
 

 

EEN VERBORGEN PAREL 

MEDIAKUNST EN CREATIVITEITSONTWIKKELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolklas bezoekt Medialab van Cinekid. (Foto: Gerlinde de Geus) 

 
 
 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten - Masteropleiding Kunsteducatie  
 
Studentnummer | 1525631 
Naam | Ben Kamphuis 
ISP Scriptie | Een verborgen parel 
Studiebegeleider: | Lucie Huiskens 
Datum  | 6 juni 2016 

 



2 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN VERBORGEN PAREL 
MEDIAKUNST EN CREATIVITEITSONTWIKKELING 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

 

 

 

Voorwoord        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7 

Samenvatting   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8 

 

1 INLEIDING 

 

Leeswijzer       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

1.1 Aanleiding van dit onderzoek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

1.2 Probleemstelling    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

1.3 Doel van het onderzoek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

1.4 Begrippenkader    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

1.5 Praktische relevantie    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

1.6 Theoretische relevantie    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

1.7 Hypothese     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

 

2 THEORIE EN ACHTERGROND 

 

2.1 Wat is er bestudeerd en waarom?      . . . . . . . . .  14 

2.2 Creativiteit en innovatie: het verband, het verschil  . . . . . . . . .  15 

2.3 Creativiteit en talentontwikkeling in het onderwijs  . . . . . . . . .  16 

2.4 Mediakunst: het beste van twee werelden    . . . . . . . . .  18 

2.5 Een model voor de langere termijn: D21     . . . . . . . . .  20 

2.6 Een model voor de strategie: Vier in Balans    . . . . . . . . .  21 

2.7 Kunst Centraal: mediakunst en creativiteitsontwikkeling  . . . . . . . . .  22 

 

3 ONDERZOEKSVRAAG EN METHODIEK 

 

3.1 Onderzoeksvraag en deelvragen      . . . . . . . . . . . . .  25 

3.2 Afbakening         . . . . . . . . . . . . .  26 

3.3 Methode: soort onderzoek, ontwerp, instrumenten . . . . . . . . . . . . .   26 

3.4 Respondenten (aantal, selectie, functie)     . . . . . . . . . . . . .  28 

3.5 Procedure en planning       . . . . . . . . . . . . .  29 

3.6 Analysemethoden        . . . . . . . . . . . . .  30 

 

4 RESULTATEN 

 

4.1 Uitkomst van het onderzoek           . . . . . . . . . . .  32 

4.2 Wat herkennen externe deskundigen in dit beeld?       . . . . . . . . . . .  38 

4.3 Opmerkingen over de betrouwbaarheid en geldigheid  . . . . . . . . . . .  40 

4.4 Opmerkingen over verschil in respondenten en opvallende uitkomsten  41 

4.5 Opmerkingen over verklarende variabelen          . . . . . . . . . . .  42 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIES 

 

5.1 Wat zegt het literatuuronderzoek ons?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

5.2 Wat zegt het veldonderzoek ons?          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

5.3 Welke algemene conclusie levert dat op m.b.t. de onderzoeksvraag? .  46 

5.4 Even terug naar de hypothese         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

 

6 AANBEVELINGEN VOOR KUNST CENTRAAL 

 

6.1 Aanbevelingen vanuit literatuuronderzoek  . . . . . . . . . . . . . . .  47 

6.2 Aanbevelingen vanuit veldonderzoek  . . . . . . . . . . . . . . .  47 

6.3 Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag? . . . . . . . . . . . . . . .  49 

 

En tot slot: verleid scholen tot mediakunst!   . . . . . . . . . . . . . . .  51 

 

 

REFERENTIELIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

 

HERKOMST AFBEELDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

 

BIJLAGEN            

 

1 - Begrippenkader       . . . . . . . . . .  56 

2 - Beschrijving proces naar definitieve onderzoeksopzet . . . . . . . . . .  58 

3 - Uitnodigingsmails aan respondentengroep   . . . . . . . . . .  60 

4 - Verslag bespreking mediakunst  - Bunnik, 17 dec. ’15 . . . . . . . . . .  62 

5 - Verslag av groep Kunst Centraal - Utrecht, 28 jan.  ’16 . . . . . . . . . .  63 

6 - Verslag inspiratiebijeenkomst over 21e eeuwse vaardigheden  

     -  Utrecht, 10  feb. ’16      . . . . . . . . . .  64 

7 - Verslag inspiratiemiddag mediawijsheid  -  Soest, 16 maart ’16 . . . . .  66 

8 - Verslag D21 slotcongres  -  Zwolle, 23 maart  ’16  . . . . . . . . . .  67 

9 - Vragenlijst en topics voor halfgestructureerde interviews . . . . . . . . . .  69 

10 - Het Vier in Balans-model met uitleg     . . . . . . . . . .  71 

11 - De originele resultaten in stellingen per onderwerp  . . . . . . . . . .  72 



6 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

 

‘Jij kunt dat gewoon, daar ben je mee geboren’.  

Dat hoorde ik vaak op de middelbare school (1970–1974), als men constateerde dat ik 

‘heel aardig’ kon tekenen. Zelf dacht ik dat mijn vaardigheid vooral voortkwam uit mijn 

tekenplezier en de stapels geweldige voorbeelden die ik verslond. Van talentontwikkeling 

was in die periode van vrije expressie amper sprake. Sindsdien ben ik geboeid door het 

begrip creativiteit.  

 

Nieuwsgierigheid is een belangrijke aanjager van mijn ontwikkeling, wat me tien jaar 

later beroepsmatig in de muziek bracht (muziektheater). Halverwege de jaren tachtig 

ontdekte ik in dat domein de computer als hulpmiddel, waarmee je op een heel andere 

manier muziek kon maken (en tekenen overigens, onder andere). Daarbij merkte ik dat 

de opkomende digitalisering sterk tegengestelde reacties opleverde, van ‘een nieuw 

tijdperk van onbegrensde creativiteit’ tot ‘dodelijk voor authenticiteit’.  

 

Sinds de jaren negentig draait mijn werk om nieuwe media in kunst, onderwijs en bedrijf. 

De digitalisering levert nieuwe middelen op voor onder andere communicatie, creatie, 

samenwerking en distributie. Een continu proces dat steeds weer de discussie 

aanzwengelt of het nieuwe gereedschap als kunst of kunstje, zegen of vloek, innovatie of 

destructie moet worden gezien. Voor de specialisatie in mijn Master Kunsteducatie zocht 

ik dus een onderwerp op het snijvlak van creativiteit en digitalisering, dat een bijdrage 

kan leveren aan de inzet van creativiteitsontwikkeling met digitale middelen. Dit 

onderwerp vond ik in de Quickscans Mediakunst (Kunst Centraal, 2015a, 2015b), 

samengesteld in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarin werd 

gesignaleerd dat mediakunst ondanks de potentie voor creativiteitsontwikkeling in het 

primair onderwijs maar weinig aan bod komt. Samensteller Kunst Centraal was bereid om 

als opdrachtgever te fungeren voor een aanvullend onderzoek binnen dat kader.  

 

Daarom wil ik in de eerste plaats directeur Frank van der Hulst van Kunst Centraal 

bedanken voor deze opdracht en Hinke Breimer (projectleider maatwerk en 

programmaontwikkeling) voor haar deskundige, inhoudelijke support en sturing als 

externe begeleider. Ik kwam dit onderwerp op het spoor door gesprekken met oud-

collega Amalia Deekman en Vera Meewis, beide als onderzoeker verbonden aan het LKCA 

(Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst), waarvoor ik ze zeer 

erkentelijk ben. Ik ben eveneens dank verschuldigd aan Emiel Copini, Maeve O’Brien 

Braun en Lucie Huiskens, voor hun gedreven en professionele begeleiding vanuit de 

opleiding. Op cruciale momenten kwamen ze met de juiste suggesties. Vanzelfsprekend 

wil ik graag de groep leerkrachten bedanken die openhartig hun ervaringen uit de 

praktijk met me wilden delen. Bijzondere dank ook aan de experts Harm Hofmans en 

Moniek Warmer voor hun deskundige spiegel op de resultaten.  

 

 

Ben Kamphuis 

Hengelo, 2 juni 2016  
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Samenvatting: een verborgen parel 

 

Mediakunst is het toepassen van actuele technologie zoals tablets, mobiele 

telefonie, gps en touchscreens in een kunstproduct. Educatieve mediakunst biedt 

leerlingen niet alleen mogelijkheden tot receptieve, reflectieve en actieve 

kunstbeoefening, maar spreekt ze bovendien bijzonder aan. Toch neemt 

mediakunst binnen cultuureducatie slechts een marginale plaats in.  

 

Scholen nemen educatieve kunstproducties meestal af via een instelling die 

bemiddelt, ontwikkelt of laat ontwikkelen. In de provincie Utrecht is dat Kunst 

Centraal, voor wie mediakunst een speerpunt is. Het onderzoek van deze scriptie 

is opgezet om een beeld te krijgen van de praktijk binnen Utrechtse scholen PO  

van het gebruik van digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling. Zo’n beeld 

kan aanknopingspunten geven om mediakunst gerichter en efficiënter in te zetten. 

 

Het eerste deel van dit onderzoek is een literatuurstudie naar een bruikbaar kader 

in dit verband. Creativiteit is immers een ruim begrip dat veel gebruikt wordt in 

combinatie met andere begrippen. De combinatie creativiteit en innovatie sluit 

meer aan op de wereld na en buiten school (creativiteit met een grote C), terwijl 

binnen het onderwijs de combinatie creativiteit en talentontwikkeling beter past 

bij de wereld van de leerling (creativiteit met een kleine c). Creativiteit voelt zich 

ook thuis in het digitale domein, gezien de snelle groei van de creatieve sector en 

een dynamische digitale cultuur. Ondanks dat verband en de sterke voordelen die 

mediakunst biedt, is het zo goed als onbekend. Datzelfde onderwijs is wel sterk op 

zoek naar manieren om vaardigheden voor de toekomst (zoals creativiteit en het 

werken met digitale middelen) sterker te verankeren. Tussen alle modellen en 

schema’s die hier circuleren, zijn twee goed bruikbare vertrekpunten te 

onderscheiden. Het ene is het recente D21 onderzoek, dat voor scholen een 

bodem kan leggen om op langere termijn van creativiteitsontwikkeling de centrale 

spil te maken. Het andere is het strategische Vier in Balans-model, dat de 

kernfactoren benoemt die voor de inzet van digitale middelen met elkaar in balans 

moeten zijn: visie, vaardigheden, digitaal leermiddel en infrastructuur.  

 

In het tweede deel van dit onderzoek is Vier in Balans gebruikt als kader om 15 

leerkrachten over deze kernfactoren te bevragen, rond de inzet van digitale 

middelen voor creativiteitsontwikkeling. Uit de resultaten blijkt dat men niet echt 

vanuit een gedeelde, helder omschreven schoolvisie werkt maar vanuit het gevoel 

dat creativiteit en digitale middelen allebei belangrijk zijn voor de toekomst van 

kinderen. Die digitale middelen kosten de creatieve leerkracht wel extra tijd en 

zorg, omdat de school daarin vooral is ingericht op de zaakvakken. Dat laatste 

loopt naar tevredenheid, het eerste duidelijk minder. Daardoor wordt meer aan 

digitale en organisatorische vaardigheid gevraagd van leerkrachten, die zich vaak 

te kort voelen schieten. Daarbij ziet men collega’s het creatieve digitale gebruik 

veel mijden vanwege gedoe met techniek en eigen onzekerheid. De overdracht 

van vaardigheden binnen de school is dun, wegens het gebrek aan tijd, 

gemeenschappelijke momenten en effectieve manieren om dat te organiseren. 

Men mist een methode of duidelijke documentatie. De workshopmiddag 

(periodieke kunst- of cultuurmomenten, waarin de specialist ook aan andere 

groepen of leerlingen les geeft) is de meest gebruikte manier waarop nieuwe 

kennis binnen school wordt toegepast. De enthousiaste reacties van leerlingen op 

het gebruik van digitale middelen maakt veel goed voor leerkrachten.  
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Leerlingen zijn daardoor ook goed als begeleider in te zetten. Het liefst borduren 

leerkrachten daar nog verder op door, maar alle gedoe en hoofdbrekens zorgt 

ervoor dat men niet goed toekomt aan dat wat men belangrijk vindt: het 

bevorderen van zelfwerkzaamheid, meer differentiatie, het ontwikkelen van 

creativiteit.  Men is op zoek naar organisatievormen, uitwisseling en kennis om 

met beperkte middelen toch goed onderwijs aan te kunnen bieden.   

 

Twee deskundigen bevestigen desgevraagd het beeld van deze resultaten.  

Creativiteitsontwikkeling is voor scholen lastig te verankeren en nog lastiger met 

digitale middelen, met een kloof tussen digitaal vaardigen en zij die niet kunnen of 

durven. Leerkrachten willen met eigen kennis, middelen en methode grip houden 

op het onderwijs, terwijl ze aan de andere kant graag leerlingen eigenaarschap 

willen geven. ICT-gebruik lijkt meer op mediawijsheid dan op 

creativiteitsontwikkeling. Mediakunst kan daarin een mooie rol spelen, omdat het 

beide combineert en niet per se op kennis en vaardigheid van de leerkracht hoeft 

te leunen. Het sluit aan bij vaardigheden die het onderwijs belangrijk vindt: 

onderzoekend leren, zelfstandig werken, eigenaarschap. Mediakunst is voor het 

onderwijs een verborgen parel.   

 

De conclusie is dat scholen weliswaar aardig uitgerust zijn in het werken met 

digitale middelen, maar niet voor gebruik ervan voor creativiteitsontwikkeling. De 

overdracht van kennis op dat gebied is dun, de inhoudelijke onderbouwing vooral 

een papieren exercitie. Leerkrachten zijn doeners, die werken vanuit het gevoel 

dat de toekomst belangrijk is. Bijeenkomsten in het werkveld bieden hen wel 

inspiratie, maar geen helder handvat. Talentontwikkeling is een belangrijke 

motivatie voor het onderwijskundig handelen, de leerling centraal zetten, zelf de 

regie geven. Daar zit de leerkracht zichzelf enigszins in de weg, door veel zelf te 

willen kunnen. Zo zijn de bouwstenen visie, vaardigheden, leermiddelen en 

infrastructuur in een wankele balans wat betreft gebruik van digitale middelen 

voor creativiteitsontwikkeling.  

 

Welke aanbevelingen levert dat op? In algemene zin: biedt scholen meer digitale 

actuele didactiek en werkvormen over het organiseren van middelen en 

overdracht. Geef leerlingen middelen waarmee ze zelf het leerproces vorm kunnen 

geven en daarop voortbouwen.  Adviseer wat er kan met de middelen die men al 

heeft. Daarbij kan mediakunst een belangrijke rol spelen. Maar de belangrijkste 

aanbevelingen gaan over mediakunst zelf: maak het beter zichtbaar zodat 

leerkrachten en scholen beter zien wat het voor hen kan betekenen. Maak het 

aantrekkelijker zichtbaar voor ze. Omdat men het niet kent, wordt het niet 

herkend. Trek mediakunst een beetje uit de ICT-sfeer, want het hoort niet alleen 

daar thuis. Maak school en leerkracht enthousiast door te laten zien dat 

mediakunst echte onderwijszaken kan bevorderen zoals creativiteit, onderzoekend 

leren, zelfwerkzaamheid, een kritische houding en eigenaarschap. Dat sluit 

allemaal aan op de talentontwikkeling en het voorbereiden op de toekomst, wat 

scholen belangrijk vinden. Spreek ze daarop aan, verleid ze met toepassingen die 

dat kunnen helpen realiseren. Streef hierbij naar samenwerking tussen partners 

die mediawijsheid met mediakunst combineren, om zo vanuit twee kanten het 

gebruik van moderne technologie in te zetten.  

Het beste van twee werelden.   
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De kleurkamer – mediakunstproject voor groepen 3 en 4.  

Producent/uitvoerder: Monobanda PLAY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dune: een interactief landschap van licht (Roosegaarde). 
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1. Inleiding 
 

 

Leeswijzer 

Deze scriptie is als volgt opgebouwd.  

 

Als introductie op het onderzoek beschrijf ik in hoofdstuk 1 compact de aanleiding, 

probleemstelling, de praktische en theoretische relevantie, en wat ik bij aanvang 

dacht te gaan vinden (hypothese).   

 

In hoofdstuk 2 ga ik vanuit de literatuur in op het belang en de betekenis van 

creativiteit, en in welke relatie dit staat tot onderwijs in het algemeen en 

mediakunst in het bijzonder. Daarnaast krijgen twee zaken speciale aandacht: het 

D21 onderzoek als mogelijke basis voor de langetermijn verankering van 

creativiteitsontwikkeling, en het strategische Vier in Balans-model dat de 

kernfactoren schetst die voor de inzet van digitale middelen in het onderwijs met 

elkaar in balans moeten zijn: visie, vaardigheden, digitaal leermiddel en 

infrastructuur. Afsluitend schets ik hoe mediakunst en creativiteitsontwikkeling 

worden ingezet in de praktijk van opdrachtgever Kunst Centraal.  

 

Hoofdstuk 3 gebruik ik om de opzet van het onderzoek toe te lichten: de 

onderzoeksvraag en deelvragen, het onderzoeksplan met toelichting op de 

verschillende elementen waaruit het bestond, de respondenten, de wijze waarop 

het onderzoek verliep en de wijze waarop de data zijn geanalyseerd.  

 

De resultaten van het onderzoek staan in Hoofdstuk 4, gerangschikt onder de 

zestien onderwerpen die zich bij de analyse aftekenden. Vervolgens gaan twee 

deskundigen in op de vraag in hoeverre de resultaten overeenkomen met het 

beeld dat zij hebben van de praktijk. Aansluitend ga ik in op de betrouwbaarheid 

en geldigheid van het resultaat. Hoofdstuk 4 sluit ik af met het signaleren van wat 

opmerkelijke verschillen en uitkomsten, en door stil te staan bij een aantal 

variabelen waarop niet is geanalyseerd, maar die toch relevant zijn.  

 

In hoofdstuk 5 trek ik conclusies uit de resultaten, door de deelvragen te 

beantwoorden. Daarmee schets ik het praktijkbeeld dat ik het onderzoek zichtbaar 

maakt. Ik verbind daar een algemene conclusie aan, en kijk terug of het resultaat 

overeenkomt met dat wat ik verwachtte aan te treffen, mijn hypothese.  

 

Met de aanbevelingen in hoofdstuk 6 geef ik antwoord op de onderzoeksvraag. De 

literatuur geeft ons goede vertrekpunten voor zowel strategische als praktische 

besluitvorming over de inzet van mediakunst binnen de cultuureducatie. Naast 

meer algemene wenken rond digitale creativiteit in het onderwijs besluit ik met de 

twee belangrijkste aanbevelingen: maak mediakunst beter zichtbaar en 

aantrekkelijker, en communiceer daarbij vooral de voordelen waar scholen 

behoefte aan hebben: dat het sterk kan bijdragen aan het stimuleren van een 

onderzoekende houding, zelfwerkzaamheid, eigenaarschap én creatief denken.  
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1.1 Aanleiding van dit onderzoek  

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn Masteropleiding Kunsteducatie 

van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, een deeltijdopleiding met een programma 

dat praktijkgericht is en gebaseerd op actuele theorieën en onderzoeken in de 

kunst- en cultuureducatie. Het individuele studieplan (ISP) is een persoonlijke 

verdieping, gericht op de specifieke ervaring, leervragen en passie van de student 

(ArTEZ, 2015). Het ISP vormt de basis van het individueel afstuderen, waarbij het 

specialisatietraject (dit onderzoek) wordt afgerond met een schriftelijk verslag 

(deze scriptie). 

 

1.2 Probleemstelling  

Digitalisering, innovatie en creativiteit hebben sterk met elkaar te maken, lopen in 

elkaar over. Creativiteit en digitale vaardigheden worden vaak samen genoemd, 

zoals in de ‘21e eeuwse vaardigheden’, een set vaardigheden en daaraan te 

koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij 

te dragen aan de toekomstige samenleving (Thijs, A., Fisser, P., & Van der 

Hoeven, M., 2014). Ook talentontwikkeling – waarvoor binnen het onderwijs veel 

aandacht is – is sterk aan creativiteit verbonden. In dit verband kan mediakunst 

een geschikt middel zijn om actuele onderwijsdoelen te realiseren, door het 

specifieke karakter van een kunstproduct met moderne technologie. In de praktijk 

wordt het echter nog weinig gebruikt.   

 

Dat levert de volgende probleemstelling op: 

 

Ondanks het belang dat onderwijs geeft aan het ontwikkelen van zowel creativiteit 

als digitale vaardigheden, wordt mediakunst nog weinig binnen cultuureducatie 

ingezet.  

 

In dit onderzoek geef ik antwoord op de vraag hoe mediakunst beter gebruikt kan 

worden als middel voor creativiteitsontwikkeling binnen de cultuureducatie. Ik 

spits die vraag toe op het primair onderwijs (PO). Ten eerste omdat daar de 

generatie zit waarvoor 21e eeuwse vaardigheden het meeste op van toepassing is; 

deze moet goed voorbereid en vaardig zijn voor de toekomst. Ten tweede omdat 

ik zelf goed bekend ben met het PO, o.a. omdat ik er als docent werkzaam ben in 

het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.  

 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de praktijk van 

groepsleerkrachten in het PO in de provincie Utrecht, wat betreft de inzet van 

digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling. Dat beeld wordt uitgesplitst in   

visie, didactische vaardigheden, leermiddel en infrastructuur, de vier bouwstenen 

van Vier in Balans (Kennisnet, 2015a). Meer over Vier in Balans in 2.6.  

 

Het inzicht dat dit onderzoek oplevert geeft aanknopingspunten voor een 

beleidsaanbeveling aan de opdrachtgever over hoe de inzet van mediakunst kan 

worden verbeterd.  
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1.4 Begrippenkader 

Een aantal begrippen in deze scriptie, zoals creativiteit, Vier in Balans en 21e 

eeuwse vaardigheden, is met een beknopte toelichting opgenomen in een 

Begrippenkader (Bijlage 1).   

 

1.5 Praktische relevantie 

Dit onderzoek verschaft de opdrachtgever informatie om het aanbod van 

mediakunst (als middel tot creativiteitsontwikkeling) beter te kunnen afstemmen 

op de praktijksituatie van PO scholen. De aanbevelingen zijn - in beperkte mate - 

ook toepasbaar in andere regio’s, voor vergelijkbare instellingen.  Dat maakt het 

onderzoek praktisch relevant.  

 

Het onderzoek is ook van strategisch belang voor de opdrachtgever, gezien de 

accenten die de Provincie Utrecht noemt voor de nieuwe beleidsplanperiode. 

Daarbij benadrukt de provincie het belang van research and development voor 

culturele instellingen (investeren in onderzoek en ontwikkeling), dat kan bijdragen 

aan het versterken van draagvlak en het realiseren van doelen (Provincie Utrecht, 

2015). Twee van de vijf genoemde Beleidsaccenten sluiten direct aan op 

onderzoek naar creativiteitsontwikkeling en mediakunst, namelijk het accent op  

kennis en ontwikkeling, en het accent op taalvaardigheid en digitale vaardigheid.  

 

In het kader van dat laatste werkt Kunst Centraal nauw samen met BISC, het 

Bibliotheek ServiceCentrum, dat in hetzelfde pand is gevestigd. 

 

1.6 Theoretische relevantie  

De theoretische relevantie is beperkt. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe ICT 

in het onderwijs werkt en werkzaam is, maar niet zozeer met de focus op 

mediakunst. Wellicht kan het resultaat wel bijdragen aan meer zicht op de 

motivatiefactoren van innovatieve leerkrachten, een promotieonderzoek dat 

momenteel wordt uitgevoerd bij het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Meewis, in druk).  

