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Creatieve denkers in Onderwijs Vlaanderen

Elk kind en jongere is van nature actief, ondernemend, kunstzinnig en creatief. Dit zijn kwaliteiten die we als mens

nodig hebben om succesvol door te groeien bij om het even welk project of job. In het huidige onderwijslandschap

beoogt men onder andere om mee bij te dragen tot de voorbereiding op de arbeidsmarkt. We merken echter dat

leerlingen na hun onderwijstraject enkele belangrijke competenties missen die op de arbeidsmarkt meer en meer als

cruciaal worden ervaren. Een diploma is lang niet genoeg.

Wat verwacht men zoal van jonge mensen bij een sollicitatie?

Wat is de meerwaarde van een persoon in een organisatie?

Belangrijke eigenschappen zijn ongetwijfeld:

-“out of the box” denken en buiten de comfortzone kunnen handelen;

-creativiteit bij ontwikkelingsprocessen en innovatie;

-sociale en emotionele vaardigheden; een positief tolerantievermogen;

-zelfbewustzijn op het vlak van de eigen talenten in de meeste brede zin van het woord;

-communicatieve en organisatorische vaardigheden, kunnen luisteren en kijken;

-authenticiteit en realistische inschatting van de doelbepaling in functie van de eigen talenten en passie;

-enthousiasme, gedrevenheid en het vermogen om na een tegenslag verder te ondernemen met een positieve

ingesteldheid;

-oog hebben voor detail.

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters, leerlingen met een depressie, met faalangst of met gedrags- en leerproblematieken

neemt elk jaar toe. Gedemotiveerde en uitgebluste jongvolwassenen is het laatste wat een arbeidsmarkt wenst.

Is er dan een tekort in het onderwijssysteem?

Kunsteducatie speelt een cruciale factor in het ontwikkelen van vele sleutelcompetenties die de arbeidsmarkt vraagt. Kunst kan
leerlingen buiten hun comfortzone brengen, uitdagen om nieuwe of vernieuwende mogelijkheden te leren zien.
Kunst helpt om uitdrukking te geven aan datgene waar we vaak geen woorden voor hebben, leerlingen ontdekken er vele
vormen van communicatie. Deelnemen aan kunstprojecten, musiceren en actief omgaan met kunst zijn activiteiten die
automatisch leiden tot een intense samenwerking, zelfs over de vakken heen, tot het ontdekken van zichzelf, tot het
aanvaarden van diverse personen in een groep. Kunstactiviteiten verleggen grenzen, stimuleren openheid naar burgerschap,
naar enthousiasme en passie.

CREATIEVE
DENKERS
IN
VLAANDEREN



In het jaarrapport van de onderwijsinspectie (Onderwijsspiegel 2016) wordt een zeer
duidelijke dalende trend vastgesteld op vlak van schooltevredenheid, betrokkenheid,
academisch zelfconcept, sociale relaties en pedagogisch klimaat. Jongeren voelen zich
alsmaar minder goed op school met gekende resultaten als gevolg.

Hier biedt de aanwezigheid van kunst in schoolcontext een degelijk antwoord: de specifieke

inhouden en aanpak van de artistieke vakken kunnen de 5 dimensies immers gevoelig laten

stijgen.
Artistieke vakken verdienen een plaats in het onderwijs. Tot die conclusie komt ook ‘Art for
Art’s Sake? The Impact of Arts Education’, het onderzoeksrapport dat de OESO in 2013
uitbracht.

In haar rapport roept de OESO de diverse OESO-landen op om kunsteducatie, zijn de
plastische opvoeding, muzikale opvoeding en esthetica – blijvend binnen het onderwijs te
ondersteunen en te verankeren.

Nog volgens het rapport concentreert de positieve invloed van kunsteducatie zich op
‘innovatieve vaardigheden’, wat zich uit in vrij denken, creativiteit, sociale vaardigheden en
gedragsvaardigheden. Creatieve en kritische denkers zijn volgens de OESO immers cruciaal
als bouwsteen voor onze snel veranderende maatschappij en economie.

