van een lesme-
thode en de onderbouwingen ervan. 

Maar hoe start je? Schrijvend? Onderzoekend? Ga je meteen
experimenteren met ideeën middels proeflessen? Hoewel we al lang
bezig waren geweest met de voorbereidingen van deze stage en we
hadden gedacht precies te weten wat we wilden, bleek dit lastiger dan
gedacht.

Wat betekent een ‘ideale lesmethode’? Waarvoor staat dit? Met
welke didactische werkvorm(en) heb je dan te maken? Welke vak-,
onderwijs- en mensvisie komt daarbij kijken? En hoe ziet de inhoud
van zo’n methode eruit? 

Door onderzoek te doen naar wat er al was op het gebied van ckv1 en
poëzie in het onderwijs, konden we onze eigen doelen steeds beter
formuleren. Nu pas bleek dat we met een aantal zaken goed rekening
hadden gehouden maar ook nog erg veel over het hoofd hadden
gezien. Wilden we wel een lesboek, want betekende ckv1 voor ons
niet juist de leerling kunst en cultuur laten beleven door hen ‘uit het
lesboek te halen’? We stelden ons de vraag of we misschien alleen een
handleiding voor docenten wilden schrijven, om hen te voorzien van
suggesties hoe kunst en cultuur te benaderen aan de hand van poëzie
– inspelend op het feit dat veel docenten vaak niet goed weten hoe dit
te doen –. Door contact te houden met Lambo maakten we echter ook
kennis met de commerciële kant van het ontwikkelen van lesmateri-
aal en werd duidelijk dat het voor een uitgever qua oplage niet interes-
sant is om lesmateriaal alleen voor een docent te maken. 

Door een steeds beter beeld te krijgen van wat voor ons goed les-
materiaal was, kozen we ervoor om niet te veel rekening te houden
met Lambo. Enerzijds was dit een eigenwijs en koppig besluit omdat
juist een uitgever goed in de gaten houdt of het materiaal geschikt is
voor de doelgroep – op die manier wordt je een reëel beeld voor ogen
gehouden –. Maar anderzijds wilden wij ons focussen op ‘ideaal’ les-
materiaal en wilden we ons onderzoek niet laten beperken door de
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commerciële invalshoek. Wij wilden niet minder beeldmateriaal
gebruiken ook al is dit een dure kwestie. Wij wilden de leerling juist
visueel zoveel mogelijk prikkelen. 

Door te spreken met veel mensen met verschillende achtergronden en
specialisaties – van docenten uit de praktijk, tot literatuurdeskundi-
gen, kunstenaars en wetenschappers op het gebied van educatie-, kre-
gen we de kans om ons dieper in de materie te begeven. We kregen
een beter beeld van de realiteit, van verschillende visies op ‘goed
onderwijsmateriaal’ en vooral ook van de mogelijkheden. Soms over-
heerste het gevoel te verdwalen in alle idealen. Onderdelen die we
zonder meer wilden verwerken waren punten als ervaringsgericht
onderwijs, ontdekkend leren, leerlingen differentiatie, interdiscipli-
nariteit, werken aan de hand van een thema en het motiveren van
actie buiten de boeken. We wilden alles wat ons goed leek benutten,
maar zou dit ten goede komen van het lesmateriaal? We kregen het
advies een prioriteitenlijst te maken waarmee we duidelijker konden
stellen waarvoor het lesmateriaal in ieder geval moest staan.

Pas na een maand hadden we het gevoel precies te weten waaraan
we wilden werken. Hoewel we dit al twee jaar dachten te weten –
sinds PoëZien als idee geboren was – bleek tijdens deze maand dat dit
geen realistisch idee was geweest omdat het bleef bij een oppervlak-
kig ideaal. De start van onze stage hebben we voornamelijk benut om
die idealen te vertalen naar realistische idealen. 

Verzamelen van thema’s en ideeën. 