Het onderzoek kan wel theorievormend zijn in praktische zin, omdat het de 

voedingsbodem schetst van de voorwaardenscheppende sfeer waarin mediakunst 

werkzaam moet zijn.  

 

1.7 Hypothese 

Dat scholen onbekend zijn met mediakunst is bekend, zodat ik daar niet naar hoef 

te vragen. Daarom vraag ik in dit onderzoek juist naar aspecten die bepalend zijn 

voor een effectieve inzet van digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling. Ik 

verwacht daarbij het volgende aan te treffen:  

 

 Binnen scholen wordt vooral praktisch gewerkt met digitale middelen, waarbij 

de schoolvisie een rol op de achtergrond speelt.   

 De verschillende begrippen rond creativiteitsontwikkeling en de inzet van 

digitale middelen worden losjes gebruikt.  

 De vaardigheden van leerkrachten in het werken met digitale middelen zijn 

behoorlijk op peil, in het PO werkt men immers al jaren met ICT.  

 De infrastructuur op school is aardig op peil, met behoorlijk wat apparatuur 

en veel digitale leermiddelen.    
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2.  Theorie en achtergrond 
 
 

2.1  Wat is er bestudeerd en waarom?  

Wat is mediakunst eigenlijk? Wat zijn de relevante begrippen in dit verband en 

wat is een bruikbaar kader om mediakunst mee te benaderen? In dit hoofdstuk 

schets ik op basis van literatuuronderzoek de context van mijn veldonderzoek. De 

wijze waarop verwante begrippen worden gehanteerd, en de invulling die het 

onderwijs aan creativiteit geeft is relevant om de uitkomst van het veldonderzoek 

te kunnen duiden voor wat betreft de positie die mediakunst in kan nemen.    

 

In paragraaf 2.2 verken ik het begrip creativiteit, vanuit het belang dat aan 

creativiteit en innovatie wordt toegekend voor verandering en vernieuwing. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen creativiteit met een grote c en een 

kleine c.  

In paragraaf 2.3 kijk ik hoe creativiteit in de context van het onderwijs wordt 

gebruikt. De disruptieve kant komt aan bod, net als de koppeling met talent en 

passie.  

In paragraaf 2.4 beschrijf ik mediakunst, als toepassing op het snijvlak van 

digitalisering en creativiteit, dat veel in zich heeft om op eigentijdse wijze 

creativiteitsontwikkeling aan te jagen, maar een grote onbekende is. 

In paragraaf 2.5 geef ik aan waarom, tussen alle handvatten en schema’s die de 

ronde doen, het D21 onderzoek een goed vertrekpunt is voor scholen om 

creativiteitsontwikkeling te verankeren.  

Van praktijk naar strategie is nog een lange weg, vandaar dat ik in paragaaf 2.6 

het Vier in Balans-model toelicht, dat ons praktische handvatten geeft om digitale 

middelen in de praktijk sturing te geven. Dit model is gebruikt als kader voor de  

vraaggesprekken met de respondenten in dit onderzoek. 

Hoe de praktijk eruit ziet waarin creativiteitsontwikkeling en mediakunst worden 

ingezet, is te lezen in de paragraaf 2.7 waarin ik een beeld schets van Kunst 

Centraal, en hoe deze instelling beide begrippen hanteert. Dit geeft de lezer een 

praktisch beeld van het werkveld, en verklaart een aantal begrippen en diensten 

die hierin de ronde doen (en ook in deze scriptie genoemd worden).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediakunst: the screaming room. 
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2.2 Creativiteit en innovatie: het verband, het verschil  

Wat heeft de toekomst nodig?  

De digitalisering en globalisering veranderen onze wereld sterker dan ooit, met 

grote sociale, culturele en economische consequenties. De toekomst lijkt minder  

grijpbaar en stuurbaar dan voorheen.  De samenleving verwacht dat iedereen heel 

verantwoordelijk zelf richting geeft aan werk, loopbaan en ontwikkeling. Burgers 

van nu moeten voorbereid zijn op nieuwe kansen en mogelijkheden, in staat om 

creatief in te spelen op veranderingen van onze tijd. Jongeren hebben daar 21e 

eeuwse vaardigheden voor nodig, een conceptueel model dat een paar jaar uit 

acht, maar sinds februari 2016 uit elf vaardigheden bestaat zoals zelfregulering, 

samenwerken, mediawijsheid, communiceren en creatief denken (voorheen 

‘creativiteit’) (Kennisnet, 2016c). Creatief denken en creativiteit lijken een 

sleutelrol te spelen om grip op een onbestemde toekomst te krijgen. Maar waarom 

eigenlijk, en wat is het?  

 

Creativiteit wordt vaak in één adem genoemd met het begrip innovatie. 

Bijvoorbeeld in de beschrijving van het Ministerie van EZ over het belang van de 

Creatieve Sector, als één van de negen topsectoren die zijn aangewezen om 

ervoor te zorgen dat creatief Nederland in 2020 nummer 1 van Europa is 

(Smithuijsen & Van der Leden, 2013). In de competitie met het buitenland is 

kenniswerk inmiddels voorbijgestreefd door de creatieve sector, waarin de 

banengroei sneller gaat dan in de economie als geheel (Rutten, 2013). Vanuit 

economisch perspectief is creativiteit de basis van goede ideeën die tot innovatie 

moet leiden, de aanjager van noodzakelijk geacht innoverend vermogen.  In 

Platform Onderwijs 2032 (2015), een advies aan het kabinet over het onderwijs 

van de toekomst, wordt die koppeling ook gemaakt, waarbij onderwijs de 

creativiteit en nieuwsgierigheid dient te prikkelen voor maatschappelijke 

vraagstukken die vragen om innovatieve oplossingen uit verschillende 

vakgebieden. In die context wordt de ‘creatieve klasse’  (Florida, 2002) inmiddels 

gezien als cruciale factor die de innovatie realiseert om wereldwijd slagvaardig te 

kunnen opereren, maar voor het onderwijs kan dat perspectief net iets te ver 

klinken. Creativiteit gaat over het kunnen scheppen van nieuwe conceptuele 

ruimten, wat  bij zowel volwassenen als kinderen een proces inhoudt waarin 

verkenning en evaluatie essentieel zijn (Boden, 1991). Maar dat proces kan zowel 

heel klein en persoonlijk zijn, als heel groot en grensdoorbrekend.  

Het is goed om dat enorme verschil even nader te beschouwen. 

Creativiteit met een kleine en een grote c 

Alle mensen zijn op een bepaalde manier creatief, maar niet alle creativiteit is 

innovatief. Creativiteit en innovatie mogen dan vaak in combinatie met elkaar 

voorkomen, ze zijn niet elkaars synoniem. Beiden worden gekenmerkt door 

originaliteit, maar persoonlijke originaliteit is iets anders dan historische 

originaliteit (Boon, 2014). Een producent zal misschien een creatief ontwerpteam 

willen hebben, maar dan wel graag eentje dat ook met innoverende producten of 

diensten komt. Andersom zal een leerkracht in het PO niet snel het innoverend 

vermogen van een leerling willen bevorderen, maar wel diens creatieve 

vaardigheden. In dat verband stelt Csikszentmihalyi (1999) het type creativiteit 

dat iedereen heeft, dat we allemaal moeten proberen te verbeteren, voor als 

persoonlijke creativiteit met een kleine c, een belangrijk onderdeel van het 
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dagelijks leven. Creativiteit met een grote C daarentegen verandert een specifiek 

gebied (wiskunde, archeologie, schilderkunst) en doet zich voor als een 

afzonderlijk mens de symbolen van een gebied gebruikt om een nieuw inzicht te 

scheppen dat door het juiste arbeidsveld (conservatoren, bestuurders, docenten) 

wordt erkend, bewaard en herinnerd. Is dat eenmaal gebeurd, dan is de noviteit 

onderdeel van dat gebied geworden. Deze vorm van creativiteit is maar weinigen 

gegeven: het gaat hier om baanbrekende individuen die als pionier, deskundige of 

Nobelprijswinnaar erkenning genieten. Deze benadering van creativiteit komt 

meer overeen met gangbare definities van innovatie: “Innovatie is de ontwikkeling 

en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, 

productie- en distributieprocessen”.1 

 

Een aardig voorbeeld van het verschil tussen persoonlijke en innovatieve 

creativiteit zien we in de benaderingen van John Cleese (van Monty Python) en 

Fons Trompenaars (managementconsultant). Samen gaven ze een lezing over 

creativiteit, waarop Trompenaars het boek schreef ‘Creativiteit en innovatie - 

geïnspireerd door John Cleese’ (Trompenaars, 2007). Wie een lezing van Cleese 

over creativiteit op YouTube terugkijkt (Cleese, 2015) ziet deze een betoog 

houden over de wijze waarop je ruimte kunt scheppen voor persoonlijke 

creativiteit, waarbij hij en passant zijn bewondering uitspreekt  over het vermogen 

van Japanners om een open vergaderstructuur te scheppen die uitnodigt tot 

creativiteit.2 Het boek van Trompenaars gaat juist over dat aspect, hoe je 

bedrijven en internationale teams samenstelt en aanstuurt om een innovatieve 

bedrijfscultuur te organiseren. Hetzelfde vertrekpunt: de een uitgewerkt naar de 

persoonlijke ruimte, de ander naar de ruimte van het internationale bedrijfsleven.  

 

In het PO worden de begrippen innovatie en creativiteit ook gehanteerd, maar het 

zal duidelijk zijn dat de nadruk er meer ligt op de kleine, persoonlijke c, minder op 

innovatie. Toch zien we dat de combinatie van beide begrippen weleens doorslaat. 

Om strategische redenen is het immers verleidelijk om je ontvankelijk op te 

stellen voor de meer innovatie-gerichte economische agenda, zoals de overheid 

die hanteert. Zo signaleert de Vlaamse cultuur- en onderwijssocioloog 

Vanherwegen (2015) in een reactie op de nieuwe conceptnota Deeltijds 

Kunstonderwijs (DKO) dat “De nota wordt namelijk ingeleid met het bekende 

'creativiteit en innovatie' mantra … dat we met het oog op economische innovatie 

en creativiteit moeten blijven investeren in kunst- en cultuuronderwijs”. Om 

vervolgens fijntjes op te merken dat de conceptnota in kwestie een OESO studie 

uit 2013 citeert, die uitdrukkelijk benadrukt dat voor die stelling weinig bewijs is.   

 

2.3 Creativiteit en talentontwikkeling in het onderwijs  

Voor onderwijs mag het dan vooral draaien om creativiteit met een kleine c, maar  

er is wereldwijd allerminst consensus over wat creativiteit dan precies is. In het 

tijdschrift Kunstzone stipt  Zocca (2010) het bestaan aan van talloze  

begripsdefinities, met die van Amabile, Fromm, Gardner en Rhodes als bijzondere, 

terwijl de Amerikaanse creativiteitsdeskundige Treffinger een boek samenstelde 

van ruim honderd definities van creatief en kritisch denken (1996). Het is niet 

zinvol die hier allemaal de revue te laten passeren, onder meer omdat het SLO 

(nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) creativiteit voor het onderwijs 

                                                                 
1 Economische Begrippen 2015, geraadpleegd op 31 december 2015 via http://www.economische-begrippen.nl 
2 Het videofragment over Japanners begint op 28:15.  
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al definieert, in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden: “Creativiteit: Nieuwe 

ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren” (SLO, 2015).  

Het is opmerkelijk hoe deze compacte definitie kan verschillen met de beleving in 

het onderwijs. Fontys docentenopleider Verouden (2015) onderzocht hoe 

docenten in de bètavakken over creativiteit denken. Daaruit bleek dat men daar 

vooral een mythisch beeld van heeft, van een individueel talent (of een gave), dat 

men sterk associeert met intuïtie en verwondering, en waarvoor samenwerken en 

analyserend vermogen laag scoort als voorwaardelijke factor. Terwijl ‘kunnen 

analyseren’ toch vrij prominent genoemd wordt in de definitie van het SLO. 

Wellicht dat de veelzijdigheid van het begrip (en het oude, hardnekkige mythische 

beeld ervan) de reden is dat creativiteit zich lastig in de onderwijspraktijk laat 

verankeren, ondanks het maatschappelijk belang dat eraan wordt toegeschreven. 

Het SLO merkt op (2015), dat uit eigen casestudies blijkt dat de aandacht in het 

onderwijs voor 21e eeuwse vaardigheden over het algemeen niet zo 

gestructureerd is. Een analyse van leermiddelen toont daarbij aan dat deze 

vaardigheden in lesmethoden weinig substantieel en systematisch aan de orde 

komen. Scholen zeggen vaak dat ze het al lang doen, maar dus niet altijd 

doelgericht en systematisch (Sardes, 2015). Het SLO stelt dat de meerderheid van 

de leraren zich onvoldoende toegerust voelt om de vaardigheden vorm te geven in 

het onderwijs, waarbij men aangeeft behoefte te hebben aan houvast, vooral in de 

vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen op school aan de slag met Brikki voor groep 1-2. 
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Disruptive innovation 

Interessant is hoe het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 

(LKCA) zich uitspreekt over het onderwerp. In kwestie 2 van de 18 Kwesties in 

‘Cultuur in de kanteling’, de strategische verkenning cultuureducatie en actieve 

cultuurparticipatie (LKCA, 2015), stipt het een duistere, vernietigende kant aan 

van het fenomeen. Het volgende is te lezen onder de vraag ‘21st century skills of 

Bildung?’: 

  

Creatief en innovatief heeft de connotatie van verstorend of ontwrichtend te zijn, 

het afschudden van de culturele bagage, van cutting edge en hier en nu. Bildung 

vraagt om kennis van het voorafgaande en begrip van de eigen cultuur in relatie tot 

andere culturen. Het vormt en bevestigt identiteiten zowel van het individu als van 

de groep. Dus: moet het cultuuronderwijs bevestigend of verstorend zijn? (LKCA, 

2015, p. 26) 

 

Niks vooruitgang en vernieuwing, maar verstoring en ontwrichting. De term 

‘verstorend’ duikt regelmatig op als de begrippen innovatie en creativiteit ter 

sprake komen. In dat verband introduceerde Christensen (1997) het begrip 

‘disruptive innovation’, wat inhoudt dat als bedrijven onvoldoende anticiperen op 

veranderingen, of deze niet zelf in gang zetten, ze het risico lopen in korte tijd ten 

onder te gaan. Als grote aanjager van deze ontwikkeling geldt de digitalisering, 

dat ook door de Raad voor Cultuur als ‘game changer’ wordt gezien in haar 

verkenning van de actuele stand van zaken in cultureel Nederland (2014). De 

digitalisering heeft zo’n invloed op het maakproces, de distributie, de toegang tot 

artistieke producten, verdienmodellen, aanbod, vorm, auteursrecht en ons denken 

over authenticiteit, dat de impact ervan volgens de Raad moeilijk kan worden 

overschat.  

 

Talent en passie 

Het onderwijs heeft inmiddels een ander begrippenpaar omarmd dat in de context 

van educatie beter lijkt aan te sluiten op creativiteit: talent en passie. Met name 

het gedachtengoed van Sir Ken Robinson wordt breed gedragen door zijn 

overtuigende onderbouwing van het belang van beide begrippen. Robinson (2009) 

stelt dat ons onderwijs nog is ingericht op de eisen van een andere economische 

tijd - het industriële tijdperk – die intelligentie en vaardigheden op een andere 

manier waardeerde dan nu wenselijk is. Onderwijs werkt daardoor verstikkend op 

de capaciteit die jonge mensen in de 21e eeuw nodig hebben, namelijk het 

vermogen tot creatief denken. Wie zijn talent en passie weet te ontdekken en voor 

zijn verbeeldingskracht weet in te zetten, kan ons volgens Robinson niet alleen 

brengen naar nieuwe bestemmingen. Die wordt daar ook een gelukkiger mens 

van. Gelukkige mensen die de toekomst aankunnen. Talentontwikkeling heeft een 

behoorlijke vlucht in het onderwijs genomen.  

 

2.4  Mediakunst: het beste van twee werelden  

Al die talenten en passies hebben er de laatste twintig jaar een omvangrijk 

eigentijds gebied bijgekregen om zich in te ontwikkelen: de digitale cultuur. Door 

de digitalisering kwamen halverwege de jaren tachtig betaalbare computers 

binnen ieders bereik (Van Eeden, 2002). In de kantoor- en thuissituatie leverde 

dat vernieuwende manieren van werken op rond onder meer boekhouding en 

tekstverwerking, maar het nieuwe gereedschap vond ook zijn weg naar creatief en 

kunstzinnig gebruik. Digitaal materiaal laat zich gemakkelijk manipuleren, 

uitwisselen en combineren, wat verandering van werkwijzen opleverde binnen 
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fotografie, vormgeving, geluidsbewerking en muziek, maar ook multimedia 

mogelijk maakte: beeld en geluid, tekst en geluid, interactiviteit, computergames. 

 

Het tempo van de digitalisering bleef hoog, wat ook binnen de cultuureducatie 

goed merkbaar was. De nieuwe technologie leverde krachtige middelen op voor 

productie, participatie en communicatie, en veranderde de kunstpraktijk zowel in  

werkwijze als in eindresultaat. De nieuwe digitale kunstvormen zoals gamedesign, 

webdesign en mediakunst ontwikkelden zich eveneens in hoog tempo. Door het 

snel veranderende medialandschap is er voor mediakunst (de ‘eigen’ kunstvorm 

van nieuwe media) geen eenduidige definitie, zelfs geen echt eenduidige term. 

Verzamelnamen als ‘digitale kunst’, ‘digital art’, çomputerkunst’, 

‘multimediakunst’, en ‘interactieve kunst’ worden vaak door elkaar gebezigd (Tribe 

& Jana, 2009). V2 Instituut voor de instabiele media (Rotterdam) hanteert al 

jaren de term ‘elektronische kunst’, en merkt over de term mediakunst op dat wat 

in de jaren zeventig als videokunst begon, tegenwoordig mediakunst heet, met de 

verrassende implicatie dat er ook kunst is die geen gebruik maakt van media. 

(Mulder & Post,2000, p 7). De term ‘media’ is ons mediatijdperk een veelzijdig, 

maar daardoor ook wel verwarrend begrip geworden. Binnen de cultuureducatie 

gebruikt ‘Cultuur in de spiegel’ bijvoorbeeld het begrip ‘media’ als ‘dragers van 

cultuur’, waaronder voorwerpen, het lichaam en taal vallen. Dat dat verwarrend 

kan werken, geven ook de schrijvers al aan (Van Heusden et al., p 15). De 

volgende werkdefinitie uit de Quickscan Mediakunst, het aanbodoverzicht van 

mediakunst, is goed bruikbaar:  

 

Mediakunst: het aanwenden bij kunstproductie van recentelijk ontwikkelde 

technologie zoals tablets, mobiele telefonie, computer- en videogames, 

touchscreens, gps-systeem, kortom de totale informatietechnologie (Kunst 

Centraal, 2015a, p3).  

 

In mediakunst komen veel kwaliteiten samen die een goed aanknopingspunt 

bieden voor eigentijdse kunsteducatie: het gebruik van digitale technologie, de 

mogelijkheden tot receptieve, reflectieve en actieve kunstbeoefening, aansluiting 

bij de actuele belevingswereld, mogelijkheden tot creatieve ontwikkeling en het 

stimuleren van een onderzoekende houding. Mediakunst lijkt daarmee een zeer 

geschikte kunstvorm om ambities binnen kunst- en cultuureducatie rond 

creativiteitsontwikkeling te realiseren. Maar in de praktijk blijkt dat niet zoveel te 

gebeuren.  

 

Mediakunst is geen gemeengoed 

Mediakunst is bijzonder geschikt voor cultuureducatie, niet alleen omdat het laat 

zien hoe je met eigentijdse middelen kunt ontwerpen, maar ook omdat het sterk 

uitnodigt tot interactie. Irene de Jong, projectleider mediakunst zegt daarover:  

 

Het zit niet weggestopt in een museum waar je er alleen naar mag kijken. Het is 

overal, op het internet, op straat, op festivals en op je mobiele telefoon. Het is 

onderdeel van ons leven en dat van kinderen. Mediakunst houdt zich niet aan 

kaders van kunstdisciplines, codes als ‘niet aanraken’ (De Heer, 2014).  

 

Met eigentijdse technologie is vaak iets te maken dat verandert, reageert, 

beweegt, of zich niet in een enkele oogopslag prijsgeeft. Daardoor stimuleert het 

sterk een onderzoekende houding.  
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De waarde van mediakunst wordt ook ingezien door het Fonds van 

Cultuurparticipatie (FvC), dat begin 2015 opdracht gaf QuickScans te 

vervaardigen van succesvolle projecten met mediakunst in het PO (Kunst Centraal 

2015a, 2025b). De Quickscans zijn bedoeld als aanzet voor een 

beoordelingsleidraad en beleidsaanbevelingen, om educatieve mediakunst te 

stimuleren. Want van het FvC mag daar best meer gebruik van worden gemaakt, 

omdat mediakunst voor een goede aansluiting kan zorgen doordat nieuwe media 

dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan. Toch neemt mediakunst slechts 

een marginale plaats in binnen het programma van Cultuureducatie met Kwaliteit, 

hooguit 5% (Kunst Centraal, 2015b, p 3).  

In het nieuwe Beleidsplan voor 2017-2020 (Fonds voor Cultuureducatie, 2016) 

noemt het FvC mediakunst wederom, als onderwerp voor meer ruimte en 

experiment. Het benadrukt dat in een wereld die gedomineerd wordt door 

informatie en beelden, er binnen cultuureducatie maar weinig aanbod is van 

media-educatie dat vanuit een kunstzinnige invalshoek inspeelt op de digitale 

wereld waarin kinderen opgroeien. Het FvC geeft daarbij aan extra te willen 

inzetten op educatie op het gebied van mediakunst en cultureel erfgoed, door 

gerichte stimulering in innovatief aanbod van culturele instellingen.  

 

Het bijzondere karakter van mediakunst wordt dus wel herkend, waarbij 

beleidsmatig en financieel ruimte ontstaat om ontwikkelingen te stimuleren. Een 

goede aanleiding om eens te kijken naar het draagvlak voor moderne technologie 

in het onderwijs, het onderwerp van dit onderzoek.  

 

2.5  Een model voor de langere termijn: D21 

 Wie de vaardigheden voor de toekomst in het eigen onderwijs wil verankeren, 

vindt in de literatuur talloze modellen en concepten. Zo komt de Amerikaanse 

psycholoog Gardner (die in 1983 het begrip meervoudige intelligentie 

introduceerde) tot zijn concept van ‘5 minds for the future’ (Gardner, 2008), 

waarin hij vijf eigenschappen van de menselijke geest benoemt die, wanneer in 

samenhang gebruikt, ons in staat stellen te functioneren in een diverse wereld: de 

Disciplined, Synthesising, Creating, Respectful en Ethical Mind. Designer-adviseur 

Neumeier komt met een model van vijf cruciale vaardigheden (metaskills) die we 

moeten ontwikkelen om in een tijdperk van robotica uit te stijgen boven 

automatiseerbare competenties: feeling, seeing, dreaming, making en learning 

(Neumeier, 2013). En in zijn betoog over wat de nieuwe generatie ‘Homo 

Zappiens’ nodig heeft om op te groeien, te leven en te werken in een digitaal 

tijdperk noemt Wim Veen (hoogleraar educatie en technologie) de zeven principes 

voor motiverend onderwijs als basis: vertrouwen, uitdaging, zelfsturing, 

relevantie, immersie, passie en talent (Veen, 2009).  