Er is volgens de OESO niet alleen een positieve impact van kunsteducatie op niet-artistieke
skills of op innovatie in de arbeidsmarkt, maar ook op de persoonlijkheidsvorming en sociale
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kunst biedt jonge mensen immers een heel andere
manier om de wereld te begrijpen, om te leren samenleven, dan bijvoorbeeld de
wetenschap.

Hier ligt dan ook een grote opdracht voor het onderwijs in Vlaanderen. Vlaanderen scoort
ver onder het Europees gemiddelde voor kunsteducatie.

Kunst in het onderwijs heeft

tevens een invloed op de

motivatie, zelfzekerheid en

sociale competenties van

leerlingen. Ze doen hen beter

samen-werken en

communiceren, ze verhogen

sterk de verdraagzaamheid in

een multiculturele maatschappij.

Deze ontwikkelde competenties

hebben ook een positieve

weerslag op de andere vakken

als wiskunde, wetenschappen en

taalonderwijs.



JONGEREN AAN HET WOORD
We konden er afgelopen maanden niet omheen: het groot
maatschappelijk debat rond de eindtermen. 17.000 leerlingen
gingen op verschillende manieren aan de slag rond het thema.
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) bundelde  alle meningen
in een Scholierenrapport onder 6 thema's. De 10, de jonge
debatstarters die het eindtermendebat maandenlang van op
de eerste rij volgden, stelden het rapport eind augustus 2016
voor.

Het moest zeker anders, daar was elke leerling die we hoorden
van overtuigd. De eindtermen zijn verouderd en niet mee
geëvolueerd met onze veranderende wereld. Maar het
Scholierenrapport is geen evaluatie van de huidige leerstof, wel
een verslag van wat scholieren momenteel missen op school. Het
uitgangspunt van ieder gesprek, iedere discussie en ieder debat
was dat ook ‘wat moet élke leerling kennen en kunnen als ze
afstuderen in het middelbaar?’.
Scholieren uit bijna 70 scholen, 17.000 in totaal, gaven hun visie
op de eindtermen van de toekomst. Dat zijn veel verschillende
meningen, maar verbazingwekkend  genoeg was het niet zo
moeilijk om lijnen te vinden in alle antwoorden. We kwamen tot 6
thema’s (zie verder) die de visie van scholieren goed
samenvatten.
‘We rekenen erop dat niet alleen de beleidsmakers, maar maar
ook leerkrachten, directies of ander onderwijsvolk, aandachtig
luisteren naar de mening en kijk van de Vlaamse scholieren', klinkt
het bij De 10. Zij zullen dan ook na de lancering van het rapport
aan de mouw van de politici blijven trekken.

Gezond en wel

Het belang van een gezond lichaam ondervinden leerlingen
het liefst letterlijk en figuurlijk ‘aan den lijve’. Gezondheid kan
dus niet zomaar een afgebakend, af te vinken puntje in het
leerplan zijn. Werken aan dit thema laat zich ook niet
begrenzen door de muren van het klaslokaal. Het moet terug
te vinden zijn in de hele schoolcultuur.

Mentaal in evenwicht

Een burn-out wordt in deze tijd bijna iets alledaags. Jongeren
zien de oudere generaties bezwijken onder de werkdruk en
merken dat zelfs klasgenoten soms een tijdje uitvallen omdat
het hen te veel wordt. De stress en de prestatiedruk bij het
vele schoolwerk en talrijke evaluatiemomenten vallen niet te
onderschatten. Stress die bovendien niet stopt aan de
schoolpoort, maar de leerlingen via digitale leerplatformen
als Smartschool ook achtervolgt naar huis. De schrik om te
falen zit diep. Jongeren zien dan ook een taak weggelegd
voor hun leerkrachten en het onderwijs in het algemeen om
hen op dat vlak de nodige ondersteuning te bieden.