Het onderzoek stopte niet na een maand maar we zijn wel grenzen
gaan verleggen. We stonden op een punt waarop we in ieder geval
wisten wat we wilden. We besloten om ons te richten op het daad-
werkelijk ontwikkelen van materiaal en aan de hand van de conclu-
sies die daaruit rolden, onze doelen bij te scherpen. We gingen van
start met het uitbreiden van een verzameling die gedurende de daar-
aan voorafgaande twee jaar was ontstaan; de inhoudelijk ideeën voor
het lesmateriaal.
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Interdisciplinair

We kozen voor een aanpak om alle kunstdisciplines te integreren. We
wilden verbanden laten ontstaan tussen theater, dans, muziek, film,
wereldliteratuur, vrije en toegepaste beeldende kunst en architectuur
en we wilden hiermee voorkomen dat leerlingen het vak ckv1 als een
versnipperd vak zien. Al deze disciplines kunnen een relatie met
elkaar aangaan. Overal liggen verbanden. 

Thema’s

Maar we verzamelden niet in het wilde weg. We bedachten enkele
thema’s. Een lesmethode op basis van een thema leek ons zinvol
omdat er op die manier verbanden ontstaan tussen de activiteiten en
inhouden die aangeboden worden. Het paste bij het interdisciplinaire
karakter dat we voor ogen hadden. Het thema zou de rode draad vor-
men en alle onderdelen van de methode zouden middels deze rode
draad aan het daglicht komen. 

Maar wat maakt een thema tot een geschikt thema? Veel thema’s
waren leuk, boden veel mogelijkheden voor het vak ckv en werkten
prikkelend voor leerlingen. We kozen enkele thema’s zoals Holland
en Tijd en onderzochten middels proefsessies welk thema het beste
aansloot bij de leerling, bij onze doelen en welke de meeste mogelijk-
heden bood. Dit bleek erg zinvol. De clichés bleken de verbeeldings-
kracht te belemmeren terwijl het thema Tijd veel interessantere
resultaten tot gevolg had omdat leerlingen zich daarbij veel minder
makkelijk aan clichés konden vasthouden. Tijd was abstracter; het
bood ruimte voor veel meer verschillende benaderingen, betekenis-
sen en interpretaties. Je kunt het hebben over het verleden, het nu, de
toekomst, over de lengte van een muziekstuk, over tempo en ritme
van een gedicht, de verbeelding ervan in een kunstwerk of op het
toneel, over de inhoud die tijd suggereert en de relatie tussen de ver-
schillende disciplines. Door aan de hand van het thema Tijd naar
kunst en cultuur te kijken, merkten we dat we een breed scala aan
voorbeelden uit allerlei disciplines konden opsommen. Van The
Original Beanary van Edward Kienholz – een kroeg waarin de stam-
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gasten een hoofd als klok hebben – over een modeshow van Victor en
Rolf waarin ze kritiek leveren op onze gehaaste maatschappij, tot de
film Sleep van Andy Warhol – een acht uur durende film van een man
die slaapt –. En van The Greeting van Bill Viola – een ontmoeting van
45 seconden opgerekt tot 10 minuten – over het haastige lied Opzij
Opzij Opzij van Herman van Veen, en het gedicht Time and time
again van J.A. Deelder (‘Verleden jaar om kwart over twee had ik een
wezenloos goed idee. Het is nu tien voor half drie’) tot de enorm
opgeblazen zandloper op het toneel van Hemel boven Berlijn van
Toneelgroep Amsterdam. 

Met het thema Tijd konden we de breedte van interpretaties en de
mogelijkheden van de verbeeldingskracht aangeven waarnaar we op
zoek waren. 

Tijd ervaren

Vervolgens kozen we een tweede rode draad die je door het lesmate-
riaal zou begeleiden: zintuigen. Hierbij kwamen we door ons te
focussen op de belangrijkste eigenschap van ckv1; het ervaren van
kunst en cultuur. Het zijn immers de zintuigen waarmee iedereen de
wereld om zich heen waarneemt. Een tweede algemene doelstelling
van ckv1 is dat leerlingen een gemotiveerde keuze leren maken voor
betekenisvolle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. We
probeerden hierop in te spelen door leerlingen bewust te laten waar-
nemen aan de hand van hun zintuigen en aan de hand van deze erva-
ringen conclusies te trekken. Bovendien bood dit een mooie moge-
lijkheid om leerlingen te laten kennismaken met kunstvormen die hen
tot dan toe nog onbekend waren (alg. doelstelling ckv; kennismaking
met kunst en cultuur) en hen mogelijk deed verwonderen. 

