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Uit de aankondiging
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Cultuureducatie wordt over het algemeen vormgegeven in een relatie - tussen docent en 

leerling, tussen leraar en cursist en tussen facilitator en groep. Aan de basis van 

deze relatie ligt vaak de dialoog. Maar wat betekent dat? Wanneer is een relatie 

dialogisch? En waarom is die dialoog lang niet altijd makkelijk, vooral niet in de 

kunsten, waarin de kunstenaar zo vaak op een voetstuk staat? 

Evert Bisschop Boele vertelt meer over de achtergrond van een dialogische, 

‘idioculturele’ visie op cultuureducatie. Daarna gaat hij graag met de aanwezigen in 

gesprek over wat dat dan concreet kan betekenen in je eigen werkpraktijk.
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Leerkracht-leerling interactie: 

de pedagogische relatie
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Subjectiverend onderwijs is onderwijs dat de ontmoeting met realiteit 

mogelijk wil maken. Het is onderwijs dat weerstand inbrengt, soms 

fysiek, zoals in het werken met steen, hout of metaal, of het werk met 

het eigen lichaam; soms op het talige of symbolische vlak, zoals het 

ontmoeten van een lastige tekst, een moeilijk boek, of een complexe 

taak; en soms op het sociale vlak, zoals de ontmoeting met andere 

mensen, inclusief medeleerlingen. Subjectiverend onderwijs probeert 

de ontmoeting met weerstand positief te duiden, en niet als een 

tijdrovend obstakel te zien dat effectief leren in de weg zou staan. 

Subjectiverend onderwijs is daarmee onderwijs dat onderbreekt, 

niet om het onderbreken zelf maar om de ‘reality check’ mogelijk te 

maken die nodig is om te werken aan het omvormen van 

onbegrensde vrijheid tot volwassen vrijheid. (Biesta, 2018, 24-25)



Dialoog

5

Het is niet alleen een uitdaging voor leerlingen om het met die vragen 

uit te houden, en daarbij verdienen ze onze onvoorwaardelijke steun. 

Het vraagt ook iets van de leraar (…): naast tijd en aandacht vooral 

geduld en vertrouwen. (Biesta, 2018, 25)

“(..) the experience of being taught, the experience of receiving the gift 

of teaching, is not an experience that can be produced by the 

teacher – which means that the teacher’s power to teach is a weak, 

existential power, a power that relies on interaction and encounter 

and not a strong, metaphysical power.” (Biesta, 2014, 54)
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De ‘ander’ als idiocultuur
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Idiocultuur:

- Idiosyncrasie: “een eigenschap of het gedrag of 
karakter van een individu, waarmee het zich 
onderscheidt van de rest.” (Wikipedia ☺)

- Cultuur: “gedeelde en betwiste manieren van 
doen en van praten.” (Naar Andreas Reckwitz, 
2006)

Het individu als fundamenteel sociaal wezen.



Biograficiteit = 

innerlijke logica 

van 

verwerking; 

persoonlijke 

ervaringscodes

The Individual

is a Social World

The Individual in a 

Social World?



De waarde van kunst en cultuur

10

Voorbeeld: muziek



Het alledaagse leven
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Ons leven is intens muzikaal

Muziek als gedrag

Muzikaal gedrag heeft drie functies:
- Bevestigen
- Verbinden
- Reguleren

Op basis van betekenis

Leidend tot waarde
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Betekenis en affordanties

Impuls van 

buitenaf

Biograficiteit = 

innerlijke 

logica van 

verwerking; 

persoonlijke 

ervarings-

codes

‘Affordanties’
Ervaringen, verwachtingen, 

wensen, kennis, emoties

Betekenis is een proces van betekenisgeving

Betekenis ontstaat in de ontmoeting



Leren
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The combination of processes throughout the lifetime whereby the

whole person – body (genetic, physical and biological) and mind 

(knowledge, skills, attitudes, values, emotions, beliefs and senses) –

experiences social situations, the perceived content of which is then

transformed cognitively, emotively or practically (or through any

combination) and integrated into the individual person’s biography

resulting in a continually changing (or more experienced) person. 

Jarvis, 2006, 134).
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De biograficiteit van leren

Impuls van 

buitenaf

Absorbtie in 

‘web of 

meanings’-

innerlijke logica 

van verwerking 

op basis van 

persoonlijke 

ervarings-codes

Leren is geen input-output proces, 

maar een biografisch proces:



Onderwijzen als een pedagoog
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Het kind bijstaan in het ontwikkelen van haar
muzikale idiocultuur:

- Erkennen: “Ik mag er zijn als muzikaal persoon, 
…”

- Invoelen: “… en de ‘muzikale ander’ mag er
ook zijn;”

- Ontwikkelen: “help mij te worden wie ik wil en 
kan zijn.”

NB EEN MUZIEK-INTRINSIEKE DOELSTELLING!



Een dialogische pedagogische

relatie…
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… is nieuwsgierig naar iedere leerling als ‘de

ander’

… probeert te begrijpen wat de betekenis van 

kunst voor die ‘ander’ zou kunnen zijn

… werkt met de affordanties die muziek-in-context 

biedt

… verrijkt het leven van ‘de anderen’ met haar 

muzikale en pedagogische professionaliteit



Over inclusie, gelijke kansen

en dialoog

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