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The Future of Learning - Harvard Graduate School of Education 
Tijdens deze conferentie worden de drie grote thema's voor het onderwijs van de toekomst besproken: 
de biologische revolutie (kennis van het brein); de ICT revolutie; globalisering. Sprekers als David Perkins 
en Howard Gardner belichten hun visie op het onderwijs van de toekomst dat gericht moet zijn op 
'Making learning whole' zodat de door leerlingen ervaren 'relevance gap' van het onderwijs verandert 
en leerlingen onderwijs als meer betekenisvol zullen gaan ervaren en met het oog op een toekomstige 
wereld die we nog niet kennen, zou het onderwijs meer gericht moeten worden op 'Teaching for the 
Unknown' (David Perkins). Gardner licht zijn 'Five Minds for the Future' toe, waarin hij de drie 
kernwaarden van onderwijs (het goede, het ware en het schone) volgens Plato, nieuw leven inblaast met 
zijn: the disciplined mind (leren over en door alle relevante manieren van denken van disciplines als taal, 
wiskunde, kunst etc); the synthesizing mind; the creating mind; the ethical mind; the respectful mind. 
Mary Helen Immordino-Yang geeft een lezing over de rol van emoties bij het leren en het belang van het 
leren ontwikkelen van empathie op school. Ze legt daarbij uit hoe leren via emoties en zintuigen een 
vorm van 'embodied cognition' is. Chris Dede (MIT) schetst in zijn lezing hoe 'big data' het onderwijs in 
de toekomst voor de vraag zullen stellen wat we allemaal willen weten, welke ethische grenzen aan het 
willen weten gesteld zullen moeten worden, omdat alles meetbaar is. Hij illustreert dit door een een 
toekomstscenario  te schetsen waarbij de docent een scherm heeft, waarop de hersenactiviteit van elke 
afzonderlijke leerling te zien is zodat de docent kan meten of de leerling actief genoeg leert. Naast deze 
kritische kanttekeningen van de wenselijkheid over zoveel beschikbare data, geeft hij aan dat we ook 
nieuwe kansen kunnen creëren voor het leren van leerlingen. Hij geeft daarbij een voorbeeld van 
'augmented reality'. Hij laat een filmpje zien van microsoft waarin getoond wordt hoe zeer het leven van 
een gemiddelde adolescent beheerst wordt door ICT 
(http://www.youtube.com/watch?v=rE2zD5NvRfs&feature=related).En hij laat een reclamefilmpje zien 
met 'augmented reality': http://www.youtube.com/watch?v=BUOHfVXkUaI. 

Augustus 2010 

 
Sensorium: 

Huid, zintuigen 

 

 

Sensorium: Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art (MIT List Visual Arts Center). In 
deze tentoonstelling en het bijbehorende boek staat centraal "The relationship between the body and 
electronic technology, extensively theorized through the 1980s and 1990s, has reached a new 
technosensual comfort zone in the early twenty-first century. In Sensorium, contemporary artists and 
writers explore the implications of the techno-human interface. Ten artists, chosen by an international 
team of curators, offer their own edgy investigations of embodied technology and the technologized 
body." Caroline A. Jones. Bij kunst beeldend werken we dit thema uit in relatie tot het onderwerp 'Skin' 
en 'Blemishes'. Dit is een pilot bij de tentoonstelling 'RAW'  van Fundament Foundation, Tilburg.  

RAUW (en puur) Voor CKV en kunst beeldend wordt hieruit het thema 'RAUW' ontwikkeld. 
http://www.fundamentfoundation.nl/educatie/rauw/ 

DE KIJKTEST: 

Emoties in beeld - 

Persfotografie, World 

Press Photo  

In klas 3 vullen leerlingen een vragenlijst in, over wat zij bij het vak beeldende vormgeving graag willen 
leren. Daaruit blijkt dat zij graag zelf willen ontwerpen, keuzevrijheid in techniek belangrijk is, dat zij de 
thema's van Fundament Foundation die zij in de onderbouw gehad hebben het meest interessant vinden. 
We beginnen in klas 3BV met een kijk-test aan de hand van persfotografie. Leerlingen moeten 
gedetailleerd beschrijven welke emoties zij uitgedrukt zien en hoe deze uitgedrukt worden (begrippen).  

Oktober 2010 

 
 

Bewust, in levende 

lijve,  zintuiglijk 

ervaren in een 

wereld vol media en 

technologie 

Tijdens de Graduation show van de Design Academy wordt het werk van Laura Schaub getoond. Ze 
maakt een filmpje waarin ze een scala aan reclames hermonteert tot een nieuw betoog gericht op het 
ondergaan van fysieke, zintuiglijke en emotionele ervaringen: My Experience. 
http://www.youtube.com/watch?v=rwFiLPLVacc. Derde klas en vijfde klas leerlingen die dit filmpje zien 
zijn er heel erg van onder de indruk: het raakt hen zichtbaar, ze geven aan dat ze ervan onder de indruk 
zijn. Laura beschrijft "Mass production, globalisation, social networks and the overdose of information 
and technology with which we surround ourselves are making us experience the world less and less 
consciously. We are increasingly doing things on autopilot. Laura Schaub wants to shake our senses 
awake to enrich our experiences. She has created myEXPERIENCE, a film and a book that will encourage 
designers to take sensory experience into account in the design process. Make people see, hear, feel, 
smell, taste, and thus experience things more consciously; it will greatly improve the user's experience" 

