Voorliggend tussenproduct is het derde tussenproduct van ontwikkelteam Kunst & Cultuur,
opgesteld tijdens de derde ontwikkelsessie in oktober 2018. Het betreft de ‘grote
opdrachten’ van het leergebied, de essentie. Op basis van deze grote opdrachten zal het
team in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden gaan benoemen
(bouwstenen). Ontwikkelteam Kunst & Cultuur vraagt uw feedback op de grote opdrachten
op www.curriculum.nu/feedback.
In dit tussenproduct vindt u:
 De bijgestelde visie op het leergebied, met een toelichting op de samenhang tussen
de visie en grote opdrachten. Deze visie ligt ten grondslag aan de grote opdrachten
 De bijgestelde grote opdrachten van het leergebied. Hierop vraagt het team uw
feedback, zie daarvoor ook de bijgevoegde consultatievragen.
 Een begrippenlijst (bijlage 1)
 De bronnenlijst (bijlage 2)
Ook deze keer heeft het ontwikkelteam Kunst & Cultuur weer dankbaar gebruik gemaakt
van de grote hoeveelheid bijzonder constructieve feedback. In de feedback zaten de
waardevolle suggesties voor grote opdrachten, tips voor literatuur en een groot aantal
concrete voorstellen. Veel van deze suggesties zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot een
bijgestelde visie en bijgestelde grote opdrachten. Aan de visie zijn definities toegevoegd en
er is een visualisatie opgenomen. Uit de visualisatie die als onderlegger dient voor het
gehele leergebied Kunst & Cultuur blijkt de samenhang tussen de visie en de grote
opdrachten. De grote opdrachten hebben een duidelijke focus meegekregen, zijn
onderscheidend gemaakt en de titels zijn verbreed en bijgesteld. Het resultaat is dat er een
samenhangend geheel ligt van visie en grote opdrachten.
De grote opdrachten zijn gebaseerd op de visie op het leergebied (opgesteld tijdens de
eerste ontwikkelsessie en bijgesteld op basis van feedback) en vormen de basis voor de
volgende stap: het benoemen van kennis en vaardigheden (bouwstenen). De bronnenlijst
geeft een overzicht van literatuur en websites die het ontwikkelteam heeft geraadpleegd
tijdens het uitwerken van de visie en het bijstellen van de visie en de grote opdrachten.
Met de consultatievragen geeft het ontwikkelteam richting aan de punten waarop ze graag
feedback ontvangt.
Opnieuw feedback op de grote opdrachten?
In de vorige ontwikkelsessie is ook gewerkt aan de grote opdrachten. De teams hebben de
eerste versie reeds ter consultatie voorgelegd. In deze derde ontwikkelsessie heeft het
ontwikkelteam verder gewerkt aan de grote opdrachten. Op basis van de ontvangen
feedback, maar ook, voor samenhang en eenduidigheid, in samenwerking met de teams
van de andere acht leergebieden. De grote opdrachten zijn dus, ook als er al veel positieve
feedback op is gekomen, aangescherpt en in samenhang aangepast. In deze fase vragen
de teams daarom opnieuw feedback op de grote opdrachten.
Vervolg: consultatie tot 14 november
Geef uw feedback op www.curriculum.nu/feedback tot 14 november. Het ontwikkelteam zal
uw feedback gebruiken om de grote opdrachten bij te stellen en uit te werken naar
bouwstenen tijdens de volgende ontwikkelsessie in december. Uw feedback is zeer
gewenst, alvast bedankt!
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BIJGESTELDE VISIE OP HET LEERGEBIED KUNST & CULTUUR EN DE SAMENHANG
MET DE GROTE OPDRACHTEN
Kunst1 is een artistieke uiting van menselijk denken, doen en maken. Kunst stimuleert de
zintuigen, versterkt de verbeeldingskracht, prikkelt en vermaakt. Kunst gaat over maken,
meemaken en de betekenis die daaraan gegeven wordt. Door kunst komen leerlingen in
verbinding met zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld. De leerling kijkt
vanuit het heden naar het verleden en de toekomst. Cultuur is alles wat mensen denken,
doen en maken en de betekenis die mensen vanuit hun eigen achtergrond daaraan geven.
Kunst is de artistieke uiting hiervan. Geredeneerd vanuit het leergebied zijn kunst en
erfgoed onderdeel van cultuur.
Binnen het leergebied Kunst & Cultuur staat het artistiek-creatief vermogen van de
leerling centraal. Dit vermogen stelt de leerling in staat om in een iteratief proces
verbeeldingskracht te gebruiken en betekenis te geven aan wat hij maakt en meemaakt.
Het artistiek vermogen is gericht op de vertaling van een waarneming, idee, gevoel of
ervaring in een kunstzinnige uiting. Creatief vermogen verwijst naar creatieve denk- en
maakstrategieën zoals fantaseren, spelen, dromen, inleven, oriënteren, ontdekkendonderzoekend leren, onderzoeken, exploreren, experimenteren, divergent en convergent
denken, maken, construeren, evalueren en presenteren in zowel praktijk als theorie.
Relevantie
Kunst is onderdeel van het alledaagse leven. Kunst en cultuur zijn van alle tijden, zijn om
ons heen, zijn overal ter wereld. Kunst en cultuur zijn daarmee dus onlosmakelijk
verbonden met het mens-zijn. Door het leren van en over kunst en cultuur leren leerlingen
zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld te ontdekken. Kunst verbindt, niet
alleen op school maar ook daarbuiten. Kennis van de eigen kunst en cultuur(historie) en
die van anderen levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en zorgt
voor de maatschappelijke toerusting van de leerling. De unieke beeld-, klank-, woord- en
