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Een betoog over de afstand tussen specialiseren en generaliseren binnen 
de beeldende kunstvakken op de ABV. 

Generaliseren in onderwijsaanbod klinkt als het ‘plat maken’ van 
kennis om die toegankelijk te maken voor elk soort lerende per-
soonlijkheid. Het bewegen in de breedte, eerder dan in de diepte, 
is een idee dat voortkomt uit de wens om kennis te nemen van de 
diversiteit aan mogelijkheden, disciplines en vakken die er bestaan 
in deze tijd. Beeldende vorming is een breed domein geworden. Het 
gaat al lang niet meer alleen om tekenen, schilderen enz. De vierde 
dimensie (tijd) heeft een kruiwagen aan extra betekenis gegeven aan 
alles wat je aan beeld kunt toekennen, in het bijzonder in onze tijd, 
de 21e eeuw. Onder meer om die reden is er sprake van het verrui-
men van vaardigheden. Dat zorgt ervoor dat studenten en docenten 
zich moeten buigen over de 21st Century Skills: vaardigheden van de 
toekomst die mensen in staat stellen om over een brede linie, met 
een zekere snelheid en doelgerichtheid,  kennis op te nemen. 

Wat zijn die 21st Century Skills?

21st Century Skills zijn vaardigheden die horen bij mensen van deze 
eeuw. Ze worden wel omschreven als vaardigheden die bevorderlijk 
zijn voor een zekere mate van geletterdheid, algemene levenskunst 
en het kunnen ‘leren’ van iets. Beter ingezoomd laten deze begrip-
pen zich onderverdelen in meer specifieke vaardigheden. Zo moet je 
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onder geletterdheid niet alleen ‘het kunnen lezen’ verstaan maar ook 
het omgaan met digitale informatiestromen. Het optimaal kunnen 
verwerken van deze informatie vereist  een zekere ‘mediawijsheid’ 
en dat staat voor het kunnen omgaan met technologie die bij infor-
matieverwerking hoort. Het is wijs worden, of handig worden met 
die media, met computers en dergelijke.

De 21e eeuw is het tijdperk waarin informatie en de verspreiding 
ervan centraal staan. We merken dat duidelijk in de manier waarop 
internet ons leven is gaan beheersen. Je zou kunnen spreken van een 
compleet ‘nieuwe economie’ die gebaseerd is op grote informatie- 
stromen, gebracht door computers en internet. Terwijl we in de 20e 
eeuw nog vooral communiceerden via radio, telefoon en televisie. 
Die 20e eeuw was het tijdperk waarin mensen veelal gehoorzaam 
waren aan de baas, goed in hun vak wilden zijn en meestal blij waren 
met een vaste baan. Prestaties kwamen tot stand door samenwerking.  
De saamhorigheid bracht welvaart en sociale zekerheid, waardoor 
je zou kunnen spreken van een grote mate van voorspoed onder de 
werkenden, het was een ‘arbeidersparadijs.’ 1 Die tijden lijken te 
zijn veranderd. Niet alles is meer zeker, dingen gaan vlug. Ook in 
het onderwijs.

Het leren volgens de ideeën van de 21st Century Skills is niet langer 
iets klassikaals, gericht op individuele, cognitieve verrijking maar 
richt zich eerder op kritisch denken, samenwerken op afstand, goed 
communiceren en creatief zijn! Leren wordt niet langer gezien als 
het verinnerlijken van naast elkaar bestaande inhoud die wordt 
aangeboden via specifieke schoolvakken, het is eerder het verwerven 
van inzichten die bedoeld zijn om  flexibel te  worden, initiatief te 
tonen, sociaal vaardig te worden, productief te zijn en vormen van 
leiderschap te bevorderen. Dit alles wordt grotendeels bereikt door 
het gebruik van de computer. Het beeldscherm dat we allemaal in 
onze tas of broekzak bij ons dragen, die altijd beschikbare camera en 
telefoon. De school - in klassieke zin - met zijn lokalen, docenten en 

vaste openingstijden kan daardoor op zijn bestaansrecht bevraagd 
worden. Een docent is namelijk geen tijdgebonden verschijning 
meer, je kunt hem in die digitale omgeving  ‘op verzoek’ bekijken in 
filmpjes, met hem chatten, mailen  en eventueel vervangen voor een 
andere docent. 21st Century Skills zetten in op het ‘overal kunnen 
beschikken en omgaan met informatie.

De 21st Century Skills lijken, in beginsel, iets van alle tijden te zijn. 
Vroeger, in de tijd voordat internet bestond,  moest men namelijk 
óók kritisch denken, samenwerken, creatief zijn en technische ap-
paraten bedienen. Het verschil zit hem in een uitgesproken focus op 
het gebruik van digitale media en elektronisch ondersteunde leer-
middelen; de smartphones, tablets, internet met zijn Social Media én 
natuurlijk de bijhorende software. Nieuwe mensen leren op nieuwe 
manieren en dus moet het onderwijs meebewegen in die richting. 
Daarnaast is er sprake van een vraag naar efficiëntie: snelle hersens 
vragen om snelle machines en mensen van de 21e eeuw zijn nu 
eenmaal razendsnel. Kijk maar naar de manier waarop ze televisie 
kijken en tegelijkertijd bellen, sms-en en muziek downloaden. Het 
multitasken, het snel kunnen schakelen van het ene onderwerp 
naar het andere en tussentijds toch de grote lijnen volgen lijkt  een 
nieuwe levenskunst te zijn geworden.2 Er zit enorme vaart in als je 
het vergelijkt met een avondje kwartetten in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw. Snelle hersens zijn steeds weer toe aan nieuwe infor-
matie. Op een verjaardagsfeestje weten veel mensen met een smart-
phone in één hand zich verbonden met niet aanwezige personen. 
Op straat kijken mensen voortdurend op dat kleine beeldscherm en 
lijken zich minder bewust van de omgeving. Echter, die snelheid 
van informatieoverdracht en manieren van verbinden hebben niet 
echt een doel. De snelheid is er omdat het kan en het liefst bewegen 
mensen van de 21e eeuw zich zo omwille van die snelheid zelf.3 
Maar wat misschien nog het meest charmant is van het leren via 
digitale media is de onweerlegbare ‘eerlijkheid’ waarmee die in-
formatie tot stand wordt gebracht. De zogenaamde ‘Open source 

Brecht Gerritse21st Century Skills.