De rol van poëzie

Die verwondering wilden we benaderden middels poëzie. Poëzie
vormde het vertrekpunt; woorden zonder beeld boden leerlingen de
mogelijkheid hun verbeelding de kans te geven en de vrije loop te
laten. Welke zintuigen passen daarbij? Welke kunstdisciplines? Wat
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doen anderen met die verbeelding? Hoe zou jij de woorden verbeel-
den of hoe zou jij de beelden verwoorden? 

Het gedicht leidt je in een bepaalde benadering en betekenis van
Tijd – bijvoorbeeld de subthema’s; vergankelijkheid, terug in de tijd,
tempo, momentopname –, die vervolgens in de breedte in andere
kunstdisciplines werden teruggezocht. 

Bij de keuze van de gedichten hebben we opnieuw een centrale
doelstelling van ckv1 vooropgesteld; het beleven van plezier in cultu-
rele activiteiten. We kozen voor gedichten die prikkelden en die
nieuwe inzichten konden bieden. Poëzie die sprak tot de verbeelding,
zonder een al te hoge drempel, die gesprekstof kon doen opwaaien.
En natuurlijk kozen we voor gedichten waarin Tijd een belangrijke
rol speelt. 

Toon Tellegen
Ik trok een streep

Ik trok een streep:
tot hier,
nooit ga ik verder dan tot hier.
Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.
De zon scheen
en overal zag ik mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep,
iedereen ging verder.

Een vliegend half jaar. 

Ondertussen ging het halfjaar snel. Veel sneller dan gedacht. Het les-
materiaal werd genomineerd voor de Jacques de Leeuw Jong top
talentprijs en werd daardoor door nog meer mensen onder de loep
genomen. Steeds vaker waren we bezig met onze ontwikkelingen te
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presenteren en onze keuzes te verantwoorden en te onderbouwen.
Onderwijl probeerden we door te gaan met het ontwikkelen maar dit
werd soms lastig. Diverse scholen gingen wij af om ons lesmateriaal
voor te leggen. Eerst nog zoekende hoe we dit het beste konden aan-
pakken. Steeds kwam je weer voor een nieuwe groep terecht waar-
mee wij binnen korte tijd een band moesten opbouwen om vervolgens
echt iets te kunnen bereiken voor zowel de leerling als ons lesmateri-
aal. Pas op het moment dat we de mogelijkheid hadden om in één
week vier klassen tweemaal les te geven konden we deze proeflessen
optimaal benutten doordat we konden experimenteren met meerdere
klassen naast elkaar. Hierdoor konden we beter beoordelen of de
resultaten afhankelijk waren van een bepaalde klas of overeen kwa-
men. Deze proeflessen hadden tot gevolg dat het interdisciplinaire
karakter leerlingen extra bleek uit te dagen en het eigen verbeeldings-
vermogen uitdaagde. Ook leerden we poëzie op de – in onze ogen –
juiste manier inzetten. Aanvankelijk hadden we een bijzondere en
nadrukkelijke rol weggelegd voor gedichten. Hierdoor hadden leer-
lingen echter het idee dat poëzie los stond van de andere disciplines.
Juist die extra aandacht belemmerde en liet leerlingen zich focussen op
één onderdeel en waardoor ze minder aandacht hadden voor mogelij-
ke andere opties. We ontdekten dat we poëzie gelijkwaardig aan ande-
re kunstdisciplines moesten behandelen. Niet meer en niet minder. 

Zo stelden we idealen bij omdat ze niet langer ideaal bleken te zijn.

PoëZien in vorm

We experimenteerden met structuren waarop we het materiaal wil-
den aanbieden. Eerst stelden we de docent hierin centraal en hadden
we een handleiding met suggesties voor de docent in gedachten. De
docent was degene die voor het beste maatwerk kon zorgen en degene
die kon motiveren, waren we van mening. Onze klankbordgroep wees
ons er echter op dat wij niet van de ‘ideale’ docent mochten uitgaan.