bewegingstaal van de kunsten maken dat leerlingen een identiteit ontwikkelen, ontdekken
wie ze zijn en wat ze kunnen en hoe ze zich tot anderen en de wereld verhouden.
Leerlingen leren met al hun zintuigen kunst en cultuur te ervaren, kunst te maken en
betekenis te geven aan kunst. Kunst heeft verschillende functies: het levert commentaar,
vraagt om een reactie, zet aan tot denken, roept emoties op en geeft plezier. Onderwijs in
kunst en cultuur leert leerlingen zich kritisch te verhouden tot cultuuruitingen, deze te
interpreteren en te plaatsen in een breder perspectief. Het geeft elke leerlingen de kans in
aanraking te komen met kunst en cultuur en het effect daarvan actief te ervaren.
Onderwijs in kunst en cultuur leert leerlingen te functioneren in groepen en aardig, vaardig
en betekenisvol bij te dragen aan de samenleving.
Maatschappelijke ontwikkelingen
De moderne samenleving heeft te maken met lokale, nationale en mondiale thema’s zoals
duurzaamheid, klimaatverandering, technologie en globalisering. Dit veronderstelt dat
leerlingen nieuwe kennis en brede vaardigheden dienen te ontwikkelen om zich als
zelfredzame burgers te verhouden tot de wereld waarin zij leven en waaraan zij bijdragen.
Er zijn verschillen in de mate waarin leerlingen van huis uit in aanraking komen met kunst
en cultuur. Het leergebied Kunst & Cultuur legt het accent op inclusie en probeert vanuit
een breed perspectief mensen te verbinden. Het leergebied in zijn vele
verschijningsvormen en als spiegel van de wereld, stelt de leerling in staat om een
creatieve, open, artistieke, kritische, empathische en participerende houding te
ontwikkelen.
Vakinhoudelijke ontwikkelingen
In de laatste decennia is het leergebied Kunst & Cultuur breder, uitdagender en complexer
geworden. De technologische ontwikkelingen binnen de kunsten bieden in het onderwijs de
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Zie voor onderstreepte woorden de begrippenlijst
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mogelijkheid om aandacht te besteden aan nieuwe kunstuitingen, -vormen en
toepassingsmogelijkheden. De opkomst van hybride kunst met elementen uit verschillende
culturen, stijlen of bronnen en de technologische ontwikkelingen, mogelijk in combinatie
met traditionele technieken, vragen om andere accenten in het onderwijs. Naast de
gangbare kunstvormen zoals onder andere dans, beeldende vormgeving, theater, muziek,
multimedia en literatuur zijn cross-overs, interdisciplinaire samenwerkingen en
technologische toepassingen niet meer weg te denken uit de actuele onderwijs- en
kunstpraktijk. Kunst is een katalysator van creatieve en innovatieve ontdekkingen.
Grenzen tussen vakgebieden, professionals en amateurs vervagen. Expertises uit
vakgebieden als kunst, wetenschap en technologie worden gedeeld, raken verweven en er
ontstaan nieuwe denk- en maakstrategieën die tot vernieuwende inzichten leiden.
Daarnaast worden leerlingen in de wereld van vandaag geconfronteerd met een constante
stroom aan diverse kunstuitingen waaronder beelden, games, vlogs, (niet-westerse)
muziek, (urban) dans en film. De hedendaagse (digitale) beeldcultuur vraagt van de
leerling dat hij zich verplaatst in andere perspectieven, denkbeelden en ideeën en een
eigen standpunt leert te bepalen.
Inhoud van het leergebied Kunst & Cultuur
De kwalificerende doelen van het leergebied kunst en cultuur hebben betrekking op de
kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor het vervolgonderwijs. Leerlingen
ontwikkelen kennis en vaardigheden, krijgen theorie en praktijk gericht op 'maken en
betekenis geven' en 'meemaken en betekenis geven'. Leerlingen ontwikkelen een artistiekcreatief vermogen door praktische, theoretische (kunst- en cultuurhistorische) en
beschouwelijke vaardigheden binnen een sociaal-culturele context. Dit artistiek-creatief
vermogen kan tot ontwikkeling komen in de vele verschijningsvormen die kunst rijk is. Het
proces en het product gaan hierin hand in hand. Tevens leert de leerling te reflecteren op
het werk- en leerproces.
De persoonlijke vorming begint bij de leerling zelf en wordt binnen dit leergebied
ontwikkeld vanuit het artistiek-creatief vermogen. Hierin zijn hoofd, hart en handen
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De leerling leert om zijn gedachten, gevoelens en
emoties op unieke, authentieke en creatieve manier te communiceren. Hij ontwikkelt hierin
een eigen taal en geeft deze kleur. De leerling leert zichzelf kennen, gaat zien waar zijn
kwaliteiten liggen en wat hij belangrijk vindt. Keuzes maken, kritisch denken en
zelfregulering zijn daarbij essentiële vaardigheden. Succeservaringen geven leerlingen
zelfvertrouwen en trots.
De maatschappelijke vorming (socialisatie) vindt plaats doordat de leerling wordt
uitgedaagd om zich te verhouden tot de omgeving, de maatschappij en de wereld, nu en in
de toekomst. Kunst als spiegel van de wereld kan reacties losmaken waardoor dialoog en
debat plaatsvinden. Kunst verwondert, vertelt verhalen, confronteert en schuurt. Door
leerlingen zowel binnen als buiten de school kunst en cultuur te laten ervaren, leren ze
deze uitingen te plaatsen in een breder en nieuw perspectief. Ze leren nieuwsgierig te zijn,
