
Einstein met een fles sterkedrank in zijn handen en daarnaast de tekst “just google it!”. Werk: Banksy 

Als toekomstig kunstdocent houd ik me voornamelijk bezig met het  

belang van creativiteit en kunst in het onderwijs. Met mijn minor  

Branding leer ik kritisch kijken naar de identiteiten van merken en  

zo kijk ik kritisch naar de identiteit van het kunstonderwijs. Hoe kan  

ik dit imago verbeteren en hoe kan deze “brand” bijdragen aan de  

maatschappij en de toekomst? Vandaag deel ik mijn hersenspinsels  

met de Correspondent en ga ik mij bezighouden met de vraag: 

Waarom kunst in het 
onderwijs?  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aar zit hij dan, met zijn handen in het haar. Is dit hoe Banksy, 

Einstein voorstelt in ons informatietijdperk? Zou Einstein zich 

nutteloos voelen in een wereld waar al de informatie te vinden is in 

een klein rechthoekig apparaatje? Het is een andere wereld wat meer kennis 

beschikt en dit zou kunnen gebruiken om een stapje verder te komen. Dit 

huidige tijdperk is echter ook aan het veranderen. Als Einstein over dertig jaar 

weer op bezoek komt zou hij in het zo genoemde “Conceptuele Tijdperk” 

D 

Charlotte STIJNS 



belanden. We gaan het informatietijdperk verlaten en ons meer bezighouden 

met onze gevoelige kant. Klinkt voor sommige van jullie onwaarschijnlijk, 

maar dit tijdperk is onvermijdbaar volgens de schrijver Daniel H. Pink.  

Een compleet nieuw brein 

De afgelopen decennia behoorde toe aan een bepaald soort mens met een 

bepaald soort geest: computerprogrammeurs met ingewikkelde codes, 

juristen met ingewikkelde contracten en accountants met ingewikkelde 

cijfers. Maar de sleutel naar de hemelpoort gaat in andere handen over. 

De toekomst is een heel ander soort mens 

met een heel ander soort geest: mensen die 

kunnen scheppen en invoelen, die patronen 

kunnen herkennen en zin kunnen geven. 

Deze mensen- kunstenaars, uitvinders, 

ontwerpers, verhalenvertellers, 

zorgverleners, troostbieders, ruimdenkers- 

gaan het in de samenleving helemaal maken 

volgens Daniel H. Pink. Hij schijft hierover in 

zijn boek Een compleet nieuw brein en hij 

legt daarin uit waarom onze creatieve kant de toekomst heeft. Veel banen 

kunnen in landen zoals India goedkoper worden uitgevoerd. En als deze 

mensen de banen niet overnemen, dan zijn het de machines wel. Veel banen 

kunnen worden overgenomen door computers. Maar iets wat die computer 

niet kan is creatief denken.  

Vroeger dacht men dat het kunnen rekenen, lezen en schrijven ons menselijk 

maakte, maar volgens Daniel H. Pink is het juist de creatieve kant wat ons 

onderscheid van dieren en nu ook computers. Lang was creativiteit 

ondergeschikt aan logica, maar nu gaan we een tijdperk in waar deze twee 

wederhelften in harmonie samenkomen.  

Doordat de focus minder op onze creatieve kant van ons brein lag en zo ook 

de scholen minder aandacht hieraan besteedde, is deze kant van ons brein 

(de rechterhersenhelft) bij sommige van ons minder ontwikkeld. En dat is 

zonde. Gevoel, interpretatie, samenwerking en communicatie zijn namelijk 

“IK VRAAG ME AL EEN TIJDJE AF 
WELKE WENDING ONS LEVEN ZAL 
NEMEN IN DIT TIJDPERK VAN 
OUTSOURCING, AUTOMATISERING 
EN VERWARRING, EN IK HEB ZO’N 
IDEE DAT ER AANWIJZINGEN TE 
VINDEN ZIJN IN DE MANIER 
WAAROP DE HERSENEN 
GEORGANISEERD ZIJN.” -DANIEL H. PINK 



eigenschappen die in deze hersenhelft liggen. Dit zijn essentiële 

eigenschappen in het leven.  

Ban de gum 

Zoals Ken Robinson in één van zijn TED talks terecht afvraagt: doden scholen 

creativiteit? Als scholen moeten bezuinigen, doen ze dat eerst op de creatieve 

vakken. Kunst, muziek, dans en drama vakken zijn altijd al ondergeschikt 

geweest aan de exacte vakken en dat is in ieder land zo. Waarom is dat? Moet 

dit niet veranderen als we naar het toekomstbeeld kijken die Daniel H. Pink 

heeft voorspeld. Waarom kan wiskunde, geschiedenis, kunst en dans niet 

gelijk aan elkaar zijn op de scholen? 

Het is niet alleen de status die de creatieve vakken krijgen opgelegd op de 

scholen, maar ook het creativiteitsgebruik in de exacte vakken wordt niet 

gestimuleerd. Fouten maken is namelijk één van de puurste vormen van 

creativiteit. En als er iets is wat naast kauwgomkauwen in de klas wordt 

afgestraft is dat fouten maken.  