Empirisch onderzoek had uitgewezen dat verscheidende vakdo-
centen opmerkten dat zij zich niet geholpen voelden met louter theo-
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retische informatie als achtergrond voor hun lessen, die verschillende
ckv-methodes hen wel aanreikten. Vertaling van theorie naar de
werkelijke praktijk en naar praktisch handelen was gewenst.
Suggesties die onmiddellijk toepasbaar waren, zonder tijdrovende
voorbereiding. Hieraan dachten wij tot op een bepaalde hoogte invul-
ling te kunnen geven door veel voorbeelden uit kunst en cultuur aan
te reiken die startklaar waren om gebruikt te worden.

We kozen ervoor om met onze module een raamwerk te vormen
waarbinnen alle onderdelen van ckv1 aan bod komen door een reeks
suggesties te bieden waarmee zowel de leerling als docent een eigen
invulling aan de lessen kan geven. Hoewel het lesmateriaal als nauw-
keurige leidraad kan worden benut en met het materiaal een volledig
semester gevuld kan worden, zijn alle onderdelen vrij in te passen.
Docent en leerling kunnen hierdoor zelf hun lessen samenstellen en
de richting ervan bepalen. We dachten dat hiermee meer betrokken-
heid en motivatie bereikt kon worden en bovendien werden de lessen
zodoende ‘eigen’ gemaakt. 

Uiteindelijk wilden we de gehele lesmethode uitwerken in een
begeleidend boek voor de leerling aangevuld met suggesties voor de
docent. Hoewel we interesse hadden om uit te zoeken of we uiteinde-
lijk één boek konden maken voor zowel docent als leerling – de leer-
ling mag evenzeer weten waarom hij of zij tot iets gemotiveerd
wordt; wat de leerdoelen zijn – konden we hier gezien de steeds min-
der resterende tijd geen aandacht meer aan besteden. 

We kozen voor een begeleidend boek voor de leerling. Een boek
dat de leerling zou prikkelen en stimuleren tot interesse, participatie
en kennis op gebied van cultuur, maar die vooral de leerling duidelijk
zou maken waarom hij of zij tot iets werd aangemoedigd. We wilden
ook aan de leerlingen onze keuzes kunnen verantwoorden; pas dan
kun je in onze ogen spreken van inzichtelijk en efficiënt leren. 

Maar hoe pasten we al deze ideeën bij elkaar? Hoe werd het een
logisch geheel, samenhangend in de ogen van de leerling en de
docent? We moesten op zoek naar een structuur en vonden deze door
twee belanghebbenden overkoepelende opdrachten te ontwerpen:
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‘Your 5 minutes of fame’ en ‘het TIJDschrift’. De hele module van de
lesmethode werd in het teken gesteld om deze twee opdrachten te
kunnen maken. Het werden projecten op grond waarvan culturele
activiteiten ondernomen moesten worden.

Your five minutes of fame

Deze opdracht benadrukt de praktische kant van de methode. In
groepsverband zouden leerlingen zich buigen over de vraag hoe zij
Tijd zélf en gezamenlijk zouden verbeelden. Het begeleidende leer-
lingenboek gaf leerlingen de kans om met diverse mogelijkheden van
kunst en cultuur ervaringen op te doen. Vervolgens zouden ze dit op
een eigen manier moeten omzetten naar een performance. Het crea-
tieve denkproces van de leerlingen zou hierbij centraal staan; hoe
gaan zij Tijd verbeelden? Middels een modeshow? Een lied? Een
dansstuk? Een cabaretstukje? En door welke voorbeelden en kunst-
disciplines hebben zij zich laten inspireren?

De performance:

- duurt 5 minuten; 
- ontstaat door een goede samenwerking met het groepje;
- gaat over de eigen interpretatie en verbeelding van Tijd;
- legt het accent op minimaal 2 zintuigen;
- is geïnspireerd op minimaal 2 bestaande kunstprojecten uit 

2 verschillende kunstdisciplines;
- wordt opgevoerd tijdens De Dag van de Tijd. 