vragen te stellen, te interpreteren en stelling te nemen.
Samenhang tussen visie en grote opdrachten
Centraal in het leergebied staat het ontwikkelen van het artistiek-creatief vermogen. De
leerling ontwikkelt dit als hij maakt en meemaakt. Betekenis geven is onlosmakelijk
verbonden met maken en meemaken.
Maken staat voor het artistiek-creatief proces van vormgeven en produceren en het uiting
leren geven aan waarnemingen, ideeën, ervaringen en gevoelens. Meemaken is gericht op
een beleving of een zintuiglijke waarneming, waarbij vanuit verschillende perspectieven
geleerd wordt door, over en van kunst- en cultuuruitingen. Leerlingen leren betekenis te
geven aan uitingen van kunst en cultuur in heden, verleden en toekomst. De sociale,
culturele en historische context van kunst en cultuur vormt de basis. Betekenis geven
(gekoppeld aan maken en meemaken) gaat over het duiden van kunst en cultuur vanuit
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persoonlijke en vakinhoudelijke perspectieven. Leerlingen leren uitingen van kunst- en
cultuur onderzoeken, verbanden leggen, interpreteren en plaatsen. Ook leren ze zich
daartoe te verhouden. Ze reflecteren op het leer- en werkproces.
De samenhang tussen visie
en grote opdrachten wordt
zichtbaar in de visualisatie
die als onderlegger dient
voor het gehele leergebied
Kunst & Cultuur. Centraal
staat het ontwikkelen van het
artistiek-creatief vermogen in
de context van de omgeving,
de maatschappij en de
wereld, in heden, verleden en
toekomst. In de eerder
genoemde samenhangende
lijnen 'maken en betekenis
geven' en 'meemaken en
betekenis geven' zijn
onderscheidende
samenhangende grote
opdrachten uitgewerkt. De
grote opdrachten besteden
op het niveau van
leergebiedvaardigheden,
disciplinevaardigheden en
brede vaardigheden aandacht
aan kwalificatie, socialisatie
en persoonsvorming. Dit zijn
de hoofddoelen van het
onderwijs.
Samenhang tussen grote opdrachten onderling
De kern van het leergebied bestaat uit een grote opdracht gericht op het ontwikkelen van
het artistiek-creatief vermogen (A). Deze grote opdracht is gericht op de karakteristieke
denk- en werkwijzen van het leergebied en staat boven de samenhangende inhoudelijke
lijnen 'maken en betekenis geven' en 'meemaken en betekenis geven'. De grote
opdrachten B tot en met I zijn onderscheidend en hebben ieder een eigen focus binnen één
van de twee samenhangende lijnen. Ze geven richting en er blijft tevens ruimte accenten
te leggen en verbindingen te maken tussen grote opdrachten.
De grote opdrachten met het accent op 'maken en betekenis geven' zetten aan tot actie.
De grote opdrachten met het accent op 'meemaken en betekenis geven' beginnen met
Kunst en cultuur en zijn geformuleerd in de vorm van stellingen. Vraag G is door het
filosofisch karakter in vragende vorm gesteld.
De titels van de grote opdrachten (met tussen haakjes de focus):
A. Ontwikkel artistiek-creatief vermogen (denk- en maakstrategieën)
B. Kleur verhalen door artistieke expressie (identiteit)
C. Kunst en cultuur verbinden verleden, heden en toekomst (kunsthistorische,
cultuurhistorische en maatschappelijke context)
D. Werk aan vernieuwing en innovatie (nieuwe maakprocessen)
E. Kunst en cultuur vormen de spiegel van de wereld (functie en waarde van kunst en
cultuur)
F. Vergroot het repertoire met technieken en vaardigheden (technieken en
vaardigheden)
G. Vervreemden en verwonderen kunst en cultuur? (filosofisch onderzoek)
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H. Ga met werk de wereld in (presentatie, communicatie met publiek)
I. Kunst- en cultuurervaringen leiden tot interactie (confrontatie en interactie)
Samenhang tussen grote opdrachten en andere leergebieden
In de uitwerking van visie naar grote opdrachten is gebleken dat er op verschillende
niveaus samenhang is tussen verschillende leergebieden. Zo wordt er in leergebied Digitale
geletterdheid gesproken over vernieuwing en innovatie, nieuwe denk- en maakstrategieën
en de makende mens. Dit sluit aan bij grote opdracht D van het leergebied Kunst &
Cultuur. Het leergebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur hebben het werken vanuit
een cultuurhistorische context gemeenschappelijk. Daarnaast is er binnen leergebied Mens
& Maatschappij en leergebied Burgerschap aandacht voor identiteit, idealen en waarden en
filosofie. Dat past weer bij grote opdracht B, G, H en I van het leergebied Kunst & Cultuur.
Een van de pijlers binnen leergebied Mens & Natuur is technologie. Dit biedt mogelijkheden
om kunst, bèta(wetenschap) en techniek met elkaar te verbinden. De definitie van ‘cultuur’
is overgenomen door de leergebieden Nederlands en Engels / Moderne Vreemde Talen.
Literatuur is als kunstvorm en op verzoek van Nederlands en de Moderne Vreemde Talen
toegevoegd aan de visie van het leergebied Kunst & Cultuur. In verschillende grote
opdrachten wordt de unieke taal van de kunsten uitgewerkt. Zo leren leerlingen in grote
opdracht B bijvoorbeeld samen of alleen uitdrukking te geven aan gedachten, ervaring,
gevoelens en verhalen in klank, woord (in de eigen of een andere taal) en beweging, of een
combinatie daarvan.
Visie leergebied Kunst & Cultuur