Eigen kracht

‘Talent’ is een woord dat vaak gebruikt wordt in de
onderwijswereld, maar in de praktijk krijgen
scholieren te weinig de kans om hun eigen sterktes
te ontdekken. Schoolslogans als ‘Wees wie je bent’,
‘Elk talent telt’ of ‘Doorbreek je grenzen’ zijn
inhoudloos als ze enkel op papier bestaan.
Regelmatig het gevoel ervaren dat iets lukt, is
nochtans een prima motivator. Zo blijven scholieren
zin hebben om te groeien, bij te leren en zichzelf te
verbeteren.

Klaar voor het leven na het middelbaar

De duidelijke boodschap die we overal hebben

gehoord is dat scholieren op eigen benen willen

kunnen staan. Veel ondervraagde leerlingen geven

aan dat ze bepaalde basisvaardigheden om te

overleven missen. Ze weten perfect hoe warm het

soms kan worden in de tropen, maar niet op welke

temperatuur je de was moet doen. Ze kunnen

vierkantswortels trekken, maar geen worteltjes

koken. Ze vullen blindelings een matrix in, maar

weten niet hoe te beginnen aan een belastingsbrief.

Echt klaargestoomd voor de toekomst voel je je op

die manier niet wanneer je je diploma in de hand

hebt. ‘Waarom is dit nuttig?’ is een eenvoudige vraag

die bij het opstellen van de eindtermen altijd in het

achterhoofd gehouden moet worden.

Verbonden met elkaar

Op een school komen leerlingen met

verschillende karakters, leeftijden, gender,

achtergronden en interesses bij elkaar. Een kleine

versie van de diverse samenleving als het ware, en

op die manier een ideaal laboratorium om te leren

omgaan met verschillen. Maar tegelijkertijd krijg je

ook een broeihaard van hormonen, kriebels en

gevoelens als je een bende tieners bij elkaar zet.

Scholieren vragen daarom ook speciale aandacht

voor romantische relaties en alles wat daarbij

komt kijken.

Met beide voeten in de wereld

Leerlingen zijn niet enkel op zoek naar zichzelf in

relatie met anderen, maar ook in relatie met de

hele wereld. ‘Waarom denk ik zo en mijn buurman

anders?’ ‘Hoe passen mijn eigen acties binnen

grote actuele thema’s?’ ‘Hoe word ik een goed

geïnformeerde wereldburger?’ Jongeren willen

kritisch kunnen denken en beslissen en vragen

daarvoor hulp aan het onderwijs.

In de
realiteit
worden
leerlingen
vaak in
dezelfde
vaste mal
geduwd,
waardoor ze
te weinig
succes-
ervaringen
beleven.

Wat wij, scholieren, vinden van de onderwijshervorming
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1. Omschrijving project

Voor dit project hebben de medewerkers van de Notenboom zich laten leiden door uitdagingen waar we -en de
leerlingen- in deze tijd voor staan. We leven in een bijzonder boeiend tijdsgewricht. Onze samenleving wordt
geconfronteerd met ongekende uitdagingen.

De crisissen stapelen zich op, het huidige productie- en consumptiemodel staat ter discussie, we naderen de grenzen van natuur
en milieu, en het sociale vraagstuk roept om antwoorden.

Maar al deze problematieken bieden ook perspectief. Ze prikkelen onze creativiteit en dagen ons uit om alternatieven te
bedenken.
Dit heeft ons gebracht tot het project 'Meer slagkracht door ambacht'. In een wereld die steeds sneller draait, moet het venster
worden opengezet om frisse wind en vernieuwing toe te laten. Voor deze vernieuwing keren we terug naar de rijke traditie
waarop we in Vlaanderen kunnen terugvallen: de ambachten. We laten je leerlingen tijdens het klasbezoek en de naverwerking,
de wedstrijd 'Reanimatie van de Verlaten Voorwerpen' nadien kennismaken met nieuw concept waarbij we de leerlingen de
toewijding, passie en liefde laten ontdekken die essentieel zijn voor een goed ambachtsman. Een goede ambachtsman werkt
niet enkel met zijn handen, maar laat zich ook leiden door hoofd en hart. Handen doen kennis op door aanraking, beweging en
oefening.
Onze hersenen en verbeeldingskracht zijn nodig om het technische begrip te vergroten of bij te sturen.
Het kwalitatief materiaal dat we gebruiken voor de initiatiesessies 'Meer slagkracht door ambacht' is afkomstig van de
industriële tegenhangers van de ambachten. De Vlaamse bedrijven die massaal materialen dumpen die op de afvalberg terecht
komen. Duurzame materialen die door leerlingen worden verwerkt tot nieuwe, originele instrumenten.
Probleemoplossend denken, coöperatief leren, stimuleren van onderzoekende vaardigheden en kritisch denken staan hierbij
centraal. Hierbij leggen we onmiddellijk de link naar STEM-onderwijs waarbij de leerling vanuit waarneming die vragen oproept
door onderzoek een antwoord formuleert.

