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De kunsten: 
werk, inhoud & 
onderzoek, vanuit 

een  internationaal 
perspectief   Johan Ligtvoet

"THEY ALWAYS SAY  
THAT TIME CHANGES THINGS, 
BUT YOU ACTUALLY  
HAVE TO CHANGE THEM YOURSELF" Andy Warhol (1975)
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Tradit ioneel curr iculum -  
t radi t ioneel onderwi jsparadigma.

Het curriculum van het basisjaar van de meeste Nederlandse kunst-(vak-)
opleidingen is anno 2009 (nog steeds) sterk geënt op het leren omgaan met 
de formele “elements of design” zoals die o.a. door Johannes Itten in de 
Bauhaus Vorkurs rond 1930 al experimenterend werden ontwikkeld. Je mag 
dit gerust karakteriseren als het aanleren - en verder ontwikkelen - van de 
formele beeldtaal; de analogie van het aanleren van de reken- en schrijftaal 
dringt zich op. Vervolgens is de onderwijsvisie van waaruit men didactisch 
aan de slag gaat te karakteriseren als een mix van de meester-/gezelwerk-
plaats en het renaissancistische academiemodel 1.

Is een dergel i jk curr iculum en di t onderwi jsparadigma 
nog wel toegesneden op de 21e eeuw?  
Deze vraag dringt z ich steeds ui tdrukkel i jker op.
De Fontys Academie voor Beeldende Vorming is een beroepsopleiding voor 
docenten en vormgevers. De kunstpraktijk en de docentenpraktijk in de 
21e eeuw laten wereldwijd een ander beeld en werkveld zien dan je zou 
verwachten op basis van het op kunstopleidingen veelal gehanteerde cur-
riculum en de onderwijsfilosofie die daar onder ligt. Veel als beeldhouwer, 
ontwerper of schilder opgeleide kunstenaars laten het traditionele twee- of 
driedimensionale achter zich en gaan multidisciplinair en multimediaal de 
wijde of virtuele wereld in. Veel kunstenaars en docenten kunst en cul-
tuur werken, en gaan werken, in wat Richard Florida de creatieve industrie 
noemt2. Zitten we in een crisis-situatie? Maarten Regouin, lector Hanzeho-
geschool analyseert op www.scienceguide.nl3 de opkomst van de creatieve 
industrie in relatie tot het kunstonderwijs en stelt: “ Als het kunstonderwijs 
niet op korte termijn werk maakt van de 3e cyclus, het onderzoek in de kunst, 
zal het marginaliseren en over 10 jaar overvleugeld zijn door scholen voor de 
Creative Industries.” “Een voorbeeld is de Universiteit van Griffith, Brisbane, 
Australie waar onlangs de faculteit der kunsten is opgeheven en in plaats 
daarvan is opgericht een ‘Faculty for the Creative Industries’ onder de naam 
‘School of Arts’. De laatste 5 jaar werden in China meer dan 300 campussen 
uit de grond gestampt met als doel talent op te leiden voor een functie in de 
creatieve industrie”, vermeldt Regouin terloops in een bijzin. We bespreken 
vervolgens vanuit deze context de creatieve industrie, inhoudelijke verande-
ringen in het kunstonderwijs en het onderzoek in de kunst.

Richard Florida , de creat ieve industr ie  
en de creat ieve klasse.

Richard Florida, Amerikaans urbaan socioloog doet van zich spreken door te 
beweren dat bedrijven - zeg maar de economische motor- zich dáár vestigen 
waar het creatieve talent geconcentreerd aanwezig is of wil zijn. Het crea-
tieve talent is de spil van de innovatieve arbeid, doet de grensverleggende 
research en de daaruit voortvloeiende development ( R&D). De creatieve 
klasse is een deel van de beroepsbevolking waarin onder andere kunstenaars, 
ontwerpers, wetenschappers en kenniswerkers te rubriceren zijn. De crea-
tieve klasse werkt graag in een aantrekkelijke stedelijke omgeving waar men 
elkaar interdisciplinair kan ontmoeten en met elkaar samenwerken. Florida 
is ervan overtuigd dat de wereld (globaal) verschuift van een industriële 
economie naar een creatieve economie. 

