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Beschrijft de conceptvisie in voldoende mate de relevantie van ons leergebied voor de
ontwikkeling van de leerling? Wat ontbreekt?

Het is een politiek veilig document. Alles staat er in. Het is heel lastig om aan te geven wat echt
ontbreekt.
Na het lezen hou ik het gevoel: Veel cultuur, en wat weinig kunst. Voor mij mag er een definitie in
over wat kunst nou eigenlijk is. Ook wil ik graag meer aandacht voor de creatieve ontwikkeling
van de leerling. Woorden als beleven, ervaren, fantasie e.d. mogen meer aandacht krijgen.

Wordt er in de conceptvisie op het leergebied naar uw mening voldoende aandacht besteed aan
de trends en ontwikkelingen in het leergebied Kunst en Cultuur? Wat mist u?

Ook hier wordt alles in principe wel benoemd en staat het er in. Wat voor mij wel echt ontbreekt zijn

Verwoordt de conceptvisie in voldoende mate de bijdrage van het leergebied Kunst en Cultuur
aan de ontwikkeling van de leerling op het niveau van drie hoofddoelen van het onderwijs
(persoonlijke vorming, maatschappelijke vorming, kwalificatie)? Hoe staat u tegenover deze
uitwerking? Ontbreken er elementen die u graag toegevoegd ziet?
Voor mij gaat het veel over het beschouwen en het verkennen. De persoonlijke ontwikkeling mag
specifieker benoemd worden. Ook wordt veel gerelateerd aan maatschappelijke vorming. Gaat
het niet gewoon om de kunst?

In hoeverre onderschrijft u de eerste indeeën over samenhang (binnen en tussen leergebieden)
en doorlopende leerlijnen?
Aan de ene kant begrijp ik de behoefte om samenhang en leerlijnen te beschrijven. Aan de
andere kant loop je het risico om zo weinig ruimte te laten voor flexibiliteit en vooral creativiteit.
Laat voldoende ruimte en tijd over om te experimenteren!

De brede vaardigheden komen bij meerdere vak- en leergebieden terug en worden daar
geïntegreerd. Hoe ziet u de samenhang tussen de kennis en vaardigheden in het leergebied
Kunst en Cultuur en de brede vaardigheden?
Het zou een mooie bijvangst kunnen zijn. Het is voor mij geen doel op zich.

Welk (inhoudelijk) advies of welke suggesties voor verbetering wilt u meegeven aan het
ontwikkelteam voor de ontwikkeling van een visie op het leergebied Kunst en Cultuur?

Maak duidelijke keuzes. De visie mag best scherp zijn.

Is de conceptvisie voor het leergebied Kunst en Cultuur herkenbaar voor alle onderwijssectoren
(PO/S(B)O naar VO/VSO)?

Dat is lastig. Het gaat over leerlingen van 4 tot en met 18 en dan ook nog over de verschillende
onderwijs vormen en niveuas. Eigenlijk een onmogelijke opdracht om dan een visie te schrijven
die ook nog eens over verschillende disciplines gaat.

Herkent u in de conceptvisie in voldoende mate uw vakgebied?

Het woord muziek komt eigenlijk niet voor. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het valt wel op.

Figuur 1 schetst de kern van het leergebied. Uitgaande van de definitie van cultuur krijgen
leerlingen te maken met een ervaring in een culturele context. In welke mate is het hier
voorgestelde model met de begrippen bruikbaar voor zowel de theorie als de praktijk in het
leergebied Kunst en Cultuur? Wat heeft aandacht nodig?
Het gaat over de culturele context. Waar ius de kunst gebleven? Ook gaat het bij ervaren
specifiek om het betekenis geven. Waar is de persoonlijke ontwikkeling gebleven?

Figuur 2 legt de verbinding tussen het artistiek creatief vermogen en verschillende media of
toepassingen. Wat vindt u van dit figuur, de toelichting hierop, de explicitering van 'artistiek
creatief vermogen' en welke suggesties heeft u ter verbetering van de inhoud of het figuur?
Het gevaar van dit soort schema's is dat ze nooit volledig zijn. Wel de stem noemen en niet het
gehoor? Klank ipv muziek? Is dat niet te vangen met zintuigelijke ervaring? Fantasie zou er ook
bij kunnen staan. Creatief mag van mij veel specifieker. Waar gaat het dan over? Wat levert dat
op?

Figuur 3 besteedt aandacht aan de doorlopende leerlijn van PO/S(B)O naar VO/VSO in het
leergebied Kunst en Cultuur. Wat zijn de accenten die u zou willen leggen, wat is uw visie hierop?

Ik snap de behoefte om dit schema te maken. Het gaat voor een gemiddeld publiek misschien op.
Ook hier ontbreekt de persoonlijke ontwikkeling. Doorlopende leerlijnen geven houvast en zorgen
er tegelijkertijd voor dat onderwijs stolt en moeilijk in beweging te krijgen is. In het bijschrift staat
dat complexiteit zichtbaar wordt door bijv. (kunsthistorische) onderzoeksvaardigheden te
verbinden aan praktische opdrachten.... Tja, leg dat maar eens uit.

De werkgroep heeft een grote klus geklaard. Het zal een hoop moeite en energie hebben gekost
om dit stuk zo goed te krijgen. Ik vraag me af of de opdracht aan deze groep realistisch is. Een
visie schrijven voor de doelgroep van 4 tot en met 18 en dan voor verschillende disciplines, in een
van te voren vastgesteld kader (Kwalificatie..) Nu ontkom je er niet aan dat er een algemeen
document komt, waar ieder zich wel een beetje in kan vinden en waar niemand echt heel warm
van wordt. Voor mij kan het veel scherper en duidelijker en tegelijkertijd weet ik dat het met zo'n
grote groep en zo'n opdracht eigenlijk niet kan.
Aandachtspunten: stel KUNST centraal, maak continue duidelijk dat het om de persoonlijke
ontwikkeling gaat van de leerling en kom met een goede, duidelijke en uitgesproken visie op
kunst.