 Met een keur aan modellen die richting kunnen geven aan onderwijsverandering is 

het lastig om strategische keuzes te maken. Zo’n keuze begint al met de 

overweging ‘alles op de schop’ of ‘stapje voor stapje veranderen’. Twynstra Gudde 

(management consultants) onderscheidt daarbij vijf ideaaltypische aanpakken 

voor organisaties: de knelpuntgerichte, de conventionele, de breakthrough en de 

co-evolutie aanpak, benamingen die eigenlijk al voor zichzelf spreken (Dekker et 

al., 2000). Maar scholen PO, die sinds enige jaren deels zelf verantwoordelijk zijn 

voor vernieuwing, zijn vaak niet goed in staat tot adoptie (het proces van 

besluitvorming voor een bepaalde vernieuwing) en implementatie  (het kiezen van 

de wijze van verandering), blijkt uit de Innovatiemonitor Primair Onderwijs 
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(Emmelot, Ledoux & Van der Veen, 2008). Situaties waarin dat niet goed lukt, 

zouden veel baat hebben bij ‘coaching on the job’, handvatten en best practices.  

 

Scholen die handvatten en best practices zoeken om zich te oriënteren op de 

invulling en aansturing van de eigen onderwijsverandering, kunnen heel wat 

hebben aan de resultaten van het onderzoek D21 (Didactiek in de 21e eeuw) dat 

tijdens deze onderzoeksperiode werd gepresenteerd, in maart 2016 (Lutters, 

2015; Potters, 2016a, 2016b; Potters, Hulshof-Greving & Scheepers 2016). Het 

Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van Hogeschool Windesheim 

verrichtte daarin zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar de werkzame 

relatie tussen schoolvisie, cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden, waarbij 

het onder andere concludeert dat innovatie begint bij de constatering dat 

creativiteit de verbindende factor is tussen 21e eeuwse vaardigheden, 

cultuureducatie en primair onderwijs. Bij het onderzoeken van ‘best practices’ 

komen de onderzoekers tot drie profielen waarop dit in de praktijk is gebracht: de 

co-creërende school, de holistische school en de onderzoekende school. Voor 

scholen (en hun partners) die zich willen beraden op de wijze waarop ze het 

onderwijs voor de toekomst willen inrichten, en wat daarvoor als modellen en 

werkwijze als grondslag kan worden gehanteerd, lijkt dit een degelijk vertrekpunt 

voor oriëntatie.  

 

2.6   Een model voor de strategie: Vier in Balans  

Zo’n lijn naar de toekomst uitzetten is een kwestie van lange adem. In de 

tussentijd zijn er ook keuzes te maken voor de korte of middellange termijn. Voor 

de strategische inzet van digitale middelen komt dan het Vier in Balans-model 

goed van pas, ontwikkeld door Kennisnet, de publieke organisatie voor ICT en 

onderwijs. Het verzamelt en verspreid informatie over hoe ICT effectief ingezet 

kan worden, waarbij men stelt dat het om diverse redenen noodzakelijk is dat 

toekomstige generaties goed worden voorbereid op het gebruik van ICT 

(Kennisnet, 2015a). In de eerste plaats omdat een groot deel van het leven van 

de leeftijdsgroep tot 18 jaar wordt bepaald door mediagebruik. Dat zijn intensieve 

gebruikers, die zo’n zeven tot negen per dag actief zijn met digitale media. Ten 

tweede omdat nieuwe beroepen andere (ICT-gerelateerde) vaardigheden vragen, 

en ten derde omdat scholen graag willen dat elke leerling de mogelijkheid krijgt 

zijn of haar talenten te ontplooien, iets waar ICT goed bij van pas kan komen. De 

vraag is dus niet meer óf ICT ingezet wordt, maar hóe het wordt ingezet om de 

ambities van een school te helpen realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vier in Balans-model met de vier randvoorwaarden.  

Voor een versie met toelichting zie Bijlage 10. 
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De inzet van ICT is daarmee een strategische kwestie geworden, die goed kan 

worden benaderd vanuit het model Vier in Balans. Dat beschrijft de voorwaarden 

die nodig zijn voor succesvol gebruik, namelijk het vinden van een balans tussen 

de vier randvoorwaarden visie, deskundigheid, inhoud en toepassing, 

infrastructuur. Pas als die randvoorwaarden – de bouwstenen – met elkaar in 

balans zijn kan de gewenste opbrengst bereikt worden (Kennisnet, 2015a). Het 

effectief organiseren van een dergelijk innovatieproces blijkt maar al te vaak 

complexer dan men vooraf inschat. Kennisnet stelt jaarlijks een beeld van de 

stand van zaken samen. De Vier in Balans monitor 2015 (Kennisnet, 2015b) werd 

samengesteld op basis van gegevens van ruim duizend leraren en bijna 

vierhonderd managers uit PO, VO en MBO. Omdat de SLO ook digitaal 

leermateriaal onderzoekt in het kader van de Leermiddelenmonitor, werken 

Kennisnet en SLO sinds 2013 samen, zijn definities en onderzoeksvragen op 

elkaar afgestemd en waar mogelijk met elkaar vergeleken.  

 

Voor dit onderzoek is Vier in Balans als kader gebruikt voor het opstellen van de 

vragen die inzicht moeten geven in de beleving van de inzet van digitale middelen 

voor creativiteitsontwikkeling in scholen van de provincie Utrecht. Een vergelijking 

van de resultaten van dit onderzoek met die uit de Vier in Balans monitor 2015 

kan de moeite waard zijn, maar zou te ver voeren in dit kader. Daarvoor is Vier in 

Balans te omvangrijk, en verschilt de opzet ervan te zeer met die van dit 

onderzoek.   

 

2.7  Kunst Centraal: mediakunst en creativiteitsontwikkeling 

Hoe ziet de praktijk van mediakunst en creativiteitsontwikkeling in het 

onderzochte werkveld eruit? Voor de provinciale expertorganisatie Kunst Centraal 

is creativiteitsontwikkeling het hart van cultuureducatie (www.kunstcentraal.nl). 

Men ziet cultuureducatie als versterker van de creatieve kracht van kinderen, dat 

mogelijkheden geeft om te leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Het 

levert een bijdrage aan de vormende taak van het onderwijs en legt een basis 

voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie als hulpmiddel dus, 

om te leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel veranderende 

maatschappij. Het draagt bij aan de ontwikkeling van leergebied overstijgende 

vaardigheden zoals analyseren, reflecteren en creëren. Cultuureducatie in het 

onderwijs maakt tevens kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen die dat van  

huis uit niet meekrijgen.  

 

Als bemiddelaar voor cultuureducatie in de provincie Utrecht (met uitzondering 

van de steden Amersfoort en Utrecht) werkt Kunst Centraal met en voor circa 

90% van de ongeveer 400 scholen in het PO, samen met veel andere culturele 

partijen zoals kunstencentra, bibliotheken, musea, professionele kunstenaars en 

landschapsorganisaties. Het Kunstmenu en het Cultuurprogramma zijn allebei 

structurele, meerjarige programma’s. In het Cultuurprogramma (een 

samenwerkingsverband met Landschap Erfgoed Utrecht) beleven leerlingen hun 

lokale culturele omgeving en leren ze daar betekenis aan te geven. Aan het 

Kunstmenu nemen 231 scholen deel (57% van het totaal), waarbij elk van de 

43.731 leerlingen in 15 gemeenten ieder jaar een keer professionele kunst 

ervaart. De programmering bestrijkt de hele school van groep 1 t/m 8, zodat een 

doorgaande lijn is gewaarborgd (www.kunstcentraal.nl).  
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Mediakunst neemt in het Kunstmenu een vaste plaats in, naast de andere 

kunstdisciplines. Het is één van de twee speerpunten voor deze 

beleidsplanperiode. Door mediakunst ervaren leerlingen wat je kunt vormgeven 

met de middelen van deze tijd, wat inspirerend en stimulerend werkt. Kunst 

Centraal kan het goed verbinden met creativiteitsontwikkeling, de kern van het 

werk. Hierover voerde ik gesprekken met twee medewerkers: Irene de Jong, die 

als projectleider nieuwe media een centrale rol speelt in mediakunst, en Jos Bol, 

die als projectleider advies en expertise vaak scholen adviseert hoe 

creativiteitsontwikkeling aangestuurd en verankerd kan worden in het onderwijs.  

 

Talentontwikkeling en creativiteitsontwikkeling liggen dicht bij elkaar, lopen in 

elkaar over. Bol verwoordt dat zo:  

 

Talent gaat vooral over bij welke vorm van kunsten je affiniteit ligt, en over aanleg. 

De kern is dat je probeert de creativiteit bij leerlingen te ontdekken, of dat ze bij 

zichzelf ontdekken waar hun talenten liggen, binnen welke kunstvakken. Dat is een 

van de eerste kerndoelen ook van kunsteducatie, het uitdrukken van gevoelens en 

ervaringen middels de kunsten. Om dat goed te kunnen doen moet je creatief zijn 

(persoonlijke mededeling, 12 april 2016).  

 

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit loopt een driejarig 

begeleidingstraject van Kunst Centraal, waaraan 66 scholen gericht werken aan 

het aansturen van creativiteit in het onderwijs. Dat doen ze in teamtrainingen, 

training op kunstdisciplines of op andere wijze. Het idee is dat creativiteit iets is 

dat op veel vakken van toepassing is, in het hele leren. Bol: “Wij zeggen in 

principe, creativiteit is een brede, cognitieve eigenschap die je altijd kan inzetten. 

We koppelen het niet puur aan de kunstvakken”. Als scholen benoemen welke 

aspecten ze hierin voor hun onderwijs belangrijk vinden, hoort Bol een aantal 

begrippen vaker terugkomen: ”Brede ontwikkeling, dat hoor je vaak. 

Samenwerken, en onderzoekend leren. Onderzoeksvaardigheden is een hele 

belangrijke voor ze” (persoonlijke mededeling, 12 april 2016). 

 

Juist op dat aspect biedt mediakunst zo’n mooi aanknopingspunt. Het is spannend 

om te ontdekken hoe nieuwe technologie nieuwe vormen mogelijk maakt van 

kunst, interactie, samenwerking en expressie. Dat nieuwe techniek zeer tot de 

verbeelding spreekt van de jongste generaties versterkt die aantrekkingskracht 

nog meer. Maar geschikte mediakunst is meer dan alleen nieuwe technologie in 

een uitdagend jasje. Irene de Jong:  

 

Dat vinden we te weinig. Wij maken van de toepassing ook een educatief, beeldend 

ding. Met een aanleiding om ermee aan de slag te gaan, een verhaal eromheen, 

werkvormen voor groepen. Dat is iets wat de kunstenaar niet zomaar bedenkt 

(persoonlijke mededeling, 21 april 2016).  

 

Het is mediakunst, maar scholen zeggen dan dat ze hebben geschilderd met licht, 

of een track gecomponeerd. Ze herkennen mediakunst niet als een kunstvorm, 

maar als iets dat je doet. Dat maakt mediakunst ook relatief onbekend.  
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Scholen vragen er dus niet zo snel rechtstreeks naar. De Jong:  

 

Het is niet zo dat scholen bij ons komen, nu willen we echt iets met mediakunst. Ze 

weten ook niet hoe die nieuwe technieken in de kunst worden ingezet. Dat zoiets 

ook een bepaalde manier van werken oplevert, zoals delen en samenwerken, dat 

het ook gaat over zaken als eigenaarschap. Maar als je niet weet dat het er is, ga je 

er ook niet om vragen (persoonlijke mededeling, 21 april 2016). 

 

Mediakunst heeft dus veel te bieden, maar is relatief onbekend en tamelijk duur 

omdat het vaak gaat om speciale apparatuur die vervoerd en bediend moet 

worden, en er een educatieve context bij ontworpen moet worden. Consulent 

Harm Hofmans (Kunstbalie, Tilburg, zie ook 4.2) typeert deze vorm van kunst 

daarom als  ‘een verborgen parel’ (persoonlijke mededeling, 16 mei 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De iPad een nieuw palet – mediakunstproject voor groepen 5, 6, en 7 

Ontwikkelaar / uitvoerder: Renée Beurskens. 
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3 Onderzoeksvraag en methodiek 
 

3.1  Onderzoeksvraag en deelvragen 

Mediakunst biedt het onderwijs veel voordelen rond creativiteitsontwikkeling, 

maar de toepassing is zo goed als onbekend, duur en (soms) complex bij de 

uitvoering. De opdrachtgever wil dus weten hoe je mediakunst beter kunt 

positioneren zodat scholen de voordelen voor de eigen situatie beter herkennen.  

Om daarachter te komen wil dit onderzoek een beeld schetsen van de wijze 

waarop scholen nadenken over het gebruik van moderne technologie voor 

creativiteitsontwikkeling, hoe dat gebruik is verwoord in de visievorming, en wat 

men in de praktijk ervaart als voordeel en belemmering.  

 

De onderzoeksvraag 

 

Hoe kan Kunst Centraal mediakunst gebruiken als voertuig van eigentijdse 

creativiteitsontwikkeling op scholen in de provincie Utrecht? 

 

De deelvragen 

 

De onderzoeksvraag kan beantwoord worden met de antwoorden op de volgende 

deelvragen. Voor de vragen is het Vier in Balans-model als kader gebruikt.   

  

m.b.t. visie 

 Koppelen leerkrachten het gebruik van digitale middelen aan een schoolvisie? 

 Welke begrippen gebruiken ze daarbij?  

 Wat is de belangrijkste?  

 

m.b.t. vaardigheden 

 Hoe oordelen leerkrachten over de eigen digitale vaardigheden? 

 Wat is hun indruk van de digitale vaardigheden van collega’s? 

 Hoe schatten zij de digitale vaardigheden van kinderen in? 

 Hoe verloopt de transfer/overdracht van nieuwe kennis en vaardigheden 

m.b.t. digitale middelen in het team? 

 Waaraan heeft men behoefte, voor wat betreft scholing?  

 

m.b.t. leermiddelen en infrastructuur  

 Hoe ervaren leerkrachten het gebruik van digitale middelen voor 

creativiteitsontwikkeling? 

 Wat gaat goed? Wat gaat niet goed?   

 Hoe ervaren ze hierbij de basisvoorzieningen van school?   

 Waaraan heeft men behoefte?  

 

Algemeen 

 Geeft het beeld van de praktijksituatie inzichten die relevant zijn voor hoe 

mediakunst wordt aangeboden?  

 Geeft het beeld handvatten waarmee de inzet van mediakunst beter kan 

worden afgestemd op de onderwijsbehoefte?  

 Welke wensen zijn er over wat Kunst Centraal zou moeten  aanbieden rond 

digitale middelen en creativiteitsontwikkeling? 
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3.2  Afbakening 

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever die goed bekend is met 

zowel het PO als mediakunst. Daardoor is het onderzoek als volgt afgebakend:  

 Het onderzoek richt zich specifiek op mediakunst, een kunstvorm die draait 

om zowel creativiteitsontwikkeling, innovatie als digitale technologie.  

 Het te onderzoeken onderwijsgebied beperkt zich tot het primair onderwijs.  

 De regio die wordt onderzocht betreft uitsluitend scholen in de provincie 

Utrecht.  

 

3.3 Methode: soort onderzoek, ontwerp, instrumenten 

Soort onderzoek  

Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek, deels met het karakter van een 

marktonderzoek. Voor de opdrachtgever levert het strategische informatie op die 

van belang is voor de inzet van digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling in 

scholen PO in de provincie Utrecht. Het onderzoek verzamelt informatie die 

gebruikt wordt voor een beleidsadvies om mediakunst beter in de markt te 

kunnen positioneren.  

 

Ontwerp van het onderzoek 

Het onderzoek bestond uit zeven elkaar aanvullende onderdelen. 

 

a. Vraagarticulatie met de opdrachtgever 

De deelvragen zijn geformuleerd in overleg met de opdrachtgever. Om goed 

een groep respondenten te kunnen benoemen was focus in de vragen 

noodzakelijk. De tijd van mensen in het onderwijs voor vraaggesprekken is 

beperkt, zodat de vragenlijst to the point en compact werd (met Vier in Balans 

als onderlegger).  

 

b. Literatuuronderzoek 

Er is literatuur bestudeerd over het begrippenkader rond creativiteit, innovatie 

en digitalisering. Aanvullend is literatuur bestudeerd over mediakunst, 

creativiteitsontwikkeling, Vier in Balans, en het D21 onderzoeksverslag 

waarvan de presentatie in het kader van dit onderzoek werd bijgewoond.  

 

c. Kunst Centraal in beeld 

Om een beeld te krijgen van creativiteitsontwikkeling en mediakunst in de 

onderwijspraktijk van de opdrachtgever zijn interne documenten bestudeerd 

over onder andere het creatieve proces en is de website als bron gebruikt voor 

de missie, visie, producten en diensten. Met twee medewerkers die  betrokken 

zijn bij mediakunst en creativiteitsontwikkeling zijn gesprekken gevoerd.  

 

d. Wekelijks telefonisch overleg  

Nadat de respondentengroep en de inhoudelijke focus van het onderzoek was 

bepaald, vond in de periode maart en april wekelijks telefonisch overleg plaats 

met de opdrachtgever. In eerste instantie voor afstemming over het 

benaderen van de respondenten, in tweede instantie over het verloop van de 

gesprekken, en of dat verloop aanleiding gaf tot bijstelling.  

 

e. Vijf bijeenkomsten 

In het kader van dit onderzoek bezocht ik vijf bijeenkomsten.  
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1. Presentatie Mediakunst door de opdrachtgever aan afdeling cultuur van de 

provincie Utrecht en BISC (Bibliotheek ServiceCentrum), 17 december ’15. 

Strategisch overleg in Bunnik, waarbij de stand van zaken rond mediakunst 

werd gepresenteerd, en de beleidsaccenten voor de komende 

beleidsplanperiode werden doorgenomen.   

2. Bezoek cursusgroep audiovisueel, 28 januari ‘16 

Cursusavond in Bunnik, in het kader van Scholen in Talenten, het traject 

dat opdrachtgever voor scholen verzorgt voor verdieping op 

kunstdisciplines voor groepsleerkrachten. In dit geval was dat de groep 

voor de discipline AV (audiovisueel), die later als respondent voor het 

onderzoek is benaderd.  

3. 21e eeuwse vaardigheden informatiemiddag – Utrecht, 10 februari ’16. 

4. Mediawijsheid Middag – Soest, 16 maart ’16. 

De bijeenkomsten 3 en 4 waren informatiemiddagen voor scholen in 

Utrecht, die aansloten op het onderwerp (21e eeuwse vaardigheden, 

mediawijsheid). Ik bezocht ze om te observeren hoe de doelgroep op dit 

onderwerp wordt aangesproken en welke vragen men daarbij stelt.   

5. D 21 Slotcongres – Zwolle, 23 maart ’16 

Slotmanifestatie van het onderzoek D21, een breed onderzoek naar de 

verankering van creativiteit in het onderwijs. Het onderzoek is 

meegenomen in de literatuurstudie (paragraaf 2.5).  

 

  Verslagen van de bijeenkomsten zijn opgenomen als Bijlagen  4 t/m 8.  

 

f. Vraaggesprekken respondenten 

Er werd voor gekozen om de 23 deelnemers aan de AV-cursus te benaderen. 

Een belangrijke overweging daarbij was dat deze groep direct betrokken is bij 

creativiteitsontwikkeling met digitale middelen.   

 

g. Twee second opinions 

Aan twee deskundigen uit het werkveld is gevraagd in hoeverre het beeld dat 

uit de interviews met de respondenten spreekt, overeenkomt met hun beleving 

van het werkveld. 

 

 

 

 

De Tovernoot:  

een interactieve muziekcomputer  

in een holle boom.  
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Onderzoeksmethoden en instrumenten  

De kern van het veldonderzoek bestaat uit 15 interviews, uit een groep van 23 

benaderde personen. Deze interviews vormen een expertonderzoek, omdat de 

respondenten een sleutelrol vervullen bij de inzet van digitale middelen in hun 

school, maar geen Delphi-expertonderzoek in die zin dat in verband met de 

haalbaarheid in tijd er geen gelegenheid was om de geïnterviewden in meerdere 

rondes te laten reageren op het beeld dat uit de interviews ontstond. De functie 

van een tweede reactie op de verworven inzichten is ingevuld door het resultaat 

voor te leggen aan twee deskundigen (de second opinions) die vanuit een meer 

overkoepelende rol (beleid en ontwikkeling) naar het beeld konden kijken.  

 

 Veldonderzoek op basis van expertonderzoek 

Afzonderlijke interviews met 15 groepsleerkrachten die betrokken zijn bij de 

inzet van digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling. 

instrument: telefonisch halfgestructureerd interview (zie Bijlage 9 voor 

gebruikte vragenlijst en topics) 

 Expertgesprekken (second opinions) 

Gesprekken en mailwisseling met twee ervaringsdeskundigen. 

instrument: mailwisseling, telefonisch gesprek  

 Deskresearch 

Bestuderen van relevante literatuur.   

instrument: boeken, artikelen, beleidsdocumenten, websites 

 Observaties bijeenkomsten 

Voor het proeven van de sfeer, en te zien hoe in de periode van het 

veldonderzoek informatie over dit onderwerp door het werkveld gaat. 

instrument: bijwonen bijeenkomsten in het werkveld. Impressies van de 

bijeenkomsten zijn in de bijlagen 4 t/m 8 opgenomen. 

 

Een belangrijk instrument voor het onderzoek was de regelmatige terugkoppeling 

met de opdrachtgever voor afstemming en feedback. Met name gold dat voor de 

formulering van de onderzoeksdeelvragen, en de vragen voor de telefonische 

gesprekken. Dat zorgde ervoor dat het Vier in Balans-model daarvoor  

nadrukkelijk  als onderlegger is gebruikt.  

 

3.4  Respondenten: aantal, selectie, functie 

Het verzorgingsgebied van opdrachtgever Kunst Centraal bestaat uit ongeveer 

400 scholen PO in de provincie Utrecht. Deze groep scholen, en de mensen die er 

werken, is te beschouwen als de onderzoekspopulatie. Voor dit onderzoek is 

gekozen om een groep leerkrachten te benaderen die verspreid werken over 

verschillende scholen, en van wie verwacht mocht worden dat ze meer dan 

gemiddeld een beeld hebben van de praktijk van het werken met digitale 

middelen voor creativiteitsontwikkeling binnen de school. Het gaat daarbij om de 

leerkrachten die deelnemen aan de cursus AV (audiovisueel) binnen het traject 

‘Scholen in Talenten’. Leerkrachten van deelnemende scholen ontwikkelen zich in 

dat traject in een cultuurdiscipline naar voorkeur (o.a. drama, dans, erfgoed) om 

daarmee de creatieve kracht van de school te versterken. In de cursus av staat 

het creatieve gebruik van vooral digitale techniek centraal (foto, film, animatie), 

waarbij van de deelnemers wordt verwacht dat ze de nieuwe kennis en expertise 

binnen school verder verspreiden. Zij zullen dus meer dan andere leerkrachten 

weet hebben van wat de school op dat gebied ambieert, hoe dat is verankerd, en 

wat de praktische situatie is met betrekking tot de beschikbare middelen en de 

aanwezige vaardigheden binnen het team.  
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Omschrijving onderzoeksgroep: 

 23 groepsleerkrachten van scholen PO uit plaatsen verspreid over de provincie 

Utrecht. 

 Allen zijn deelnemers aan de (meerjarige) training AV van de opdrachtgever 

 

De respondentengroep is gebaseerd op een gerichte steekproef uit de 

onderzoekspopulatie. Die selectie is gebaseerd op theoretische overwegingen: 

 

 Door hun deelname aan deze training zijn de respondenten de beoogde 

specialist op het gebied van de discipline AV binnen de eigen school. 

 Als beoogd specialist worden ze geacht de nieuwe expertise verder uit te 

dragen en te verankeren binnen de eigen school. 

 De verwachting was dat ze om die reden meer dan gemiddeld op de hoogte 

zijn van en/of betrokken zijn bij de praktijk binnen de school rond dit 

onderwerp.  