Jonge kinderen zijn niet bezig met fouten maken, maar wanneer ze ouder 

worden zie je die kwaliteit afnemen. Ze worden bang om fouten te maken. Als 

Leerlingen moeten in deze les precies hetzelfde na kunnen tekenen.  



je bang bent om fouten te maken en steeds maar weer die fouten ideeën weg 

gumt, dan kom je nooit op originele ideeën. Waarom stimuleren we onze 

kinderen hun originele imperfecte lijnen weg te gummen, als die lijnen nou 

juist hun tekening bijzonder en nieuw 

maakt. Picasso geloofde dat we als artiest 

worden geboren en dat we eigenlijk 

creativiteit alleen kunnen afleren. Een 

interessante gedachte. En al helemaal in 

de wereld van educatie, als je bedenkt dat 

een leraar het beter schijnt te weten dan 

een leerling. Maar als je Picasso moet 

geloven, zou je de leerlingen meer 

vrijheid moeten geven en is de leraar er 

om de tools aan te reiken, niet om te 

leiden.  

“Juf ik kan niet tekenen”  

Een typische uitspraak die ik in mijn klas meerdere keren te horen krijg van 

mijn leerlingen. Onzin, tekenen kan je leren en zo is dat ook met creativiteit. 

Veel mensen zien dat echter niet zo. Zij zien kunst als iets wat ver weg van 

hun afstaat en dat creativiteit een vaardigheid is wat maar een paar 

getalenteerde kunnen beschikken.  

Kunst begrijpen wordt hen lastig gemaakt, doordat ze te weinig hiermee in 

aanraking gekomen zijn in hun schoolperiode en verdere leven. Het is hen 

namelijk aangeleerd alles op de juiste manier te interpreteren, dat er vaak 

maar één antwoord mogelijk is. En dat is nou precies wat kunst niet doet. Die 

heeft niet overal een duidelijk antwoord op, die stelt vragen en laat je 

nadenken over meerdere mogelijkheden. Kunst laat je nadenken over dingen 

waar je misschien nog nooit eerder over na hebt gedacht. Het laat je 

misschien nadenken over iets wat niet relevant lijkt. Het laat je nadenken over 

iets waar je misschien zelf niet op zou komen.  

Volgens The School of Life (een educatieve organisatie die lesgeeft over de 

belangrijkste onderwerpen uit je dagelijkse leven) kan kunst worden gebruikt 

als therapie. The School of Life bevraagt in één van zijn video’s (What Art 

Museums Are For) of de manier hoe wij kunst tentoonstellen aan de mens 

“I BELIEVE OUR ONLY HOPE FOR THE 
FUTURE IS TO ADOPT A NEW 
CONCEPTION OF HUMAN ECOLOGY, 
ONE IN WHICH WE START TO 
RECONSTITUTE OUR CONCEPTION 
OF THE RICHNESS OF HUMAN 
CAPACITY. OUR EDUCATION SYSTEM 
HAS MINED OUR MINDS IN THE WAY 
THAT WE STRIP-MINE THE EARTH: 
FOR A PARTICULAR COMMODITY. 
AND FOR THE FUTURE, IT WON’T 
SERVE US.” -KEN ROBINSON 



beter kan. Hoe kunnen wij kunst dichter bij de mens brengen? Je zou 

bijvoorbeeld de kunst kunnen gebruiken als therapie voor de mens. Waar 

musea kunnen functioneren als verzamelplek voor de verschillende thema’s. 

Sorteer de kunstwerken niet meer op het tijdperk waarin het gemaakt is, maar 

in verschillende thema’s van de therapieën zoals: angst, liefde, vriendschap, 

werk en politiek. Hierdoor komt kunst dichterbij de mens doordat het 

individu zichzelf kan identificeren in het werk. The School of Life heeft dit 

idee, werkelijkheid gemaakt doormiddel van een digitaal museum.  

Dit museum is te vinden via deze link: http://www.artastherapy.com/ 

Door kunst dichter bij de mens te 

brengen, zal men daar rust uit 

kunnen halen en moeilijke 

levensvraagstukken een klein beetje 

beter leren begrijpen. Denk aan het 

beter leren begrijpen van onze 

emoties en daden.  

