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Terug naar de essentie  
Projectonderwijs als motor voor cultuuronderwijs  
 

Projectonderwijs leent zich goed voor ‘Cultuur in de Spiegel’. Er zijn veel raakvlakken. Het 

vakdoorbrekende, het gebruik maken van verschillende vaardigheden. Vaak met liefde voor 

cultuur. Ervaringsgericht. Al doende. 

Maar dikwijls is het projectonderwijs ook druk bezig. Wandelen wordt lopen… waardoor 
soms ‘een ingang’ wordt gemist, waardoor zaken soms niet scherp genoeg worden gezet.  
CiS spoort ons aan om af en toe stil te staan. Tijd te nemen voor reflectie.  
Terug naar de essentie.  
 
CiS biedt geen nieuwe vorm van onderwijs. Het zit al behoorlijk in onze werking. CiS is geen 
extra vak. Het theoretisch kader helpt bekrachtigen waar we met ons ervaringsgericht 
projectonderwijs al sterk in staan en het helpt eveneens bloot te leggen waar de groeikansen 
en hiaten zijn.  
 

Waar gaat het cultuuronderwijs over? 
Hoe wordt het cultureel bewustzijn gestimuleerd en ontwikkeld? 
Hoe zetten we vaardigheden en media bewust in? 
Hoe kunnen we aansluiten bij de cognitieve ontwikkeling en de cultuur van de 
leerlingen? 

 
 

 

1. Methodeschool De Buurt 

“Methodeschool De Buurt is een basisschool in de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.  
Honderd joelende kinderen in een gezellig groot huis, een echte thuis.  
Een tuin als speelplaats. 
Een huiselijk leefruimte als klaslokaal. 
Groepen met kinderen van verschillende leeftijden,  
omdat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren. 
 
Leefgroepen met een juf en een meester. 
Je leert, je ontwikkelt, je leeft er. 
Een boeiend project  
waarbij je als ouder mee school maakt met je kind.” 
 
uit de wijkfolder 
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2. Waar staan we voor? 

 
 
In 1976, ontstond de school als positief alternatief ten aanzien van een aantal aspecten die 
het toenmalige onderwijs domineerden: 
een eenzijdig accent op de cognitieve ontwikkeling 
een weinig motiverende, vervreemdende leerstof en onderwijsstijl 
de heersende kansarmoede 
de grote kloof tussen school en thuis. 
 
Methodeschool De Buurt is opgericht vanuit kritieken op het toenmalig basisonderwijs. Als 
men wil vernieuwen betekent dit dat men met het huidige niet meer tevreden is.  
 
Een van de kritieken in het begin van de jaren zeventig betrof het feit dat het basisonderwijs 
sterk in het teken blijft staan van kennisoverdracht. Er is weinig sprake van actief, zinvol en 
zelfontdekkend leren. De cognitieve ontwikkeling wordt zeer belangrijk geacht en veel meer 
gewaardeerd dan de emotionele, sociale of creatieve ontwikkeling.  
 
Een andere kritiek betrof het vervreemdingsaspect. De leerboeken brengen dikwijls een 
leerstof aan die voor vele kinderen vreemd is of kennis die niet steeds “zinvol” is voor het 
kind. Het vakkenonderricht laat geen inzicht toe in fundamentele levensverbanden.  
Een andere aandachtpunt dat van bij de aanvang aanwezig was betrof de kansarmen in ons 
onderwijs. Te veel van hen vallen uit “de onderwijsboot”. Nochtans is de opdracht van het 
onderwijs om alle leerlingen tot volle ontplooiing te doen komen. 
 
Een laatste kritiek betrof de gebrekkige afstemming tussen school en thuis en het uitsluiten 
van ouders bij onderwijs en opvoeding op school. Niet alleen leerling- maar ook 
ouderparticipatie werd als pijler beschouwd om gelijke kansen in het onderwijs te realiseren.  
 