Als leraar artistieke vakken leggen we de link naar STEAM. De steeds luider klinkende roep naar een holistische aanpak van STEM
door toevoeging van het muzische domein of ARTS . Volwaardige muziekinstrumenten met eindeloos veel klankmogelijkheden
en garanties voor musiceerplezier. Dit willen we de leerlingen zeker niet onthouden tijdens de initiatiesessies.



2. Doelstelling van het project

-out of the box denken: jongeren van 8-18 jaar op een creatieve, artistieke en innovatieve manier laten nadenken over hergebruik
van materialen; denken en buiten de comfortzone kunnen handelen. Creativiteit bij ontwikkelingsprocessen.

-onderzoeksvaardigheden: jongeren individueel en in groep laten nadenken onderzoek laten verrichten over de specifieke
wetenschappelijke eigenschappen van materialen

-nadenken en uitvoeren over de kwalitatieve toepassing van het eindprodukt: kunst, muziek,mode,theater gebruiksvoorwerp,

-ontwikkeling op vlak van de eigen talenten in de meest brede zin van het woord. Authenticiteit en realistische inschatting van de
doelbepaling in functie van de eigen talenten.

-Enthousiasme, gedrevenheid en het vermogen om na een tegenslag verder te ondernemen met een positieve ingesteldheid;
-Samenwerking: ontwikkelen van communicatieve en organisatorische vaardigheden; ontwikkelen van sociale en emotionele
vaardigheden; een positief tolerantievermogen
-jongeren laten kennismaken met ambachtelijke en 21ste eeuwse bewerkingsmogelijkheden van het instrument of kunst-
voorwerp

-presentatiemogelijkheden ontwikkelen: samenspel instrumenten/tentoonstelling
-bewustwording van de milieuproblematiek

3. De Notenboom/ Muzes en Artistieke Vakken in het
Algemeen Onderwijs

Muzes
De Notenboom is een project van Muzes.
De missie van Muzes: elk kind heeft recht op degelijke muziek- en kunsteducatie.
Muzes ziet het algemeen onderwijs als de plaats bij uitstek waar kinderen en jongeren
in contact moeten komen met cultuur- en kunsteducatie.Aangezien het algemeen
onderwijs het enige onderdeel van het onderwijssysteem is dat alle kinderen en
jongeren bereikt.
Het is verantwoordelijk om het democratische recht van kinderen op artistieke vorming
te verzekeren.
Muzes is een organisatie van leraren MO, PO, Esthetica in het algemeen onderwijs. Het

Muzes verenigt als enige

vakorganisatie de leraren kunst in

het algemeen onderwijs verenigen.

Deze leraren zijn heel beperkt

vertegenwoordigd. Op een

schoolpopulatie van ca. 100 leraren

gaat het over een 2 à 3 fulltime

leraren.Leraren kunst/muziek moeten

voortdurend vechten voor het

behoud van hun vakken in het

algemeen onderwijs. Er zijn enkele

eindtermen in de eerste graad van

het secundair onderwijs.