Samenhang

Definitie van cultuur

de definitie van cultuur is overgenomen
door NL en MVT

Literatuur toegevoegd als kunstvorm

afgestemd met NL en MVT

'woord' als (kunst)vorm toegevoegd
aan unieke beeld- klank en
bewegingstaal van kunsten

afgestemd met NL en MVT

Grote opdrachten leergebied Kunst &
Cultuur
A. Ontwikkel artistiek-creatief
vermogen
B. Kleur verhalen door artistieke
expressie

NL (experimenteren, creativiteit), MVT
(creatieve taalvormen) M&M (identiteit,
cultuur)

C. Kunst en cultuur verbinden
verleden, heden en toekomst

NL (literatuur), Bu (identiteit, meerdere
perspectieven), M&M (cultuurhistorische
context, identiteit, cultuur)

D. Werk aan vernieuwing en innovatie

DG (vernieuwing, innovatie, makende
mens)

E. Kunst en cultuur vormen de spiegel
van de wereld

NL (literatuur), M&M (cultuurhistorische
context, ethiek, politiek)

F. Vergroot het repertoire met
technieken en vaardigheden
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G. Vervreemden en verwonderen kunst
en cultuur?

NL (literatuur), Bu (meerdere
perspectieven), M&M (cultuurhistorische
context, filosofie)

H. Ga met werk de wereld in
I. Kunst- en cultuurervaringen leiden
tot interactie

NL, Bu (meerdere perspectieven)

6

GROTE OPDRACHTEN

A.

Ontwikkel artistiek-creatief vermogen

Relevantie
Door artistiek werk te maken en mee te maken, ontwikkelen leerlingen een artistiekcreatief vermogen. Dit vermogen stelt leerlingen in staat om in een iteratief proces
verbeeldingskracht te gebruiken en betekenis te geven aan dat wat ze maken en
meemaken. Deze creatieve vaardigheden hebben leerlingen nodig om in de toekomst te
kunnen functioneren in werk en op de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren te denken door zintuigen te gebruiken én leren te doen door te denken.
Leerlingen ontdekken talenten, tonen doorzettingsvermogen, leveren inspanningen en
verwerken teleurstellingen. Ze ervaren dat niet alles gaat zoals gepland was.
Inhoud van de opdracht
Door artistiek werk te maken en kunst en cultuur mee te maken ontwikkelen leerlingen een
artistiek-creatief vermogen waarin hoofd, hart en handen onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Artistiek vermogen is gericht op de vertaling van een idee of gevoel in een
kunstzinnige uiting. Creatief vermogen verwijst naar creatieve denk- en maakstrategieën
binnen een theoretische en praktische context en het iteratief proces dat leerlingen daarin
meemaken. Dit proces wordt gekenmerkt door spel, experiment, intuïtie en/of improvisatie
in beeld, klank, woord en beweging met materialen, technieken en instrumenten die
daarbij horen. Leerlingen ontdekken de (on)mogelijkheden van materialen en middelen,
testen, experimenteren, zoeken oplossingen, maken keuzes, concretiseren ideeën en leren
zich artistiek uit te drukken. Daarbij is het proces belangrijker dan het product. Onderdeel
van dat proces is te kijken naar werk van kunstenaars, artiesten, vormgevers en andere
makers. Door te reflecteren op het eigen artistiek-creatief proces en het proces van
anderen leren leerlingen deze en hun eigen werk- en leerprocessen beter te begrijpen. Ze
leren begrip en waardering te hebben voor wat anderen maken en voor wat zij zelf maken.
Brede vaardigheden
● Manier van denken en handelen: creatief denken en praktisch handelen.
● Manieren van jezelf kennen: ondernemend denken en handelen.
● Manieren van jezelf kennen: oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan.
B.

Kleur verhalen door artistieke expressie

Relevantie
Leerlingen geven samen of alleen uitdrukking aan gedachten, ervaring, gevoelens en
verhalen door middel van fantasie, spel, beeld, klank, woord (in de eigen of een andere
taal) en beweging of een combinatie daarvan. Deze artistieke uitingen stimuleren de
zintuigen, versterken de verbeeldingskracht, prikkelen, vermaken en vertellen verhalen. De
verhalen zijn persoonlijk en betekenisvol. Reflectie op het leer- en maakproces maakt dat
leerlingen een eigen stem ontwikkelen, inzicht krijgen in anderen en in zichzelf en
zelfvertrouwen ontwikkelen.
Inhoud
Persoonlijke en collectieve ervaringen, emoties, gedachten en verhalen zijn net als lokale,
nationale en mondiale onderwerpen een inspiratiebron voor artistiek werk. Ook het werk
van kunstenaars, schrijvers, artiesten en makers kan een bron van inspiratie zijn.
Artistieke uitingen ontstaan dankzij een iteratief proces waarin aandacht is voor creatieve
denk- en maakstrategieën. Hoe groter het repertoire van vaardigheden en technieken, hoe
meer mogelijkheden leerlingen hebben om zich in eigen of in gezamenlijk artistiek werk uit
te drukken. Leerlingen leren door beeld, klank, woord en beweging de unieke taal van de
kunsten te herkennen, te begrijpen en ook in andere contexten te gebruiken. Het verhaal
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dat leerlingen - alleen of samen - met artistieke uitingen zintuiglijk willen laten ervaren,
heeft een intrinsieke waarde. Door persoonlijk betekenis te geven aan het werk en de
betekenis te delen, leren leerlingen over hun uiting te communiceren. Ook leren ze hoe
zich te verhouden tot het eigen en tot gezamenlijke artistiek werk. Reflectie op het werken leerproces helpt leerlingen deze processen beter te begrijpen.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: creatief denken en (praktisch) handelen;
probleemoplossend denken en (praktisch) handelen.
● Manieren van jezelf kennen: oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan;
zelfregulering.
● Manieren van omgaan met anderen: samenwerken, communiceren.
C.