Het TIJDschrift, de constante factor

Naast ‘Your 5 mintues of fame’ zou er door iedere leerling een eigen
TIJDschrift worden opgezet. Het heeft als eigenschap dat leerlingen
hierin alles verwerken dat te maken heeft met de editie van dit
TIJDschrift; namelijk ‘Your 5 minutes of fame’. In het TIJDschrift
wordt alles verzameld; van persoonlijke voorkeuren binnen de voor-
beelden en inspiratiebronnen voor de performance tot een terugblik
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op De Dag van de Tijd. Anders dan de performance is het TIJDschrift
dus een allesomvattende opdracht. Een leerling reflecteert op en
documenteert zijn eigen proces; het TIJDschrift toont zijn of haar
ontwikkeling. 

In het TIJDschrift zitten de eigenschappen van het portfolio ver-
borgen. Door voor deze vorm te kiezen krijgt het portfolio niet alleen
een mooier jasje, het krijgt ook een groter doel; het doel om anderen
inzicht te verlenen. Door de juiste artikelen – een recensie waarin
een culturele activiteit verwerkt wordt, een column waarin een eigen
visie op het thema beschreven wordt, de rubriek ‘The making of’ en
‘The day after’ van ‘Your 5 minutes of fame’ waarin de laatste ont-
wikkelingen binnen rondom de performance beschreven worden – te
publiceren, maakt de leerling zijn of haar werkproces en visie inzich-
telijk voor anderen. Leerlingen verzamelen informatie, leggen in het
TIJDschrift hun ervaringen binnen de kunst en cultuur vast en plaat-
sen deze in een context. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om
bewust een mening te vormen die te onderbouwen is aan de hand van
de ervaringen en kennis.

TIJD om af te ronden

Het half jaar liep ten einde. De verre deadline was ineens in zicht. En
we wilden nog zoveel. Zoals we ook hadden moeten besluiten geen
aandacht meer te besteden aan een onderzoek naar één boek voor
zowel docent als leerling, zo moesten we meerdere onderdelen laten
vallen. 

Waar we aan het begin dachten een half jaar later een volledige,
tot in de puntjes uitgewerkte, lesmethode te kunnen neerleggen,
gedrukt en wel, bleek dit niet reëel te zijn.

Wel hebben we de periode optimaal weten te benutten om uit te
zoeken wat in onze ogen ideaal lesmateriaal was. Wat verdient het
vak ckv1? Wat verdient de leerling? Middels PoëZien hebben we
daarop een antwoord proberen te vinden. Het product dat we creëer-
den vertegenwoordigt nog niet al die idealen. Het geeft een beeld van
kunsteducatie die in onze ogen zinvol is. Waaraan nog haken en ogen
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zitten maar waar met veel plezier en enthousiasme aan is gewerkt, en
waarmee we graag nog verder zouden gaan.

We hebben onze stage en daarmee ook onze studie afgerond met
een product dat nog niet volledig en perfect was. Lambo kreeg exact
hetzelfde product in handen. Hoewel wij er niet naar hadden
gestreefd volwaardig – Lambo geschikt – lesmateriaal te maken, rea-
geerde Bert Boermans positief. Hij gaf aan mogelijkheden te zien om
dit materiaal uit te geven en wilde hierover met ons in gesprek.

Nu

Hoewel de periode die we beschreven alweer vier maanden achter
ons ligt, zijn we nog steeds niet rondom één tafel gaan zitten. Na een
lange zomervakantie zijn we allebei naar Amsterdam getrokken om
daar Algemene Cultuurwetenschappen en Media en Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam te gaan studeren. We zijn begonnen aan
iets nieuws. 

Hoewel de periode in dit artikel beschreven is in de voltooid ver-
leden tijd, zijn de idealen van toen nu nog steeds van kracht. Naast de
keuze voor een nieuwe studie en zo een keuze voor een nieuwe stap
in onze eigen route, kiezen we hiermee er ook voor om door te gaan
met hetgeen waar we op de academie mee begonnen. Hoe verspreidt
cultuur zich? Hoe bereik je mensen? 

Nu onze nieuwe studies goed van start zijn gegaan kunnen en wil-
len we daadwerkelijk met uitgeverij Lambo aan tafel. Nu is er nog
geen concrete vastliggende vorm van ons lesmateriaal, maar de wil is
er van meerdere kanten. Daarom denken we met zekerheid te kunnen
zeggen: wordt vervolgd. 
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