De Notenboom en de leraren muzikale opvoeding

De doelgroep van het project De Notenboom zijn de leraren muzikale opvoeding, ca.
900 leraren die samen wekelijks 240.000 jongeren bereiken. De Notenboom biedt
initiatiesessies aan tijdens de lessen muzikale opvoeding door professionele docenten.
Deze docenten komen gedurende een week in het muzieklokaal. en gaan door binnen
de normale lessenroosters. Het feit dat alles op locatie gebeurt , binnen de bestaande
organisatiestructuur van een school en beperkte logistieke ondersteuning vraagt, zorgt
ervoor dat alles vlot kan worden georganiseerd. Er wordt aan de leerlingen een
minimale financiële bijdrage gevraagd.

De initiatiesessies zijn op maat van de
jongeren. Met een vernieuwende
aanpak, een nieuw instrumentarium
worden de activiteiten aangeboden
door professionele docenten.
Elke initiatiesessie is voorzien van
een degelijke opbouw, veel
afwisseling en interactie.
De initiatiesessies worden tevens
gezien als vormingssessies voor de
leraren MO. De activiteiten kunnen
worden uitgewerkt tot omkaderde
projecten die vanuit een brede
invalshoek talrijke
verwerkingsmogelijkheden hebben.

De Notenboom is jaarlijks actief in ca. 50 secundaire scholen! Met de
initiatiesessies bereiken we gedurende 15 jaar elk jaar

meer dan 20.000 jongeren.



4. Instap: De initiatiesessie

De leerlingen ervaren dat we op selfmade industrials knappe resultaten kunnen bereiken en heel veel

musiceerplezier.We gebruiken deze instrumenten als volwaardige muziekinstrumenten waarmee we

met de jongeren al snel tot een resultaat komen.

Tijdens deze initiatiesessie komen diverse muzikale omgangsvormen aan bod:

-zingen,

-spreken

-instrumentaal musiceren

-luisteren

-bewegen

-improvisatie

Gecombineerd met zang, melodische instrumenten worden al snel linken gelegd naar pop, klassiek en

volksmuziek.

Het instrumentarium bestaat uit

Membranofonen

-Taurom

-Regarom

Idiofonen

-Alufoon

-Smartshaker

Blaasinstrumenten

-Regaret

-Regarone

Chordofonen (bij uitbreiding)

Deze instrumenten hebben met elkaar gemeen dat het gaat over (industrieel) afval. Het zijn materialen die met

elkaar gemeen hebben dat ze een immense impact hebben op milieu. De instrumenten hebben diverse

klankmogelijkheden en kunnen vlot met elkaar worden

gecombineerd. Tevens kunnen deze instrumenten worden gebruikt in combinatie met een traditioneel

instrumentarium + in combinatie met elektronische toepassingen

Het gaat over instrumenten die door leerlingen kunnen worden nagebouwd.

Instructiefilmpjes + handleidingsfiches zijn voorhanden



Verloop van de sessie

1. Inleiding: doelstellingen van de sessie wordt uitgelegd

-eerste plaats samen muziek maken

-linken leggen met andere vakken wetenschap/techniek/milieu/andere culturen

-zelf aan de slag als ontwerper

2. Muzikale inleiding: Aanbrengen van spreektekst/basisritme

3. Verschillende instrumenten worden voorgesteld met eigen klankmogelijkheden + basistechnieken

4. Experimenteermoment: leerlingen gaan aan de slag met het instrumentarium

5. Samenspel

In het samenspel vinden de leerlingen een toepassingsvlak voor de elementaire instrumentale verworvenheden. Begeleid en

geleid door de docent van de Notenboom ontwikkelen zij al musicerend uiteenlopende, elkaar aanvullende vaardigheden.

-luister, reactie- en aanpassingsvermogen

-interactie tussen de individuen onderling en de groep

-aanvoelen en inzien van normatieve factoren mbt tempo, karakter, evenwicht, toonzuiverheid, dynamiek, expressie.

Door de wisselwerking van algemeen-muzikale, cognitieve en socio-culturele elementen heeft het samenspel een vormende

waarde. Voor de motivatie van de leerling is het belangrijk dat de muzikale beleving steeds op de eerste plaats staat.

