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Opbouw

1. De aanleiding: Van “idiocultureel kunstonderwijs” naar 
“Curious Minds-Kunsteducatie” (Evert Bisschop Boele)

2. Talentenkracht/Curious Minds - Kunsteducatie (Ineke 
Haakma)



Deel 1

Van “idiocultureel kunstonderwijs” naar 
“Curious Minds - Kunsteducatie”



Naar betekenisvolle kunsteducatie in 
het basisonderwijs?
Beleidsmatige inzet:
- Cultuureducatie met Kwaliteit
- Meer Muziek in de Klas

Maar ook:
- Focus op taal en rekenen
- Onzekerheid over het kunnen van groepsleerkrachten
- “Uitbesteding” van cultuureducatie
- Kunstgerichtheid, creativiteitsgerichtheid et cetera van 

cultuuronderwijs



Hawaii...



Op zoek naar de betekenis van muziek

- Musicking

- De drie functies van muziek:

- bevestigen

- verbinden

- reguleren



Idioculturaliteit

Daniel Cavicchi – MayDayGroup (www.maydaygroup.org)

“Idio-cultuur” – “uniek begrip van wat het betekent om 
muzikaal in deze wereld te zijn”

vs.

geïnstitutionaliseerde (school)muziek-cultuur: ‘het werk’; de 
uitvoering; het notenschrift; de technische beheersing (Cavicchi 2009)



Muziek = Kunst = Cultuur?

Idioculturaliteit

De functies van muziek ≠ de functies van ‘kunst’

De functies van muziek ≈ de functies van beeld ≈ de 

functies van dans ≈ de functies van drama ≈ de functies 

van… ?



Subjectivering

Gert Biesta’s functies van onderwijs:

- Kwalificatie: bv. creativiteitsonderwijs

- Socialisatie: bv. inleiding in de canon

- Subjectivering: het ontwikkelen van cultureel ‘in-de-

wereld-zijn’ – idioculturaliteit (Biesta 2006, 2010, 2014)



Subjectivering in het cultuuronderwijs

… cultuuronderwijs richt zich op de persoonlijke 
culturele ontwikkeling van het kind – ‘het talent 
in ieder kind’

… cultuuronderwijs begint bij de idiocultuur van 
het individuele kind

… cultuuronderwijs verbreedt en verdiept



Subjectivering door het cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

… helpt leerlingen hun eigen culturele pad te vinden en 
andermans idiocultuur te respecteren en waarderen;

… dat gebeurt in samenwerking (cultuuronderwijs vindt 
plaats in een systeem) door zelfbewuste 
professionals;

… binnen en buiten de school (‘leerwerelden’).



Hoe werkt dat dan?

- Conceptontwikkeling idiocultureel onderwijs

- Case studies – bv. Joan ‘t Hart/Rapucation Amsterdam

- Praktijkontwikkeling -> Talentenkracht





Talent 

Het vermogen van een kind om te komen tot hoge 
ontwikkeling binnen een specifiek gebied 



• Talent is een
aangeboren 
begaafdheid.

• Prestaties vergelijken 
met een gemiddelde 
of een norm. 

Normatieve 
benadering

Ipsatieve  
benadering

• Talent ontwikkelt zich in 
interacties. 

• Het talent van een persoon
wordt vergeleken met 
zichzelf. 



Dynamisch denken over de ontwikkeling van talent:
de basisprincipes

Er is sprake van 
een range in 

prestaties

Prestaties zijn
vaak niet stabiel

Prestaties zijn 
contextgevoelig

Een leerproces
verloopt vaak

niet lineair

Een systeem
kan zich

herorganiseren

Een leerproces
verloopt
iteratief
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Prestaties zijn contextgevoelig



Talentmoment 

Een moment in de les waarin de interactie tussen leerlingen, leerkracht 
en taak optimaal talentontlokkend en -stimulerend is



Opwaarste talentspiraal

Wanneer er sprake is van een
optimaal interactiepatroon tusen

leerling, leerkracht en taak kan een
opwaartse spiraal ontstaan waar
het niveau van een leerling naar
een steeds hoger niveau wordt

gestuwd. 



Kinderen zijn:

• van nature nieuwsgierig

• hebben een grote belangstelling voor

de wereld om hen heen

• hebben een onderzoekende houding



Talentvol gedrag:

is gedrag waarbij de potentie die leerlingen hebben

om zich tot een bepaalde hoogte te ontwikkelen

tot uiting komt. 

• Nieuwsgierigheid

• Enthousiasme

• Exploratie

• Redeneren

• Steun ontlokken uit de omgeving



De leerkracht kan:

Talentvol gedrag van kinderen zien en

uitlokken door:
1. ruimte te geven
2. structuur te bieden
3. flexibel te ondersteunen



Een talentstimulerende taak:

ontlokt talentvol gedrag van 
kinderen



Bestaand onderzoek richt zich op:

• wetenschap en techniek onderwijs

• het observeren van interacties in de talentdriehoek

• coaching van leerkrachten



Op weg naar een vertaalslag naar de kunsteducatie

Tekening van Tesse te Meerman



Het doel van ons nieuwe onderzoek is:

1. Het in kaart brengen van:

a) Talentvol gedrag van de leerling op gebied van kunstonderwijs

b) Talentontlokkende strategieën van leerkrachten te gebruiken 
in het kunstonderwijs

c) Talentstimulerende taken in het kunstonderwijs

2. Deze informatie samenbrengen in het ontwerpen van een coachingsprogramma voor 
leerkrachten 
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