 De respondenten zijn door hun deelname aan de training allemaal bekend, en 

waren dus relatief eenvoudig te benaderen.  

 De respondenten vormen een homogene groep doordat ze allemaal dezelfde 

training volgen. 

 Door hun deelname aan de av-cursus zijn de respondenten bekend met de 

opdrachtgever, zodat ze naar verwachting efficiënter over de aard en het 

belang van het onderzoek kunnen worden ingelicht.   

 

Om praktische redenen is gekozen voor telefonische interviews (afstand, tijd). 

Respondenten konden het gesprek eenvoudig tussen het werk door doen, op een 

rustig moment en een rustige plek in de school. Daarmee vond het gesprek ook 

plaats in de professionele context, niet in de privé-sfeer.  

 

3.5 Procedure en planning 

Het onderzoek vond plaats in de periode december 2015 - mei 2016. Na het 

vaststellen van de onderzoeksvraag en de selectie van respondenten (januari – 

februari) ontving de respondentengroep van Kunst Centraal begin maart per email 

een introductiemail voorafgaand aan de uitnodiging tot deelname (zie Bijlage 3). 

De respondenten werden erop gewezen dat men ook aan kon geven geen 

uitnodiging te willen ontvangen. Niemand maakte daar gebruik van.  

 

Een week later werd de mail verstuurd met de uitnodiging tot deelname (ook in 

Bijlage 3 te vinden). Daarin werd aangegeven dat met de respondenten contact 

zou worden opgenomen om een afspraak te maken voor een telefonisch 

vraaggesprek. Ook hier werd erop gewezen dat men kon laten weten niet mee te 

willen werken aan het onderzoek.  

 

 5 respondenten gaven aan niet te willen meedoen om diverse redenen: 

zwanger, net gestart met deze baan, tijdsdruk.  

 1 respondent verwees naar een collega die niet aan de av-cursus deelnam, 

maar beter op de hoogte zou zijn. Maar die collega zag geen nut in deelname. 

 

Met de overige 17 respondenten (een positieve respons van 73,9%) werden 

afspraken gemaakt voor een telefonisch vraaggesprek in de periode april – mei.  

Twee respondenten moesten die afspraak verschuiven, waarbij geen nieuwe 

datum binnen de onderzoeksperiode kon worden gevonden.  
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Uiteindelijk zijn 15 respondenten geïnterviewd. Met iedereen werd een 

vraaggesprek van ongeveer 25 minuten gevoerd. Van elk gesprek is een 

transcriptie gemaakt. Na analyse van de gegevens zijn de resultaten in mei 

voorgelegd aan twee deskundigen, met de vraag in hoeverre het geschetste beeld 

overeenkomt met hun ervaring. De opdrachtgever adviseerde bij de selectie van 

deze deskundigen, beide werkzaam rond de inzet van nieuwe media in het PO: 

Harm Hofmans, consulent kunsteducatie en Moniek Warmer, educatief ontwerper 

en adviseur in kunst en cultuur (zie ook 4.2).  

 

3.6 Analysemethoden  

Het hart van dit onderzoek vormen de vraaggesprekken met 15 respondenten. 

Vanwege het halfgestructureerde karakter zijn de gegevens daarvan niet zonder 

meer in een model bijeen te brengen en met elkaar in verband te brengen. Voor 

de kwalitatieve analyse is daarom de volgende werkwijze gevolgd.  

Transcripties 

Wat vertelden de respondenten precies?  

Van alle 15 gesprekken zijn transcripties gemaakt (op aanvraag in te zien – 

geanonimiseerd).  

 

Opdelen naar een Onderwerpentabel 

Wat zegt het materiaal?  

De teksten zijn uiteengerafeld door reacties en antwoorden bij elkaar te plaatsen 

in een tabelstructuur, onder gemeenschappelijke onderwerpen (codering). Het 

volledige bronmateriaal was uiteindelijk te rangschikken in een Onderwerpentabel 

met 16 items.   

 

Synthetisering 

Welk samenhangend beeld laat het materiaal bij elk onderwerp zien?  

Per onderwerp werd een samenvattende beschouwing geschreven die het 

waargenomen beeld beschrijft.  

 

 

ONDERWERPENTABEL 

1 Over de deelname van de school aan de AV-cursus. 

2 Over het delen van de opgedane kennis van deze cursus met de school.  

3 Over hoe men omschrijft wat creativiteit met digitale middelen oplevert.  

4 Over dat je met deze cursus de AV-specialist op school bent geworden.  

5 Over de leerlijn AV op school.  

6 Over de meerwaarde van het gebruik van digitale middelen in cultuureducatie.  

7 Over welke specifieke termen men in dit verband gebruikt.  

8 Over wat er goed gaat bij de inzet van digitale middelen.  

9 Over wat er niet goed gaat bij de inzet van digitale middelen. 

10 Over de digitale vaardigheden van collega’s.  

11 Over het algemeen gebruik van digitale middelen op school.  

12 Over mediawijsheid en nieuwe ambities.  

13 Over de term mediakunst.  

14 Over het betrekken van ouders en kinderen.  

15 Over de wensen die men heeft.  

16 Over wat men graag ziet dat Kunst Centraal zou gaan aanbieden.  
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                Ultimaatje: 3D objecten op school printen en animeren. 

 

Reflecteren  

Dekt het samenvattende beeld de inhoud van de reacties bij dat onderwerp?  

De samenvattende beschouwingen werden nader bekeken en vergeleken met de 

verzamelde respons per onderwerp. In twee leesrondes zijn de beschouwingen 

bijgesteld en aangescherpt.  

 

Condenseren tot resultaten 

Wat voor beeld levert dit op?  

De beschouwingen zijn gecondenseerd tot stellingen, die overeenkomen met de 

indruk van synthetiserende beschouwing en verzamelde respons. De stellingen 

zijn weer aan elkaar geschreven voor een logisch geheel. Dat is het resultaat dat 

in 4.1 wordt gepresenteerd.  

 

Triangulatie door deskundigen  

Wordt dit beeld herkend?  

Twee deskundigen uit het werkveld kregen het resultaat voorgelegd met de vraag 

of het geschetste beeld overeenkomt met hun ervaring van de empirie. Hun 

commentaar is onder 4.2 opgenomen.  

 

Citaten die het geschetste beeld illustreren 

Hoe zegt men dat nu precies?  

Met het resultaat ernaast is de tekst nog eens doorgelopen om typerende of 

opvallende uitspraken te markeren. Zij zijn als illustratie opgenomen bij de 

resultaten, en gelden als inhoudelijke illustratie.  

 

Terugbrengen naar de onderzoeksvragen 

In hoeverre wordt de onderzoeksvraag met dit beeld beantwoord?  

Uit het resultaat en de reflectie daarop van deskundigen zijn conclusies getrokken 

en aanbevelingen geformuleerd.  
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4.  Resultaten 
 

 

4.1 Uitkomsten van het onderzoek 

Hieronder volgen de uitkomsten van de vraaggesprekken.  

De tekst onder elke kop is een geredigeerde  versie van de stellingen die op basis 

van analyse uit de respons werden geformuleerd. De oorspronkelijke versie met 

stellingen is opgenomen als Bijlage 11. Onder elk onderwerp staan (in blauw) één 

of meer citaten van respondenten.  

 

 

1 Over de deelname van de school aan de AV-cursus. 

 

De cursus sluit goed aan op wat scholen willen met talentontwikkeling (de breedte) en 

geeft goede handvatten voor de les. Het niveauverschil tussen de deelnemers is groot, 

zodat de een niets en de ander heel veel opstak. Uitwisseling is de sterkste troef: zien wat 

anderen doen. Een cursus van 3 jaar vindt men (te) fors, er moet al zoveel. Av doet men 

vaak ‘omdat we er als school te weinig mee doen.’ Men klinkt een beetje schuldbewust. 

 

De 21e eeuw, dat is een beetje de nieuwe tendens, inderdaad, maar daar 

zijn we nog niet helemaal op aangesloten om het zo te zeggen. 

Dat heb ik zo niet paraat. Daar zit vast een gedachte achter, dat geloof ik zeker. 

We zijn breed bezig, dat je alles aanbiedt, hoe verwoord ik dat, niet alleen 

tekenen en knutselen. 

 

 

2 Over het delen van de opgedane kennis van deze cursus met de school. 

 

Op school deelt men de nieuwe kennis vooral in een circuit of workshopmiddag, een 

periodiek moment waarop schoolbreed aan cultuur wordt gedaan. De nieuwe av-specialist 

gaat dan andere groepen langs of leerlingen van diverse groepen schrijven zich voor die 

activiteit in. Parttimers doen daar soms niet aan mee als het hun werkdag niet is. Het 

vergt erg veel extra tijd en organisatie om nieuwe kennis op collega’s over te dragen, 

door tijdgebrek komt dat er soms helemaal niet van. Gebeurt het wel, dan is dat vaak bij 

inspiratiemomentjes tijdens vergaderingen en in de wandelgangen. Een doorlopende 

leerlijn kan helpen, maar die is vaak nog maar net in ontwikkeling. Bovendien rekenen 

scholen vooral af op zaakvakken, niet op creativiteitsontwikkeling. Zo blijft de specialist 

vaak de enige met deze kennis. 

 

Verder doet iedereen in zijn eigen klas waarin hij zich gespecialiseerd heeft. 

Daar is nog niet echt coördinatie of overleg over.  

Het Atelier, vier ochtenden in het jaar waarbij de school gemixt zit, en in ieder 

lokaal zit er een specifiek onderwerp dat normaal niet aan bod komt.  

Zoveel ruimte en tijd is er ook niet. Dus wij leren het collega’s niet aan. 
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3 Over hoe men omschrijft wat creativiteit met digitale middelen oplevert. 

 

Creativiteit met digitale middelen vindt men een belangrijk onderdeel van cultuureducatie. 

Slechts weinigen weten of er ook beleid voor bestaat, of men verwijst naar iemand 

anders. Men vindt het belangrijk dat door het aanbieden van de kennis in 

workshopmiddagen alle kinderen de kans krijgen er kennis mee te maken. Het is echt van 

deze tijd, en kinderen zijn er altijd enthousiast over. Helaas is er geen handboek of 

methode die de leerkracht de weg wijst. 

 

Oh, ik denk dat daar vast wel iets over is vastgelegd maar dat eh... zou ik 

zo niet weten. 

Als je het via die kunstmanier doet, ik heb gemerkt dat dat wel inspirerend werkt, 

ja. Dat je dat al doende vanuit kunst natuurlijk weer kan toepassen tijdens rekenen 

en taal, een vertaalslag maken.  

Dat hoort natuurlijk bij de vaardigheden die wij in het onderwijs volgen, 

waar we mee bezig zijn. Niet dat we daar aparte doelen voor hebben 

opgesteld of zo. 

 

 

4 Over dat je met deze cursus de AV-specialist op school bent geworden. 

 

Men voelt zich vaker niet dan wel specialist. De school heeft ook onvoldoende middelen 

om op dit gebied specialist te kunnen zijn. De periodieke workshopmiddag is de plek bij 

uitstek om je specialisme in te zetten. Collega’s denken vaak te ingewikkeld over av, maar 

door tijdgebrek wordt de expertise niet echt overgedragen.   

 

Ik heb zelf altijd het idee, zorg maar dat ik iets heb, dan kom ik zelf wel op 

ideeën en dingen die je kunt doen. 

Ik ben nu alleen specialist, dat weegt heel zwaar op mijn schouders.  

We geven het met z’n tweeën maar dan heb je nog handen tekort. 

 

 

5 Over de leerlijn voor AV op de school. 

 

Een paar scholen zijn begonnen een doorlopende leerlijn av, een enkeling heeft die al af. 

De meesten vermoeden wel dat er ergens iets is vastgelegd, maar hebben die inhoud niet 

paraat. Anders moet dat maar aan de icc-er gevraagd worden. De workshopmiddag is een 

belangrijke stap voor de leerlijn in de praktijk, en wordt door het hele team gedragen.  

 

Met de digitale middelen als instrument en de leerlijnen als kapstok kunnen 

leerkrachten de kinderen op maat bedienen. 

Omdat het team verschuift, hebben we nu toevallig wel, we willen volgend jaar wel 

met de algemene visie aan de slag.  

Uiteindelijk bleek het heel erg mee te vallen. Wij hebben een paar jaar 

gelopen van, jeetje, hoe gaan we dit aanpakken, hoe gaan we dit doen? 
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6 Over de meerwaarde van het gebruik van digitale middelen in cultuureducatie. 

 

De middelen van de toekomst zijn belangrijk, maar leerkrachten vinden  het moeilijk om 

hier specifieke termen bij te noemen. Men vindt dat het draait om talentontwikkeling, 

creativiteit ontwikkelen, een brede ontwikkeling bieden. Het liefst moeten digitale 

middelen vakoverstijgend worden aangeboden, bijvoorbeeld in thema’s. Maar door 

technische aspecten is dit wel het stiefkindje van het onderwijs. Werken vanuit het talent 

van leerkrachten levert een andere dynamiek in de les, wordt een paar keer gesteld. 

 

Voor ons is cultuur meer de oude disciplines. 21th century skills, dat is iets 

dat bij ons eigenlijk niet als belangrijk wordt ervaren. 

Men vindt, het is een beetje een ver van mijn bed show, dit onderdeel. 

Omdat dit past bij het leren van  nu, ook. 

 

7 Over welke specifieke termen men in dit verband gebruikt. 

(zoals Onderwijsagenda 2032, 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, 

mediakunst, mediawijsheid, media-educatie) 

De respondenten gebruiken niet veel begrippen, wel heel gevarieerd. Het is vooral de 

praktijk die telt, niet hoe je dat precies noemt. Het gaat om talentontwikkeling en 

creativiteitsontwikkeling. 21e eeuwse vaardigheden kent men wel, maar de meesten doen 

daar niet iets speciaals mee. Mediawijsheid  is wel bekend, de school doet daar ook aan, 

maar dat is iets anders dan creativiteitsontwikkeling. De Onderwijsagenda 2032 is 

onbekend. Net als mediakunst.    

 

Welke termen we gebruiken voor creativiteit met digitale middelen? Niet 

specifiek, Chromebooks hebben we het over. 

Nee, wij zijn allemaal van eh, hup we doen het gewoon met z’n allen, we helpen 

elkaar, we pakken het aan. 

Onderwijs agenda 2032? Nee. Geen idee wat je daarmee bedoelt. 

 

8 Over wat er goed gaat bij de inzet van digitale middelen. 

 

Over het algemeen is men hier positief over. Het feitelijk gebruik neemt gestaag toe, er 

zijn ICT-ers voor support, en als je ervaring kunt opdoen gaat het steeds iets beter. Er is 

aardig wat apparatuur waar men tevreden over is. De software bij methodes voor de 

kernvakken is goed bruikbaar, met eigen inlog en opslag. Centrale opslag werkt ook goed 

om collega’s lessen te laten overnemen of delen. De workshopmiddagen lopen goed, 

kinderen zijn enthousiast, het werkt motiverend. Men noemt vaak als voorbeeld een 

bepaalde les die het goed deed. Ook creativiteitsontwikkeling krijgt steeds meer aandacht. 

De av-cursus van Kunst Centraal gaf veel nieuwe inspiratie en ideeën.   

 

De lessen die je geeft of bedenkt, die worden centraal binnen de school 

opgeslagen. Dan neemt een collega dat zo over.   

Wat ik ook gemerkt heb is dat kinderen enorm enthousiast zijn om eh, daarmee 

aan de slag te gaan.  

Het gaat eigenlijk best goed. 
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9 Over wat er niet goed gaat bij de inzet van digitale middelen. 

 

Collega’s zijn stiekem bekwaam: ze kunnen wel maar durven niet, vinden het te 

ingewikkeld. Veel middelen (digibord) worden maar beperkt gebruikt. Apparatuur is 

aangeschaft voor de kernvakken, wat ze niet direct geschikt maakt voor 

creativiteitsontwikkeling. De mooie ideeën van de cursus zijn dan vaak niet uitvoerbaar.  

Door het ontbreken van documentatie valt de expertise snel weg. Voor aanvullende 

apparatuur is geen budget. Alles rond av/digitaal kost extra tijd en inspanning, vooral de 

nabewerking. De voorbereiding trouwens ook omdat alles in kleine stapjes moet worden 

uitgelegd. Je loopt met middelen vaak achter de feiten aan, je weet niet of je nog zinvol 

bezig bent. De organisatie van grote groepen met weinig apparatuur is een echte 

hoofdbreker. Kinderen eigen spullen laten meenemen is niet altijd een goede oplossing.  

 

De les is heel leuk om te doen, maar daarna, je bent best veel tijd kwijt 

met, nou ja, even alles opslaan, nabewerken. Het is best wel tijdrovend.   

Hoe doe je dat, met 1 camera, opdrachten splitsen, zaken laten rouleren? 

We worden kei- en keihard afgerekend op onze opbrengsten. Echt keihard. 

 

10 Over de digitale vaardigheden van collega’s. 

 

Collega’s hebben angst om ermee aan de slag te gaan. Sommige gebruiken het digibord 

nog als een schoolbord. Er is een generatie die het computertijdperk heeft gemist. Ze 

moeten er wel tijd in steken, maar dat is schaars goed. Kinderen inzetten kan ze aardig 

uit de brand helpen, die weten vaak al heel wat. Maar didactisch is het ook best pittig als 

je veel wilt differentiëren, zeker met alle verschillende apparatuur die net ietsje anders 

werkt. Er zouden meer eenvoudige lessen moeten zijn die ze kunnen geven zodat ze zien 

hoe enthousiast kinderen ervan worden.  

 

Veel oudere mensen benaderen een computer zoals ze een strijkijzer 

benaderden, vijftig jaar geleden. Ze kopen het, openen de doos en het 

instructieboekje, zeggen: niet aansluiten voordat je weet hoe het werkt.  

Daar voel je wel… nou, weerstand is een groot woord. Maar meer van, nou ja, wat 

moet ik dan niet doen? 

Bij veel collega’s proef je de angst. Om het te doen. 

 

11 Over het algemeen gebruik van digitale middelen op school. 

 

Op zich is er voldoende apparatuur op school, vooral Chromebooks worden nu veel 

genoemd. Lastig is wel dat niet alle apparatuur hetzelfde is ingericht. Het opslaan van 

werk door kinderen is een punt van zorgvuldige aandacht (veiligheid, eenvoud). Voor 

creativiteitsontwikkeling wordt een echt tekort aan apparatuur ervaren. Men wil het liefst 

iPads erbij, en ook camera’s. Het gebruik van de smartphones van kinderen kan een 

sociaal probleem opleveren.  

 

We hebben een prachtig computerlokaal waar een hele groep aan de slag 

kan en daar doen we meerdere malen in de week lessen. We maken veel 

gebruik van de digitale lessen die gekoppeld zijn aan onze methodes, zoals 

Wereld in getallen, van de taalmethode, maar ook bv. van Ambrasoft, 

geschiedenis, oefeningen, pre-teaching.   
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12 Over mediawijsheid en nieuwe ambities. 

 

Scholen doen allemaal aan mediawijsheid, het is belangrijk voor de toekomst. 

Creativiteitsontwikkeling ook, maar het doel daarvan is nog niet helder. Lessen av zijn nu 

nog teveel losse lessen. Leerlijnen zijn in ontwikkeling, ambities in beweging. Waar men 

naar toe wil is zelfstandige, verantwoordelijke leerlingen, coöperatieve werkvormen, 

vakdoorbreking, geïntegreerd werken. Daar heb je wel goede digitale middelen voor 

nodig.  

 

We hebben dit nu 3 jaar gedaan, nu is het tijd voor iets anders. Nederlands 

als tweede taal of iets anders.   

We willen met zelfstandigheid, met coöperatieve werkvormen aan de gang gaan.  

Een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten, we merken dat 

dat echt achterblijft bij onze leerlingen. 

 

 

13 Over de term mediakunst. 

 

Als het al ter sprake komt, weet niemand wat het is. Zelfs als het op school is geweest 

(Kunstmenu, de eigen klas) herkent men het niet als zodanig. Men kan zich er ook geen 

goed beeld van vormen.  

 

Mediakunst... dan denk ik als eerste aan een soort collage maken, echt een 

kunstwerk aan de hand van foto’s waar je dingen uitknipt, opplakt, een 

soort moodboard, dingen  uit tijdschriften en kranten, wat actueel is, 

misschien.   

Ik ken de term mediakunst, het lijkt me belangrijk voor school. Waarom? Dat kan 

ik niet aangeven, dat is een moeilijke vraag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Elektruck, een digitale muziekwerkplaats. Mediakunstproject voor groepen 7 en 8. 

Ontwikkelaar/uitvoerder: Stichting Elektruck 
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14 Over het betrekken van ouders en kinderen. 

 

Scholen werven niet hard om ouders voor begeleiding te krijgen (tijd, niveau). Speciale 

ouders voor begeleiding av-digitaal zijn er niet. Deskundige kinderen worden wel vaak 

ingezet. De ervaringen daarmee zijn goed.   

 

Ouderbetrokkenheid zou bij ons wel wat vergroot kunnen  worden. Maar in 

de praktijk blijkt toch dat daar niet zo heel veel van komt.   

Ik heb zelf weleens bovenbouw leerlingen ingezet in een groep 5. We gaan filmpjes 

maken, wie helpt me daarmee? Ja, ik! Dat willen ze allemaal. En dat is onwijs leuk. 

Zet er maar eentje voor een groep dan heb je geen ouders meer nodig.   

 

 

15 Over de wensen die men heeft. 

 

Vooral meer specifieke apparatuur (met bijpassende software), omdat de groepen groot 

zijn. Ook is een sterke behoefte aan methodische/didactische kennis voor de organisatie 

van meer differentiatie en verschillende apparaten. Een paar voorbeeldlessen zou hierin 

fijn zijn, of coaching op de eigen les. Een starttraining voor het hele team, voor inspiratie 

en houvast. Een manier om alles te structureren, zodat het niet na een paar weken weg 

is.   

 

Ik wil graag over de schouder van een deskundige meekijken.  Want het is 

best complex, vooral als de middelen beperkt zijn.   

Ik hoop zeker voor de nieuwe leerkrachten van de toekomst dat die goed uitgerust 

binnenkomen, ook voor dit gebied.   

 

 

16 Over wat men graag ziet dat Kunst Centraal zou gaan aanbieden. 

 

Men heeft vooral behoefte aan documentatie, een methode of naslagwerk, omdat je het 

niet vaak genoeg doet om routine op te bouwen. Ook over het omgaan met 

niveauverschillen, liefst schoolbreed zodat je echt een slag met digitale middelen kunt 

maken. Een (enthousiasmerende) korte workshop voor collega’s die nog niet digivaardig 

zijn. Daarna bijblijven met korte, gerichte cursussen. Het faciliteren van lespakketten 

inclusief de middelen (iPads, camera’s), omdat aanschaf geen optie is.  

 

Materialen. Dat is eigenlijk het grootste probleem waar ik elke les weer 

tegenaan loop. Dat er gewoon te weinig is of het is er niet.  

Kant en klare pakketten die gewoon goed te hanteren zijn. Ik denk dat het daar 

een stap verder mee komt.   

De didactische vaardigheden van elke les zijn best pittig om te begrijpen. 
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4.2 Wat herkennen externe deskundigen in dit beeld?  

Ik vroeg twee deskundigen of het beeld dat de resultaten toont overeenkomt met 

hun ervaring.   

1 - Harm Hofmans, consulent kunsteducatie (specialisatie 

mediakunst). Werkt bij Kunstbalie, provincie-instituut voor 

cultuureducatie en amateurkunst in Noord-Brabant.  