1 Vos, M.l., p.22
2 Spitzer  M., p.213
3 Baricco, A., p.111
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technology’ die ons allen in staat stelt een bijdrage te leveren aan 
websites en digitale bronnen. Het maakt dat hetgeen we daar leren, 
niet langer is samengesteld door één deskundige persoon maar juist 
door meer mensen, misschien wel véél mensen, die allen vanuit een 
eigen inzicht  bijdragen leveren aan de besproken kwestie. Denk 
maar aan Wikipedia, een systeem waar, in principe, iedereen bij kan 
en waar ook iedere gebruiker tevens maker of moderator kan zijn. 

Open source technology heeft de mondialisering pas echt in een 
stroomversnelling gebracht4, de encyclopedische kennis verduizend-
voudigd., Simpelweg omdat iedereen wel ergens verstand van heeft 
en dit graag wil delen. Hoe mooi kan onderwijs zijn -  en het is pas 
het begin, want de 21e eeuw is nog maar 14 jaar gaande!

Natuurlijk zijn er ook andere geluiden. Angst voor techniek is iets 
menselijks. Een hoogtepunt daarin werd bereikt in de periode aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog toen de nieuwe orde van het 
Derde Rijk in handen kwam van de Amerikanen. Conventionele oor-
logsvoering had plaatselijk afgedaan en men beweerde het ultieme 
middel tot vredehandhaving te hebben gevonden: de atoombom5. 
Machinatie en mechanisatie waren doorgedrongen tot de meer duis-
tere kant van mensen. Men had massaal geleerd meer te gaan kijken 
naar de mens als ding, object of statistisch fenomeen; denk maar aan 
vernietigingskampen en de manier waarop daar duizenden ‘goedbe-
doelende’ burgers aan meewerkten6. De angst voor techniek is dus 
gefundeerd . Ook nu zie je die weerstand de kop opsteken, zij het in 
een andere tijd om andere redenen met andere technieken. 

Echter, wie twijfelt aan de betekenis van digitale leermiddelen zou 
inmiddels beter moeten weten. Nederlandse onderwijsuitgeverijen 

kwamen midden jaren negentig met zogenaamde CD-roms op de 
markt waarbij ze educatie en entertainment verenigden in edu-tain-
ment om op die manier het leren ‘leuk’ te maken. Hele multimedia- 
industrieën rezen als paddenstoelen uit de grond en de discussie 
over het voortbestaan van boeken werd breed uitgemeten in het 
krantennieuws van die periode. Iedereen wist het zeker: het einde 
van het boek was een kwestie van 10 jaar. Het ging ook hard: tussen 
het gebruik van de floppydisk en de cd-rom  zat amper vijf jaar. Al 
gauw werd internet groot en dat maakte dat het ‘fungehalte’ van het 
leren alleen maar sterker werd. Wie toch twijfelaar bleef kon om zich 
heen roepen wat hij wilde,  altijd was er dat ene zinnetje dat meestal 
zuchtend werd uitgesproken: ‘….je houdt het toch niet tegen…’ En zo 
bleef iedereen tevreden en had iedereen gelijk. 

Op de Academie voor Beeldende Vorming werkt men o.a. aan onder-
wijs voor onderwijsgevenden. Ook daar worstelt men regelmatig met 
dat dilemma: ontwikkeling in de breedte of in de diepte? Uiteraard 
is dit een plaats waar de 21st Century Skills niet onbesproken blij-
ven. Uit angst iets te zullen missen van de wereld die volgt op de 
floppy’s, de cd-roms, de magneto opticals en de datastickies, dragen 
studenten hun supersnelle computers – met Social Media – in hun 
broekzak. Hun aankomende leerlingen doen dat intussen ook. Het is 
een generatie die zich niet de tijd van vóór internet kan herinneren. 
Het is  een leeftijdsgroep die, net als voorgaande generaties bezig 
gaat met onderwijs in beelden maken. Onderwijs dat hoort bij hun 
inzicht en methoden, bij hun beleving van het mooie, het goede en 
het haalbare, bij hun tijd en smaak. Ook al lijkt dat voor oudere gene-
raties vaak zielloos en oppervlakkig.7

Beeldende vorming is een ‘skill’ die aan verandering onderhevig is 
omdat, zoals gezegd, nieuwe mensen met nieuwe technieken in de 
weer zijn. Die technieken zijn zo eindeloos veelzijdig en interessant 
dat het maar de vraag is of je ze allemaal moet leren. Wie een kijkje 
neemt in de vakdidactiekles, vindt een docent die de hedendaagse 

Brecht Gerritse21st Century Skills.