Wat z ien we in onze eigen omgeving  
concreet gebeuren in de l i jn van Richard Florida? 

-Een attractief culturele, urbane omgeving trekt (economische en crea-
tieve) bedrijvigheid aan. Kijk bijvoorbeeld naar het tot voor kort volkomen 
uitgewoonde gebied rondom het Guggenheim in Bilbao; het gebied rondom 
het Antwerpse Mhka, Fotomuseum en Museum voor Schone Kunsten en zie 
hoe de Vlaamse en Waalse Kaai zich de laatste tien jaar ontwikkeld hebben. 
Let maar op wat zich ontwikkelt rondom het fonkelnieuwe museum dat 
momenteel op het Antwerpse Eilandje in aanbouw is. In het Amsterdamse 
havengebied kwam architect Trude Hooykaas op het idee om een monumen-
taal (industrieel archeologisch) betonnen kraanspoor nog net te behoeden 
voor sloop en te recyclen tot “funderend onderstel” voor een transparant 
(zwevend) creatief laboratorium waarin nu IDtv één van de bewoners is. 
Werken op de plek met het mooiste uitzicht op Amsterdam-Waterstad; dat 
wil de creatieve klasse.
-Een attractieve culturele en educatieve onderzoeksomgeving biedt een at-
tractieve uitdaging voor de creatieve klasse, denk bijvoorbeeld aan Arnhem 
én Antwerpen Modestad . Denk ook aan Eindhoven Design & High Tech-stad 
met haar Design Academy en High Techcampus en Tu/e. En om dicht bij 
huis te blijven, Tilburg met haar Kunstcluster, Musea  en 013  biedt ook legio  
mogelijkheden, kijkend door Florida’s bril .  
-We zien ook dat de Britse regering het beleidsplan “Creative Britain” heeft 
uitgebracht. De komende 5 jaar wordt 90 miljoen euro geïnvesteerd in 5.000 
praktijkopleidingsplaatsen in de creatieve industrie, samenwerkingspro-
jecten rond Research & Development in de creatieve industrie, en in een 
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jaarlijks terugkerende World Creative Business Conference in London4.
-Ook zien we dat de HKU Faculteit Kunst en Economie Utrecht met steun van 
het Ministerie van Economische Zaken het Centrum voor Ondernemerschap 
in de Creatieve Industrie heeft opgericht. Studenten kunnen tijdens hun 
opleiding een eigen onderneming opstarten, elke student gaat opdrachten 
uitvoeren voor de student companies van de hku5. 

Baas in e igen l i jst . 
We zien tegelijkertijd ook dat de discrepantie tussen de Nederlandse kunst-
opleidingen en het afnemende werkveld forse vormen aanneemt. Veel afge-
studeerden willen zich niet langer opgehokt voelen in de studio, de open-
bare, maatschappelijke en commerciële ruimte lokt. Ook zie je dat steeds 
meer kunstenaars zich ontworstelen aan de greep van de galerie, criticus en 
museum en institutionele belegger: Damien Hirst veilt zelf zijn producten, 
David Bowie is beursgenoteerd. Baas in eigen lijst lijkt het nieuwe motto, 
de kunstenaar wil ook een echte zzp-er (Zelfstandige Zonder Personeel) 
worden. In elk Nederlands dorp is jaarlijks een kunst- of openatelierroute om 
de aquarel op de kop te tikken die precies bij de bank past, de beeldentuinen 
verrijzen als paddenstoelen uit de grond; direct kopen bij de kunstproducent 
is in. ikea biedt hedendaagse ontwerpers een plek in haar design-afdeling; 
de aloude hema gaat prat op haar eigen home-made design. 
 Met één oog kijkend naar de inhoud van de kunstopleidingen, en het andere 
oog gericht op de wereldwijd snel veranderende context waarin de kunstaf-
gestudeerden terecht komen, dan lijkt het meer dan opportuun om signalen 
die uitgezonden worden door niet-kunstwetenschappers als Richard Florida 
als lakmoesproef te gebruiken bij het inhoudelijk herijken van opleidings-
programma’s. Richard Florida hamert bij voortduring op het belang van cre-
atieve innovatie, op Research and Development . Bij Philips en Akzo – daar 
innoveert men óók creatief - hoef je geen lans te breken voor R&D. Zij weten 
drommels goed dat een belangrijk deel van hun voortbestaan afhangt van 
het uiteindelijk massaal produceren van datgene wat technisch, lifestyle-
technisch en duurzaam innovatief ontwikkeld is door hun researchafdelin-
gen. Het kunstonderwijs zal en kan niet langer de R&D -dans ontspringen in 
het licht van de wereldwijd zichtbare sociaal maatschappelijke en economi-
sche ontwikkelingen. Daarnaast zullen de Europese Bologna-ontwikkelingen 
het kunstonderwijs in R&D termen ook niet ongemoeid laten. Maar daar 
komen we later op terug.