Vanuit deze vertrekpunten zijn de initiatiefnemers gestart met het opstellen van wat men 
waardevol vindt voor de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappij. Daaruit werden dan 
de basisprincipes afgeleid en de methodes bepaald, die de realisatie van dit mens- en 
maatschappijbeeld moeten waarmaken.  
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Het optimistische en positieve mensbeeld 

 
- het creëren van kansen voor iedereen om iets te betekenen 
- een harmonieuze zelfontplooiing stimuleren zodat talenten en capaciteiten ontwikkelen                                              
(cognitief, lichamelijk, gevoelsmatig, geestelijk, sociaal en creatief) 
- groeien vanuit grondhoudingen als empathie, echtheid en positieve aanvaarding. 
- geloven in de aangeboren drive tot zelfontplooiing én in de leer-kracht van de kinderen 
m.a.w. geloof in levenslang leren. 

Het humaner maatschappijbeeld 

 
- het creëren van kansen tot zelf- en medebeheer 
- het aanpakken van de kloof tussen (kans)rijk en (kans)arm 
- door te kiezen voor zinvolle arbeid als hefboom voor emancipatie 
- open kansen nastreven voor iedereen om te leren en te ontwikkelen. 

Leidmotief: terug naar de essentie 

 

De richting die Methodeschool De Buurt aanwijst is een zoekende, een vergelijkende, een 
onderzoekende, een nieuwsgierige, een bevragende... Door de kijken hoe het vroeger was 
en elders is, door iets te ontdoen van toevalligheden, niet relevante zaken, zoekt men naar 
de essentie.         
Er zou dus naast en tijdens intense activiteit van project- en inoefenwerk, een heel 
fundamenteel denken naar essenties aanwezig moeten blijven.  
 
Cultuureducatie en het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel kan ons hierbij helpen.  
Als reflecteren een spier zou zijn, is het onze taak die te trainen en te verstevigen. 
 

 

"Today’s art education has no definite goal, no method, no particular content 

that can be taught, no tradition that can be passed on to a new generation - 

which is to say, it has too many. 

Just like art after Duchamp can be anything, so can art education. 

Art education is education that functions more as an idea of education, 

as education per se, because art education is finally unspecific.  

It is education without rules. 

But so-called real life, where we are subject to an endless variety 

of improvisations, suggestions, confusions and catastrophes, 

is also finally without any rules. 

Ultimately, teaching art means teaching life." 

 

(Boris Groys, Professor of philosophy and art theory at the Academy of Design, 

Karlsruhe) 
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3. Cultuur in de Spiegel (CiS) 

Wat? 

Barend van Heusden ontwikkelde een theoretisch kader dat scholen in staat stelt hun visie 

op cultuureducatie te ontwikkelen of te verfijnen. De laatste 50 jaar werd het begrip 

‘cultuur’ steeds meer benaderd vanuit de cognitiewetenschap. Cultuur als vermogen om te 

reflecteren en zo betekenis te geven aan de werkelijkheid. Cultuur daagt ons uit afstand te 

nemen en te reflecteren op wat de mens denkt en doet. Je kijkt niet naar een werk, je kijkt 

mét een werk. Cultuur ligt dus niet vast in voorwerpen of gewoontes. Cultuur houdt ons een 

spiegel voor.  

Cultuur is niet het schilderij aan de muur. Niet de dans op zich, maar wat die dans met ons 

doet. Maakt het iets wakker in ons geheugen, roept het een emotie op. Waarom wel bij jou 

en niet bij een ander? Zegt het iets over ons of over de wereld?  

Die reflectie op cultuur (van ons en van anderen) heet ‘cultureel bewustzijn’.  

Cultuuronderwijs steunt op 3 pijlers: de culturele driehoek 

 

onderwerp (waaraan geef je betekenis) 

 

 

 

 

cognitieve vaardigheid      media/culturele drager 

(hoe geef je betekenis)                    (waarmee geef je betekenis) 

 

waarnemen (zintuigen)      lichaam 

verbeelden (werkelijkheid naar onze hand zetten)   voorwerp / artefact 

conceptualiseren (taal om orde te maken)    taal 

analyseren (verbanden/structuren zien)     grafische tekens/symbolen 

 

 

 

Onderwerp van cultuuronderwijs zijn we zelf. Hierbij staat het kind en zijn ontwikkeling 

centraal.  