6. Afsluitend toonmoment



5. Academie van Verlaten Voorwerpen Leerlinggerichte informatie

Het project ‘Meer slagkracht door ambacht’ biedt brede verwerkingsmogelijkheden. Een pedagogische

brochure wordt verspreid. Om het geheel op een vlotte manier toegankelijk te maken voor jongeren wordt

gebruik gemaakt van stripfiguren. Bedoeling van de stripfiguren is om jongeren spelenderwijs kennis te laten

maken met de brede invalshoeken die het project heeft.

Samen vormen deze figuren de Academie van Verlaten Voorwerpen. Deze academie van verlaten voorwerpen

bestaat uit 8 personen die elk binnen hun vakgebied over degelijke expertise beschikken: cultuur,

wetenschappen en techniek, kunst en ambacht, muziek, materiaalbeheer, diversiteit, milieu ... De

kruisbestuiving tussen deze experten zorgt voor een brede benadering. Een 8-tal partners werken samen aan

heldere gezamenlijke doelen. De werking van AVEVO richt zich op concrete uitdagingenveranderingen die

zichtbaar worden gemaakt. Een coördinator het geheel van de werking overkoepelt, aanstuurt en opvolgt .

Elk van de materialen/ het concept wordt vanuit diverse invalshoeken behandeld.

Wetenschap en techniek

De academie beoogt de aanzet te geven om via deze materialen inzicht te verschaffen in de karakteristieken van de
verschillende materialen: metalen, keramische stoffen, polymeren en
composieten. Dankzij de verworven inzichten via onderzoek zullen jongeren
begrijpen waarom de verschillende materialen zich gedragen zoals wij dagelijks
ervaren en op basis van welke principes en met welke technieken hun
eigenschappen in belangrijke mate gewijzigd kunnen worden. Er wordt
onderzocht op de beperkingen van elke materiaalklasse en op de
mogelijkheden die de huidige technologie biedt om tot aan de grenzen van de
hoogst m o g e l i j k e e i g e n s c h a ppen te komen.

Professor John Davy rechtstreekse afstammeling van Humphry Davy, de uitvinder van
aluminium en uitvinder van de booglamp- hij stond als professor bekend om zijn oersaaie
en slaapverwekkende lessen, waarin hij met monotone stem onophoudelijk wiskundige
formules en feiten voorleest uit zijn aantekeningen. Hij heeft een voorliefde vooral voor
aluminiumbuizen en , waar hij een grote verzameling van heeft. Hij kan het bijna niet laten



Milieu

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord
leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.
Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.
People (mensen)
Profit (winst)
Planet (aarde)
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en
het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een
verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen
verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de
aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.

Bernard De Berg heeft een klein en dik padachtig gezicht. Hij heeft een irritant nep-kuchje. Hij is
voortdurend bezig met planten, bomen, dieren en hun eigenschappen. De Berg loopt altijd rond
met een afgedragen broek en vuile nagels van het werken in de plantenkassen. Hij is gedreven
milieu-activist.
Het woord klimaatopwarming zit ingebakken in zijn dagelijkse conversatie. Samen met zijn 5 broers
woont hij in één huis en zorgen voor hun eigen onderhoud. Hun namen: Bruno, Bob, Bert en Benny.
Samen brouwen ze een biologisch bier. Soms heeft Bernard last van winderigheid.

Diversiteit

Diversiteit heeft verschillende aspecten: een historisch, een socio-economisch, een cultureel, een
demografisch, een ecologisch en een biologisch aspect.
Mediatisering, digitalisering en globalisering zorgen ervoor dat een diverse wereld tot ons komt. Door
te leren omgaan met diversiteit, leer je samen te leven in een diverse samenleving.
 
Je hebt hiervoor verschillende attitudes en vaardigheden nodig:
Contextualiseren, het kaderen van je eigen achtergrond en identiteit, is een belangrijke vaardigheid om
inzicht te krijgen dat elke mens vanuit zijn eigen kader leeft en draagt bij tot de basisattitude “respect
hebben en tonen voor de ander”.
Ontdekken dat diversiteit een bron van conflict is, is het vertrekpunt om onder andere te leren over
interculturele communicatie. Diversiteit is immers niet altijd gemakkelijk, bv. bij gemengde huwelijken.
Ontdekken dat diversiteit verrijkend is, is een belangrijke stap in het waarderen van anderen.