4 Friedman, T., p.106 en 107
5 Sennett, R., p.14 waarin filosofe Hannah Arendt wordt aangehaald.
6 Uit : rapportage van het proces van Eichmann van Hannah Arendt, 1961. De massaliteit en omvang van 
concentratiekampen kan worden vergeleken met een industrie, compleet met fabrieken en satellietkampen 
waar vele duizenden mensen verantwoordelijk voor zijn geweest. Die mensen waren allen een deel van een 
veel groter geheel waardoor zij geen verantwoordelijkheid voelden voor hun daden. Zij voelden zich niet 
schuldig. Lees: Eichmann in Jerusalem, A report on the banality of evil. p.25, Hannah Arendt, 1961. 7 Barrico, A., p.117 t/m 12



56 57

Ca
hi

er
 A

BV
 6

: D
e 

ge
sp

ec
ia

lis
ee

rd
e 

ge
ne

ra
lis

t.

kunst en cultuur bespreekt met studenten, meestal ondersteund 
met videobeelden en foto’s van kunst. De veelheid en variatie van 
wat allemaal kan maakt het vak daarom zo interessant. Het lijkt een 
wereld van oneindige creativiteit en grenzeloze scheppingsdrang. 
Vakdidactiek is maar een onderdeel van de lerarenopleiding bin-
nen de ABV. Dalen we de trappen af in het gebouw dan treffen we 
daar de werkplaatsen: zaagmachines, keramiekovens en werk-
plaatsassistenten stellen studenten in staat het grenzeloze tastbaar 
te maken. De hedendaagse kunst en de bijhorende technieken zijn 
als de nieuwe beeldenmakers zelf : razendsnel en vooral onzicht-
baar. Je ziet de beeldenmakers namelijk niet vaak aan het werk op 
de Academie, wel in de Rozenstraat. Wie een bezoek brengt aan de 
ateliers in de Rozenstraat ziet het meteen: een grote ruimte - zonder 
werkplaatsvoorzieningen -  met studenten die zichtbaar enthousiast 
werken aan hun beeldende vorming. 

Als men door de gangen van de ABV loopt ziet men het werk van 
studenten aan de wanden hangen. Het lijkt meestal het resultaat 
van een zoektocht naar vormen of kleuren en dat  op papier met 
verf. Vaak worden er foto’s betrokken in het beeld. De beelden 
roepen bij mij associaties op maar tegelijkertijd ook vraagtekens. 
Dat is natuurlijk goed. Vragen en antwoorden binnen een beeldend 
proces roepen nieuwe vragen op. Eigenlijk zijn studenten altijd op 
zoek naar ‘iets’. De weg naar het beeldend werk wordt naar mijn 
idee besproken als minstens zo interessant als het eindresultaat. 
Toch lijkt het de studenten daar dikwijls niet om te doen. Ze wil-
len eigenlijk wel degelijk  komen tot een ‘vertoninggereed’ einde, 
een werk ‘waar een naam onder kan’. Een scheidsrechter hebben 
we intussen niet meer nodig wanneer we kunst beschouwen en 
gelukkig maar. Docenten geven daarom aan dat het moeilijk is om 
studenten te beoordelen. Het lijkt er op dat iedere student vanuit 
zijn eigen persoonlijkheid op zoek is naar zijn eigen unieke manier 
van verbeelden. Het vinden van ‘je eigen weg’ zou zo wel het cen-
trale devies kunnen worden genoemd op de ABV want dat ‘zoeken’ 

en dat ‘procesmatige’ is er al lang. Wanneer je die hele optelsom 
aan redeneringen maakt, klopt alles als een bus. Kan er dan nog wel 
doelmatig gewerkt worden? Er zijn immers geen scheidsrechters. 
Docenten lijken allemaal sympathiek. Ze dragen hun warmte over 
aan de nieuwe generaties leraren die ze opleiden tot ‘begeleiders’, 
want in het nieuwe beeldende vormen staat bewustwording centraal 
en culturele bewustwording in het bijzonder.  

Naar het schoolvak gekeken zie je die ontwikkeling duidelijk terug: 
zoveel mogelijk vaten vullen met cultuuronderwijs is daar het credo. 
Het mag van alles zijn! Theater, film, schilderijen en muziek. Als het 
maar terugvalt op het ‘creatieve’ in mensen. Creativiteit wakkert 
probleemoplossend gedrag aan en creativiteit doet mensen anders 
naar de dingen kijken, zo lijken ze het daar te zeggen. Zo is het beel-
dend vormen niet alleen nuttig maar ook nog eens heel leuk. Om 
het nóg leuker te maken hoorde ik iemand zeggen, mag sport ook 
gerust als een onderdeel van die algemene, culturele bewustwording 
beschouwd  worden en zo vindt iedereen uiteindelijk wat hij zoekt. 
De 21st Century Skills lijken daarom het passende antwoord op de 
vraag naar onderwijs in een hogere versnelling: samenwerken, on-
dernemen en flexibel werken en denken. Het lijkt allemaal precies te 
passen bij die sympathieke wereld van begeleiders. ‘Samen’ is hierin 
een toverwoord dat je de laatste jaren ook veel tegenkomt in poli-
tieke arena’s, waar iedereen pro-forma van elkaar houdt.

Cultureel ondernemer

Ondernemerschap, ondernemend zijn en je ‘eigen broek ophou-
den’, zijn begrippen die van boven af, vanuit die fijnzinnige politiek, 
zijn neergestreken op mensen die in het onderwijs een doel moe-
ten bereiken. Leiderschap, leiding geven en verantwoordelijkheid 
nemen zijn termen die letterlijk vallen onder de 21st Century Skills. 
Het moet worden gezegd: er is geen beroep zo ‘sexy’ als ondernemer 
met invloed op je eigen inkomen, werktijd en te bewandelen wegen. 