 

Hofmans herkent het geschetste beeld (persoonlijke mededeling, 16 mei 2016),  

vooral 2, 3, 5, 6, 9, 15, de behoefte aan uitwisseling, dat er al zoveel moet in het 

onderwijs, begrippen die door elkaar lopen. Wat hij terugziet is de enorme 

diversiteit binnen een groep met affiniteit voor het onderwerp. Het verschil 

bijvoorbeeld tussen respondenten die zich algemeen op digitale middelen richten 

en die-hards die meer op een bepaald medium zitten (bv film) en daar specifieke 

kennis van hebben.  

 

Ook ziet hij erin terug hoe gescheiden de werelden nog zijn van 

creativiteitsbevordering en cultuureducatie enerzijds, en digitale middelen en ICT 

anderzijds. Daarin ziet hij een grote kans, omdat beide veel aan elkaar kunnen 

hebben. Een gezond creatief brein dat durft te falen en opnieuw te proberen is 

uitermate geschikt om met digitale middelen aan de slag te gaan. Digitale 

middelen worden maar mondjesmaat ingezet als tool om creativiteit te 

ontwikkelen, maar vooral om digitaal ‘onderlegd’ te maken. 

 

Juist mediakunst kan hier volgens hem een belangrijke rol spelen, laten zien dat 

digitale media, kunst en creativiteit geen gescheiden werelden zijn. Maar een 

beeld van mediakunst (punt 13) heeft men dus amper. Dat je bij mediakunst niet 

per se apparatuur nodig hebt, waarmee de hele rompslomp die men ervaart rond 

weerbarstige spullen vervalt. Organiseer een busreis naar een mediakunstfestival, 

bezoek een workshop. Overigens is de insteek ook goed te maken vanuit 

techniekonderwijs, en net zo legitiem als vanuit cultuureducatie. De context van 

de kennismaking met mediakunst stuurt wel een beetje de embedding in school.  

 

Het beeld rond de av-cursus (1, 4) kan hij niet bevestigen, omdat hij de cursus 

niet kent. Wat betreft punt 11 signaleert hij de tegenstrijdigheid, dat er enerzijds 

genoeg apparatuur is, en anderzijds niet. Bij punt 8 geven respondenten aan dat 

er steeds meer aandacht is voor creativiteitsontwikkeling. Hofmans is benieuwd: 

hoe dan precies? Voor kinderen inzetten (6,7) tipt hij een interessant concept van 

MU (Eindhoven) 3: het programma Flip the Classroom.  

 

Hofmans breekt hier een lans voor de integratie van creativiteitsontwikkeling met 

ICT-middelen/vaardigheden en mediawijsheid. Leer kinderen vooral kritische 

makers te zijn die zelf aan de slag kunnen als ontwikkelaars, en benader ze niet 

als consumenten of prosumers van bestaande tools om ‘iets creatiefs’ te maken. 

Dat is de kern waarin creativiteit een mooie rol kan spelen: zelf bedenken wat het 

doel van je werk wordt en wat daarvoor een geschikte vorm is. Dat zijn de juiste 

vaardigheden en houding om nu en in de toekomst tot een zo goed mogelijk 

resultaat te komen. 

                                                                 
3 MU: ‘het hier, nu en straks van visuele cultuur: http://www.mu.nl/nl 
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2 – Moniek Warmer, educatief ontwerp en advies in kunst en 

cultuur. Werkt voor scholen, uitgevers, instellingen, musea, 

gemeentes. 

 

Volgens Warmer geeft dit wel een compleet beeld van wat zij denkt dat er aan de 

hand is (persoonlijke mededeling, 18 mei 2016). Ze ziet sterk terug dat 

leerkrachten nog niet echt weten wat creativiteitsontwikkeling is. Ze willen vooral 

middelen of het boekje waarin precies staat wat ze moeten doen, zoals ook punt 

16 laat zien, de behoefte aan een methode of naslagwerk. Terwijl zo’n computer 

of iPad gewoon de tekendoos is van vroeger, lijken zij het vooral te zien als 

mediawijsheid, dat je om kunt gaan met apparatuur. Het gaat meer over IT dan 

over mediakunst en creativiteitsontwikkeling. Een beetje zorgelijk.  

 

Net als Hofmans ziet ze de tegenstelling dat men aangeeft dat het eigenlijk best 

goed gaat, maar dat het digibord nog vooral een schoolbord is waar je alleen 

maar op schrijft. Dan ziet men nog onvoldoende alle mogelijkheden. Men wil heel 

graag vat houden op wat de leerlingen doen, het proces goed in de gaten houden, 

want als iemand op een verkeerd knopje drukt… dat is wel een kernangst. Wat 

daarbij een rol speelt is dat scholen nog veel werken met leerkrachten van 55 en 

ouder. Samen met jongere mensen gaan toch meer dingen gebeuren, sneller ook.  

 

Dat men het druk heeft komt ook omdat er haast geen ontwikkeluren zijn in het 

onderwijs. Op een school waar zij uren kreeg om iets te ontwikkelen ging het veel 

beter. Het mooiste is nog dat je dat op school doet, met collega’s. Haar ervaring 

met een succesvol project is, dat als het hele team ziet waar je meer bezig bent, 

dan gaat iets pas echt lopen. Daar had de av-cursus een rol in kunnen spelen, 

maar omdat ze de inhoud niet kent, kan ze daar niet zoveel over zeggen. Zo’n 

team dat het hele traject volgt zou goed moeten nadenken over wat ze willen.  

Echt stilstaan bij wat creativiteitsontwikkeling inhoudt. Wat doe je daarmee, wat 

gebeurt er dan in een klas.  

 

Dat ze de term mediakunst niet kennen vindt ze niet vreemd. Die is natuurlijk ook 

bijzonder, want media waarmee je kunst bedrijft is meer dan alleen de nieuwe 

media, ook je lichaam, taal, voorwerpen. Er moet volgens Warmer nog maar eens 

goed nagedacht worden hoe dat genoemd moet worden, mediakunst. Ze sluit af 

met:  

 

Het zou fijn zijn als die leerkrachten wat meer zouden durven. Wat is het 

allerergste dat je kan gebeuren? Dan wordt het een zootje. Je hebt getraind, zeg ik 

dan. Dan zeg je toch, ruim het zootje weer op en dan is het klaar (persoonlijke 

mededeling, 18 mei 2016). 
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4.3 Opmerkingen over de betrouwbaarheid en geldigheid 

Bij een kwalitatief onderzoek als dit is het goed om stil te staan bij de factoren die 

van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de resultaten.  

 

 Alle respondenten werken als groepsleerkracht met creativiteitsontwikkeling in 

het PO.  

 De respondenten hebben als deelnemer aan de av-cursus allemaal ervaring 

met, en kennis van het onderwerp. 

 De respondenten zijn op dezelfde wijze geïnformeerd en benaderd. 

 De gesprekken zijn onder vergelijkbare omstandigheden gevoerd (telefonisch, 

op een rustige plek, meestal op school). 

 In de transcripties is te zien dat op veel onderwerpen vergelijkbare 

antwoorden terugkomen (saturatie).  

 Alle respondenten gaven aan het onderwerp belangrijk te vinden en namen 

rustig de tijd. Niemand wilde het gesprek voortijdig beëindigen.  

 Alle gesprekken hadden een vergelijkbare lengte (ong. 25 minuten).  

 Alle respondenten gaven op de afsluitende vraag aan dat het gesprek hun 

ervaring met het onderwerp goed weergaf.  

 De resultaten zijn achteraf voorgelegd aan twee externe deskundigen met de 

vraag of zij het geschetste beeld herkennen. 

 

Er bestaat nog een mogelijkheid om ook de respondenten te vragen of zij zich in 

het geschetste beeld herkennen (de ‘member check’). Omdat alle respondenten 

aangeven dat ze een versie van het resultaat willen inzien, kan ze daarbij nog 

gevraagd worden of de interpretaties en conclusies recht doen aan hun inbreng en 

de beleefde werkelijkheid.  

 

Kanttekeningen met betrekking tot betrouwbaarheid 

 

 Interpretatie, plaatsing in Onderwerpentabel  

Het herschikken van een grote hoeveelheid transcriptietekst kan niet absoluut 

zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden voor welk onderwerp de informatie 

relevant is. Alle tekst is geplaatst onder de voornaamste kop waarvoor de 

inhoud relevant leek. Soms wordt in dezelfde uitspraak iets over twee 

onderwerpen gezegd. In principe is elke tekst maar een enkele keer in de 

Onderwerpentabel met 16 items gebruikt. In uitzonderlijke gevallen is de tekst 

twee keer geplaatst, bijvoorbeeld als uitspraken over beleid en uitvoering 

dooreen lopen.  

 

 Vergelijkbaarheid van uitspraken 

Dezelfde uitspraken zijn bij verschillende respondenten soms in een net iets 

ander verband genoemd. Het nadeel van uitspraken herschikken is dat het 

verband daarmee wegvalt. Om dat verband te bewaren zijn van alle 

gesprekken transcripties gemaakt (op aanvraag in te zien). 

 

 ‘Klant’ van Kunst Centraal 

Er is gekeken of de respons niet op enige wijze gekleurd is omdat men als 

deelnemer aan de cursus ‘klant’ is van de opdrachtgever. Dat lijkt niet het 

geval: de uitspraken over deze cursus lopen uiteen.  
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Opmerkingen over de geldigheid van de resultaten 

 

De twee deskundigen bevestigen de correctheid van het beeld dat wordt 

opgeroepen. Het resultaat kan echter niet zonder meer als geldig voor de hele 

onderzoekspopulatie worden aangemerkt.  

 De respondentengroep is relatief klein: uiteindelijk is dit een beeld dat 

gebaseerd is op gesprekken met 15 leerkrachten in een populatie van 500 

scholen.  

 Vanwege hun betrokkenheid bij dit onderwerp is het geschetste beeld niet 

zomaar te projecteren op andere leerkrachten, die minder betrokken zijn bij 

het onderwerp.  

 De meeste leerkrachten zijn geen icc-er, of verantwoordelijk voor het beleid 

van de school, dus het is goed mogelijk dat zij een ander of incompleet beeld 

hebben van de operationele visie van de school in deze.  

 

De resultaten kunnen wel aan geldigheid winnen door ze te vergelijken met de 

resultaten van het grootschaliger onderzoek waarop de vraagstelling voor de 

interviews is gebaseerd: Vier in Balans. Maar omdat het hier beschreven 

onderzoek een veel beperktere opzet kent, is een dergelijke vergelijking alleen 

oppervlakkig mogelijk. Een uitgebreide vergelijking met Vier in Balans valt buiten 

het kader en de mogelijkheden van dit onderzoek. 

 

4.4 Opmerkingen over verschil in respondenten en opvallende uitkomsten 

Een opvallende uitkomst is dat men enerzijds aangeeft gebrek te hebben aan 

materiaal en spullen (voor AV), en anderzijds dat het algemeen gesproken best 

goed gaat op school, met voldoende apparatuur. Er lijkt een mismatch te bestaan 

tussen de inzet van digitale middelen voor kernvakken en voor creativiteit.  

Wat ook opvalt is dat de onderbouwing van de visie of het beleid van de school in 

deze vrij oppervlakkig is. Dat kan natuurlijk verklaard worden uit het feit dat 

respondenten allemaal leerkrachten zijn (op één na, die pas directeur is 

geworden) en praktisch georiënteerd. Het zou interessant zijn om dezelfde vragen 

voor te leggen aan de icc-er of directeur van dezelfde scholen en de verschillen te 

analyseren. Een dergelijk vergelijkingsonderzoek valt buiten dit kader.  

 

Een opvallende overeenkomst tussen alle respondenten, die niet in de resultaten 

te zien is, is de sterke betrokkenheid. Ook al onderbouwt men het niet altijd even 

stevig, toch merk je aan alle respondenten dat dit een belangrijk onderwerp is 

waar men hard aan wil werken. De belangrijkste motivatie daarvoor is het 

enthousiasme dat het bij kinderen teweeg brengt. De motivatie was ook merkbaar 

aan het gesprek dat gevoerd werd. Niemand vroeg of het gesprek nog lang 

duurde. Als de belafspraak werd gemist (ongelukje bij gym, kind naar dokter 

brengen) belde de respondent zelf terug om het recht te zetten. Iedereen gaf aan 

interesse te hebben in een eindverslag.  

  

Bijna alle respondenten hebben het hele traject gevolgd, maar een enkeling stapte 

later in. Een bron van teleurstelling is soms gelegen in een aanstelling in deeltijd, 

als daardoor je expertise niet ingezet kan worden voor de school (planning). Naar 

deze variabele (aanstellingsomvang) is niet gevraagd, zodat dit ook niet verder 

geverifieerd kan worden. 
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4.5 Opmerkingen over verklarende variabelen 

Aanstelling: Een variabele die van belang kan zijn is of men icc-er is of niet, dus 

actief bij het maken en verwoorden van beleid betrokken is of niet. De enige 

directeur onder de respondenten (R14) lijkt gemakkelijker in beleidstermen te 

praten dan andere respondenten. 

Interesse: Sommigen gaven aan dat AV al een hobby was, anderen gaven aan dat 

het dat juist (nog) niet was. Een dergelijke starthouding kan van invloed zijn 

geweest op de beleving van de opbrengst, zoals respondent R9, die aangaf van de 

cursus eigenlijk niets geleerd te hebben dat hij nog niet wist. Daar staat dan 

tegenover dat respondent R2 aangaf dat ze zich opgaf juist omdat ze er weinig 

verstand van had. 

Niveau: Over het algemeen lijkt er een tweedeling te bestaan tussen echt 

digivaardige deelnemers die geen moeite hebben met de inzet van digitale 

middelen, en de deelnemers die vanuit een wat algemenere interesse in dit gebied 

verzeild zijn geraakt. Die laatste groep leert nu in de praktijk dat het behoorlijk 

pittig kan worden in de les, terwijl de eerste groep die hobbels al genomen lijkt te 

hebben. Vanuit beide niveaus zal natuurlijk anders geoordeeld worden over 

waarom het op school nog niet zo hard gaat op dit gebied: de eerste groep zal 

daarvoor eerder naar de attitude van de minder vaardige collega’s kijken, de 

tweede groep naar de beperkte beschikbaarheid en bruikbaarheid van middelen. 

Naar variabelen als eigen niveau, functie en hobbystatus is niet gevraagd, noch is 

daarop geanalyseerd. Het is goed denkbaar dat door gerichte codering en selectie 

ook andere onderwerpen in beeld gebracht kunnen worden, zoals het soort 

toepassingen dat genoemd wordt, de beleving van technologie of een ander 

onderwerp. Dat zijn dan wel variabelen waar niet specifiek naar gevraagd is. 

Omdat daardoor niet elk onderwerp bij iedereen terugkomt, of in dezelfde mate, 

zou zo’n uitkomst waarschijnlijk gebaseerd zijn op weinig antwoorden, zodat aan 

het resultaat ervan niet al te veel waarde gehecht kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boy diverts water. Interactieve mediakunst.  
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5.  Conclusies 
 

 

5.1 Wat zegt het literatuuronderzoek ons?  

 Uit het beeld van de literatuur trek ik de volgende conclusies.  

 

1. Creativiteit en innovatie treden vaak gemeenschappelijk op, net als creativiteit 

en talentontwikkeling. De eerste combinatie is meer op bedrijfscultuur en 

economie gericht (ontwikkelen), de tweede meer op persoonlijke ontplooiing 

(bedenken).  

2. Digitalisering is de grote aanjager van verandering, waarmee ICT is een 

strategische kwestie is geworden. 

3. Binnen creativiteit en talentontwikkeling spelen digitale middelen een grote 

rol. Het onderwijs is daarbij vooral gericht op de kleine c, talentontwikkeling. 

4. Door het dynamische medialandschap is er geen duidelijk beeld van 

mediakunst.  

5. De resultaten van het D21 onderzoek lijkt een goed vertrekpunt om op de 

lange termijn creativiteitsontwikkeling te verankeren in het PO.  

6. Vier in Balans laat zien dat bij de strategische inzet van ICT vier zaken in 

balans moeten zijn: visie, vaardigheden, leermiddel en infrastructuur.  

 

5.2 Wat zegt het veldonderzoek ons?  

Hoe kijkt de groepsleerkracht vanuit zijn/haar werk tegen de randvoorwaarden 

voor het gebruik van digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling? Wat komt er 

op hem/haar af? Eerst geef ik twee conclusies over de respondenten en de 

bijgewoonde bijeenkomsten, daarna spits ik de conclusies toe op de deelvragen 

van dit onderzoek (te lezen in 3.1). 

 

Conclusie over de respondenten: 

 

 commitment naar Kunst Centraal, gedreven leerkrachten 

Uit de grote animo tot deelname aan dit onderzoek en de zorgvuldige 

antwoorden van de respondenten, spreekt de gedreven leerkracht. Gedreven 

om goed onderwijs te maken, nieuwe wegen uit te proberen, het beste ervan 

te maken, de zorg voor leerlingen. Maar ook commitment naar de 

opdrachtgever, waar men vrij unaniem positief over is. Leerkrachten die 

belangeloos tijd maken voor een gesprek, interesse hebben in de uitkomst. 

Gedreven onderwijsmensen die wat willen maken van de toekomst. Geen 

slechte conclusie, als bijvangst. 

  

Conclusie over de bijeenkomsten in het veld:  

 

 wel inspiratie maar geen helder vertrekpunt  

Op welke wijze bereid je je voor op de toekomst? De bijeenkomsten die ik 

bijwoonde geven er geen eenduidig antwoord op. Eén ding is duidelijk: van 

alles speelt door elkaar. Nieuwe media zijn belangrijk, een open mind 

ontwikkelen, visies formuleren. Er komt veel langs, maar zonder eenduidig 

houvast. In de bijeenkomst voor 21e eeuwse vaardigheden worden andere 

vaardigheden genoemd dan die in het ‘echte’ schema, dat een paar weken 

later ook alweer veranderd was. De workshop nieuwe media bij ‘Mediawijsheid’ 
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verschilt amper van die in ‘21e eeuwse vaardigheden’. Heel dynamisch, maar 

de vragen van de leerkrachten verraden dat men vaak nog aan het begin 

staat. Bijeenkomsten in het veld leveren veel nieuwe discussiestof, maar geen 

operationele duidelijkheid.  

 

Conclusies met betrekking tot deelvragen rond visie: 

 

 Het idee van de toekomst is meer een gevoel.  

Uit het resultaat blijkt dat men nauwelijks werkt vanuit een beschreven plan, 

maar vooral vanuit een onbeschreven gevoel dat het belangrijk is voor de 

toekomst van de kinderen. Hier zijn praktische doeners aan het woord, de 

naam van het beestje doet er niet zo toe. Wat je doet is het ding dat je doet: 

animatie, een project, fotoperspectief. 

 

 Beleid is een ‘work in progress’ 

Het beleid is  ‘vast ergens beschreven’, of niet. Hier en daar zijn de eerste 

stappen gemaakt om leerlijnen te formuleren en dat met elkaar te delen. In de 

begrippenspaghetti die men hanteert is talentontwikkeling een smaak die de 

meeste leerkrachten aanspreekt: het belang van de kinderen waarvoor ze 

onderwijs maken staat voorop. Beleid lijkt voornamelijk een papieren exercitie. 

De OnderwijsAgenda2032 is onbekend.  

 

 Talentontwikkeling - met de meester aan het stuur 

Talentontwikkeling wordt het meest genoemd als sturend begrip. Kinderen de 

eigen talenten laten ontdekken, op de toekomst voorbereid zijn. De begrippen 

media-educatie en creativiteitsontwikkeling scoren hoog. Ontdekken en 

onderzoeken vindt men belangrijk, maar met de leerkracht aan het stuur. Die 

is er vooral zelf tamelijk druk mee en loopt hier op tegen de beperkingen van 

school: onvoldoende of niet geschikte apparatuur, lastige organisatie, zelf niet 

vaardig genoeg. Dat is jammer, want ze willen graag het hele kind 

ontwikkelen.  

 

Conclusies met betrekking tot deelvragen rond vaardigheden: 

 

 Stiekem bekwaam 

Het gedoe met apparatuur en software is niet aan iedereen gegeven, zeker 

niet voor creatieve toepassingen. Daarom houden veel collega’s de boot af, 

tonen zij zich stiekem bekwaam, zoals een respondent zegt. Men is huiverig, 

apparatuur is nog steeds gedoe. Handelingsverlegen. Straks gaat er weer wat 

mis. 

 

 Digitaal kloofje 

Jong irriteert zich enigszins aan digibete ouderen. Werken met digitale 

middelen blijft tobben met omslachtige printers en verdwenen kabeltjes. Alles 

kost meer tijd. Een digitale grondhouding is niet allen gegeven. Ouderen 

verzuchten dat ze niet goed genoeg zijn, of jongeren in ieder geval veel beter. 

Boeken en documentatie moeten houvast geven. Het digibord is het stadium 

van schoolbord nog niet echt voorbij.  

 

 Race tegen de klok 

Het is een race tegen de klok van alle snelle ontwikkelingen, maar ook tegen 

die in het klaslokaal. Het kost veel extra tijd in organisatie en nabewerking, er 
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komt veel bij kijken. Het is hard werken om in een workshopmiddag het tempo 

bij te houden als je met apparatuur moet improviseren. Het is lastig 

organiseren, weinig spullen met grote groepen.  

 

 Ze willen het zelf kunnen… maar schieten tekort 

Leerkrachten willen graag zelf heel vaardig zijn met digitale middelen, maar 

dat lukt niet. Ze rekenen het zichzelf aan als ze inhoudelijk tekortschieten.  

 

 Overdracht gaat matig 

Nieuwe kennis binnen school overdragen gaat via de workshopmiddag, of via 

de wandelgangen. Wie niet over een goede digitale houding beschikt, is het 

nieuwe ook snel weer kwijt, wegens gebrek aan oefening. De borging van 

expertise gaat niet van een leien dakje. 

 

Conclusies met betrekking tot deelvragen rond leermiddelen en infrastructuur: 

 

 Wel voldoende ICT, maar niet voor creativiteitsontwikkeling 

De school is behoorlijk voorzien van apparatuur en ondersteuning, in de 

zaakvakken wordt aardig wat ICT gebruikt. Maar dat is geen omgeving die is 

ingericht op creativiteit. De leerkracht moet in de praktijk ontdekken dat 

diezelfde omgeving niet zomaar geschikt is voor creativiteitsontwikkeling. Daar 

komt toch meer bij kijken, wat ze vaak tot hun spijt ervaren.  

 

 Meer informatie graag, liefst een methode 

Je trekt niet zomaar het boek van de plank om te zien wat er deze week ook 

alweer moet. Dat wordt als gemis ervaren, net als afwezige documentatie over 

toepassingen, lessen en ideeën.  

 

 De praktijk is weerbarstig 

Het telt op: middelen moeten reserveren, weinig geschikte apparatuur, ideeën 

die niet op de device van school uitgevoerd kunnen worden, extra tijd. 

Parttimers die niet werken op de workshopmiddag, het regelen van 

overdracht: hoe organiseer je dat allemaal?  

 

 Geen ouders maar kinderen inzetten 

Echt enthousiaste verhalen over het inzetten van ouders bij digitale middelen 

hoor je niet. Maar wel als het gaat om kinderen inzetten: dat werkt goed en 

enthousiasmerend.  

 

Conclusies met betrekking tot algemene deelvragen: 

 

 De praktijksituatie: Vier in een wankele balans 

Bekijken we het resultaat volgens ‘Vier in Balans’, dan lijkt het alsof de balans 

in het gebruik van digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling heel wankel 

is. Er is consensus over het belang om de toekomst niet te missen, maar zowel 

de gedreven als de minder ervaren leerkracht krijgt daarna te maken met een 

team waar de digitale vaardigheden ongelijk zijn verdeeld, apparatuur zich 

niet zomaar laat inzetten, een schoolorganisatie waarbinnen de expertise niet 

optimaal wordt gedeeld en uitgewisseld, terwijl men voor dit ‘vak’ node het 

houvast mist van iets als een methode.  
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 Mediakunst als onbekende parel 

Mediakunst is onbekend, zelfs als het op school is geweest. Maar dat waar 

leerkrachten behoefte aan zeggen te hebben, zijn vaak zaken die juist 

mediakunst kan bieden, zoals aansluiting op talentontwikkeling, onderzoekend 

leren, leerlingen meer eigen regie te geven, nieuwe organisatie- en 

samenwerkvormen om meer groepen en niveaus te kunnen bedienen, 

enthousiasmeren met nieuwe technologie, digivaardig maken. Bovendien hoef 

je er niet altijd apparatuur voor nodig te hebben.  