De veranderende inhoud van de kunst  
en het kunstvakonderwi js .

Elders, vooral in de anglosaksische wereld zien we dat de kunst en het kunst-
vakonderwijs de bakens stevig aan het verzetten zijn: universiteiten bieden 
in toenemende mate graduate studioprogramma’s aan in Visual Studies, of 
Visual and Critical Studies. Niet de minste voorbeelden hiervan zien we bij 
Goldsmith’s London; The School of the Art Institute of Chicago, University of 
Art & Design Helsinki, State University New York. Het primaat van “fine art” 
als object van studie en onderzoek is aan het eroderen. Een bredere defini-
tie van “kunst” is zich in de kunst, het kunstvakonderwijs en de creatieve 
industrie aan het ontwikkelen. Northern Illinois University DeKalb Chicago 
bestudeert Visual Culture in Art Education op bachelor-master en PhD 
niveau. Samen met The Ohio State University rekent men Northern Illinois 
University tot de eredivisie van de opleiding tot kunst educator. Denk nu 
echter niet dat het adjectief “visual” nu weer typisch iets voor de Kunsten 
is: visual sociology en visual anthropology zijn in de sociale wetenschappen 
inmiddels gemeengoed.

Wat is er in de Verenigde Staten aan de hand? 
Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw zien we dat zowel in Europa als in de 
Verenigde Staten in het kunstvakonderwijs door de bank genomen dezelfde 
ingrediënten op het menu staan: kunstnijverheid, toegepaste kunst en de-
sign, autonome kunst, en niet te vergeten de Bauhaus-opvatting. Het kunst-
onderwijs aan beide zijden van de oceaan laat ons diverse varianten van de 
vrije en geleide expressie zien, maar vooral ook de invloed van Johannes 
Itten’s Vorkurs. De maatschappijcritici van de Frankfurter Schule én de on-
derwijskundigen roeren zich ook, zowel in de oude als nieuwe wereld. Vanaf 
de jaren tachtig zien we echter dat het kunstonderwijs in de VS een tweetal 
van Europa afwijkende wegen inslaat, namelijk het vcae (Visual Culture in 
Art Education) en dbae (Discipline Based Art Education). 
Het DBAE werd door het Getty Center for Education in the Arts met behulp 
van bijscholingsprogramma’s grootschalig in het Amerikaanse onderwijs 
geïmplementeerd. Docenten uit het basis en voortgezet onderwijs werden 
in dit scholingsprogramma - in de vakantie - onderwezen en getraind door 
kunstenaars, filosofen, kunsthistorici, critici, museum en university art edu-
cators. Gerenommeerde specialisten die in dit DBAE scholingsprogramma 
ingezet werden, kwamen uit de disciplines van de kunstgeschiedenis, de ar-
cheologie en de antropologie; uit de kunstkritiek en de filosofie van de kunst; 
en uit de psychologie en sociologie van de kunst. Om wat namen te noemen: 
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Elliot Eisner, Harry Broudy, Graeme Chalmers, David Perkins, Howard 
Gardner, Rudolph Arnheim6. Het concept achter het DBAE mag gedefinieerd 
worden als “a new art museum based conception of art education“7. 
Visual Culture in Art Education (VCAE) komt – zeker in retrospectief- vanaf 
de 70er en 80er jaren niet geheel onverwacht uit de lucht vallen. Liet Andy 
Warhol onze blik vallen op de Campbell’s Soup Can in 1962, in 1982 be-
spreekt Vincent Lanier zowel Picasso’s Guernica als de Boeing 747 én de Har-