 



5 
 

 

‘Chasing the Blue Train’ (David Hammons) is een imposante installatie in  S.M.A.K. met 

vleugelpiano’s, houtskool en een blauwe miniatuurtrein.  De zwarte piano’s en (niet toevallig) één 

witte piano stellen de bergen voor. De installatie vertelt het verhaal van de uitbuiting van de zwarte 

bevolking in de steenkoolmijnen. Maar een klasje van het tweede leerjaar uit België heeft hier weinig 

mee… Misschien herkennen ze zich net in de witte piano… Ooit al eens helemaal alleen gevoeld? 

Muziek was een manier om te ontsnappen aan het dagelijkse leven… jazz, best ver van mijn bed voor 

8-jarigen… maar wat doet de muziek met hen als ze hun ogen sluiten? Misschien een dankbare 

ingang voor een dansles? 

 

 

Waarom? 

Om het ‘cultureel zelfbewustzijn’ van de leerlingen te verhogen. Om betekenis te geven aan 

cultuur.  

Om beter inzicht te krijgen in de complexiteit van cultuur. Beschouwen en verbeelden, 

openstaan voor alternatieven zijn cruciale elementen om te schaven aan de 21ste-eeuwse 

vaardigheden creatief denken, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en 

communiceren.  

‘Cultureel bewustzijn en culturele expressie’ is één van de acht Europese 

sleutelcompetenties tot levenslang leren. (2006) 

Omdat cultuur en kunst verbindt. Kunst is een manier om het vreemde te leren kennen.  
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4. Terug naar de essentie 

Bij het schrijven van deze scriptie greep ik naar het boek ‘Kabouter tussen Reuzen’ (Carl 
Medaer, 1986) waarin de oprichter en bezieler van De Buurt de basisprincipes van onze 
school beschrijft.  
Pijlers als ervaringsleren, het buurtgerichte, zelf- en medebeheer, … zijn nog steeds uitvoerig 
beschreven, geactualiseerd en geïllustreerd op onze website en kwamen meermaals aan bod 
tijdens vormingsavonden.  
Maar over het leidmotief ‘Terug naar de essentie’ valt veel minder te lezen. Misschien omdat 
het moeilijk te vatten is? Of concreet te maken? De theorie van CiS kan hierbij helpen. 
Projectonderwijs IS cultuuronderwijs! Cultuuronderwijs helpt ons terugkeren naar de 
essentie. Een ‘open’ zoeken naar de fundamenten die ons leven kunnen verbeteren, die 
opvoeden en leren écht maken. 
Onderstaande fragmenten uit het boek ‘Kabouter tussen reuzen’ moeten dit verduidelijken. 
 

“Wanneer ik in een wereld sta zonder ‘begrip’, is de werkelijkheid voor mij een chaotisch 

opeenhopen van concrete, individuele voorvallen en elementen. Om tot de essentie te 

komen is dus zowel een handelend in de wereld zijn nodig als een schouwend zoeken naar 

het wezen. Het ene bevrucht het andere. We moeten dit dan ook terugvinden in de 

projectwerking. De kinderen moeten handelen en tegelijk, op hun niveau, bewustworden 

van het wezen. Dit wezen kan uitgedrukt worden in synthesen, symbolen en 

abstraheringen, dit voor ieder project.” (Carl Medaer, 1986) 

 

 “Cultuur is een fundamentele eigenschap van de mens. Ik beschouw cultuur als het 

voortdurend vorm en betekenis geven aan de veranderende wereld om ons heen. We 

hebben die cultuuractiviteit nodig om te overleven. Cultuur is leren, cultuur is denkwerk. 

Enkel activiteiten die ons uitdagen afstand te nemen en te reflecteren op wat de mens doet 

en denkt zijn cultureel. ” (Barend van Heusden) 

 

De theorie van verschil  

“Alle levende wezens hebben een voorstelling van hun omgeving. Die aangeleerde 

voorstelling noemen we het geheugen. De wereld verandert echter voortdurend.  