Brecht Gerritse21st Century Skills.
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De totale onafhankelijkheid van de cultureel zelfstandige is een 
zegen die gepromoot mag worden. De samenwerking tussen cultu-
reel ondernemers is nog niet zo groot, maar zou pas echt geweldig 
worden wanneer nieuwe generaties leren om meer flexibel te zijn, 
verbonden te zijn en vooral beter geïnformeerd te zijn. Maar…wie 
een tijdje rondloopt in en om commerciële, ontwerpende en produ-
cerende bedrijven weet natuurlijk dat de werkelijkheid heel anders 
is. Die merkt ook dat mensen in het onderwijs soms een beetje de 
weg kwijt aan het raken zijn.

Mensen zijn namelijk niet sympathiek waar leiderschap heerst. 
Daar is werkdruk en dat voel je. In een commerciële onderneming 
is rekening te houden met concurrerende partijen en die laat je als 
weldenkend zelfstandige niet zomaar in je keuken rondkijken, laat 
staan dat je hen voorziet van benodigde informatie. Samenwerken is 
slechts een tijdelijk aangelegenheid; zolang je er financieel voordeel 
bij hebt, is het ‘samenzijn’ relevant. Daarna niet meer.8 De hardheid 
en de doelmatigheid van het leven als cultureel ondernemer vormt 
een sterk contrast met  de onderwijsomgeving. In de wereld van 
concurrentie en geld speelt het behoedzaam omgaan met infor-
matie, productinformatie en menselijk talent een grote rol. Daar is 
géén ruimte voor experiment of moedwillig fouten maken. Daar is 
helemaal geen flexibiliteit of democratie en nog erger: er is hoofd- 
zakelijk doelmatigheid. Op de ABV lijkt men niet te spelen om te 
winnen, althans, dat is conform het postmoderne denken zo.9 Vanuit 
de gedachte dat er kunst gemaakt wordt, en dus geen arbitrage kan 
gelden,  wanen mensen zich veilig - maar een kunstvakopleiding is 
het al lang niet meer.  Sinds studiejaar 2010-2011 is de ABV uitsluitend 
nog docentenopleiding. Red.

Tekenen en schilderen staan naar mijn idee op de ABV inmiddels 
op een wat lager niveau.10 Dat komt misschien ook voort uit de 
‘open vraag’ waarom we nog zouden tekenen. Docenten halen soms 

hun schouders op. Het beelden maken is inmiddels af te leiden uit 
zóveel disciplines, zoveel technieken, dat ze geen pasklaar antwoord 
hebben. Toch zijn er docenten die zich weten te handhaven en stu-
denten wel degelijk meenemen in een cursus schilderen, keramisch 
werken, tekenen en andere ambachtelijke disciplines.11 Ondanks 
het verschil in werkwijze lijkt er toch ook sprake  van een gedeelde 
notie over ‘hoe iets eigenlijk gedaan moet worden’. Over hoe we de 
dingen zien en hoe je ze kunt verbeelden. De grap is namelijk dat 
wij allemaal kijken door eigen ogen maar wel degelijk een gedeelde 
opvatting hebben over de dingen die we zien. Dat komt tot uiting 
in beeldend werk dat door handige handen en intelligente hoofden 
is gemaakt waarbij ik wil benadrukken dat deze twee beslist niet 
gescheiden van elkaar mogen worden gezien.12 
 
Vakmanschap en ambachtelijk werken hebben tot doel ‘goed’ te 
worden omwille van de activiteit zelf.13 Het aanleren van die am-
bachtelijke spelregels en technieken is geen vrij uit te voeren expe-
riment maar een doelmatige reeks leermomenten die erin gestampt 
moeten worden door een expert.  In de wereld van de kunsten en 
van de beeldende vorming is sprake van competitie en concurrentie. 
Goed worden betekent begrijpen waar iedereen zich toe probeert te 
verhouden en grip houden op die werkelijkheid. Het lijkt alsof post-
modernisten die grip al lang verloren hebben maar dat, als enigen, 
nog niet door hebben. Ambachtslui zijn die strijd aan het winnen. 
Musea, met beeldend werk waarin de ambachtelijkheid weer her-
kenbaar aanwezig is, winnen aan bezoekers. Het vormen in materie 
met handen en hersens krijgt weer volop aandacht. Kunst en am-
bachtelijk werken zijn niet hetzelfde14 en er is  nergens bepaald dat 
beeldende vorming hetzelfde is als kunst maken. 
Op de ABV speelt het beginsel van de ‘eigen kunst’ de hoofdrol. De 
‘wat-is-dan-volgens-jou-goed’ vraag wordt al gauw gesteld om ieder-
een vooral het besef te geven dat competitie géén onderdeel uit-

Brecht Gerritse21st Century Skills.

8 Gielen, P., p.51
9 Lyotard, j.F., p.45
10 Er is een tijd geweest dat academies veel tijd en aandacht, op een succesvolle manier besteedden, aan het 
tekenvaardig maken van studenten.

11 Uit onderzoek op de ABV blijkt dat sommige docenten extra tijd nemen om dingen te demonstreren, voor 
te doen en blijk geven van ambachtelijk inzicht. Dit lijkt echter niet de norm te zijn. 
12 Sennett , R., 2012     
13 Sennett, R., p.17
14 Sennett, R., p.66, 78, 79 en 87
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maakt van onderwijs. Sport en beeldende vorming hebben inderdaad 
weinig met elkaar te maken maar studenten zelf vragen om meer 
technische begeleiding.15 Blijkbaar zitten er mensen die nu en dan 
kennis hebben genomen van het werkelijk handvaardige, het vol-
maakt virtuoze en het knap gevormde. Zij kwamen wel eens in een 
museum, misschien wel het Rijksmuseum. 