ley-Davidson Panhead broederlijk naast elkaar 8. Roland Barthes publiceert 
het essay �de nieuwe Citroën�, waarin de DS 19 als een uit de hemel vallende 
godin wordt geportretteerd zonder overigens ook maar één afbeelding te 
gebruiken, en breekt in het voorwoord een lans voor de semiologie/semio-
tiek als onderzoeksmethode9. De kritische (kunst-) pedagogiek ontwikkelt 
zich onder aanvoering van Gramsci, Freire en de Frankfurter Schule vanaf de 
70-er jaren zowel in de VS als in Europa. Het alledaagse beeld in, en van onze 
consumentenmaatschappij vraagt onze aandacht én studie, zowel in het 
leven van alledag, maar dientengevolge ook in het kunst(vak)onderwijs. 
Visual Culture wordt door onze Amerikaanse collega’s als volgt gedefinieerd:  
”visual imagery that includes the everyday objects, processes, and images of 
mass media and popular culture”10. 
Kevin M.Tavin vat de situatie op klasseniveau pakkend samen: “Whilst some 
K-12 art educators still engage their students in exercises based on creative 
self-expression ideologies, many others attempt to help students gain criti-
cal acumen to themselves and their world through the study of artworks 
exclusively from the museum realm. Although this practice is admirable, it 
nonetheless ignores the way children and youth frequently construct their 
ever-changing identies through popular culture.” Met het traditioneel kunst- 
museum gerichte curriculum en het traditionele onderwijsparadigma 
redden we het niet meer in de 21e eeuw, lijkt de overduidelijke boodschap. 
Heroverweging van inhoud én pedagogische aanpak van het kunst(-vak) 
onderwijs lijkt onontkoombaar.
Op concreet inhoudelijk niveau zie je de inhoudelijke verschuivingen vooral 
in de artikelen die verschijnen in “Art Education”, en “Studies in Art Educa-
tion”, periodieken van de Amerikaanse National Art Education Association 
(naea). Amerikaanse collega’s beschrijven en onderzoeken in deze periodie-
ken hun VCAE -werk met bijvoorbeeld advertenties (Freedman,1997), of de 
visuele werkelijkheid van rockconcerten11 of het beeld van winkelcentra12. 
De naea, goed voor meer dan 10.000 art educators, brengt in 2003 een vcae 
“Art Education” themanummer: “Why not visual culture?” uit, met veel 
praktijkvoorbeelden én rijke biblio-/videografie aangevuld met “educa-
tional resources13. Twee jaar later wordt in “The return of Visual Culture 

Why not?)” een voorlopige balans opgemaakt met o.a. bijdragen van Arthur 
Efland en Charles Dorn14.
In de onderzoeksgerichte tegenhanger van Art Education: Studies in Art 
Education is sinds 2002 geen aflevering te vinden zonder vcae onderzoeks-
rapportages. In het voorjaar van 2003 kwam een themanummer VCAE uit 
waarin de eerder genoemde Kevin M. Tavin een boeiende scan geeft van 
vcae in de kunsteducatie onder de titel: “Wrestling with Angels, searching 
for Ghosts: towards a critical Pedagogy of Visual Culture.”15. We mogen 
concluderen dat na dbae nu ook vcae een plaats aan het innemen is in zowel 
het Amerikaanse voortgezet én universitaire onderwijs ( en dus onderzoek) 
in de kunsten. Het abv-curriculum én onderwijsparadigma en dus ook de 
inhoud en aanpak in het voortgezet onderwijs aan de hiervoor beschreven 
Amerikaanse ontwikkelingen spiegelen zou interessante conclusies op kun-
nen leveren.