Augustus 2011 

 

 

TECHNOBODIES & 

SENSORIUM 

Voor kunst beeldend wordt opnieuw een pilot-thema ontwikkeld, waarin de rol van technologie en de 
rol van de zintuigen voor de mens anno 2010 door leerlingen als uitgangspunt genomen wordt voor een 
eigen beeldend onderzoek. Het thema dat hiervoor ontwikkeld wordt is 'TECHNOBODIES & SENSORIUM'. 
Leerlingen beschrijven hun brainstormprocessen aan de hand van het logboek (als stimulus, zij 
reflecteren op het eigen proces) op filmpjes in het kader van onderzoek naar individuele creatieve 
processen en beeldende producten. Leerlingen geven aan dit een betekenisvol thema te vinden: het 
houdt hen erg bezig hoe zij zich tot sociale media en technologie moeten verhouden, welke rol 
technologie speelt in hun leven en zij voelen zich soms teveel gestuurd door media en techniek. 
leerlingen geven aan dat de zintuigen belangrijk voor hen zijn voor ervaringen en emoties.  

2012 -2016 

Schoolplan 
De schoolleiding formuleert in het schoolplan een aantal richtlijnen, gericht op o.a. differentiëren en 
benoemt accenten zoals het verbinden van goede prestaties in de kernvakken, de begaafdheids-
profielschool, beta-excellentschool en een brede vorming o.a. als cultuurprofielschool. In dat kader 
worden verbindingen tussen technische vakken en kunst wenselijk geacht.  

http://www.youtube.com/watch?v=rE2zD5NvRfs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BUOHfVXkUaI%20
http://www.fundamentfoundation.nl/educatie/rauw/
http://www.youtube.com/watch?v=rwFiLPLVacc


Augustus 2012/ 

Augustus 2013 

 

 

TIJDGRIJPERS 
 

 

MIX UP THE  

    MESS 

 

Tijdgrijpers is het CKV thema dat we in het kader van de expositie van Fundament Foundation in Tilburg 
(Slow Burn) uitwerken voor CKV als pilot. Daarnaast nemen deze groepen deel aan een wetenschappelijk 
onderzoek naar creativiteitsontwikkeling. CKV leerlingen onderzoeken het abstracte gegeven tijd: door 
kunstwerken te analyseren; door een eigen onderzoeksvraag te onderzoeken, een eigen concept te 
ontwikkelen over het onderwerp en dat concept te visualiseren in een fotoreeks. Door de foto's te 
maken leren zij 'creatief-denken ervaren' bij CKV, ze leren wat creatieve processen van kunstenaars 
inhouden en hoe complex deze zijn. Het doel is dus het leren begrijpen wat creatief - met name 
divergent - denken is en hoe dat werkt door 'hands on' ervaring. Het eigen leerproces gericht op creatief 
denken is ondersteunend aan het leren ervaren van de betekenis(sen) van kunst voor leerlingen.  
Bij kunst beeldend werken leerlingen met 'Mix up the mess' over het gegeven 'entropie'. De 
ontwikkeling van een eigen artistiek creatief proces, een eigen originele beeldtaal, het leren werken 
analoog aan de werkwijze van kunstenaars en in de context van hedendaagse professionele beeldende 
kunst stond daarin centraal. Beeldend vormgeven op een eigen en originele manier is het doel van kunst 
beeldend, daar waar het creatief leren denken bij CKV meer gericht is op de ondersteuning van het leren 
ervaren van kunst, het leren analyseren van kunst en het leren ontwikkelen van meer generieke 
creatieve en kritische denkvaardigheden.  

Augustus 2013 

 

Pilot-versie CKV 

Schijn-werkelijkheid 

Schijn-werkelijkheid Doubleurs in 5 vwo, testen bij CKV een pilot-versie van 'Context Collapse', het 
thema heet dan nog schijn-werkelijkheid. Leerlingen geven aan dit een inspirerend thema te vinden om 
te onderzoeken bij CKV. De opzet is verwant aan 'Tijdgrijpers', de inhoud en voorbeelden zijn 
geinspireerd door twee teksten: 'Ficties over fictie' van Patricia de Martelaere  (1988, De Gids) 
http://www.dbnl.org/tekst/_gid001198801_01/_gid001198801_01_0145.php  en de tekst  van Robert 
Zwijnenberg 'A Two-headed Zebrafish.' Moebius Journal 1 (2012): 1. http://moebiusjournal.org/pubs/14. 