De werkelijkheid met betrekking tot 21st Century Skills is dat we 
niet naar een betere en meer bewuste ‘mens’ toe gaan. Er wordt 
enorm veel waarde gehecht aan zoiets futiels als internet en on-
dernemerschap. De ware reden dat cultureel ondernemers in leven 
blijven is omdat ze ergens goed in zijn. In dat ‘ene’ ding. Zij weten - 
wat onderwijs te weinig zegt - : ‘goud zit in de diepte’. 

Het ‘verbonden zijn’ en het ‘flexibel bewegen’ is voor de cultureel 
ondernemer allang een eenvoudige aangelegenheid. Hij maakt zijn 
eigen website, beweegt zich in de kring van klanten en andere on-
dernemers en hij leest de krant. Soms staat hij op een beurs of drinkt 
hij een kopje koffie met een andere concullega16, niet zelden om er 
financieel beter van te worden. Ondanks dat hij honderden mensen 
kent weet hij het belangrijkste ‘weetje’: ‘ik ben eigenlijk totaal 
onbelangrijk’. 

Zo gaat dat al honderden jaren en zo gaat dat over tweehonderd jaar 
nog steeds. Ondernemen doe je niet vanachter een beeldscherm, het 
vereist directe confrontatie met andere levende zielen, met klanten 
en prospects.17

De ondernemer weet óók, om een of andere reden, dat hij goed 
is. Hij gaat dat niet vragen aan een docent of academie, want die 
trekken zich weinig aan van die competitieve wereld. Daarom is 
het moeilijk een betoog te houden op een ABV over de kwaliteit 

van beeldend werk; velen lijken daar  een bepaald inzicht te hebben 
over kunst, namelijk dat de identiteit en ongebreidelde creativiteit 
moet prevaleren boven het algemene doelmatige, het nuttige en het 
schoolse. Zó kun je dus alvast nooit cultureel ondernemer worden. 
Daarnaast vertrouwt de cultureel ondernemer niet op het internet 
alleen, hij weet dat wanneer iedereen zijn informatie erop kwijt kan, 
er dus ook een hoop onzin te leren valt. Daarbij: op Google vind je 
niet uitsluitend ware informatie!18 

De 21st Century Skills zijn niet onnodig, ze verdienen aandacht zoals 
ze dat in de 20th Century ook al deden. Wat wel een heikel punt is, 
zijn de accenten die gelegd worden op leren via digitale snelwegen 
en het gebruik van computers in het algemeen. Het echte ‘kennen’ 
van de wereld om ons heen is geen taak van het internet. Voor de 
dertigers is dat een begrijpelijke zaak maar jongeren van nu, die met 
computers opgroeien, leren grotendeels om zaken uit de werke-
lijkheid uiteindelijk verkeerd te bevatten. Los van het feit dat een 
menselijk geheugen niet effectief getraind wordt door het gebruik 
van computers19, is er ook sprake van een totale afwezigheid van 
handvaardig leren ‘vormen’ en kennen. Eigenlijk is de computer wel 
de meest conceptuele manier van werken die er is. Een heel sca-
la van ‘ready mades’ staat klaar om toegepast te worden in een 
manier van werken die ver van echte mensen af staat.20 Het groot-
ste probleem wordt veroorzaakt door de misvatting dat onze visuele 
waarneming het meest krachtige instrument tot waarnemen is. 

Dat is ze niet. De tastzin is de belangrijkste!21 Aanraken en voelen is 
een emotionele beleving. Wie daarvan afstand neemt, beperkt zich 
in zijn totale ontplooiing als mens. Hoe minder hij tast en voelt, des 
te meer zal hij moeten afgaan op zijn ‘intellectuele zintuigen’, 

Brecht Gerritse21st Century Skills.

15 Een kleine steekproef onder verschillende studenten van de ABV wees in 2013 uit dat er vraag is naar meer 
technische les en meer kennisoverdracht m.b.t. materiaalkennis. 
16 Professionals zien concurrenten vaak ook als een collega.
17 Webwinkels zijn zo gebouwd. Het succes van een webwinkel is echter afhankelijk van wat mensen zoal 
off-line aan promotieactiviteiten ontplooien. 

18 Spitzer, M., p.92
19 Spitzer, M., p. 72 t/m 85
20 Sennett, R., p.54
21 Montagu, A., p.212 Ofschoon de Franse filosoof Merleau-Ponty de visuele waarneming als meest 
belangrijke manier van waarnemen beschouwt, geeft hij aan dat tijdens de vorming van het bewustzijn de 
tastzin de eerste plaats inneemt bij het betekenis geven aan het visueel waarneembare. (Uit: De fenomenologie 
van de waarneming, 1945 van Merleau Ponty en Kerngedachten van Merleau Ponty, 1969 van prof. De Bakker)



62 63

Ca
hi

er
 A

BV
 6

: D
e 

ge
sp

ec
ia

lis
ee

rd
e 

ge
ne

ra
lis

t.

de ogen en het gehoor.22 Konden we dit nu eens geloven, dan was het 
snel gedaan met de overwaardering van computers in het onderwijs. 
Het maakt de klassieke, zelfstandig culturele ondernemer allemaal 
niet zoveel uit. Die heeft namelijk al goud gevonden en wacht rustig 
af tot klanten hem bellen omdat hij ‘handvaardig’ is en niet in de 
eerste plaats beeldschermvaardig. Die laat jongeren rustig tobben en 
aanrommelen  met hun smartphone, digibord en iPad. Hoe langer 
zij dit doen, des te exclusiever wordt zijn positie op de markt van de 
creatieve industrie. Hij weet ook: wanneer iedereen overal een beetje 
vanaf weet, weet dus niemand iets. Ergo: Mensen die overal een 
beetje vanaf weten, worden nooit gebeld.

