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Wat heb ik hier aan?

Straks weet je:
- Welk onderzoek er in de Onderzoeksgroep Kunsteducatie wordt 

gedaan
- Hoe je daar op de een of andere manier bij aan kunt sluiten
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De Innovatiewerkplaats Kunsteducatie

Innovatiewerkplaats:
Waar onderwijs, onderzoek 
en werkveld elkaar ontmoeten

Onder-
zoeksgroep
Kunstedu-
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Muziek
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Docent 

BKV

Master 
Kunst-

educatie

Pedago-
gische
Acade-

mie

werkveld
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Onderzoeksgroep Kunsteducatie

- Praktijkgericht onderzoek
- Lector + docent-onderzoekers
- Onderdeel van Kenniscentrum Kunst & Samenleving
- Verbonden met Minerva, PCC, MKE, PA – IWP Kunsteducatie

- ‘Actuele kwesties in de binnen- en buitenschoolse kunsteducatie’
- po, vo, mbo, hbo – centra voor de kunsten, educatieve diensten van culturele 

instellingen…
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Betrokken docent-onderzoekers

Imka Buurke (AM)
Guus Carpaij (AM)
Ineke Haakma (PA, AM)
Elsje Huij (PA)
Aletta Kwant (PA, PCC)
Evert Bisschop Boele (PCC)
Linda Hendriks (PCC)
Kees van der Meer (PCC)
Marinus Verkuil (PCC)
Rhea Hummel (MKE, PCC)
Gudrun Beckmann (MKE)
Corinne van Beilen (MKE)
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De didactische driehoek

Leerling  
(Lerende)

Taak 
(Onderwijs-

leeromgeving)

Leerkracht 
(Educator)

Het microniveau van de 
onderwijsleersituatie; 
leerkracht-leerling 
interactie; 
leeruitkomsten; …

De karakteristieken 
van de 
verschillende 
disciplines; de 
affordanties van de 
taak; inter-
disciplinariteit; 
materialiteit; kunst 
en technologie; …

Rollen en taken van 
verschillende typen 
professionals; 
interprofessioneel 
samenwerken; 
afstemming 
formeel/non-
formeel/informeel 
leren; de rol van 
ouders, pedagogisch 
medewerkers bso, 
etc.; kunstenaars in 
de klas; 
leergemeenschappen
; …
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De didactische driehoek

Lerende –
talentkrachtige 

interactie

Taak - maakonderwijs
Educator -

leergemeenschappen

Ineke: 
creativiteitsbevorderende
interactie in het beeldend 
onderwijs in het p.o.

Imka: materialiteit 
in eLabs in het v.o.Corinne, Elsje, Rhea: 

Leergemeenschappen 
in CMKII

Linda: creativiteit in het 
muziekonderwijs in het p.o.

Guus: ‘maken’

Kees: vernieuwing 
muziekonderwijs Vrijdag

Aletta: poëzie in het 
basisonderwijs
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Vragen

- Waar zit jouw interesse? (en: is die niet te breed – of te smal?
- Van welke studenten kan ik leren?
- Met welke studenten kan ik samenwerken?
- Bij welke lopende onderzoeken sluit mijn interesse aan?
- Welke docent-onderzoekers zijn voor mij interessant?

Leerling  
(Lerende)

Taak 
(Onderwijs-

leeromgeving)

Leerkracht 
(Educator)



e.h.bisschop.boele@pl.hanze.nl

www.hanze.nl/kunsteducatie-onderzoek

http://www.hanze.nl/kunsteducatie-onderzoek