  

 Wensenlijstje Kunst Centraal:  

Praktisch gezien wil men graag meer informatie: een platform voor 

uitwisseling, documentatie, hoe je overdracht en groepswerk organiseert, 

naslag, een methode. Tijd is een grote wens, dat wil zeggen efficiënter zaken 

kunnen regelen. Maar op nummer 1 staat de wens naar meer geschikte 

apparatuur. In het gebrek daaraan wordt de druk in dit gebied het sterkst 

gevoeld.  

 

5.3 Welke algemene conclusie levert dat op m.b.t. de onderzoeksvraag?  

De resultaten laten zien dat leerkrachten die zelf met digitale middelen voor 

creativiteitsontwikkeling aan de slag gaan, er hard aan moeten trekken om de 

zaak goed op de rails te krijgen. Scholen zijn hier niet echt op toegerust en dat 

levert hen veel extra hoofdbrekens op. Maar ook plezier: ze zien dat kinderen het 

geweldig vinden om met nieuwe media aan de slag te gaan.  

Zoals hiervoor is te lezen, is mediakunst een grote onbekende op school. De 

resultaten laten wel duidelijk een aantal potentiële aanknopingspunten zien 

waarmee mediakunst voor scholen aantrekkelijker gepositioneerd kan worden. 

Het enthousiasme van kinderen voor nieuwe technologie, het belang dat 

leerkrachten hechten aan creativiteit, digivaardigheid, ontdekkend leren, de 

behoefte van leerkrachten om ontlast te worden van logistieke organisatie van 

apparatuur. Het is duidelijk dat mediakunst niet als een zoveelste toepassing van 

ICT moet worden gebracht, daar zal de gemiddelde leerkracht niet warm voor 

lopen. Wel voor een toepassing die goed werkt voor talentontwikkeling, 

zelfwerkzaamheid, samenwerkingsvormen of andere meer pedagogische doelen 

die het onderwijs belangrijk vindt. Want dat is wat leerkrachten motiveert: dat het 

kinderen duidelijk zichtbaar iets oplevert, en van henzelf geen extra tijd of zware 

inspanning vraagt.  

 

5.4  Even terug naar de hypothese 

Het resultaat komt deels overeen met wat ik dacht te vinden. 

Mijn verwachting klopt, dat er vooral praktisch gewerkt wordt zonder nadrukkelijk 

aanwezige visie. Dat de infrastructuur op school op peil is, blijkt echter maar deels 

het geval: wel als het gaat om de zaakvakken, maar veel minder als het gaat om 

gebruik ervan voor creativiteitsontwikkeling. Daar is het allemaal niet op 

ingericht, zodat er meer gevraagd wordt van de vaardigheden en inzet van 

leerkrachten. Die vaardigheden zijn in dit verband dus een stuk minder dan ik had 

verwacht, wat zelfs een heuse kloof te zien geeft: de doorzettende leerkracht die 

er toch wat van maakt, en de handelingsverlegen leerkracht die de boot afhoudt. 

Een interessant gegeven, omdat het aangeeft dat mediakunst zeker niet moet 

worden voorgesteld als ‘iets met computers’. Het benadrukt de noodzaak om juist 

de andere, meer onderwijskundige, voordelen te benadrukken.  
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6. Aanbevelingen voor Kunst Centraal  
 
 

6.1 Aanbevelingen vanuit het literatuuronderzoek 

Vanuit de literatuur doe ik de volgende aanbevelingen.  

1. ICT voor creativiteitsontwikkeling is een strategische kwestie  

Benader de inzet van ICT voor creativiteitsontwikkeling, net als ‘gewone’ ICT, 

als een strategische kwestie voor scholen. Alleen zo krijgt een school de 

digitale middelen die aansluiten op visie en ambitie. 

 

2. Gebruik D21 voor de langetermijnvisie van scholen 

Het uitgebreide D21 onderzoek is een geschikt hulpmiddel voor scholen om 

een toekomstvisie te formuleren waarin creativiteit centraal staat. De drie 

profielen en best practices kunnen goed helpen om toekomstbeelden helder te 

krijgen en keuzes te maken over de (digitale) middelen die nodig zijn. Daarin 

kan mediakunst een organische plaats krijgen.  

 

3. Gebruik Vier in Balans voor de strategie 

Het Vier in Balans-model helpt scholen om een strategische balans te vinden in 

visie, vaardigheden, middelen en infrastructuur rond de inzet van digitale 

middelen voor creativiteitsontwikkeling op rij te krijgen.  

 

4. Ontwikkel een duurzame visie op mediakunst 

Mediakunst is geen mediawijsheid, noch ‘iets met computers’. Ontwikkel een 

duurzame visie op wat mediakunst kan betekenen en een heldere verwoording 

daarvan die aanspreekt op behoeften die in het onderwijs bestaan.  

  

6.2 Aanbevelingen vanuit het veldonderzoek 

Dit onderzoek geeft een beeld van de praktijk waarin leerkrachten in de provincie 

Utrecht digitale middelen gebruiken voor creatieve toepassingen. We lezen over 

schoolvisie, waar men tegenaan loopt, waar men enthousiast van wordt en wat 

men zoal gebruikt. Het geeft daarmee aardig wat aanknopingspunten over 

waaraan behoefte is. Aanknopingspunten voor de inzet van mediakunst (het 

centrale onderwerp van dit onderzoek), maar ook meer algemene 

aanknopingspunten over apparatuur, organisatie en scholingsbehoeften. Die 

tweede categorie is een soort ‘bijvangst’ van dit onderzoek, maar net zo goed de 

moeite waard, omdat ook daar kansen zichtbaar worden om de doelgroep beter 

aan te spreken. Sommige aanbevelingen zijn minder relevant voor Kunst Centraal, 

maar wellicht brengt het andere ontwikkelaars op ideeën. Ik heb daar niet op 

geselecteerd, wel op gesorteerd: ik begin met de meest relevante.  

 

Aan welke algemene zaken rond digitale middelen heeft de doelgroep behoefte, 

als we de resultaten bekijken?  

 

1. Leerlingen meer aan het roer zetten  

Ontlast de leerkracht door leerlingen meer regie te geven en gerichter voor 

begeleiding en uitwisseling in te zetten. Welke werkvormen zijn daarmee 

mogelijk, hoe organiseer je dat effectiever? Verschuif de focus nog verder naar 

zelf opzoeken, samen delen en samenwerken. Mediakunst kan hier een 

stimulerende, aansprekende rol hebben, omdat juist daar vaak toepassingen 
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worden gebruikt die de leerkracht ook niet kent, zodat diens taak vooral is een 

leerproces organiseren en coachen. 

 

2. Digitale didactiek  

Er is sterke behoefte aan kennis over het organiseren van meer verschillende 

apparatuur en niveaus dan de leerkracht aankan. Leerlingpagina’s kunnen hier 

een mooie rol spelen, omdat leerlingen daar online middelen mee krijgen om 

zelfstandig voort te bouwen op wat ze ontdekken en leren. De leerling krijgt 

daarmee regie over het eigen leerproces in handen, met de leerkracht in een 

meer coachende rol.  

 

3. Uitwisselingsplatform 

Men vindt het inspirerend om te zien hoe andere scholen ideeën in de praktijk 

brengen. Faciliteer dat in cursus, platform en community. 

 

4. Overdracht organiseren 

Inspiratiemomentjes in de vergadering, een digitale kloof tussen oud en jong: 

de overdracht binnen school lijkt tamelijk dun. Er is behoefte aan actuele 

middelen om overdracht effectiever te organiseren door te delen en publiceren 

op elo’s (elektronische leeromgevingen), platforms en in de cloud. En een visie 

daarop ontwikkelen, zodat men het team op een gedeeld beeld kan 

aanspreken. 

 

5. Een device-scan voor de eigen school 

Wat is de slagkracht voor creativiteitsontwikkeling van de digitale middelen 

van onze school? Welke apps kunnen bij ons draaien, welke niet? Wat is een 

passende opslag- en beheerstrategie? Geef een school device-advies op maat.  

 

6. Documentatie en training 

Aan bijblijven en stap voor stap instructies is behoefte. Documenteer meer, 

geef leerkrachten handige werkwijzen om dat zelf te doen (gerichter leerlingen 

inschakelen) en geef korte trainingen voor teams, als opfrisser of rond nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

7. Methodes 

Een alwetend handboek is niet meer van nu, maar men wil het wel graag. In 

die behoefte kan ook worden voorzien met gedeelde online content op basia 

ven een abonnement. Of een wiki-vorm zodat een team het zelf kan 

uitbouwen en beheren.  

 

8. Collectieve BYOD verzekering 

Als kinderen spullen van thuis meenemen (Bring Your Own Device) kan dat 

nare problemen opleveren. Externe aanbieders kunnen daar wellicht een 

collectieve verzekering op ontwikkelen. Die kan nog goed van pas komen als 

kinderen later zelfwerkzaam met hun eigen spullen binnen school op stap 

gaan.  

 

9. Time management 

Tijd blijft wens no. 1. Dat kan interessant zijn voor trainingen/diensten rond 

tijdwinst: timemanagement, mailbeheer, effectievere onderwijsvormen, 

differentiëren voor gevorderden, online organisatietools, alles waar tijdwinst 

mee te behalen is.  
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6.3 Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag? 

Dit onderzoek vertrok met een hoofdvraag vanuit mediakunst. Na een verkenning 

van het veld en de meer algemene aanbevelingen hierboven keer ik terug bij de 

onderzoeksvraag.  

Hoe kan Kunst Centraal mediakunst gebruiken als voertuig van eigentijdse 

creativiteitsontwikkeling op scholen in de provincie Utrecht? 

 

Eigenlijk is het antwoord daarop heel simpel. Scholen halen met mediakunst een 

krachtig voertuig van eigentijdse creativiteitsontwikkeling in huis, dat ze enorm 

veel te bieden heeft. Maar eerst moeten scholen duidelijk weten dat het er is, wat 

het is, en wat scholen eraan hebben. Dat levert twee eenvoudige aanbevelingen 

op.  

 

1. Enthousiasmeer scholen meer voor mediakunst 

Scholen herkennen het niet, zelfs als het bij ze in de klas is geweest. Dus laat 

mediakunst zien, nodig scholen of leerkrachten uit op plekken waar het te zien 

is, zorg voor aandacht in media en gemeenschap. Mediakunst is vaak tamelijk 

spectaculair, dus het leent zich hier goed voor. Probeer niet de term 

‘mediakunst’ te promoten, maar de geweldige toepassingen die daaronder 

vallen, die tot de verbeelding spreken omdat ze uniek zijn, op een eigentijdse 

wijze de creativiteit van kinderen weten te prikkelen, die kinderen enthousiast 

weet te maken – en meer. Gebruik ze om te laten zien dat mediakunst 

gebruikt kan worden om vaardigheden voor de toekomst te ontwikkelen. De 

term mediakunst is onbekend – niet erg - maar scholen moeten wel dit soort 

toepassingen zien om zich bewust te worden dat zoiets bestaat en wat het 

doet. Dat is de eerste stap naar een bewuste vraag. Smaakmakend promoten 

moet niet vrijblijvend zijn: het belang dat bijvoorbeeld het Fonds voor 

Cultuurparticipatie eraan hecht betekent ook dat een deel van het 

stimuleringsbudget voor mediakunst moet worden gelabeld voor promotie, om 

het onderwijs goed te kunnen laten zien wat het is.  

 

2. Communiceer de voordelen waar scholen gevoelig voor zijn  

Voor dit onderzoek hebben we vooral naar het ICT-landschap op school 

gekeken. Hoewel mediakunst daar natuurlijk wel aan verwant is, is dat geen 

geschikte associatie. Gezien alle getob met apparatuur en organisatie moet 

mediakunst niet als digitale creativiteit of computerding gepositioneerd 

worden. Dus benadruk vooral de zaken die scholen wel graag horen: het 

stimuleert de onderzoekende houding en zo goed als alle vaardigheden die we 

voor de toekomst belangrijk vinden. Met mediakunst gebruik je de actuele 

techniek van de wereld om je heen om daar naar te kijken, daar iets van te 

vinden en daarop voort te bouwen. Je hebt er als school niet per se spullen 

voor nodig, de leerkracht hoeft helemaal niet alles te weten, zodat deze de rol 

kan spelen die hem/haar het meeste ligt: onderwijs, coaching, leerlingen de 

kans geven talenten te ontdekken. Mediakunst is vakdoorbrekend omdat het 

overal aan verbonden kan worden, en helpt hierdoor mee aan de brede 

ontwikkeling die men zo graag ziet in het onderwijs.  
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Mediakunst meer in beeld brengen kan ook gestimuleerd worden door de 

samenwerking met BISC meer profiel te geven. Bibliotheken zijn vaak prachtige 

locaties om een aansprekende toepassing te programmeren. Als scholen daar 

komen in het kader van creativiteitsontwikkeling kunnen ze gelijk door de 

bibliotheken worden bediend wat betreft mediawijsheid. Dezelfde toepassing, 

twee programma’s die elkaar kunnen versterken.  

 

Gebruik daarin het concept van leerlingpagina’s, dan geef je op beide gebieden 

leerlingen handvatten om zelf aan verdieping en vervolg richting te geven. De 

onderwijspraktijk laat zien dat waar zelfontdekkend leren, zelfreflectie, en 

samenwerkend leren centraal komt te staan, het onderwijs meer leerlinggestuurd 

wordt ingericht (Kennisnet, 2015b, p 45).  
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En tot slot:  

 
 Verleid scholen tot mediakunst!  
 

 

Mediakunst is een onbekende, dure en enigszins ongrijpbare parel die een hele 

trits wensen van het onderwijs kan vervullen, mits het onderwijs die voordelen 

erin herkent. Daar ligt niet alleen een schone taak voor Kunst Centraal, maar ook 

voor fondsen, overheid en de creatieve industrie. Want juist in educatieve 

mediakunst krijgt de nieuwe generatie het gereedschap van vandaag als 

onderzoeksobject voor het gereedschap van morgen. Moderne technologie die 

prikkelt, aanzet tot een creatieve en kritische houding over wat nu kan, over wat 

we straks willen hebben. Mediakunst is misschien duur en lastig te communiceren. 

Maar hoeveel mag goed gereedschap kosten? Is een iPad een betere investering 

dan een activiteit die bijdraagt aan een grondhouding over wat technologie in ons 

leven kan en moet betekenen? Mediakunst verdient meer exposure, heeft 

ambassadeurs nodig, er moet aan de weg getimmerd worden. Laat het onderwijs 

en de creatieve industrie de handen ineen slaan om uitdagende techniek geschikt 

te maken voor de context van onderwijs. Daarbij hoeft de term mediakunst niet 

eens gebruikt te worden, als maar duidelijk wordt gemaakt wat voor kansen er 

liggen als je moderne technologie geschikt maakt voor onderwijs dat steeds meer 

met creativiteits- en talentontwikkeling wil inspelen op wat de toekomst nodig 

heeft. 

 

Verleid scholen en leerkrachten met alle praktische, didactische en pedagogische 

voordelen die mediakunst kan bieden. Want het onderwijs heeft misschien weinig 

tijd, geen ijzeren beleidsplan en worstelt ermee om een gevarieerd 

middelenpakket goed georganiseerd te krijgen, maar als het belang voor de 

leerling in beeld komt heb je de volle aandacht. Dat belang wordt ten volle 

gediend met mediakunst. Dan kan al die aanwezige, potentiële of stiekeme 

bekwaamheid wellicht ineens een kracht worden van verandering en innovatie. In 

een artikel over wat leerkrachten kan motiveren tot vernieuwing stipt  Meewis (in 

druk) ook al aan dat technologische mogelijkheden aanleiding kunnen geven tot 

vernieuwing, maar alleen als ze functioneel of inhoudelijk wat  toevoegen aan het 

leerproces. Mediakunst als tool voor onderwijsinnovatie dus, waarbij we uiteraard 

de boodschap van Vier in Balans moeten meenemen, dat niet alleen de 

vaardigheid van de leerkracht van belang is, maar ook de context waarin hij die in 

praktijk moet brengen. Een inhoudelijke context met een sterke, gedeelde visie, 

en een praktische context met geschikte, passende middelen.  

Verleid, maar met beleid. 
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HERKOMST AFBEELDINGEN 
 
De afbeeldingen van mediakunst in deze scriptie betreffen zowel educatieve mediakunst 

als ‘gewone’ mediakunst. Hieronder is de herkomst van de beelden vermeld.         

 

  1 (Voorpagina): foto Gerlinde de Geus (http://www.fotogeus.nl).  

               Kunstzone, 12e jaargang (3) 

 

  3 (Titelpagina): interactivity icon door Idea Block, van http://www.idea-bloc.com  

 

10 Boven: Kleurkamer, door Monobanda PLAY (http://www.monobanda-play.com), van  

                http://www.monobanda-play.com/project/colorroom 

     Onder: Dune, door Studio Roosegaarde (www.studioroosegaarde.net), van 

                https://www.studioroosegaarde.net/project/dune/photo/#dune 

  

14 The screaming room (Alicia Framis). Fotomontage door  

     Alicia Framis (http://aliciaframis.com.mialias.net) en  

     Joris van Tubergen (http://www.rooiejoris.nl), van 

                http://aliciaframis.com.mialias.net/2012-2/screaming-room-utrecht-2012/ 

 

17 Kinderen met Brikkie aan de slag: foto Kunst Centraal (www.kunstcentraal.nl).  

 

21 Vier in Balans-model van Kennisnet, van  

     https://www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/ 

 

24 Screenshot ‘De iPad een nieuw palet’ - Crispy Clips, project Kunst Centraal, van 

               https://www.youtube.com/watch?v=mPsegyR3GCg 

 

27 Tovernoot: foto Diana Wildschut, van http://cabind.nl/ 

 

31 Ultimaatje: foto Iris Douma van CabinD, van http://cabind.nl/?p=252 

 

36 Elektruck: foto Stichting Elektruck, van http://elektruck.com 

 

38 Logo Kunstbalie, van http://www.kunstbalie.nl 

 

39 Logo Warmer Educatief Ontwerp, van http://www.moniekwarmer.nl 

 

42 Boy diverts water, van http://www.tchm.nl/nieuwe-mediakunst-bewaren-voor-later/ 

 

51 Temptation control: illustratie Ben Kamphuis (www.bpkamphuis.nl). 

 

78 (Achterpagina): Citaat van de Amerikaanse econoom Levitt, van  

     http://www.schulichleaders.com/creativity-thinking-new-things-innovation- 

     doing-new-things#.V1LiCdmLS00 
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BIJLAGE 1: BEGRIPPENKADER  

 

 
21e eeuws vaardigheden 
De generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om 
te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e eeuwse samenleving. Er zijn verschillende 
modellen, in Nederland presenteerden Kennisnet en SLO een nieuw model met 11 vaardigheden.   
Het nieuwe model: https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/ 

 
BYOD 
Bring Your Own Device (BYOD, of kortweg BYO) is een bedrijfsconcept waarbij personeel 
apparatuur naar werk meebrengt die niet wordt uitgeleverd door de werkgever.  
Bron: http://computerworld.nl/it-beheer/75316-wat-is-byod 
 

Creativiteit 
Het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke oplossingen voor bestaande problemen te vinden. 
Bron: http://www.slo.nl/downloads/documenten/Op-zoek-naar-creativiteit.ppt/ 
 
Cultuureducatie met Kwaliteit 

Meerjarig programma waarin basisscholen en culturele instellingen de handen ineen slaan om 
cultuuronderwijs een nieuwe impuls te geven. Samen ontwikkelen ze doorlopende leerlijnen, 

bevorderen ze de deskundigheid van leraren en verankeren ze het cultuuronderwijs in het 
curriculum van de school.  
Bron: http://www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl/over 
 
Digitale geletterdheid  
De combinatie van computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. 
Bron: http://www.mediawijzer.net/mediawijsheid-een-helder-concept/ 

 
Flipping the Classroom 
Steeds meer leraren zetten instructie- en uitlegvideo's op YouTube. Met flipping the classroom 
maakt klassikale kennisoverdracht plaats voor online video, of andere vormen van online instructie.  
Bron: https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-flipping-the-classroom/ 
 

Icc-er 
De cultuurcoördinator op de basisschool, kortweg icc’er, is een leerkracht (of directeur) die de 

cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gevolgd en zich daarmee heeft gespecialiseerd in 
cultuuronderwijs. 
Bron: http://www.lkca.nl/cultuurcoordinator/de-cultuurcoordinator 
 
Leerlingpagina 

Online documentatie en tools, erop gericht om de leerling zelfstandig te laten voortwerken op de 
activiteit die deze volgt of volgde.  
Bron: http://www.kunstcentraal.nl/leerkracht/kunst-en-cultuurmenu/ 
 
Media-educatie 
Media-educatie is er op gericht leerlingen inzicht te verschaffen in de symbooltaal, de vorm en 
inhoud van media. 

Bron: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/lexicon/media-educatie 
 
Mediakunst 
Het aanwenden bij kunstproductie van recentelijk ontwikkelde technologie zoals tablets, mobiele 
telefonie, computer- en videogames, touchscreens, gps-systeem, kortom de totale 
informatietechnologie.  

Bron: http://www.kunstcentraal.nl/wp-content/uploads/2015/12/Overzicht-aanbod.pdf 
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Mediawijsheid 
Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen 
deelnemen aan de mediasamenleving. 
Bron: https://www.mediawijsheid.nl/mediawijsheid/ 
 

PO  
Afkorting voor Primair Onderwijs. Het primair onderwijs is een verzamelnaam voor scholen in het 
reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. 
Bron afkorting: http://gedragswerk.nl/zorgwijzer/29/glossary 
Bron beschrijving:  
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/paginas/wat-is-basisonderwijs.html 

 
Talentontwikkeling 
Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten 
van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen. Het onderwijs heeft grote invloed op hun 
ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig 

hebben.  
Bron: http://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling 

 
Vier in balans 
Het Vier in balans-model laat zien hoe scholen optimaal rendement kunnen halen uit ICT. Het 
model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te kunnen 
gebruiken. 
Bron: https://www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/ 
 

 

http://gedragswerk.nl/zorgwijzer/29/glossary
http://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling
https://www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/
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BIJLAGE 2: PROCESBESCHRIJVING - NAAR DE DEFINITIEVE ONDERZOEKSOPZET 

 

 

Hoe verliep het proces van dit onderzoek, naar deze scriptie?  

De eerste aanzet voor dit onderzoek maakte ik in april 2015, in het kader van de 

Masteropleiding. Vanuit mijn affiniteit met creativiteit en nieuwe media formuleerde ik als 

mogelijk onderwerp de vraag: ‘21e eeuws vaardigheden, gouden kans voor de 

kunsteducatie?’  

 

Het idee was om te onderzoeken of de sterke aandacht voor creativiteit binnen het 

onderwijs (o.a. doordat het deel uitmaakt van de 21e eeuwse vaardigheden) goede kansen 

biedt voor de kunsteducatie, een sector die zo sterk in verandering is. Wat houdt die 

belangstelling voor creativiteit precies in, en op welke wijze kan de kunsteducatie daarvan 

profiteren? De reacties vanuit de opleiding (docenten, medestudenten) en van collega’s  

hielpen me om dat eerste idee kritischer te bezien. Te groot, te weinig afgebakend, niet 

duidelijk wat het resultaat moet worden en voor wie dat nuttig is.  