Oppervlakkigheid en ‘niet echt weten’ is dus het gevolg van onder-
wijs met computers. Beeldende vaardigheid neemt af en het kennen 
van de werkelijkheid is daaraan schuldig. Er bestaat  niet zoiets als 
concurreren en tegelijkertijd samenwerken. Er is geen leiderschap 
zonder meebewegen en er bestaat geen goede beeldende vorming als 
men studenten aanmoedigt in hun ik-gerichtheid, omdat iedereen 
nu eenmaal mag zijn die hij is. Je zou zeggen dat 21st Century Skills 
zich bewegen op de maat van de informatie-economie; onvrij en 
gericht op louter financieel winstbejag.  Je vraagt je af  door wie die 
skills worden gedicteerd.

Hoe raar zijn mensen?

Dertig jaar geleden sprak ik met vrienden op fluistertoon dat er in de 
toekomst misschien wel telefoons zouden bestaan met een televisie- 
scherm er aan vast, zodat je kon zien wie er met je belde en andersom, 
dat die andere jou ook zag. We wisten het zeker: auto’s zouden zijn 
vervangen door laag over de weg zoevende halfvliegtuig-halfra-
ket-achtige voertuigen en we beschikten over apparatuur die iedere 
ochtend, in de vorm van een robot, ontbijt op bed zou brengen.
Het is de wereld van een kind dat droomt over vaardigheden en mo-
gelijkheden. Wat gebeurde er echt?

We kiezen in ons bestaan meestal niet voor beeldtelefoon, maar 
sturen elkaars handgetypte teksten, uren achter elkaar. We gebruiken 
nog steeds de broodrooster die nooit helemaal goed staat afgesteld, 
we moeten nog steeds banden oppompen van auto’s en fietsen. En 
wanneer we een hypotheek gaan afsluiten worden we verliefd op 
dat ene ongeïsoleerde jaren-dertig-huis. Over het bewonen van de 
wereld maken we nog de meeste ruzie. Steeds meer mensen vinden 
dat Nederland wel ongeveer vol zit en heel stiekem schuren we aan 
tegen politieke situaties van 80 jaar geleden. We dragen spijker-
broeken zoals werkers op katoenplantages van 180 jaar terug, we 
zitten in fauteuils die al even lang diezelfde vorm hebben. Ook al 
proberen ‘nieuwdenkers’ en ontwerpers ons op andere sporen te 
brengen, kennelijk is er in ons een menselijke maat die bepalend 
is, die op een andere manier laat zien hoe iets zich ontwikkelt. Niet 
God, niet die fijnzinnige politiek en niet de software-industrie gaan 
ons vertellen hoe wij moeten leven, hoe wij moeten dromen.
Zo is het ook met conceptuele kunst. In de vorige eeuw is er door 
verschillende generaties heftig geleden onder oorlogen en de nasleep 
ervan. Dat resulteerde in een algemeen besef dat God niet langer het 
leidende principe is in ons bestaan en dat de oudere generaties met 
hun fijnbesnaarde methoden en inzichten ook maar beter konden 
zwijgen. Zij waren immers de schuld van die oorlogen. Dat mondde 
uit in nihilistische bewegingen23 die ook in de kunst van zich lieten 
horen. Alles zou voortaan anders zijn en niemand zou nog aan die 
vroegere, bedorven moraal gehoorzamen. Met dat ‘alles’ gingen er, 
met name in de kunst, nogal wat heilige huisjes om. Ideeën over 
schoonheid en deugdelijkheid die geen bal met oorlogsmoraal te 
maken hebben, werden verguisd en vergeten. Totdat die opstandige 
generaties stilletjes uit de tijd geraakten. Nieuwe generaties die geen 
rampen en oorlog hoeven te verduren, lijden niet zoals hun ouders 
aan cynische ideeën over kunst. Complete en volwassen ouders laten 
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23 Nihilisme is moeilijk te omschrijven  verschijnsel, het is géén filosofische stroming. Het valt te typeren als 
een toestand waarin dingen hun waarde verliezen,  waarin het geloof in een god verdwijnt en waarin men de 
zin van het leven tot niks reduceert. Dadaïsme en Nihilisme zijn sterk met elkaar verwant. Dadaïsme is een 
reactie op menselijk falen, een antwoord op veronderstelde beschaving en het is een voorspeld onderdeel 
van de tijdgeest die ongeveer tweehonderd jaar zal duren volgens Nietzsche. Lees ook: Nihilisme en cultuur 
van J. Goudsblom (1960).22 Troost. T., p.33
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hun kinderen het goede zien, inspireren en wijzen op onze wel-
vaart en het geluk om daarin te mogen delen. Mensen van nu zijn 
niet boos over het uitbreken van een wereldoorlog, ze zijn minder 
vooringenomen ten aanzien van het beeld van  God en ze zijn er 
meestal helemáál niet bang van. Ze kiezen voor een schoonheids-
moraal die er al was, die leefde in mensen, lang voordat de 20e eeuw 
begon. Zo ontstaat er een herwaardering voor het ambachtelijke, het 
eigenlijke, het ‘goede’. Dikwijls zijn deze jonge kunstenaars helemaal 
niet politiek betrokken of maatschappelijk actief. Ze maken wat hun 
goeddunkt. Studenten op de ABV hebben dat ook. Ze weten van het 
bestaan van bepaalde stijlconventies af. Ze groeien op met voor-
beelden in de kunst en willen meer weten over de gebruikte werk-
wijzen, de disciplines en vragen daar ook concreet naar. Van daaruit 
is er misschien het idee ontstaan om leerling-gericht te werken.24 
Maar daar stuit ik op het ‘rare’ van mensen. Dat leerling-gerichte 
voelt lekker, maar eigenlijk willen studenten dit niet.25