Kunst en cultuur verbinden verleden, heden en toekomst

Relevantie
Kunst en cultuur brengt leerlingen in contact met het heden, verleden en de toekomst, op
lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Kunst- en cultuuronderwijs gaat uit van materiële en
immateriële sporen door de tijd heen. Door te kijken en te luisteren naar en te leren van
en over kunst en cultuur ontmoeten leerlingen verschillende culturen. Centraal staat het
verhaal en de betekenis die vanuit verschillende perspectieven aan deze sporen toegekend
zijn. Leerlingen leren zich te verhouden tot verschillende perspectieven, ontwikkelen
inlevingsvermogen en vormen hierdoor hun identiteit, krijgen inzicht in de eigen cultuur en
de cultuur van anderen.
Inhoud van de opdracht
Kunst- en cultuuronderwijs gaat uit van ervaren en beleven. Leerlingen onderzoeken en
analyseren sporen uit het heden en verleden in de omgeving, de maatschappij en de
wereld vanuit persoonlijk, cultureel en kunsthistorisch perspectief. Leerlingen leren
verbanden te leggen en uitingen van (niet-) westerse kunst en cultuur te duiden in de
context van tijd, plaats en functie waarvoor de uitingen gemaakt zijn of worden. Ze
ontwikkelen interdisciplinair kunst- en cultuurhistorisch besef door met verbeeldingskracht
en inlevingsvermogen vragen te stellen, betekenis te geven en verbindingen te leggen met
actuele kunstuitingen en culturele verschijnselen. Zo krijgen ze een beeld van de kunst- en
cultuurhistorische context, ontdekken wat waardevol is om te bewaren voor toekomstige
generaties en kunnen hun keuze beargumenteren. Leerlingen leren dat er verschillende
meningen zijn, deze naast elkaar kunnen bestaan en ze leren zich te verhouden tot deze
verschillende perspectieven.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: kritisch denken.
● Manieren van omgaan met anderen: communiceren, sociale en culturele vaardigheden.
● Manieren van jezelf leren kennen: ondernemend denken en handelen; oriëntatie op
jezelf, je studie en loopbaan, zelfregulering.
D.

Werk aan vernieuwing en innovatie

Relevantie
In een samenleving die geconfronteerd wordt met grote complexe vraagstukken is er
behoefte aan nieuwe makers die creatieve oplossingen voor maatschappelijke en mondiale
thema’s zoals duurzaamheid en klimaat bedenken. Leerlingen worden uitgedaagd grenzen
te verkennen, grenzen te verleggen en op te zoeken, en nieuwe denk- en maakstrategieën
toe te passen.
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Inhoud van de opdracht
De denk- en maakstrategieën, binnen vernieuwing en innovatie, dragen bij aan
interdisciplinaire ontwerp- en maakprocessen waarbij leerlingen worden uitgedaagd samen
te werken, technieken en vaardigheden te onderzoeken, te experimenteren met materialen
en middelen en verbindingen te leggen. Verbindingen kunnen bijvoorbeeld gelegd worden
tussen traditionele technieken en multimediale (auditieve en visuele) technologieën, tussen
kunst en techniek en tussen kunst en wetenschap. Onderdeel van dat proces is reflectie op
het werk- en denkproces van nieuwe makers; dit proces en de rollen daarbinnen te
onderzoeken en te begrijpen. Leerlingen leren kritisch te kijken naar actuele
interdisciplinaire -, toegepaste - en multimediale kunst.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: probleemoplossend denken; creatief denken en
(praktisch) handelen, kritisch denken.
● Manieren van omgaan met anderen: samenwerken, communiceren.
● Manieren van jezelf kennen: ondernemend denken en handelen; oriëntatie op jezelf, je
studie en je loopbaan.

E.

Kunst en cultuur vormen de spiegel van de wereld

Relevantie
Kunst en cultuur verwonderen, vertellen verhalen, confronteren en schuren. Kunst als
‘spiegel van de wereld’ heeft vorm en functie. Het kan reacties losmaken, waardoor
leerlingen in dialoog met elkaar, het werk en de maker tot nieuwe perspectieven of
inzichten kunnen komen. Het biedt leerlingen inzicht in de betekenis van kunst en cultuur
en in de taal en werkprocessen van kunstenaars, artiesten, vormgevers of makers. Die taal
kunnen leerlingen weer toepassen in eigen artistiek werk.
Inhoud van de opdracht
In de complexe wereld van nu tonen kunstenaars - artiesten, makers, vormgevers - in hun
werk ideeën, gedachtes en emoties over maatschappelijke en mondiale thema’s in beeld,
klank, woord en beweging. Leerlingen ontdekken de functies en waarden van kunst en
cultuur. De waarneming van kunst en cultuur leidt tot nieuwe ervaringen in het dagelijks
leven en werpt nieuw licht op vertrouwde zaken. Zo krijgen leerlingen inzichten in politieke,
sociaal-culturele, kunsthistorische, maatschappelijke en ethische kwesties. Het brengt
leerlingen in contact met andere visies op de wereld, leert ze (samen met anderen)
meerdere perspectieven te verkennen, deze te bevragen en een standpunt in te nemen.
Leerlingen leren dat verschillende opvattingen naast elkaar kunnen bestaan. Ze leren de
taal die kunstenaars gebruiken te herkennen door te kijken, te luisteren, te analyseren,
kritisch te zijn, onderzoek te doen en vragen te stellen.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: kritisch denken.
● Manieren van omgaan met anderen: communiceren, samenwerken, sociale en culturele
vaardigheden.
● Manieren van jezelf kennen: oriëntatie op jezelf je studie en je loopbaan (houding),
zelfregulering.
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F.