Er is een verschil tussen dat wat je al weet en dat wat je op dat moment ervaart. Je bent de 

hele dag bezig die kloof, dat verschil te overbruggen. Vaak onbewust, maar hoe meer 

verschil er is tussen je omgeving en dat wat je al weet, hoe meer je bewust wordt van wat 

het is om betekenis te geven.“ (Theisje Van Dorsten) 

Dit is de motor voor menselijke cultuur. CiS ziet cultuur als een cognitief proces van 
betekenis geven aan de altijd enigszins andere werkelijkheid. Cultuur confronteert ons 
met dit verschil. Culturele zelfreflectie leert ons omgaan met de spanning die dat verschil 
oplevert. Wat betekent het voor mij? En voor jou? En hoe gaan we er mee om?  
Hoe meer je je kunt verplaatsen in iemands belevingswereld, hoe rijker je daar van wordt.  
Cultuur als manier om ‘het vreemde’ te leren kennen. 
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Hoe jonger het kind, hoe meer er nieuw is. De wereld wordt steeds groter. Kinderen nemen 

in toenemende mate deel aan het sociaal collectief waarin steeds dingen anders zijn. Ze 

moeten zich normen en waarden, gedragspatronen van de wereld eigen maken. Carl Medear 

benadert dit als ‘socialisatie’. Ze zijn continu bezig dat verschil te overbruggen. Dat 

overbruggen van het verschil doen ze door de cognitieve vaardigheden: waarnemen, 

verbeelden, conceptualiseren en later ook analyseren.  

 

 “Ook met een dosis intuïtie kan ik het wezen der dingen benaderen, ik kan immers 

aanvoelen, voorvoelen hoe iets is en kan zijn. De fantasie kan hierin ook een belangrijke rol 

spelen. Hierdoor juist kan ik me losmaken van concrete gegevens en me een reeks variaties 

voorstellen.” (Carl Medaer, 1986) 

 

Cultuur zorgt ook voor mogelijkheden en vrijheid. Je kan ‘het verschil’ op verschillende 
manieren interpreteren. Het stelt ons in staat ons bezig te houden ‘in de herinnering’ los 
van de situatie waarin we ons bevinden: in verbeelding, in kunst, in filosofie, in wetenschap. 
Cultuur geeft ons ook de vrijheid om keuzes te maken uit herinneringen die we gebruiken 
om een gebeurtenis te interpreteren. Cultuur leert ons dat er verschillende kaders zijn om 
de werkelijkheid te benaderen. Wat zegt het over mij? Wat zegt het over ons? Hoe gaan we 
hiermee om?  

“Op een ogenblik dat mensen geconfronteerd worden met grote verschillen, wordt de 
behoefte aan een sterk cultureel bewustzijn en zelfreflectie groter. We leven niet in een 
multiculturele maatschappij. We leven in een multi-etnische, multi-religieuze maatschappij. 
We zijn in de grond van de zaak niet multi-cultureel. Dat is maar goed ook, anders zou 
iemand aanspraak kunnen maken op de absolute waarheid. Een sterk cultureel bewustzijn 
leidt tot een open zelfbeeld en genuanceerder handelen. Mensen die niet genuanceerd 
zijn, zijn sneller bang. Het is in ons aller belang om het vermogen van mensen tot 
zelfreflectie goed te ontwikkelen. Een open zelfbeeld neemt de angst voor het verschil en 
voor het vreemde weg. Daarom is cultuur en kunst op school een prioriteit. Je mag er niet op 
bezuinigen.” (Barend van Heusden) 
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“Dus niet alleen door een kijken naar, een lezen over, maar door gebeurtenissen mee te 
maken, door te doen, door te handelen krijgen we de levensechtheid van het leren. Na het 
handelen en het doen of parallel ermee, kunnen symbolen en abstracties worden 
geformuleerd en gesynthetiseerd.” (Carl Medaer, 1986) 
 

CiS noemt dit de 4 culturele basisvaardigheden om met verschil en verandering om te gaan. 

- waarneming: 
- verbeelding (techniek, inlevingsvermogen) 
- conceptualisering (taal, denken in begrippen) 
- analyseren (modellen, structuren) 

 

Als we uitgaan van dit ruime cultuurbegrip dan is alle onderwijs cultuuronderwijs. Om de 

eenvoudige reden dat we in het onderwijs niets anders doen dan het vergroten van het 

geheugen en het aanleren van de vier basisvaardigheden. Dat er wel degelijk ruimte is voor 

afzonderlijk cultuuronderwijs hangt samen met ‘cultuur-in-beperkte-zin’. Mensen nemen 

zichzelf waar. Ze verbeelden, conceptualiseren en analyseren zichzelf: culturele zelfreflectie. 