Studenten op de ABV geven aan interesse te hebben in materialen en 
de technieken om deze materialen te bewerken. Het handmatige, het 
direct confronterende, analoge materiaal heeft hun voorkeur. Dat is 
niet zomaar iets van een groepje dat niet bij de tijd is. Het is wat in 
mensen werkelijk leeft. Het is een vorm van ‘leren kennen’. Bij dat 
leerproces zijn ze natuurlijk graag op hun eigen manier bezig dit te 
doorgronden. Maar niet zelden geven ze aan ook goed te zijn gehol-
pen door een expert die laat zien hoe het ook anders kan. Door di-
recte instructie. Daar staan ze dan met hun neus bovenop, ze mogen 
vragen stellen en het zelf nadoen. Door fouten te maken in het leren 
van een techniek worden grote resultaten geboekt, namelijk hoe 

iets niet moet. Experts laten zien hoe iets moet en tegelijkertijd hoe 
iets niet moet.26 Ter plekke raken studenten geïnspireerd door deze 
vreemde kracht die aanvankelijk nog maar een ‘begeleidende-leer-
kracht’ was. Op dat moment veranderen deze studenten in mensen 
die weten wat kunnen is. Bij het beoordelen van andermans beel-
dend werk zullen zij vanuit die ervaring redeneren en daarmee een 
geïnteresseerde toeschouwer worden. Dat is heel wat anders dan een 
academicus die beeldend werk beschouwt vanuit de achterliggende 
wetenschappelijke geschriften die erover zijn geschreven zijn. De ma-
ker wordt zo een geïnteresseerde toeschouwer en een echte kenner.

Technieken demonstreren en kundigheid vertonen is geen zaak 
van de ambachtsman alleen. Het is ook de leerkracht die mensen 
inspireert. Hij bindt zich op het moment waarop ze zien hoe iets 
moet, horen wat er gezegd wordt, waar om gelachen wordt. Hij is, 
als levend mens, cruciaal in dat leerproces en nog jaren later zullen 
studenten hem onthouden als die eigenaardige ‘weter’, die getrainde 
maker die de leerling aanvoelde en de vonk deed overslaan.27 

In mijn tijd op de ABV, twintig jaar terug, waren er niet zoveel von-
ken, in die zin. Er waren docenten op de afdeling audiovisuele vorm-
geving die, in mijn herinnering, vooral hechtten aan goede ideeën. 
Die vonden dat ‘de techniek’ zover ontwikkeld was dat er alleen nog 
goede ideeën nodig waren om ze vervolgens, ergens anders, of niet, 
te laten uitvoeren. Opvallend was dat deze docenten zelf geen mooi 
of aandoenlijk materiaal vertoonden. Ze konden het niet of wilden 
het niet, maar deden wel allerlei vreemde suggesties over wat dan 
goed was. Wie kunstonderwijs schematiseert loopt het gevaar zuiver 
op theoretische gronden uitspraken te doen over ‘welk’ soort kunst 
er toe doet. Het is het gevaar van de misverstaander of de veronder-
stelde expert die zelf geen beelden maakt. De academicus lijkt, vanwege 
zijn zuiver wetenschappelijke benadering, de beste onderzoeker te zijn 
maar heeft ondertussen geen vat heeft op wat er werkelijk gebeurt.28 

Brecht Gerritse21st Century Skills.

24 24 Leerling gericht werken wordt door de jaren heen steeds weer anders getypeerd: 25 jaar geleden 
noemde men het probleemgestuurd opleiden of  zelfontdekkend leren. Vandaag de dag  gebruikt men de 
term constructivisme. Lees ook: Why minimal guidance during instruction does not work. uit: Educational 
Psychologist, 41 (2) , p.75-86
25 Uit een kleine steekproef van geïnterviewden blijkt dat studenten op de ABV zich niet altijd gehol-
pen voelen met het idee van het ‘zelf achtervolgen van techniek’ of technische vaardigheden. Dit zou te 
realiseren zijn buiten school, in cursussen en instructies via manuals, internet of korte workshops. Deze 
redenering gaat voorbij aan het gegeven dat beeldende processen geen uitvoering van een idee zijn maar 
een dialectisch proces waarbij technische vaardigheden en ideevorming  een wisselwerking op elkaar hebben. 
(Uit: De fenomenologie van de waarneming van Merleau Ponty, 1945)

26 Sennett, R., p.183 
27 Gerritse, T.A.C.M., p.23
28 Strasser , S., p.145
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Dat geldt niet alleen voor de strikt wetenschappelijke benadering; 
het geldt ook  voor iedereen die de tijd waarin de moderne kunst is 
ontstaan, met name de negentiende eeuw, als een irrelevant  tijdvak 
kwalificeert.  Anders gezegd: die totaal niet begrijpt wat de herkomst 
is van de tijd waarin we nu beelden maken! Bureaucratisering en het 
niet betrokken zijn (‘nicht mitmachen’)  is het gevolg. Toen ik destijds 
verhaal ging halen bij de toenmalige directeur verwees hij me naar een 
omgeving, onzichtbaar voor mij, waar onderwijs werd samengesteld. 
Het was niet zijn schuld! Ik moest het er maar mee doen.