Vergroot het repertoire met technieken en vaardigheden

Relevantie
Leerlingen ontwikkelen kunstzinnige vaardigheden om artistiek en betekenisvol werk te
maken. Het maken van eigen werk is een iteratief proces. De leerlingen onderzoeken en
experimenteren. Ze leren omgaan met het ongemak van het nog niet weten of kunnen en
ervaren plezier en voldoening door datgene wat lukt. Leerlingen werken aan een
(eind)product in een proces van doorzetten en lef tonen waarbij ze verschillende
strategieën leren toepassen. Samen werken aan vaardigheden vraagt om een sfeer waarin
leerlingen zich veilig voelen om te kunnen experimenteren, oefenen en repeteren.
Inhoud van de opdracht
Om een kunstzinnige uiting te maken hebben leerlingen vaardigheden nodig om te
verbeelden, verklanken of verwoorden. Deze vaardigheden staan ten dienste van het
creëren. Leerlingen leren spelen, oefenen, instuderen, (re)produceren. Ze leren omgaan
met technieken, materialen en middelen. Dit kan individueel of in samenwerking met
medeleerlingen en/of professionals. Om hun doel te bereiken reflecteren leerlingen op hun
ontwikkeling en het proces. Ze leren sterke punten van zichzelf en van anderen te
herkennen, benoemen en benutten en worden zich bewust van hun capaciteiten en hun
plek in het geheel. Leerlingen leren keuzes te maken uit het repertoire aan vaardigheden,
verbinden technieken en passen deze toe in andere situaties. Door een groeiend
zelfvertrouwen gaan leerlingen speelser met hun repertoire om en ontwikkelen ze de
maker in zichzelf.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: creatief denken en (praktisch) handelen.
Manieren van jezelf kennen: zelfregulering; oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan;
ondernemend denken en handelen.
● Manieren van omgaan met anderen: samenwerken.
G.

Vervreemden en verwonderen kunst en cultuur?

Relevantie
Kunst kijken en beleven is een spannende bezigheid: het laat leerlingen een andere
werkelijkheid zien (horen en ervaren) en kan leerlingen losmaken van het alledaagse.
Kunst leidt tot esthetische ervaringen, verwondert, roept emoties op, vervreemdt, maakt
nieuwsgierig en nodigt uit tot onderzoek en gesprek. Door het leren stellen van vragen
oefenen leerlingen filosofische vaardigheden en bevragen ze elkaar en elkaars zienswijzen.
Daaruit blijkt dat niets vanzelfsprekend is en er geen eenduidige antwoorden te geven zijn.
Leerlingen leren, met gebruik van vakbegrippen, hun gedachten te formuleren en hun
opvattingen te bevragen of onderbouwen.
Inhoud van de opdracht
Leerlingen leren filosofische vragen over kunst te stellen, met elkaar de dialoog aan te
gaan over mogelijke antwoorden en zich te verwonderen. Zo worden ze gestimuleerd om
andere posities in te nemen en zich te verplaatsen in andere zienswijzen. Leerlingen leren
hierbij hun eerste oordeel (tijdelijk) uit te stellen (op te schorten), te nuanceren en te
onderbouwen. Het accent ligt op het filosofisch onderzoek en kan gaan over vragen over
vragen zoals: Wanneer noem je iets kunst? Heeft kunst altijd een bedoeling? Moet je weten
wat de kunstenaar denkt om iets mooi te vinden? Wat is schoonheid en wie bepaalt dat?
Vindt men overal hetzelfde mooi? Bestaat er ook universele lelijkheid? Wie bepaalt de
waarde van kunst, de markt of de kunstenaar? Moet alles bewaard worden (opgeslagen
worden) wat ooit door kunstenaars is gemaakt? Kan alles kunst zijn of gelden er bepaalde
criteria? Welke? Wat is de invloed van de tijdgeest wanneer het gaat om de waardering van
kunst?
10

Door dit type onderzoek kan het reflecteren op kunst maken en kunst meemaken bij de
leerling leiden tot weer nieuwe betekenissen van kunst.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: analyseren, kritisch denken, uitleggen en
beredeneren.
● Manieren van omgaan met anderen: communiceren, sociale en culturele vaardigheden.
● Manieren van jezelf leren kennen: zelfreflectie, communiceren.
H.

Ga met werk de wereld in

Relevantie
Eigen werk laten zien en horen leidt tot de ontmoeting en het gesprek met anderen.
Leerlingen presenteren met trots en plezier samen of alleen hun (artistiek) werk op een
manier die past bij wat zij willen vertellen. Daarbij zoeken zij het contact met het publiek
en nemen complimenten, opbouwende feedback en applaus in ontvangst. Leerlingen leren
zich te verhouden tot het publiek, met hen in gesprek te gaan over de vorm en de inhoud
van het werk en de feedback op waarde te schatten.
Inhoud van de opdracht
Tot slot gaan de leerlingen aan de slag met een presentatie, expositie, concert of
voorstelling. Om te kunnen kiezen hoe het werk (vorm en betekenis) gepresenteerd wordt
aan het publiek, hebben leerlingen kennis nodig over manieren van presenteren. Deze
kennis krijgen ze door onder andere presentaties van professionals (kunstenaars,
vormgevers, makers), nu en uit het verleden, te onderzoeken. Ze leren plannen en
organiseren, afspraken te maken, samen te werken, initiatief te tonen en lef te hebben. Ze
leren samen of alleen te werken onder spanning, een eindresultaat neer te zetten binnen
en/of buiten de school en te reflecteren op het proces en het product. Voor leerlingen is dit
hét moment om te ontdekken hoe de boodschap - het resultaat in beeld, klank, woord,
beweging, spel, of een combinatie hiervan - overkomt bij het publiek. Door de interactie
met het publiek leren leerlingen open te staan voor feedback, ontwikkelen zij inzichten
over het effect van het gepresenteerde en leren ze zich te verhouden tot het publiek. Al
deze opbrengsten nemen leerlingen mee in volgende presentaties. Zelfvertrouwen en
eigenheid kunnen zich op deze manier ontwikkelen.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: kritisch denken; creatief denken en (praktisch)
handelen.
● Manieren van jezelf kennen: zelfregulering; ondernemend denken en handelen;
oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan.
● Manieren van omgaan met anderen: samenwerken; communiceren.