 

Twee adviezen in het bijzonder hielpen me om het tweede concept van juni 2015 concreter 

te maken.  

 Oud-collega Amalia Deekman (onderzoeker bij LKCA) suggereerde om de te 

onderzoeken onderwijssector te beperken tot het gebied dat ik goed ken, zodat ik 

op eigen expertise kan bouwen. Dat betekende dus het primair onderwijs, omdat ik 

al jaren kunsteducatie voor die leeftijdsgroep verzorg, zowel buiten- als 

binnenschools, ook in het kader van het actuele programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit.   

 Maeve O’Brien Braun (coördinator Masteropleiding) suggereerde tijdens een 

coachingsgesprek om niet zozeer te kijken naar wat creativiteit is (wat een meer 

semantisch onderzoek zou kunnen opleveren naar begrippenkaders) maar hoe er in 

de te onderzoeken scholen gedacht en besloten wordt over creativiteit. Wat vindt 

men belangrijk? Wat bepaalt of een activiteit een plek krijgt?  

 

Dat leverde als nieuwe mogelijke onderzoeksvraag op:  

Welke activiteiten worden er in het primair onderwijs bewust ontplooid als antwoord op de 

vraag naar creativiteit, als onderdeel van de 21e eeuws vaardigheden? 

 

Het idee daarbij was om te onderzoeken of uit een dergelijke inventarisatie een gedeeld, 

gemeenschappelijk idee kan worden ontleend van wat het onderwijs ziet (en gebruikt) als 

‘geschikte activiteiten voor creativiteitsontwikkeling’.  Deze opzet was nog steeds te ruim 

omdat ‘primair onderwijs’ een heel groot gebied is, en niet duidelijk is voor wie het 

antwoord op die vraag nuttig en bruikbaar is. Een bruikbaar aanknopingspunt diende zich 

aan in oktober, vanuit de literatuurverkenning. Ik kreeg de Quickscans Mediakunst onder 

ogen die waren geproduceerd in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarin 

wordt geschetst dat mediakunst een geschikt middel is voor creativiteitsontwikkeling, 

onder andere omdat de inzet van nieuwe media sterk uitnodigt tot onderzoek en 

experiment – allebei belangrijke fases in het creatieve proces - maar dat het Fonds 

constateert dat mediakunst binnen het Cultuureducatie met Kwaliteit-programma een 

marginale plaats inneemt, hooguit 5%, wat best meer mag zijn (Kunst Centraal, 2015b, p 

3).  

 

Deze Quickscans verschaften me twee waardevolle zaken.  

 een verdere afkadering van het onderzoek tot de ‘discipline’ mediakunst, waarmee 

ik als adviseur nieuwe media bekend ben 

 een aanknopingspunt met een kennisgebied waarmee ik als trainer vertrouwd ben 

en dat ik hier in kan zetten: Vier in Balans. Mediakunst in het onderwijs valt 

natuurlijk ook onder de toegepaste inzet van ICT, en dat is precies wat Kennisnet 

met Vier in balans jaarlijks monitort: de factoren die bepalend zijn voor effectief 

gebruik van ICT in het onderwijs.  
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Omdat de Quickscans aangaven dat educatieve mediakunst gestimuleerd moet worden, 

diende zich daarmee ook mogelijke belangstellenden aan voor aanvullend onderzoek: de 

opdrachtgevers en samenstellers.  

 

Begin november nam ik derhalve contact op met Frank van der Hulst, directeur van Kunst 

Centraal, met het verzoek mijn onderzoek te overwegen als vervolg op de Quickscans. Van 

der Hulst inventariseerde bij de betrokkenen en constateerde dat bij partners LKCA en het 

Fonds voor Cultuurparticipatie binnen dit tijdsbestek andere prioriteiten golden. Derhalve 

zegde hij toe dat het onderzoek namens, en in opdracht van Kunst Centraal uitgevoerd zou 

kunnen worden, mits het resultaat daadwerkelijk inzicht levert dat bruikbaar is voor Kunst 

Centraal om mediakunst als middel voor creativiteitsontwikkeling beter te kunnen 

aansturen. Met Kunst Centraal als opdrachtgever kon ik het onderzoekgebied verder 

afbakenen tot het verzorgingsgebied van deze instelling: scholen po in de provincie Utrecht 

(met uitzondering van de steden Utrecht en Amersfoort).   

  

Mede met het oog op de fasering van de opleiding, was het praktisch gezien verstandig dat 

ik een voorzet maakte in het Plan van Aanpak dat in december ingeleverd diende te 

worden. Met Van der Hulst sprak ik af dat het Plan van Aanpak daarna met Kunst Centraal 

besproken zou worden, om het bij te stellen naar de informatiewens van de opdrachtgever.  

 

In januari 2016 overlegde ik met directeur Van der Hulst, Hinke Breimer (projectleider 

maatwerk & programmaontwikkeling) en Irene de Jong (projectleider nieuwe media) van 

Kunst Centraal over aanpak en invulling van het onderzoek.  

 In de onderzoeksvraag en de globale opzet kon Kunst Centraal zich wel vinden. 

 De deelvragen vond men een te groot gebied bestrijken, niet overal op de 

informatiewens aansluiten, en te weinig focus hebben.   

 Bij een aantal deelvragen werden kanttekeningen geplaatst wat betreft relevantie. 

Zo gaf Kunst Centraal aan al een goed beeld te hebben over de bekendheid van 

mediakunst onder scholen, zodat onderzoek daarnaar niet zinvol werd geacht. 

Hetzelfde gold voor curriculumontwerp en het betrekken van ouders. Ook het 

inventariseren van (aanvullende) financiële middelen vond men minder zinvol, 

omdat dat een andere onderzoeksvraag vereist.   

 Interesse was er vooral om scholen vanuit het Vier in Balans-model te 

onderzoeken, omdat dit Kunst Centraal zicht kan geven op wat er binnen de school 

speelt, hoe gebruik wordt verankerd en wat belemmerend of bevorderend werkt bij 

de inzet van digitale middelen.  

 

Afgesproken werd dat Hinke Breimer mijn vaste contact zou zijn voor verder overleg en 

afstemming. Met haar voerde ik vier keer overleg over de verdere invulling.  

Ons overleg leverde het volgende op:  

 herformuleren van de deelvragen, met meer focus en praktische hanteerbaarheid 

(planning), en meer relevantie voor opdrachtgever Kunst Centraal; 

 een groep relevante respondenten die ook daadwerkelijk bereikbaar is als 

onderwerp van onderzoek; 

 data voor bijeenkomsten in de provincie, die relevant zijn voor dit onderwerp; 

 documenten van Kunst Centraal die relevant zijn als achtergrond.  

 

Uiteindelijk is hieruit de definitieve opzet en werkwijze ontstaan.  
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BIJLAGE 3: UITNODIGINGSMAILS AAN RESPONDENTENGROEP 
 

 

A – MAIL VAN KUNST CENTRAAL TER INTRODUCTIE 

 

Omdat de respondenten goed bekend zijn met Kunst Centraal, leek het verstandig eerst vanuit de 

opdrachtgever een aankondiging te sturen over de uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. De 

uitnodiging komt dan niet als een verrassing, en kan een positief effect hebben op de animo tot 

deelname, omdat men de instelling kent. 
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B – MAIL VAN ONDERZOEKER ALS UITNODIGING TOT DEELNAME   

 

 

Anderhalve week na de vooraankondiging volgde de ‘echte’ uitnodiging tot deelname.  
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BIJLAGE 4: VERSLAG BESPREKING MEDIAKUNST  - Bunnik, 17 december ‘15  

 

 

In een bijeenkomst van drie kwartier presenteert Kunst Centraal samen met de in hetzelfde pand 

ondergebrachte partner BISC inzichten en toepassingen van mediakunst.  Daarbij zijn twee 

medewerkers van de afdeling cultuur van de provincie Utrecht aanwezig, Ronald Huizer 

(programmamanager BISC), Frank van der Hulst (directeur KC) en  Irene de Jong (projectleider 

nieuwe media KC).  Aansluitend op de presentatie wordt gekeken naar de Gespreksnotitie voor de 

Cultuurnota 2016 – 2019 van de provincie, om beleidsaccenten te bespreken en af te stemmen. 

BISC en KC werken regelmatig samen, het oude uitleenmodel van bibliotheken is de afgelopen 

jaren veel breder en veelzijdiger geworden, met accenten op innovatie. Zo is BISC onder meer 

intensief betrokken bij activiteiten rond mediawijsheid binnen de bibliotheken van de provincie 

Utrecht.  

 

Namens Kunst Centraal presenteert Irene in twintig minuten toepassingen van mediakunst voor 

het onderwijs, en voorbeelden: de Puzzle Chair van Joris Laarman, beeldschermkunst van Rafaël 

Rozendaal, project EGG van Michiel van de Kley.  Bijzonder is dat KC mediakunst heeft voor alle 

groepen, dus ook voor de jongste (Brikkie). Er is altijd lesmateriaal bij en er komt altijd een 

kunstenaar in de klas. De rol van Irene is vaak om project en materiaal voor het onderwijs geschikt 

te maken. De kosten van de uitvoering komen vooral uit het Kunstmenu, de ontwikkelingskosten 

komen uit fondsen. Het streven nu is om er online tools bij beschikbaar te maken, zodat kinderen 

er thuis verder mee kunnen.  Dat willen ze meestal ook.      

 

Na afloop praten de aanwezigen een half uur verder. De provinciemedewerkers vragen of KC en 

BISC  mediawijsheid en mediakunst verbinden. Bij BISC ligt de nadruk op kennisdeling, waardoor 

men een sterke overlap heeft met wat KC met media doet. Men denkt elkaar aan te vullen, als op 

school iets wordt geleerd kun je dat in de bibliotheek afmaken. De bibliotheek Veenendaal werkt 

ook samen met een Fablab, maar zonder educatief programma. Dat is iets waar KC sterker in is. 

Bibliotheken kunnen goed op maatschappelijke thema’s inhaken zoals duurzaamheid en recycling, 

KC op kunstzinnigheid, kunst en creativiteit. Het lijkt de aanwezigen verstandig om in 

samenwerkingsverbanden uit te zoeken waar de grens ligt en goed de eigen doelen te verwoorden, 

om de eigen kracht gerichter in te kunnen zetten.   

 

Voor KC is van belang dat het onderwijs de discussie steeds nadrukkelijker vanuit het curriculum  

voert, zodat toepassingen daarin verankerd worden. Daardoor zal steeds meer op verschillende 

niveaus gefaciliteerd moeten worden, minder de ‘wow-factor’ die nu nog enigszins het geval is. Het 

is te overwegen om te kijken of BISC daarin een technisch ondersteunende rol kan spelen. 

Daarvoor is kwantificering nodig: hoeveel scholen zouden zoiets willen en daarvan gebruik maken?  

 

Voor de provincie is ‘een leven lang leren’ een belangrijke schakel die KC en BISC met elkaar kan 

verbinden. Daarin kan mediawijsheid naar creativiteitsontwikkeling opschuiven. BISC gaat polsen 

waar de bibliotheken al inzetten op digitale vaardigheden.  
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BIJLAGE 5:  VERSLAG AV GROEP KUNST CENTRAAL – Utrecht, 28 januari ‘16 

 

 

Tijdens deze avondbijeenkomst (19.00-21.30 uur) geeft extern docent Theo van Delft met 

ondersteuning van KC consulent Susanne Slings aan groepsleerkrachten instructie over het maken 

van stopmotion. De deelnemers hebben zich via hun school opgegeven voor Scholen in Talenten, 

een driejarig traject waarmee scholen een leerkracht tot intern deskundige op het gebied van 

audiovisueel laten trainen. De kennis wordt vervolgens schoolbreed ingezet of overgedragen aan 

andere collega’s. Dat gebeurt niet in alle gevallen, volgens Van Delft, onder meer omdat men vaak 

nog huiverig blijft om met techniek aan de slag te gaan, en niet iedereen uit eigen wil aan dit 

traject is begonnen, vermoed hij.  

 

Voordat de technische uitleg aan bod komt gaat Van Delft in op de vraag hoe een filmpje nu echt 

leuk wordt, en welke kwaliteiten je in animatie kunt brengen (timing, kadering, confrontatie, 

overdrijving). De inhoudelijke aandachtspunten worden aan de hand van de film Tempera 

geïllustreerd. Na instructie over het gebruik van camera, tripod, opstelling en storyboard en 

toelichting op het maakproces met laagdrempelige middelen (fruit, groente, speelgoed) gaan de 

deelnemers aan de slag.  

 

In drietallen wordt een stopmotion animatie gemaakt. Die is in een uur klaar, waarna de film wordt 

gemonteerd, van een soundtrack voorzien en aan elkaar vertoond. Tenslotte wordt 

gemeenschappelijk uitgewisseld hoe dit in de praktijk van een klas uitgevoerd kan worden en met 

wat voor mogelijkheden en belemmeringen je te maken krijgt.  

 

Dit traject heet AV (audiovisueel), maar er wordt gewerkt met digitale camera’s, iPads en 

allerhande software. Op de vraag wat het verschil is met mediakunst antwoorden de docenten dat 

het allemaal wel erg in elkaar overloopt. Het is maar de vraag of je dat onderscheid wel zo duidelijk 

kunt maken. Van Delft stelt dat je het beste kunt insteken op hoe scholen dat zelf benoemen en de 

definitie in het midden laten.   

 

In de nabespreking komen onderwijskundige zaken aan bod zoals 

 hoe je dit organiseert met grote of kleine groepen,  

 de lengte van de les (het verschil tussen drie kwartier en een uur is hier groot),  

 de verdeling over meerdere lessen,  

 het inzetten van deskundige leerlingen uit de plusklas. 

Maar ook inhoudelijke zaken als het kiezen van simpele onderwerpen die zich goed voor animatie 

lenen (transformatie), en logistieke aspecten over soorten camera’s en het gebruik met andere 

devices. 

 

 

             Deelnemers tijdens de workshop.  

              Foto: Ben Kamphuis 
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BIJLAGE 6: VERSLAG INSPIRATIEBIJEENKOMST OVER 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN -  

Utrecht, 10  februari ’16  

 

  

Woensdagmiddag, rond 2 uur. Zo’n 60 leerkrachten, cultuurcoördinatoren en directeuren van 

scholen in het PO verzamelen zich in het gebouw van UCK in Utrecht, Domplein 4. Kunst Centraal 

organiseert er samen met het Utrechts Centrum voor de Kunsten UCK een inspiratiebijeenkomst 

over 21e eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, verbanden leggen). Het uitgangspunt 

daarbij is dat cultuureducatie scholen kan helpen om deze vaardigheden bij leerlingen te 

ontwikkelen.   

 

De bijeenkomst trapt af  met een lezing over 21-eeuwse vaardigheden door prof. dr. Jeroen 

Lutters. Hij is Lector Didactiek van de Kunstvakken aan Hogeschool Windesheim, bezig met het 

afronden van zijn onderzoek D21, naar de rol van cultuureducatie in het PO bij het ontwikkelen van 

21e eeuwse vaardigheden.  Na de lezing gaan deelnemers  aan de slag in een workshop naar 

keuze: nieuwe media, muziek of literatuur. De workshops geven concrete handvatten om je klas te 

trainen in 21e eeuwse vaardigheden.  

 

Presentatie Jeroen Lutters 

Lutters houdt een verhandeling over het belang van vaardigheden om in de moderne wereld te 

kunnen functioneren aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen praktijk als docent en lector. De 

samenleving verandert van formeel naar informeel, met creativiteit als grote aanjager, waarbij 

kunst een sleutelrol speelt.  Dat betekent niet dat we straks creatief rekenen, creatief 

samenwerken en creatief schrijven krijgen. Nee, niet de aard van vakken verandert, de 

samenleving verandert en heeft niet zozeer andere  vakken nodig, maar meer informele 

uitwisseling. Niets staat meer vast, dus moet je leren daarmee om te gaan. Van een rationele 

grondhouding moeten we naar een creatieve grondhouding gaan. Dat kunnen we met vier 

begrippen benaderen.  

Het eerste is, dat we temporaal moeten kunnen zijn, in het nu kunnen leven. Temporaal is 

aanvaarding van wat er is, daar geen weerstand tegen bieden maar de context aanvaarden. 

Temporaal kunnen zijn is een essentiële eigenschap voor deze tijd.  

Het tweede wat nodig is, is aleatorisch kunnen denken a la John Cage. Uitgaan van toeval, het 

toeval gebruiken. Toeval is dat wat jou op een bepaald moment toekomt. Niet vanuit planning, 

maar omdat het gebeurt. En daar dan vervolgens iets creatiefs mee kunnen doen.  

Het derde is serendipiteit.  Je bent ergens naar op weg en vindt iets anders.  Want heb niet de 

illusie dat we alles nog zomaar in de hand hebben. Alles om je heen kunnen zien, een 

panopticumblik, dat werkt niet meer. Dat komt onder meer door de technologische boom van de 

laatste tijd. Kinderen van nu denken daardoor veel horizontaler over diepgang, terwijl wij ouderen 

daar verticaler over denken.  We moeten kortom gaan denken in abductieve vermoedens, hoe zou 

iets kunnen zijn? Je moet je vermoedens uiten en kijken wat je daarmee kunt.  

 

Vragen  

Na afloop merkt de presentator op dat hij het knap vindt dat iemand een pakkende inleiding kan 

geven op 21e eeuws vaardigheden, zonder er ook maar een te noemen die daaronder wordt 

gerekend. Dan mag de zaal vragen stellen aan Lutters.    

“Moeten we nu wel of geen methodes aanschaffen voor de kunstvakken? Wat raadt u aan?” Lutters 

heeft een eenvoudige oplossing. “Moet je school een keuze maken? Ach, kies dan gewoon iets, dan 

je weer vrij”.  Een vrijwillig docent drama (omdat er geen geld voor drama is) beklaagt zich over 

de inspecteur, die maar wil toetsen en testen. “Gewoon in meegaan, verspil geen energie aan 

weerstand”, zegt Lutters. “Maar wel onderbouwen wat je doet en waarom. Daar moet je wel aan 

werken. Duidelijk maken dat er andere keuzes gemaakt worden. Dat werkt een stuk beter als je 

externe legitimatie in huis haalt”. 
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Scholen kiezen er nog niet massaal voor om andere keuzes te maken, om de 

creativiteitsontwikkeling centraal te stellen, weet Lutters. In zijn eigen D21 onderzoek onder een 

groot aantal scholen vond hij maar tien scholen die er echt voor gingen. Maar dan ook echt.    

“Kijk wel uit voor het instrumentaliseren van kunstvakken’, waarschuwt Lutters. ‘Draai het eens 

om: taal als middel om dramatisch te leven”.   

 

Drie workshops 

De deelnemers gaan uiteen in drie groepen voor een workshop. Na afloop worden de workshops 

plenair doorgenomen en gepresenteerd.  

 

In de groep ‘Nieuwe Media’ zet projectleider nieuwe media Irene de Jong van Kunst Centraal de 

deelnemers aan het werk met laagdrempelige online apps voor creativiteitsontwikkeling (Padlet, 

YouTube mixing, Mindmap, Symbaloo, Kahoot). Deelnemers zijn enthousiast, maar raken ook snel 

de weg kwijt in een app, of krijgen het niet aan de praat zoals het moet (“Dat heb je altijd met 

digitale dingen”, zegt een deelnemer).  Ze vragen honderduit: kan dit ook op een mobiel? Wat kost 

die app? Hoe organiseer ik dit nu praktisch? Wat voor resultaten halen kinderen hiermee? Ze 

brainstormen samen over hoe je de tools in praktische opdrachten kunt omzetten.  

 

In de workshop ‘Muziek’ maakten deelnemers een soundscape door geluiden te gebruiken van 

beschikbare objecten in de ruimte. Die plaatsen ze als soundtrack bij een (gegeven) animatie die 

geen geluid heeft. De soundtrack met bijzondere geluiden laat de animatie echt leven en zorgt voor 

een stuwend, dynamisch geheel. 

 

In  de workshop ‘Literatuur’ maakten de deelnemers korte sprookjes met een bijzondere twist.  Alle 

sprookjes worden voorgedragen door de deelnemers.   

 

Als afsluiting krijgt iedereen een exemplaar van ‘Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden’, nummer 

16 van het magazine Sardes Special van advies- en onderzoeksbureau Sardes, werkzaam in de 

educatieve sector. Plus een boekenlegger met daarop links naar publicaties van Luttters, de 

gebruikte software van de muziekworkshop, de verzameling tools van de nieuwe media workshop 

en links naar een model van, en informatie over 21e eeuwse vaardigheden.  
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BIJLAGE 7: VERSLAG INSPIRATIEMIDDAG MEDIAWIJSHEID  -  Soest, 16 maart ’16  

 

  

Ongeveer 50 leerkrachten en directieleden uit scholen PO uit de regio bezoeken de 

inspiratiemiddag over mediawijsheid (13.30 – 17.00 uur), georganiseerd door Kunstencentrum 

Idea in Soest. Het onderwerp staat bij veel scholen hoog op de agenda, stelt het programma.   

De eerste spreker is Remko Pijpers, oprichter van MijnKindOnline en nu strategisch adviseur 

Kennisnet.  ‘Digitale geletterdheid is het nieuwe lezen en taal’, stelt hij. ‘We zijn geneigd de 

vaardigheden van kinderen hier te overschatten. Hooguit  zo’n 4% is echt mediawiis, niks generatie 

Einstein’. Er wordt een grote morele druk op scholen uitgeoefende om met hun tijd mee te gaan. 

Want wat kinderen moeten leren hangt sterk af van het perspectief dat je kiest: een economisch 

perspectief bijvoorbeeld, of een filosofisch perspectief, een bestuursperspectief of creativiteit met 

media. 

Onderwijskundige Marieke van Osch is de tweede spreker, en zij benadrukt het belang van een 

visie voor scholen. Wat is de identiteit en het profiel van de school en hoe wil de school digitale 

middelen daarbij inzetten? Ze schetst drie scenario’s: in je curriculum stoppen en het gebruik 

integreren in je klas (met als nadeel dat zoiets lastig te organiseren is want er zijn nog maar weinig 

producten waarmee dat kan); als apart vak en de school onderdompelen met de week 

mediawijsheid Mediamasters; kijken welke materialen er zijn, daar gewoon mee beginnen en daar 

als vanzelf een structureel plan uit laten groeien.  

Daarna volgen de leerkrachten een hands-on workshop van een uur waarin ze kennismaken met 

een grote hoeveelheid educatief materiaal. Veel bezoekers zeggen daar sterk de behoefte aan te 

hebben, waaraan wordt toegevoegd dat via de leerlingen ook veel bereikt kan worden.  

Tegelijkertijd houdt Pijpers met directieleden en bovenschoolse ict-ers een rondetafelgesprek over 

wat nodig is om mediawijsheid op scholen goed ingericht te krijgen. Daar wordt gesteld dat de 

leerkracht de cruciale factor is, die minstens op het niveau van leerlingen moet kunnen werken, 

liefst een niveau hoger. Leerkrachten moeten gestimuleerd worden de urgentie te voelen. Vaardige 

docenten zijn vereist, maar het begint met visie van de directie, zet Pijpers daar tegenover. Als de 

school niet uitzendt wat zij wil bereiken en wat zij daarvoor van de leerkracht verwacht, is het erg 

moeilijk voor een leerkracht om zijn/haar keuzes te maken. 