En zo gaat dat ook met 21st Century Skills. Ze worden gepromoot 
van boven af omdat men ziet dat bedrijven en onderwijs twee 
separate sporen lijken te volgen. Daartussenin beweegt zich een 
niet te vangen stroom van digitale ontwikkeling die zo zwaar wordt 
gewogen dat zowat alles en iedereen zichzelf beter meteen opnieuw 
kan gaan uitvinden, het liefst op advies van onderwijsmakers die 
totaal onzichtbaar blijven. Volgens die onderwijsexperts zullen in 
de toekomst hele  beroepsvelden verdwijnen en worden vervangen 
door apparaten die automatische taken uitvoeren. De accountant, 
de jurist, de gespecialiseerde arts, ze zijn straks niet meer nodig in 
menselijke vorm. En daar gaan we weer: over dertig jaar zullen we 
vliegen, onsterfelijk zijn en nooit meer huilen. 

Maar toch, die digitale vernieuwing, het komt er aan en je houdt het 
niet tegen… Jongeren van nu ervaren die digitale vernieuwing hele-
maal niet als een probleem en zijn al flexibel. Ze zullen over vijftig 
jaar nog net zoveel leiderschap, ondernemerschap en verbondenheid 
vertonen als ze nu doen. Vermoedelijk hebben ze dan ingezien dat 
techniek en voortdurende vernieuwingsdrang alleen maar een bre-
vet van waanzin zijn, zogenaamde cultuurpsychologische vervreem-
ding waarbij ik verwijs naar die spijkerbroek, die nooit van plastic 
zal worden.  

Beter is het om minder grenzeloos en meer doordacht om te gaan 
met technieken en tastbare materialen. Het leren kennen van de 
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wereld om je heen maakt hersens tot getrainde vaten van infor-
matie die direct en overal uit de voeten kunnen. Beeldende werken 
die weer zichtbaar ergens op lijken, waar de maker gestreefd heeft 
‘iets’ te kunnen evenaren. Die maker die zich laat zien en kwetsbaar 
opstelt, omdat dat evenaren nooit helemaal gaat zoals bedoeld was 
en omdat juist dáárin, misschien per ongeluk, zich een nieuwe stijl 
ontwikkelt. Het eindeloze streven, het oefenen, de docent als levend 
mens om je mee te kunnen vergelijken, zijn onmisbaar in het beel-
dend kunstonderwijs. Het is het vak van de voelers, de kijkers en de 
kenners. Daarbij is het, en ik wil het benadrukken, niet bewezen dat 
we aan de hand van digitale media op school beter leren.29 Gaan we al 
te serieus om met de 21st Century Skills dan verworden de komende 
generaties  tot couch potatoes: mensen die met een zak chips, vanaf 
de bank, uitleggen hoe de wereld is, met alleen nog een beeldscherm 
als referentie. Ze worden dik, leven alleen in hun hoofd en worden 
doorgaans snel boos.30 De ware, best-te-ontwikkelen-skills van de 
toekomst zitten dan dus in mediating, inboedelverdeling, testamen-
tair-executeurvaardigheden, echtscheidingadvocatuur, diabetesex-
pertise en psychologische hulpverlening. Je houdt het niet tegen…

Maar er is ook goed nieuws: De jongere generatie, die opgroeit met 
internet, zal binnenkort en in de nabije toekomst nog mooie ontdek-
kingen doen. Er zullen bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen opgezet 
worden, ergens in of buiten de stad, waar je goederen tegen betaling 
zo mag aanraken en meenemen. Ze noemen het winkels. In diezelf-
de ruimte voelen ze de aanwezigheid van anderen en dat doet goed. 
Ze maken er vrienden en leiden het failliet van ‘dating-websites’ in 
als een vanzelfsprekende zaak. Bij het verlaten van de zaak vormen 
ze een kring om dat ene bijzondere kind, die kleine expert die met 
krijt een tekening maakt op het asfalt. Die computer is dan, net als 
het water uit de kraan of de wolken, niet heel bijzonder en alom 
aanwezig. Het perfecte en het digitale zijn dan saai en ‘te algemeen’. 
Menselijke vormen en maten worden dan weer echt interessant. 

29 Spitzer, M., p.79 
30 Manfred Spitzer wijst op een causaal verband tussen ongeconcentreerd, onbeheerst en ongeduldig leven. 
Door middel van  verschillende testen bewijst hij de oorzaak van ‘snel boos worden’ door o.a. veel televisie 
kijken en andere vormen van passief vermaak. Zie ook p.312
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Huib Fens en Christianne Niesten

De academie kan 
geen gesloten gebouw 
meer zijn”

In gesprek met 
Jalila Essaïdi, 
oud-student ABV.  

“

Tijdens het laatste jaar van haar 
studie aan de ABV volgde Jalila 
twee honours classes bio-art 
aan de Universiteit van Leiden 
en na de ABV de Master Kunst-
educatie. De fascinatie voor de 
vermenging van wetenschap 
en kunst resulteerde in haar 
eindexamenwerk voor de ABV, 
waarvoor ze onder andere bijen 
inzette om haar werk te produc-
eren. Na haar studies richtte ze 
haar eigen bedrijf (Inspidere®) 
en stichting (BioArt Laborato-
ries) op, en ontving ze een prijs

 

die haar in staat stelde kogel- 
werende mensenhuid te ontwik-
kelen door menselijke huid 
met synthetische spinnenzijde 
te versterken. Haar brede en 
vakgebiedoverschrijdende werk 
maakt Jalila een interessante 
oud-student om aan het woord 
te laten over generalisme versus 
specialisme en de hybride, 
multitaskende kunstenaar. 
Het interview vond plaats 
op de ABV.

Jalila Essaïdi studeerde af aan de ABV Tilburg in 
2009, en sloot in 2010 een tweejarige studie Bioart 
aan de Universiteit Leiden cum laude af. Ze woont 
en werkt in Eindhoven.

21st Century Skills.