Cultuuronderwijs heeft betrekking op dat culturele zelfbewustzijn.  

 

 

 

tekening: Theisje Van Dorsten                                                                     cultuur-in-beperkte-zin:  

het cultureel zelfbewustzijn. 
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5. Terug naar de essentie door ervaringsgericht projectonderwijs  
TOOL: projectberg met sleutelvragen en koffers met vaardigheden en media 
 
Een project op De Buurt is een collectief gebeuren. Iedereen, de volledige leefgroep doet 
mee. We vertrekken vanuit een probleem, een interesse, een goesting, een idee dat samen  
gevormd wordt tot een project.  
Op het einde is er altijd een heel concreet eindproduct. Een project duurt meestal twee tot 
drie weken. Elke leefgroep kiest jaarlijks een vijftal projecten.  
 
We denken na over wat we te weten willen komen, maar ook wat we zullen moeten doen 
om tot het eindproduct te komen. De projectberg is hierbij een tool. Een schematische 
voorstelling van de leerweg die de kinderen zullen afleggen richting eindproduct, gelegen op 
de top. Wat op het einde? Wat moet ik weten/kunnen? Wat wil ik doen? Misschien moeten 
eerst (ontbrekende) vaardigheden verder geoefend worden?  
Vaak krijgt het eindproduct pas na enkele dagen echt vorm, worden vragen en interesses 
van de kinderen transparanter en verschuiven sommige ‘goestjes’ naar een zijweg. 
 
Projectonderwijs is cultuuronderwijs. Door het vakoverschrijdende, de ‘levende’ 
onderwerpen en door het inzetten van verschillende vaardigheden.  
Sleutelvragen helpen denken naar essenties.   
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Sleutelvragen zijn èchte vragen. Open vragen. Naar het antwoord moet worden gezocht. Er 

moeten soms afwegingen worden gemaakt. Sleutelvragen dagen uit om te denken en te 

analyseren. 

Wat maakt een vraag tot een goede sleutelvraag? 
• er is ruimte voor meer dan één antwoord 
• er wordt een beroep gedaan op verbeeldingskracht van kinderen 
• kinderen worden erdoor uitgedaagd om ervaringen onder woorden te brengen 
• vraag heeft een reflecterende aard 
• er wordt eigen, authentieke kennis opgeroepen 
• ondersteunt een individuele analyse die gekoppeld wordt aan collectieve modellen 

en structuren 
 
Sleutelvragen worden geschreven in de wolken boven de projectberg. Sommige vragen 
ontstaan in het begin bij de planning. Andere vragen komen pas later op ons pad.   
 

De rugzakken staan recht en links naast de berg. Zij vatten de cognitieve vaardigheden 

samen en verbeelden de media. Samen met het onderwerp vormen ze de ‘culturele 

driehoek’. De culturele bouwstenen meenemen op de projectplanning helpt bij het ‘zien van 

een ingang’. Zelfs bij project met een weinig culturele insteek, zal cultuur vaak op het pad 

komen. Daarnaast kan ook bewust gezocht worden naar activiteiten die verschillende 

vaardigheden uitlokken. Culturele bagage.  

voorbeeld van ingevulde berg: we maken een belevingsparcours rond angst (spookkot).   
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6. Terug naar de essentie: ‘Cultuurbeschouwing’ als levensbeschouwelijke 
vorming 
TOOL: het CiS-kompas  
 
Cultuurbeschouwing (i.p.v. godsdienst en zedenleer) is een logisch gevolg van het mens- en 

maatschappijbeeld van de scholen aangesloten bij FOPEM (Federatie van Onafhankelijke 

Pluralistische Emancipatorische Methodescholen). Door het samenleven en samenwerken 

met mensen met een verschillende sociale en culturele geschiedenis, levensopvatting, 

levenswijze of godsdienst leren kinderen begrijpen waarom mensen (of volkeren) 

verschillend en gelijkend zijn, waarom ze van mening verschillen, waarover en waarom er 

conflicten ontstaan. De school en de klas (leefgroep) vormen zo een gemeenschap van 

onderzoek. Ze gaan op zoek naar de voorlopig beste kennis over de werkelijkheid.  