Mensen houden van esthetica. Het 

brengt rust en voldoening. Dus niet 

alleen lastige conceptuele 

kunstwerken zijn de werken waarmee 

we ons moeten omringen, maar juist 

ook het schone in het leven.  En dit is 

iets waar ik de designers onder ons mee zal aanspreken. Designers weten 

maar al te goed hoe belangrijk het is om jezelf te omringen met mooie 

dingen. Niet alleen functionaliteit is belangrijk. Kijk maar eens om je heen, 

maakt niet uit waar je bent, overal zijn er dingen die ontworpen zijn. Dingen 

die ooit in iemands hoofd zaten. Dit is een goed voorbeeld voor het moment, 

wanneer ik in mijn klas weer de vraag krijg: “wat heb ik aan dit vak? Wat heb 

ik hier later aan?” Dan vraag ik ze om hun heen te kijken en vertel ik dit 

“INTELLIGENCE IS DYNAMIC. IF YOU 
LOOK AT THE INTERACTIONS OF A 
HUMAN BRAIN, INTELLIGENCE IS 
WONDERFULLY INTERACTIVE. THE BRAIN 
ISN’T DIVIDED INTO COMPARTMENTS. IN 
FACT, CREATIVITY — WHICH I DEFINE AS 
THE PROCESS OF HAVING ORIGINAL 
IDEAS THAT HAVE VALUE — MORE 
OFTEN THAN NOT COMES ABOUT 
THROUGH THE INTERACTION OF 
DIFFERENT DISCIPLINARY WAYS OF 
SEEING THINGS.” – KEN ROBINSON 

http://www.artastherapy.com/


verhaal. Creativiteit is nu al belangrijk, kijk maar om je heen. En het wordt 

alleen nog maar belangrijker.  

Just Google it 

Terug naar Google. Google heeft ons idee van betekenis veranderd. We 

hoeven zelf bijna niet meer na te denken over een betekenis van een woord, 

just google it. Eens kijken wat google te zeggen heeft over de definitie van 

kunst.  

Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen. Kunst kan 

verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op alleen de schoonheid) 

en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen zich ook niet-esthetische 

doeleinden gelden, zoals kunstnijverheid en welsprekendheid.8 apr. 2015 

We kunnen Google het niet kwalijk nemen zo’n beperkt antwoord te geven. 

Kunst is een enorm lastig begrip wat door iedereen verschillend 

geïnterpreteerd kan worden.  

Toen het Londense collectief Assemble de winnaar werd van de Turner Prize 

in 2015, werd opnieuw de definitie van kunst in twijfel getrokken. Assemble, 

een groep van achttien jonge architecten, kunstenaars en vormgevers, kregen 

deze prijs voor hun project in de achterstandswijk Toxteth in Zuid-Liverpool. 

Marcel Duchamp “Fountain”- 1917 



De leden van het collectief hielpen de bewoners met het opknappen van een 

rij huizen die gesloopt zouden worden. Ook richtten ze de Granby Workshop 

op, een werkplaats waar de lokale bewoners leerden om zelf meubels en 

behang te kunnen maken. Waarom krijgt dit sociale project de kunstprijs in 

2015? Zou dit kunnen betekenen dat de definitie van kunst aan het 

veranderen is?  

De definitie van kunst heeft nooit vast gestaan, 

het is bewegelijk. Kijk maar naar de Fountain 

van Marcel Duchamp. Dit werk moest als anti-art 

functioneren, maar werd vervolgens beschouwt 

als kunst. Duchamp zette iets neer wat ver weg 

stond van het begrip kunst uit die tijd. Maar 

omdat de definitie bewegelijk is, ontstond er zo 

een nieuwe (anti)kunstbeweging het dadaïsme. Tot op de dag van vandaag 

zien vele mensen dit werk als een inspirerend kunstwerk. Deze kunst evolutie 

was in de vorige eeuw, we leven nu in de 21e eeuw. De definitie beweegt nog 

steeds, We kunnen niet in de 21e eeuw leven met 20e -eeuwse begrippen. 

Interdisciplinair, sociaal en maatschappelijk gericht zijn begrippen die in deze 

nieuwe definitie worden opgenomen. Kunst moet dichter bij de mens komen 

te staan en niet meer iets zijn wat verheven is. Hierdoor wordt kunst 

toegankelijker voor de mens en kan het de mens verder helpen in het nieuwe 

conceptuele tijdperk. De wereld wordt geconfronteerd met moeilijke situaties 

zoals armoede, voedselschaarste, overbevolking en milieuproblemen. Door 

interdisciplinaire kunst te gebruiken, waar filosofen, economen, politicus, 

wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars samenkomen, kunnen we deze 

confrontaties beter aangaan.  

Terug naar mijn eerste vraag: Waarom kunst in het onderwijs? 

In dit artikel heb ik meerdere voorbeelden gegeven over waarom kunst en 

creativiteit belangrijk zijn. We begrijpen hopelijk nu waarom kunst de 

toekomst heeft en laat nou net de toekomst in mijn klaslokaal zitten. 

  

“KUNST KAN 
ALTERNATIEVEN BIEDEN, 
MAAR MOER EERST NOG 
WEL DOOR DE PIJN 
HEEN.” - TIMOTHY MORTON 



ASSIGNMENT GENERAL LECTURES Q9 2015 

Theme 1: Avant Garde is Dead. Why Art? 

Question: Why are we at an art school, in art spaces and in studios, still 

practicing ‘art’? 

Design magazine inspiration: 

 

Student information: 

Charlotte Stijns 

0880598 

DBKV04 

- 26-10-2016 ROTTERDAM, WILLEM DE KOONING ACADEMIE  

 

 

 

 