Bang voor het academische, onderzoek en Bologna?
Maarten Regouin wees er in Scienceguide.nl op dat we in het kunst(-vak)
onderwijs rap werk moeten maken van de 3e Bologna-cyclus (doctoraal): 
onderzoek IN de Kunsten, promoveren IN de Kunst. Nederland is één van 
de weinige landen waar de Kunsten niet op het hoogste niveau op univer-
siteiten worden onderwezen én onderzocht. Wel wordt OVER de kunst, 
kunstwerken en kunstenaars onderzoek gedaan bijvoorbeeld in de kunsthis-
torie, sociologie, psychologie en culturele antropologie. Onderzoek door de 
kunstenaar zelf, onderzoek naar en van de eigen kunstproductie in termen 
van een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling van de discipline, daarvan 
zien we nog maar bar weinig in de Nederlandse Academies die claimen de 
universitaire pendant te zijn voor  de Kunsten. Het is de hoogste tijd voor 
een ba->ma->PhD -emancipatieslag in de Kunsten, de tijd is meer dan rijp 
hiervoor dankzij “Bologna”. 
Van onze Vlaamse collegae kunnen we in deze veel leren: zij leiden op tot 
het professional of academisch Bachelor, en bieden vervolgens uitsluitend 
Academische Masteropleidingen (dus géén hbo-master) aan. Al de Vlaamse 
Kunst Hogescholen zijn geassocieerd met een universiteit in een zgn. Uni-
versitaire Associatie. De Vlaamse collegae verzorgen op deze manier Master- 
én PhD-trajecten. Het fenomeen van vakinhoudelijke opscholing van het 
docentencorps doet zich niet uitsluitend voor in België. In de Universiteit 
van Granada bijvoorbeeld heeft inmiddels een aanmerkelijk deel van de 
praktijkdocenten, sterk gestimuleerd en gefaciliteerd door de overheid een 
doctoraat in de praktijk van de Kunsten op zak. In Portugal is hetzelfde te 
zien. In Kroatië, dat in november 2009 kandidaat EU-lid wordt, is door de 
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in Zagreb gevestigde Missie van de Europese Unie gericht druk uitgeoefend 
om het hoger onderwijs in lijn te brengen met Bologna. Met als gevolg dat 
er sinds 2 jaar in de Universiteit van Zagreb 45 promovendi op weg zijn naar 
een “practice-based PhD in Art”. In Finland heeft de UIAH Helsinki een goede 
reputatie opgebouwd met kwaliteits PhD’s in Art Education. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn er meer dan 40 universiteiten die “practice based doctoral 
programmes in art & design” aanbieden16. Ervaringen met doctoraten in de 
kunst zijn voorhanden en goed gedocumenteerd, vanuit het perspectief van 
student én supervisor, beschreven17.
De Glasgow School of Art zet zelfs baanbrekend, practice-based PhD propo-
sals op het internet, zoals Alexandra P. Spaulding’s PhD proposal18. Zo komt 
ons vak – onderzoekend – echt verder! Wat doet het Nederlandse kunst- en 
kunstvakonderwijs intussen? Waarop wachten we?  
www.sienceguide.nl meldt op 10 december 2008 dat het NWO Geesteswe-
tenschappen en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouw-
kunst nadenken over een pilot voor een kunst-PhD. Dat is dus nog een lange 
weg te gaan! 
Een alternatief: Het zou getuigen van innovatief en grensoverschrijdend 
denken als de Nederlandse kunsthogescholen - te beginnen met de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten - een academische associatie zouden aangaan 
met een gerenommeerde Vlaamse universiteit. Zo zouden ze namelijk aca-
demische Kunst- (educatie-) masters en doctoraten kunnen realiseren onder 
Vlaamse wetgeving. De Vlaamse versie van het NVAO-accreditatiekader 
is bovendien opvallend kunstenvriendelijker geformuleerd dan de Neder-
landse en let wel: NVAO-geaccrediteerd betekent diploma-erkenning in heel 
Bologna-land19.
De wereld houdt in de 21e eeuw niet op bij de Nederlandse grenzen, ook niet 
voor de kunsten. Het is hoog tijd dat we de grens over trekken, in fysieke of 
virtuele vorm, en met eigen ogen zien hoe onze collegae daar oplossingen 
vinden voor problemen, uitdagingen en dilemma’s die wij zelf ook maar al te 
goed kennen. Onze collegae in het buitenland zijn hard bezig met ons vak op 
te stuwen door praktijkgebaseerd onderzoek IN de kunsten en in de leraren-
opleidingen. De uitdaging die ook voor de kunsten geformuleerd is in de 3e 
cyclus (onderzoek en doctoraat) van het Bologna-akkoord kan ons prachtige 
vak alleen maar verrijken.  
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