Cultuurbeschouwing vloeit voort uit het dagelijks leven. Afgebakende lessen volstaan dan 

niet. De aanleiding is een vraag, een verwondering, een probleem, een cultuuruiting of iets 

wat bewust ‘op tafel wordt gelegd’. Er zijn twee lestijden voorzien. Lestijden waarin kinderen 

een stem krijgen om zich uit te spreken over de dingen des levens (kringgesprek, actua) en 

om het samenleven te bespreken en te organiseren (meeting). Tijdens lesactiviteiten is er 

tijd als waardegeladen leerinhouden of gebeurtenissen zich voordoen. 

 
In 2017 verscheen het Cahier Cultuurbeschouwing voor de FOPEM-scholen.  
 
“Door te leven, de opvoeding thuis, de vele ervaringen in de wereld en cultuurbeschouwing 
op school ontwikkelen we een innerlijk kompas om op te varen. Het is een innerlijk kompas 
dat richting toont, waardoor je je koers kan aanpassen of wijzigen. Het gidsen van kinderen 
(en zij ons) begint bij ons eigen innerlijk kompas. Zijn we ons daar voldoende van bewust? 
Kennen we de coördinaten van ons eigen kompas? Zijn we ons er voldoende van bewust dat 
we handelen vanuit ons eigen referentiekader? Je coördinaten kennen is een manier om je 
te situeren in de wereld en in de werkelijkheid. Elk van die coördinaten heeft zijn 
betekenissen.” (Patricia Otte) 
 
De lagen of coördinaten van het kompas zijn: ik - mijn roots - in een bepaalde context - op 
deze aarde - in deze wereld - in het universum (of kosmos). Deze lagen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ze zijn als bronnen waaruit betekenissen en waarden ontstaan die 
het handelen sturen. Ze geven richting. Ze tonen perspectief.  
Je kan leren zien hoe jouw waarnemingen en ervaringen daaruit voortvloeien. Je kan min of 
meer de richting zelf bepalen of de hinderpalen aanduiden. We kunnen samen bekijken 
welke ‘waarde’ of betekenis we samen delen en onderzoeken hoe die in verschillende lagen 
zijn geworteld..  
 
 
 
 
 
 
Ook hierbij kan CiS ons helpen.  
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Identiteit is geen gegeven maar iets waarmee je werkt.  
Identiteit is een proces. Daarom koppelde ik het kompas met de cognitieve vaardigheden. 
 

 
CiS-kompas met vaardighedenschijf leert ons omgaan met diversiteit. 

 
1. waarnemen: de mensen met wie je leeft 
2. verbeelden: de mensen met wie je iets maakt 
3. conceptualiseren: de mensen met wie je een geheel van waarden deelt 
4. analyseren: de mensen met wie je een waarheid deelt 

 

Je maakt kinderen weerbaar door ze inzicht te geven in dit proces. Zo draagt CiS ook bij aan 

kritisch burgerschap. Burgerschap is het vermogen om in de samenleving mee te doen. 

Kritisch burgerschap is burgerschap met kennis over waarom iemand iets denkt. Gestuurd 

door zijn ‘ik’, zijn roots, zijn context.  
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7. Terug naar essentie door reflectie 
TOOL: zelfevaluatie cultuurbewustzijn 
 

Je kijkt niet naar cultuur. Je kijkt mét cultuur. Cultuur helpt 

betekenis geven 
Wat doet dit met mij? Roept het iets op? Zegt het iets over mij of over ons?  

 
Deze tool helpt hierbij en daagt de leerlingen uit te reflecteren over hun ervaring. Als dit 
betekenis geven niet gebeurt, als de cultuurbeleving te vlak blijft, hebben de leerlingen 
doorgaans in de evaluatie hetzelfde te vertellen. Daardoor ondermijnt het evaluatiesysteem 
op termijn zichzelf, want het wordt immers snel saai als deelnemers moeten luisteren naar 
wat ze zelf al hebben meegemaakt. 
 
Werkwijze:  
 

- De leerlingen beschrijven het onderwerp van reflectie. 
- De leerlingen zetten een kruisje in de linkse kolom. Hoe heb ik geleerd? 
- De leerlingen schrijven enkele staakwoorden in de valiezen (vaardigheden en media). 

