
Voor wie?
Deze deskundigheidsbevordering is speciaal ontwikkeld 
voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs, die 
affiniteit voor kunst hebben en graag bijdragen aan een 
brede ontwikkeling van jongeren. Laat je inspireren door 
professionals, bekwaam je verder binnen het domein kunst 
en educatie en verdiep je verder in de waarde van kunst-
educatieve processen voor je eigen onderwijspraktijk.

Relevantie
Kunstvakken zijn van belang voor de hele school omdat 
daarin aandacht is voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals 
creativiteit en probleem oplossen: leerlingen leren 
alternatieve oplossingen voor problemen te zoeken als 
gangbare oplossingen geen uitkomsten bieden. 
De maatschappij met al haar uitdagingen in de zorg, 
technologie en de multiculturele samenleving, heeft hier 
grote behoefte aan. Scholen erkennen echter ook steeds 
meer het belang van creativiteitsontwikkeling bij andere 
vakken. 

Kunsteducatie 
met kwaliteit
Geloof jij ook dat creativiteit waardevol is 
voor het onderwijs in de 21e eeuw ? Start dan 
met de cursus “Kunsteducatie met kwaliteit” 
van het Expertisecentrum Kunsteducatie van 
Zuyd Hogeschool. De cursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten van 2,5 uur.

De bijeenkomst van 18 februari wordt verzorgd door  
Dr. Emiel Heijnen, opgeleid als docent beeldende kunst en 
vormgeving aan de Hogeschool Katholieke Leergangen 
(2e graads) en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(1e graads en kunstgeschiedenis). Hij promoveerde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift 
Remixing the Art Curriculum: How contemporary visual 
practices inspire authentic art education. 

Hierin onderzocht hij kenmerken van hedendaagse 
informele en professionele artistieke praktijken. Deze 
vertaalde hij naar een ontwerpmodel waarmee kunst- 
educatoren lessen en curricula kunnen ontwikkelen, 
in lijn met de theoretische uitgangspunten van 
authentieke kunsteducatie. 

Tegenwoordig is Heijnen, samen met Melissa Bremmer, 
lector van het lectoraat Kunsteducatie en geeft les aan de 
Breitner Academie en aan de masteropleiding Kunsteducatie 
van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.



Inhoud
1. Kennis van kunsteducatie

 – 21st century skills in relatie tot kunsteducatie.
 – De docent als kunst- en cultuuroverdrager (actief-

productief, receptief-reflectief).
 – Art based learning methodiek.

2. Ontwerpen van kunsteducatie
 – Schoolkunst versus authentieke kunsteducatie
 – Betekenisvolle kunsteducatie.
 – Vakoverstijgend werken.

3. Zelf beeldend werken 
Je gaat zelf aan de slag, eventueel met je klas.

4. Praktijkonderzoek 
 Methodiek om op microniveau je eigen onderwijs 
 te innoveren.

Contact

Marloes Brouns 
marloes.brouns@zuyd.nl
+31 (0)43 – 346 63 55

Herdenkingsplein 12
6211 PW Maastricht

Voorwaarden 
Je hebt een baan in het primair of voortgezet onderwijs. De 
cursus start in oktober of in februari bij een minimum aan-
tal van 10 cursisten. Peeronderwijs is mogelijk. In dat geval 
kom je als duo vanuit dezelfde onderwijsinstelling. Voordeel 
is dat je een klankbord hebt, makkelijker de verbinding met 
je team legt en de mogelijkheid tot vakoverstijgend werken 
creëert.

Studiebelasting
Zes bijeenkomsten van 2,5 uur. De studiebelasting is in 
totaal 27 uur.

Lesdagen
Maandag 11, 18 februari 2019 van 18.30 tot 21.00 uur
Maandag 11, 18, 25 maart 2019 van 18.30 tot 21.00 uur 
Kunstacademie, Herdenkingsplein 12, 6211 PW Maastricht

Woensdag 27 februari 2019 van 14.00 tot 16.30 uur 
Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250,
6221 KX Maastricht 

Kosten
€ 550,-

Aanmelden en informatie
marloes.brouns@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 63 55

De bijeenkomst van 27 februari wordt verzorgd door Dr. 
Jeroen Lutters, lector kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. 
Daarnaast is hij honorary lector didactiek en inhoud van 
de kunstvakken bij de Hogeschool Windesheim.
 
Jeroen Lutters promoveerde op Art Based Learning (ABL) 
als methode bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal. 
Hij nam deel aan de Amsterdam School of Cultural 
Analysis (ASCA) en gaf leiding aan succesvolle meerjarige 
onderzoekprojecten inzake cultuureducatie als D21: 
schoolontwerpen in de 21e eeuw (2016).