I.

Kunst- en cultuurervaringen leiden tot interactie

Relevantie
Door deelname aan kunstzinnige en culturele activiteiten ontdekken leerlingen hun
culturele omgeving. Ze kijken, luisteren, hebben plezier en ervaren hoe het is om een
kunstzinnige of culturele activiteit samen te beleven en te bezoeken. Elke uiting van kunst
en cultuur nodigt uit tot interactie en kan vanuit verschillende perspectieven onderzocht en
verkend worden.
De inhoud van de opdracht
Een authentieke en gedeelde kunstzinnige en culturele activiteit verbreedt de blik en nodigt
uit tot innerlijke dialoog, (inter)actie of discussie. De interactie kan gaan over de betekenis
die een object (voorstelling of vormgeving) heeft voor leerlingen in de rol van toeschouwer
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of luisteraar, over de analyse van de voorstelling of de vormgeving. De interactie kan
betrekking hebben op de betekenis die de maker heeft gegeven aan een object of de
theorie van waaruit iets is gemaakt. Leerlingen reageren, onderzoeken, analyseren, horen
verschillende meningen en verkennen verschillende perspectieven, stellen vragen aan
elkaar, leggen verbindingen en delen hun inzichten met anderen. Ze leren een standpunt in
te nemen. Om dit te kunnen doen, hebben leerlingen kennis nodig van technieken, van
aspecten van de voorstelling of vormgeving, van de makers, de inhoud en/of van de
context.
Brede vaardigheden
● Manieren van denken en handelen: kritisch denken; creatief denken en (praktisch)
handelen.
● Manieren van omgaan met anderen: sociale en culturele vaardigheden, samenwerken,
communiceren.
● Manieren van jezelf kennen: oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan.
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CONSULTATIEVRAGEN
Ontwikkelteam Kunst & Cultuur vraagt uw feedback op de grote opdrachten. In de periode
tot 14 november 2018 kunt u uw feedback geven via www.curriculum.nu/feedback. Het
ontwikkelteam zal uw feedback gebruiken om de grote opdrachten bij te stellen en uit te
werken naar bouwstenen tijdens de volgende ontwikkelsessie in december. Uw feedback is
zeer gewenst, alvast bedankt!
Onderstaand vindt u de consultatievragen:
1. Het onderliggende kader voor dit leergebied bestaat uit ‘maken en betekenis geven’ en
‘meemaken en betekenis geven’. Het ontwikkelen van het artistiek-creatief vermogen is
daarbij het uitgangspunt. In hoeverre kunt u zich vinden in dit aangepaste kader? Geef
aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw
antwoord toe en geef suggesties voor verbetering mee.
2. In hoeverre dekken de definities de inhoud van maken, meemaken en betekenis geven?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed).
Licht uw antwoord toe en geef suggesties voor verbetering mee.
3. In hoeverre beschrijven de negen grote opdrachten de essentie van het hele leergebied
Kunst & Cultuur? Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig,
3=voldoende, 4=goed).
Licht uw antwoord toe en geef suggesties voor verbetering mee.
4. In hoeverre maakt de nieuw uitgewerkte opdracht F (Vergroot het repertoire met
technieken en vaardigheden) duidelijk wat er mee wordt bedoeld? Geef aan op een
schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed) Licht uw antwoord
toe en geef suggesties voor verbetering mee.
5. In hoeverre maakt de nieuw uitgewerkte opdracht G (Vervreemden en verwonderen
kunst en cultuur?) duidelijk wat er mee wordt bedoeld? Geef aan op een schaal van 1-4
(1= onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe en geef
suggesties voor verbetering mee.
6. In hoeverre herkent u de uitgangspunten en inhoud uit de visie van het ontwikkelteam
Kunst & Cultuur in de grote opdrachten? Geef aan op een schaal van 1-4
(1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe en geef
suggesties voor verbetering mee.
7. In hoeverre vindt u de visualisatie als een weergave van de visie en de grote
opdrachten behulpzaam?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed).
Licht uw antwoord toe en geef suggesties voor verbetering mee.
8. Bij welke grote opdracht is het voor u onvoldoende duidelijk wat ermee wordt bedoeld?
Noem in uw antwoord eerst de titel van de grote opdracht en licht uw antwoord toe.
9. In hoeverre sluiten de grote opdrachten aan bij (recente) wetenschappelijke of
vakdidactische inzichten op betreffend thema? Geef aan op een schaal van 1-4
(1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe.
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10. In hoeverre zijn de grote opdrachten geschikt voor uw onderwijssector? Geef aan op
een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw
antwoord toe vanuit uw onderwijssector.
11. In hoeverre bent u tevreden over de wijze waarop er aandacht is gegeven aan
samenhang met de andere leergebieden (Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens
& Natuur, Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale geletterdheid en
Rekenen/wiskunde). Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig,
3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe en geef suggesties voor verbetering
mee.
Leraren / Leerlingen / ouders
A. Stelling: “In het leergebied Kunst & Cultuur leert de leerling nieuwe denk- en maak
strategieën te onderzoeken en vorm en betekenis te geven aan het maken en het
meemaken van kunst en cultuur. Hierdoor ontwikkelt de leerling zijn artistiek-creatief
vermogen.” In hoeverre ben(t) je (u) het eens met deze stelling? Geef aan op een
schaal van 1-4 (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = mee eens, 4 =
helemaal mee oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
B. Stelling: “De leerling leert zich persoonlijk uit te drukken in woord, beeld, beweging of
klank en leert zijn zintuigen te gebruiken.” In hoeverre ben(t) je (u) het eens met deze
stelling? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens,
3 = mee eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
C. Stelling: “Door te leren van en over kunst en cultuur maken leerlingen kennis met
verschillende culturen (door de eeuwen heen). Door deze 'ontmoeting' krijgt de leerling
inzicht in en legt hij verbindingen met de eigen cultuur en de cultuur van anderen.” In
hoeverre ben(t) je (u) het eens met deze stelling? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 =
helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg
je (uw) antwoord uit.
D. Stelling: “In het leergebied Kunst & Cultuur leert de leerling 'denken en doen', zowel
zelf kunst maken, kunst meemaken als hieraan betekenisgeven. De leerling leert samen
te werken aan grotere vraagstukken. Hij onderzoekt oplossingen, leert van fouten,
experimenteert, gebruikt nieuwe technieken en presenteert. Dit zijn belangrijke
vaardigheden voor de toekomst.” In hoeverre ben(t) je (u) het eens met deze stelling?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = mee
eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
E. Stelling: “Kunst en cultuur kan als spiegel van de wereld reacties losmaken. Leerlingen
kunnen door de confrontatie en contact met artistiek werk en makers tot nieuwe
inzichten en ideeën komen.” Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = helemaal mee
oneens, 2 = mee oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg je (uw)
antwoord uit.
F. Stelling: “Door werkwijzen, werkprocessen, technieken en taal van de kunstenaars te
oefenen, wordt de leerling vaardiger en leert de leerling vorm te geven aan zijn eigen
artistiek werk. Hij leert daardoor onder andere doorzettingsvermogen te oefenen, om te
gaan met teleurstellingen, plezier te beleven aan het maken van en voldoening te halen
uit eigen werk.” Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee
oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
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G. Stelling: “Door over kunst en cultuur na te denken en te filosoferen, leert de leerling
verschillende posities in te nemen over hoe kunst en cultuur werken en hoe ze zich
verhouden tot zichzelf, de leerling en de maatschappij.” Geef aan op een schaal van 1-4
(1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee
oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
H. Stelling: “Door kunst en cultuur leert de leerling eigen artistiek werk samen of alleen te
presenteren aan een publiek. Hij leert een boodschap op een goede manier en met
zelfvertrouwen aan anderen over te dragen. Dit zijn vaardigheden die handig zijn voor
de toekomst.” Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee
oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
I.