Waar willen ze iets over kwijt? 
- De leerlingen verduidelijken hun keuze in een korte tekst.  
- Daarna volgt een klassikale bespreking a.d.h.v. de notities.   

 
 
Indien reflectie moeizaam verloopt kunnen de ‘brillen van Parsons’ een hulp bieden. De 
ontwikkelingsstadia van Parsons blijken ondertussen wat achterhaald (Housen schreef 
hierop een aanvulling) maar als reflectie bij het beschouwen van kunst geven de brillen een 
dankbaar handvat.  
 

1. Associatie: Je kijkt met je geheugen. Wat verbind je ermee? Welke herinnering roept 
het op?   

2. Voorstelling: Wat zie je? Wat stelt het beeld voor? Hoe abstracter, hoe meer het 
misschien over jezelf kan vertellen? 

3. Expressie: Welke emotie worden opgewekt? Wat voel je erbij? Duidelijk wordt dat 
ieder een eigen smaak heeft. 

4. Leerbare: Uit welke tijd en welke sociale klasse komt de kunstenaar? Er valt te 
discussiëren over de kwaliteit van het beeld, de materialen en de manier waarop het 
gemaakt is. Welke mening heb je erover? 

5. Eigen mening: Je maakt een waardeoordeel op basis van eigen smaak en inzicht. Je 
gaat steeds kritischer naar je eigen oordeel kijken en reflecteert hierop. Wat is de 
mening van anderen? 
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betekenis geven 
Wat doet dit met mij? Roept het iets op? Zegt het iets over mij of over ons?  

 

onderwerp: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Hoe heb ik 

geleerd? 

 
door te 

kijken 

 

 

door te 

doen 

 

 

 

door te 

spreken 

 

 
 

door te 

denken 

 

 
 

 

Wat heb je gezien? Wat heb je gedaan? Wat dacht je? 

Wat zegt dit over ons? 
 
 

 
 

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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8. Terug naar de essentie? Wat doen we ermee? 

 

Terug naar de essentie door betekenisvol onderwijs aan te bieden.  

Door een schouwend zoeken en zelfreflectie. 

Door levensechte onderwerpen, aansluitend bij de ontwikkeling van het kind. 

Door het inzetten van verschillende vaardigheden. 

Door confrontatie met diverse culturele dragers. 

Door een sterk cultuurbeleid op school. 

Door cultuur te zien als een cognitief proces, niet als vakje maar verweven in de werking. 

Cultuur als middel om te verbinden. 

 

 

Tekening ‘projectberg’ en ‘kloof’: Bob Van de Putte 

Bronnen 

www.debuurt.be 
 
Kabouter tussen Reuzen - Medaer C., Thienpont A., 1986, Epo, Antwerpen 
 
Wanneer werkt en leert een kind met plezier? lntrinsieke motivatie in de praktijk van rnethodeschool 
De Buurt – artikel ‘School en Klaspraktijk’ -Vanquaethem A., Vandromme T., mei 2017 
 
Expertenopleiding Cultuur in de Spiegel 2018-2019 – CANON Cultuurcel i.s.m. HIVA-KULeuven 
 
Cultuur in de Spiegel – naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs – van Heusden B., 2010, 
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen 
 
De cultuurspiegel – Jouw gids voor cultuur op school – Vermeersch L., Thomas V., m.m.v. CANON 
Cultuurcel, 2016, VUB/HIVA-KULeuven, Brussel 
 
Cultuur in de Spiegel in de praktijk – Een leerplankader voor cultuuronderwijs – 2014, SLO, Enschede 
 
Wegwijzer Cultuurbeschouwing – Otte P., 2017, Garant, Antwerpen-Apeldoorn 
 
tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/D-L54a-Sleutelvragen.html 
 
https://sharondieleman.wordpress.com/2014/02/03/kunstkijken-met-de-brillen-van-parsons/ 
 
Lespakket en routekaarten S.M.A.K. De Collectie/Highlights for a future – Van Nereaux A., Van de 
Velde F., 2019, S.M.A.K. Publiekswerking, Gent 
 
Inspirerende babbels met Kato Vanpoperinghe, kunstkuur Ampersand, DKO, S.M.A.K 

http://www.debuurt.be/
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