Oktober 2013 

Emoties, ervaringen 

in kunst en media 

Leerlingen doen theoretisch onderzoek bij kunst algemeen. In het kader van kunst algemeen mogen 
leerlingen hun eigen (theoretische) onderzoeksvraag over 'de massacultuur' gaan bepalen en gaan 
onderzoeken (literatuur onderzoek). Opvallend gegeven is dat daarin enerzijds emoties en ervaringen in 
de kunst (en het vermaak) in de hedendaagse kunst en media  interessant gevonden worden om te 
onderzoeken en anderzijds de rol van internet en media op kunst.  

Oktober 2013 

 

CKV voorstelling: 
'FIGHT NIGHT' van 

Ontroerend Goed en 

The Border Project 

 

 

Fight Night. We bezoeken met 5 vwo leerlingen in het kader van CKV een voorstelling van het Vlaamse 
theatergezelschap 'Ontroerend goed' en het Australische theatergezelschap 'The Border Project'. Fight 
night gaat over "Vijf spelers. Vijf rondes. Uw stem. Eén overlevende. De inzet: uw aandacht, uw liefde, uw 
goedkeuring, uw lach, uw medelijden, uw zwakke plek, uw leedvermaak, uw hart, uw steun, uw oordeel. 
Wij helpen u beslissen met polls, stemwijzers, coalities, campagnes, debatten, exit polls, spin doctors, 
opiniepeilingen. Wij zorgen ervoor dat de beste niet wint." Recensies in kranten waren heel positief: 
"Meer dan over de acteurs op scène zegt ‘Fight Night’ immers iets over ons, het publiek, over hoe we als 
individu en groep be- en veroordelen, afstraffen of gedogen." De Standaard - Liv Laveyne. "Zonder ook 
maar één politieke referentie maakt Ontroerend Goed in ‘Fight Night’ een zorgwekkende analyse van de 
consensuspolitiek waarin ons democratisch bestel is verzeild geraakt. Dat is straf." De Morgen - Evelyne 
Coussens. Leerlingen raden ons als CKV docenten aan om een dergelijke voorstelling elk jaar in 5 vwo te 
laten plaatsvinden.Twee weken na het bezoek spreken CKV leerlingen uit zichzelf er nog over.  

Januari 2014 

Visuele ankers voor 

beoordeling  

Docenten onderzoeken niveaus in fotografische vormgeving (in een delphi studie).  Onafhankelijk van 
elkaar beoordelen zij fotowerk van leerlingen op een holistische wijze en daarna nogmaals in niveaus. Op 
basis daarvan worden visuele ankers voor 6 niveaus van fotoproducten bij CKV samengesteld.  

Maart 2014 

 

Doorlopende leerlijn 

hybride 

kunsteducatie 

Cultuurprofielschool visitatie We bespreken met de visitatie commissie onze opzet voor de doorlopende 
leerlijn van de cultuurprofielschool. De doorlopende leerlijn hebben we als kader voor het formuleren 
van streefdoelen gehanteerd in ons cultuurbeleidsplan. De doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie 
stelt ons in staat om les, project -en vakspecifieke doelen en streefdoelen aan te geven, zodat 
verschillende soorten kennis en vaardigheden steeds verder ontwikkeld worden. 
http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/leerlijn_hybride_kunsteducatie.pdf 

April 2014 

 

Context Collapse 

in artikel R.Wijnberg 

in  

De Correspondent 

'Ergens is iets aan de hand, en er wordt iets van gevonden'- een artikel in De Correspondent van Rob 
Wijnberg verschijnt. Daarin wordt beschreven wat 'Context Collapse' is. "Was communicatie dus lange 
tijd direct aan een specifieke context gebonden en daardoor relatief eenduidig, in het elektrische tijdperk 
is de communicatie volledig het tegenovergestelde geworden: exponentieel indirect, aan geen enkele 
context meer gebonden, volledig gedemocratiseerd, eindeloos herinterpreteerbaar en daardoor compleet 
diffuus in betekenis. […] Letterlijk vertaald 'de ineenstorting van context,' maar wellicht beter te 
begrijpen als het 'in elkaar grijpen' van eindeloos veel contexten, waardoor het zo diffuus en weinig 
eenduidig wordt dat er in feite van context steeds minder sprake is. Een fascinerend fenomeen met 
ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we de wereld begrijpen en ervaren."  Het artikel gaat in op 
media en beeldvorming, de cruciale rol van het beeld in de huidige wereld en de ineenstortende 
contexten die ontstaan door social media en het eindeloos herhalen van korte teksten en/of citaten. 
'Wat overblijft is de vorm'.  Dit lijkt een goed thema voor CKV: het bevat elementen van het kunst 
beeldend thema 'TECHNOBODIES & SENSORIUM' - over de rol van zintuigen en emoties in een wereld 
vol media en technologie dat leerlingen een betekenisvol thema vonden. De doelstelling van het thema-
project 'Context Collapse' sluit aan bij CKV: leren ervaren van kunst en cultuur.  

M.T.A van de Kamp & leerlingen en docenten van het Theresialyceum, uit klas 3 BV, klas 5 CKV en klas 5 BV 2009 - 2014.  

http://www.dbnl.org/tekst/_gid001198801_01/_gid001198801_01_0145.php
http://moebiusjournal.org/pubs/14.
http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/leerlijn_hybride_kunsteducatie.pdf