Stelling: “Kunst en cultuur brengt de leerling in contact met de wereld van kunst en
cultuur. De leerling leert te kijken en luisteren naar artistiek werk van professionele
kunstenaars.” Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = helemaal mee oneens, 2 = mee
oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee oneens). Leg je (uw) antwoord uit.
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BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST
(Digitale) Beeldcultuur: alle door mensen gemaakt beelden die betekenis geven aan
menselijke interactie (VONKC, 2012).
Betekenisvol leren: vormen van handelen in de zin van onderzoeken en verwerken
van informatie op basis waarvan de lerende nieuwe kennis construeert, reeds aanwezig
kennis, vaardigheden of houdingen aanvult of aanpast en er zin en betekenis aan
toekent (Popeijus & Geldens, 2009).
Convergent denken: het denkproces dat rekening houdt met praktische bezwaren en
voorwaardes en dat is gericht op de beste oplossing of het beste idee.
Cross-overs: een combinatie van verschillende kunststijlen, die herkenbaar zijn in het
artistieke eindproduct.
Cultuur: alles wat mensen denken, doen en maken en de betekenis die wij, vanuit onze
eigen achtergrond, daaraan geven.
Divergent denken: het denkproces dat zonder beperkingen of voorwaarden is en dat
leidt tot een brede stroom van talrijke, diverse en originele ideeën (Marzano en
Heflebower, 2012).
Inclusie: insluiting, iedereen ongeacht achtergrond of huidige situatie, hoort er als
vanzelfsprekend bij.
Interdisciplinaire samenwerkingen: de disciplines hebben elkaar nodig om een
probleem op te lossen. De wederzijdse beïnvloeding bepaalt de inhoud. De inzichten die
hierdoor ontstaan overstijgen de grenzen van het eigen vak. In het artistieke
eindproduct zijn de disciplines in elkaar over gevloeid en moeilijk te onderscheiden. De
interactie is steeds zichtbaarder in het samen reflecteren en maken (Huibers, Luitwieler,
Martinot, Meijers, 2012).
Iteratief proces: bij een iteratief proces gaan leerlingen stapje voor stapje verder en
gebruiken zij voortschrijdend inzicht in een volgende fase.
Kunst: een artistieke uiting van menselijk denken, doen en maken.
Sociaal-culturele context: alle onderwerpen en thema’s waar kunst op reageert, uit
ontstaat, naar verwijst, mee samenwerkt of mee interacteert. De sociaal-culturele
context van kunst heeft betrekking op aspecten die, naast vormgeving en techniek, haar
betekenis mede bepalen, zoals: het onderwerp, tijd, plaats, maker en de manier waarop
het publiek ermee omgaat. De sociaal-culturele context van kunst is dus breder dan het
kunstdomein en kan gevormd worden door thema’s uit onder andere geschiedenis,
religie, taal, filosofie, wetenschap, economie, sport en natuur (Heijnen, 2015).
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