Bij de plenaire afsluiting worden workshop en rondetafelgesprek samengevat. Er is nog veel te 

doen, zodat de roep om samenwerking klinkt. Idea gebruikt de gelegenheid om een 

scholingsaanbod voor leerkrachten uit Soest aan te kondigen, en zegt na te denken over het 

samenstellen van een verkennersgroep uit het onderwijs die zich gaat buigen over wat dat aanbod 

in zou moeten houden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en krijgen bericht.  
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BIJLAGE 8: VERSLAG D21 SLOTCONGRES  -  Zwolle, 23 maart  ‘16 

 

  

‘Scholen ontwerpen in de eeuw van creativiteit’, is het motto van het slotcongres van het 

onderzoek D21 dat de rol van kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs onderzocht (14.00 – 

17.15 uur). De 21e-eeuwse samenleving confronteert het opgroeiende kind, ouders en 

leerkrachten met nieuwe vragen, die hebben geleid tot hernieuwde aandacht voor creativiteit als 

centrale menselijke kwaliteit, en kunst- en cultuuronderwijs als stimulerende factor.  

In het onderzoek D21 (Didactiek 21e eeuw) werd vanuit het Lectoraat Didactiek en Inhoud van de 

Kunstvakken Hogeschool Windesheim breed onderzoek gedaan naar eigentijdse vormen van 

primair onderwijs met een werkzame relatie tussen schoolvisie, cultuureducatie en 21e eeuwse 

vaardigheden. Op deze middag wordt het resultaat gepresenteerd en worden de opbrengsten 

beschikbaar gesteld. Deze zijn gebundeld in vier publicaties: 

 

 Literatuurstudie naar 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse 

basisonderwijs 

 Kwantitatief onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden, cultuureducatie en schooltypen in 

het Nederlandse basisonderwijs 

 Kwalitatief onderzoek: hoe werken tien geselecteerde basisscholen middels kunst- en 

cultuureducatie aan 21e eeuwse vaardigheden? 

 Conclusies en adviezen: hoe kunnen basisscholen werken aan cultuureducatie in combinatie 

met 21e eeuwse vaardigheden? 

 

Na een inleidend optreden van jeugdsymfonieorkest de Jonge Vuurvogel geeft prof. dr. Gert Biesta 

een lezing over de samenhang tussen kunst en pedagogiek in het primair onderwijs. De spreker die 

hem aankondigt stelt dat, na het 20e eeuw formalistisch design, nu de eeuw van de creativiteit is 

aangebroken, en dat de valorisatie daarvan hier begint, en wij er nu iets mee moeten doen. 

“Scholen ontwerpen in de eeuw van creativiteit. We gaan het dus hebben over de toekomst”.  

Voor Biesta is kunst belangrijk, maar niet alleen omdat het al die competenties aanleert die voor 

onze huidige tijd zo belangrijk gevonden worden. Want dan kunnen we kunst namelijk ook wel 

weer kwijt als we een betere manier vinden waarmee dat sneller of goedkoper kan. Hoe krijgen we 

kunst terug in de kunsteducatie? Onderwijs is niet alleen kwalificatie maar ook socialisatie, om 

goed in de wereld te komen. Het onderwijs heeft een pedagogische taak om dat in goede banen te 

leiden. De insteek van Biesta is dat het beoefenen en ervaren van kunst begrepen zou moeten 

worden als een verkenning van onze verhouding met de wereld. Die wereld is heel divers en lang 

niet altijd even mooi. We moeten dus vooral nadenken over de rol van kunstenaars en pedagogen, 

hoe zij dat proces begeleiden en aansturen.  

Na de pauze wordt een film van 10 minuten vertoond over het D21 onderzoek. Daarbij wordt onder 

andere gesteld dat innovatie begint met de constatering dat creativiteit de verbindende factor is. 

De film eindigt met een uitspraak van onderzoeksprogrammaleider Lutters:”Nonconformisme als 

basishouding is het cement van de 21e eeuw”.     
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Als de film is afgelopen presenteert Lutters de conclusies van onderzoek D21. Hij stelt onder meer 

te zijn uitgekomen bij de constatering dat creativiteit ontwikkelen bij kinderen de allerbelangrijkste 

taak is voor scholen in dit tijdperk. Aan de basis daarvan staat een degelijke schoolvisie, waar 

consequent op doorgewerkt wordt. Onze toetscultuur zit wel in de weg, maar opmerkelijk genoeg 

zijn er scholen die desondanks prachtige dingen doen. Creativiteit kan best het centrum van 

onderwijshandelen kan zijn, net zo legitiem als een economische grondslag. Wie daar richting aan 

wil geven kan hierbij globaal drie profielen onderscheiden: de holistische school, waar betekenisvol 

onderwijs geïntegreerd wordt verzorgd; de co-creërende school; de onderzoekende school. 

Allemaal schooltypen die er vooral op gericht zijn om een open mind te ontwikkelen, niet meer op 

gefixeerd denken, binnen de kaders. En daar dan de vreugde van leren ontdekken. Drie elementen 

spelen daarbij een belangrijke rol. Non-conformisme, anders durven zijn; een concentrische 

principe, waarin alle activiteiten samenhangen. En een informele structuur, laat de boel maar naar 

boven komen. Op die drie dingen kun je sturen. Die scholen komen tot mooie ontwerpen.  

Vervolgens biedt hij de publicaties aan, aan onder meer Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds 

voor Cultuurparticipatie.   
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BIJLAGE 9: VRAGENLIJST EN TOPICS VOOR HALFGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

 

De globale structuur van de interviews was als volgt: 

 

1. Toelichting op het onderzoek, onder meer door als expliciet doel van het interview nog eens 

duidelijk te stellen dat het gaat om een beeld te krijgen hoe de school werkt met digitale 

middelen voor creativiteitsontwikkeling.  

2. Vragen naar de motivatie tot deelname aan de av-cursus. 

3. Vragen naar de wijze waarop de nieuwe kennis wordt gedeeld op school. 

4. Vragen naar de eigen vaardigheid met betrekking tot het onderwerp.  

5. Vragen naar de indruk van de vaardigheden van collega’s met betrekking tot het 

onderwerp.  

6. Vragen naar de knelpunten en positieve aspecten rond het onderwerp.  

7. Vragen naar wensen en behoeften rond het onderwerp.  

8. Afsluitende vragen. 

 

De volgende vragen werden gebruikt om het gesprek richting te geven.   

 

(introductie) 

1. U weet wat het onderzoek inhoudt? 

2. Waarom bent u deze cursus gaan doen? 

3. Wat is hierover met de school afgesproken? (taken, tijdsinvestering) 

4. Wat heeft de cursus de school opgeleverd? 

 

(m.b.t. visie) 

5. Is het gebruik van digitale middelen, en/of de deelname aan deze cursus, vastgelegd in een 

plan of visie? 
6. Zo ja, wat is dat voor plan? Wie heeft dat gemaakt?  
7. Wat vindt de school belangrijk aan het werken met digitale middelen? 
8. Is dat een speciaal aandachtspunt voor de school?  
9. Zo ja, hoe vult u dat in?  

10. Welke termen gebruikt de school om dat belang te beschrijven?  
11. Wie is bij die besluitvorming betrokken?  

 

(m.b.t. vaardigheden) 

12. Voelt u zichzelf vaardig genoeg voor het werken met digitale middelen voor 

creativiteitsontwikkeling?  

13. Hoe draagt u uw expertise in school uit?  

14. Bent u nu de specialist of worden uw collega’s dankzij u ook specialist? 

15. Wat zijn knelpunten of succesfactoren waar u mee te maken heeft?  

16. Hoe zou u de vaardigheden van uw collega’s beschrijven wat betreft het werken met 

digitale middelen?  

 

(m.b.t. digitaal middel en infrastructuur) 

17. Wat is uw algemene indruk van het werken met digitale middelen binnen uw school?   

18. Is er in het algemeen voldoende apparatuur? 

19. Ook voor creatieve toepassingen? 

20. Wordt er veel gewerkt met digitale middelen in uw school?  

21. Zijn de digitale voorzieningen in uw school redelijk toegerust om te kunnen gebruiken voor 

creativiteitsontwikkeling?  
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(m.b.t. wensen) 

22. Welke wensen hebt u rond digitale middelen voor creativiteitsontwikkeling?  

23. Wat zou u graag zien dat Kunst Centraal in deze zou aanbieden of ontwikkelen?  

 

(afsluitend) 

24. Hebt u het idee dat u in dit interview een goed beeld van uw school hebt kunnen m.b.t. dit 

onderwerp?  

25. Ben ik iets vergeten te vragen?  

26. Wat zou u zelf nog willen vragen of toevoegen? 

27. Bent u geïnteresseerd in een verslag van dit onderzoek?  

 

 

TOPICS 

 

Tijdens de gesprekken hield ik onderstaande topics bij de hand als een soort checklist. 

Ze zijn losjes bij elkaar geplaatst en dienden vooral als reminder om op in te springen als de 

gelegenheid zich voordeed.  

 

 curriculum –doorlopende leerlijn – visie – beleid -  

 

 Collega’s – overdracht - verankering – workshopmiddag – atelier - uitwisseling – visie  

 

 ict – mediawijsheid - digitale geletterdheid - ict-vaardigheden – media-educatie – 

creativiteitsontwikkeling – 21e eeuws vaardigheden - onderwijs agenda2032 - fotografie –

av – mediakunst – cultuureducatie – kunsteducatie  

 

 toekomst - innovatie – ambitie - verdieping 

 

 onderzoeken – samenwerken - creatieve proces – BYOD - verzekering – brede ontwikkeling 

– talentontwikkeling - beleidsplan - leerlingpagina’s – didactische vaardigheden – coaching 
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BIJLAGE 10: HET VIER IN BALANS-MODEL MET UITLEG   

 
Afkomstig van 
https://www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/  
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BIJLAGE 11: DE ORIGINELE RESULTATEN IN STELLINGEN PER ONDERWERP. 

 

Uitkomsten van het onderzoek 

De in 4.1 genoemde resultaten bestaat uit geredigeerde tekst die gebaseerd is op de 

stellingen die op basis van analyse van de gesprekken zijn geformuleerd. Voor de 

volledigheid zijn de stellingen hieronder in hun oorspronkelijke vorm opgenomen, 

puntsgewijs.  

 

1. Over de deelname van de school aan de AV-cursus (van Scholen in 

Talenten).  

1. Sluit goed aan bij behoefte van scholen om talentontwikkeling ook met diverse 

kunstdisciplines te verbreden. Ze doen dan ook alle disciplines. 

2. Training geeft goede handvatten om av in lessen te gebruiken.  

3. Er is sprake van veel niveauverschil tussen de deelnemers. Sommige leerden niets 

nieuws, anderen vonden de cursus knap lastig. 

4. Av kiezen is vaak ‘omdat we er als school te weinig mee doen’. Men klinkt een 

beetje schuldbewust.   

5. Tijdsinvestering van 3 jaar vindt men (te) fors. Er moet al zoveel naast het gewone 

onderwijs. 

6. Uitwisseling is sterke troef van zo’n cursus: zien wat anderen in de praktijk doen. 

 

2. Over het delen van de opgedane kennis van deze cursus met de 

school.  

1. Het is niet per se de icc-er of ict-er die deelneemt, maar de deelnemer wordt wel 

ineens herkend als de av-specialist op school.  

2. Het delen vertaalt zich meestal in een circuit of workshopmiddag, als op een vast 

dagdeel, of een periodiek moment, tijd voor cultuureducatie wordt ingepland (voor 

alle disciplines).  

3. Soms gaat de specialist dan de andere groepen langs (niet zo vaak in de 

onderbouw), of anders kunnen leerlingen van diverse groepen zich inschrijven.  

4. Parttime leerkrachten zijn soms ineens niet meer op hun specialisme inzetbaar (als 

het niet hun dag is).  

5. Het vergt veel (extra) organisatie om het te delen met collega’s op school. 

6. Het overdragen op andere collega’s gebeurt mondjesmaat: de specialist blijft de 

specialist. Het organiseren van overdracht is lastig. 

7. Scholen delen wel veel informeel: inspiratiemomentjes in vergaderingen, tips per 

mail, wandelgangen. 

8. Expertise verder inzetten wordt ook beperkt doordat scholen vooral op kerntaken 

(zaakvakken) worden afgerekend, niet op creativiteitsontwikkeling. 

9. Zoveel tijd is er ook niet met alle taken: overdragen op collega’s komt er dus niet 

van.  

10. De doorlopende leerlijn is meestal nog in ontwikkeling, het zijn de eerste stapjes 

(ook andere disciplines). Zo’n lijn kan wel helpen bij verankering.  

 

3. Over de wijze waarop men omschrijft wat creativiteit met digitale 

middelen oplevert.  

1. Een minderheid geeft aan hier beleidsmatig aan te werken, zij werken hiervoor (of 

zijn begonnen) met een doorlopende leerlijn.  

2. Men is het erover eens dat creativiteit met digitale middelen (av) een belangrijk 

onderdeel van cultuureducatie is.  
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3. Het wordt in workshopmiddagen aangeboden, zodat alle kinderen kans krijgen er 

kennis mee te maken, dat vinden scholen belangrijk.  

4. Het is erg van deze tijd en kinderen zijn er altijd enthousiast over.  

5. Een echt inhoudelijke vertaalslag/verwoording wordt er niet gemaakt, of men 

verwijst naar anderen (weet niet). 

6. Er is niet echt een methode of handboek dat de weg voor de leerkracht wijst.  

 

4. Over dat je met deze cursus de av-specialist op school bent geworden.  

1. Dat blijk je te zijn, maar de deelnemers zien zichzelf vaker niet dan wel als 

specialist. 

2. Dat anderen ze als specialist beschouwen vinden ze niet terecht, anderen denken 

vaak nodeloos ingewikkeld over av. 

3. Je hebt trouwens ook niet echt middelen om op dit gebied de specialist op school te 

zijn: te weinig spullen, die te weinig beschikbaar zijn.  

4. Het specialisme wordt niet echt aan anderen overgedragen, vooral door tijdgebrek.  

5. De periodieke workshopmiddagen zijn de voornaamste activiteit waarin het 

specialisme zichtbaar wordt.  

 

5. Over de leerlijn voor av op de school.  

1. Slechts een paar scholen werken aan een doorlopende leerlijn.  

2. Er is wel iets ergens vastgelegd, vermoedt men, maar men heeft zelf de woorden 

niet direct paraat.  

3. De workshopmiddagen ziet men als belangrijkste eerste stap voor de leerlijn in 

praktijk. 

4. Het belang van workshopmiddagen en wat daar gebeurt wordt door het hele team 

gedragen. 

5. De icc-er weet meer van de inhoud van een cultuurbeleidsplan, maar de deelnemer 

aan de av-module is daar niet zo van op de hoogte (tenzij ze zelf icc-er zijn).  

 

6. Over de meerwaarde van het gebruik van digitale middelen in 

cultuureducatie. 

1. Het is moeilijk om daar wat termen bij te benoemen.  

2. Het zijn de middelen van de toekomst, daarom is het belangrijk.  

3. Talentontwikkeling is de meest genoemde term in dit verband. Ook creativiteit 

ontwikkelen wordt veel genoemd. En kinderen een brede ontwikkeling bieden.  

4. Als je vanuit de talenten van leerkrachten werkt krijg je een andere dynamiek in de 

les.  

5. Er wordt regelmatig genoemd dat digitale middelen vakoverstijgend worden 

aangeboden, rond thema’s.  

6. Door technische aspecten is dit wel een stiefkindje in het onderwijs. 

 

7. Over welke specifieke termen men in dit verband gebruikt.  

(zoals Onderwijsagenda 2032, 21e eeuwse vaardigheden, digitale 

geletterdheid, mediakunst, mediawijsheid, media-educatie) 

1. De inzet van digitale middelen wordt aan een breed scala aan begrippen 

verbonden. 

2. Maar in de praktijk gebruiken deze deelnemers er daar niet zoveel van. Er zijn 

zoveel begrippen, tegenwoordig.  

3. Wat we willen inzetten aan ICT nu en in de toekomst is relevant, niet hoe je dat 

precies noemt.  

4. 21e eeuwse vaardigheden is wel bekend, maar verandert niet zoveel aan de praktijk 

die men al kent. 
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5. Onderwijsagenda 2032 is veelal een onbekende grootheid. Net als mediakunst. 

6. Mediawijsheid is wel bekend, daar zijn in ieder geval alle scholen mee bezig. 

7. Men koppelt mediawijsheid niet aan creativiteitsontwikkeling. Dat laatste wel aan 

talentontwikkeling.  

 

8. Over wat er goed gaat bij de inzet van digitale middelen. 

1. Er gaat vrij veel goed eigenlijk.  

2. Er zijn aardig wat ICT-ers voor support.  

3. Scholen gebruiken steeds meer apparatuur en software, het feitelijk gebruik neemt 

gestaag toe. 

4. Scholen hebben op zich aardig wat apparatuur, waar men tevreden over is.  

5. Er wordt steeds meer aandacht gegeven aan creativiteitsontwikkeling. 

6. Bij voorbeelden van wat er goed gaat wordt vaak een specifieke les of onderwerp 

genoemd waarbij het goed liep.  

7. Centrale opslag werkt heel goed: zo kunnen collega’s snel les overnemen of tips 

met elkaar delen.  

8. De workshopmiddagen lopen heel goed, ondanks organisatorische last.  

9. Kinderen vinden het erg leuk, het werkt motiverend.  

10. Hoe meer ervaring je kunt opdoen, hoe beter werken met digitaal gaat. 

11. De software bij de methodes (van kernvakken) is goed bruikbaar, met eigen inlog 

en opslag. 

12. De cursus van Kunst Centraal geeft veel inspiratie en nieuwe ideeën.  

 

9. Over wat er niet goed gaat bij de inzet van digitale middelen. 

1. Bijna iedereen geeft aan dat collega’s het eigenlijk veel te ingewikkeld vinden. 

2. Collega’s zijn stiekem bekwaam, handelingsverlegen, durven niet, hebben niet de 

goede digitale houding. 

3. De inspiratie van de KC cursus is lastig vast te houden (ervaring, documentatie). 

4. Veel mooie ideeën van de KC cursus kunnen we niet uitvoeren omdat we andere 

apparatuur hebben. 

5. Veel digitale middelen (zoals digiborden) worden maar heel beperkt gebruikt.  

6. De beschikbare tijd is veel te beperkt. En alles rond av/digitaal kost juist altijd veel 

extra tijd.  

7. De logistiek met grote groepen en weinig spullen is echt een hoofdbreker.  

8. Bij de aanschaf van apparatuur wordt vooral gekeken naar de kernvakken, niet 

naar het gebruik voor creativiteitsontwikkeling.  

9. Je moet vaak iets creatiefs doen op spullen die daar niet echt voor aangeschaft zijn.  

10. Het beperkte budget: je hebt echt meer apparatuur nodig. En vaker, omdat het in 

zo’n snel tempo verouderd is.  

11. Kinderen apparatuur laten meenemen is geen zekere factor en 

verzekeringstechnisch best tricky.  

12. Een les av/digitaal vraagt meer dan gewone voorbereiding, omdat alles in kleine 

stapjes uitgelegd moet worden.  

13. Het is lastig om al die nieuwe ontwikkelingen steeds een (zinvolle) plek te kunnen 

geven.  

14. De nabewerking kost meestal ook onevenredig veel tijd.  

 

10. Over de digitale vaardigheden van collega’s. 

1. Overheersend is de angst van collega’s om ermee aan de slag te gaan. 

2. Het zou helpen als er eenvoudige lessen zijn die ze kunnen geven om te zien hoe 

enthousiast kinderen ervan worden.  
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3. Nogal wat collega’s gebruiken een digibord vooral om op te schrijven, als een 

elektronisch schoolbord.  

4. Ee is een generatie leerkrachten die het computertijdperk heeft gemist. 

5. Ze moeten er wel tijd in steken, en tijd is nu eenmaal schaars in het onderwijs. 

6. Ze redden zich wel, omdat kinderen vaak ook al heel wat weten. 

7. Het inzetten van kinderen kan ze behoorlijk helpen. 

8. De didactische vaardigheden zijn vaak voor iedereen pittig, als je heel veel 

verschillende niveaus wilt bedienen.  

9. Het is ook best lastig als je veel verschillende apparatuur hebt die allemaal net 

ietsje anders werkt.  

 

11. Over het algemeen gebruik van digitale middelen op school. 

1. Op zich is er voldoende apparatuur op school.  

2. Er wordt regelmatig de aanwezigheid van Chromebooks genoemd, waarvoor de 

keuze vaak bovenschools is gemaakt.  

3. Opslaan van werk van leerlingen is een punt van aandacht (veiligheid, eenvoud).  

4. Apparatuur is niet altijd op dezelfde manier ingericht.  

5. Over het algemeen wordt een tekort aan digitale middelen voor 

creativiteitsontwikkeling ervaren.  

6. Het gebruik van smartphones van kinderen kan een sociaal probleem opleveren.  

7. Er wordt vooral gevraagd om iPads, daarna (meer) camera’s. 

 

12. Over mediawijsheid en nieuwe ambities 

1. De ambities zijn in beweging, met het maken van leerlijnen, nieuwe 

beleidsplannen. 

2. Er is groeiende aandacht voor zelfstandigheid en coöperatieve werkvormen.  

3. Creativiteitsontwikkeling is belangrijk voor de toekomst, maar de doelen zijn (nog) 

niet beschreven. 

4. Digitale middelen gaan ervoor zorgen dat kinderen steeds zelfstandiger aan de slag 

kunnen. Ze moeten dan verantwoordelijker (leren) werken. 

5. De lessen av zijn nu nog steeds teveel losse lessen. 

6. Vakdoorbreking, geïntegreerd werken. Vraagt wel veel goede digitale middelen. 

  

13. Over de term mediakunst 

1. Niemand noemt dat uit zichzelf.  

2. Als het wordt genoemd moet men even nadenken om zich daar een beeld van te 

vormen. ‘Schilderen met iPads hoort daarbij’.  

3. Oh ja, dat is bij ons geweest, inderdaad (een paar keer als je voorbeelden iPad 

/Elektruck noemt). 

 

14. Over het betrekken van ouders en kinderen.  

1. Scholen zetten niet specifiek ouders in voor av/digitaal.  

2. In de praktijk maken scholen daar ook niet veel werk van, om diverse redenen 

(niveau, tijd). 

3. Kinderen worden vaker ingezet, als ze zelf deskundig geworden zijn. 

4. De ervaringen met het inzetten van kinderen zijn heel goed.  

 

15. Over de wensen die men heeft.  

1. Meer apparatuur scoort het hoogste. Met meer spullen (en passende software die 

daar op draait) kun je meer doen, want groepen zijn groot.  

2. Een starttraining voor het hele team, hands-on en inspiratie.  

3. Voorbeeldlessen laten geven (intern en extern).  
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4. Coaching bij de eigen les. Meer leren van elkaar. Uitwisselingsplatform. 

5. Manieren om structuur aan te brengen, dat je het niet na een paar weken kwijt 

bent. 

6. Methodischer leren omgaan met kennis en vaardigheden: stap voor stap werken, 

omgaan met niveauverschillen, effectiever organiseren. Om zekerder van jezelf te 

worden. 

  

16. Over wat men graag ziet dat Kunst Centraal zou gaan aanbieden.  

1. Sterke behoefte aan naslagwerk, documentatie van drie jaar av-cursus. Anders is 

het zo weg. 

2. Een methode, een pakket waarmee je zo aan de slag kunt en dat ook ingaat op 

werken met niveauverschillen. Av is echt anders. 

3. Het faciliteren van middelen zoals een lesidee inclusief bijbehorende iPads, een 

lesidee inclusief 30 camera’s. Want kopen is geen optie.  

4. Korte gerichte workshop voor collega’s die de cursus niet hebben gevolgd. 

5. Veel persoonlijke wensen kwamen niet aan bod. Aparte cursus voor?  

6. Bijblijven is belangrijk, met korte, gerichte cursussen. Ook na deze cursus voelt 

men zich amper toegerust.  

7. Meedenken over organisatievormen: wat te doen als niet alle collega’s evenveel 

gevoel bij digitale middelen hebben, toch schoolbreed aanbieden.  
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