Rafia Rafiky draagt rare kleren en heeft een heel grote bril, die haar ogen sterk uitvergroot.
Ze woont in de toren van de academie, waar ze heel regelmatig exotische gerechten kookt.
Heel merkwaardige geuren verspreiden zich dan in het gebouw van de academie. Meditatie
en yoga horen ook tot haar dagelijkse bezigheden. Een paar jaar geleden heeft zij ervoor
gekozen om een lange periode vrij te nemen om veldwerk te doen. Zij wilde haar horizon
graag verbreden. Zij heeft een wereldreis ondernomen. Zij kent tal van etnische talen, van
niet-Westerse achtergronden kleedt zij zich regelmatig in een andere cultuur. Het besef van
tijd ontbreekt haar regelmatig.



KUNST EN AMBACHT
Om te vermijden dat ambachten zichzelf in slaap wiegen, moet het
venster worden opengezet om frisse wind en vernieuwing toe te
laten. Alleen als tradities meegaan met hun tijd en actief gedragen
worden door de samenleving, kan je spreken van levend er fgoed.
Ambacht om het ambacht is kansloos. De blik moet op morgen
gericht en ambachten aangesterkt om ook in de 21ste eeuw het
hoofd te bieden aan de uitdagingen die op ons afkomen. Het motto:
back to the future!

Hector Brocatus is kunstenaar. Gekte en genialiteit liggen dicht bij elkaar. Maar wat is precies hun
relatie? Moet er een steekje los zitten om een groot kunstenaar te kunnen zijn? Of hebben we het
beeld van de waanzinnige kunstenaar geromantiseerd? Het is alleszins heel moeilijk om van hem
hoogte te krijgen. Zijn kunstwerken worden slechts door een beperkt aantal mensen gewaardeerd en
begrepen.

Wat kan ik met muziekinstrumenten in de klas? Hoe kan muziek andere leergebieden
ondersteunen? Ondersteuning voor leraar muziek.
Vlaanderen kan alle talent gebruiken. Daarom moeten zoveel mogelijk kinderen, jongeren
en volwassenen het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten.
Leraren muziek/kunst moeten voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe
ontwikkelingen.

Geert Walschot is muzikant en kent alle nummers van Ed Sheeran. Hij staat nog
maar net in de academie en is sterk geliefd bij de vrouwelijke collega’s van de
bevolking en bij de directeur. Hij speelt gitaar. Het blijkt dat hij beslist geen
goede muzikant is maar hij heeft het van zijn uiterlijk, en lichte opschepperij.
Tijdens de optredens maakt hij regelmatig blunders, loopt alles compleet in het
honderd en krijgt alles weer opgelost wegens zijn onbevangenheid en zijn
enthousiasme.

Dirk Sneep komt vaak over als koud en berekenend. Als econoom houdt hij toezicht op
het materiaal van de school. Hij kent exact de aantallen vanbuiten van de materialen
en zorgt ervoor dat iedereen op een correcte manier de materialen, het gereedschap
gebruikt. Hij heeft een inventaris waar allesnauwgezet wordt genoteerd, legt
voortdurend nieuwe contacten met bedrijven, Boekhoudkundig klopt alles tot op de
eurocent.



Gertje Leemput is heel sociaal, emotioneel betrokken bij de academie. Welbevinden komt op
de eerste plaats. Zij doet alles om de sfeer onder collega’s, te verbeteren. Zij wil in dit project
leerlingen samenwerken, geeft frisse moed lost alle probleempjes op. Zij gaat geweldig op in
haar werk wat op sommige momenten zorgt voor emotionele momenten.

Coöperatief leren

De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de zwakke als de

sterke kinderen hiervan leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg

krijgen en aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof

op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen.

Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de

samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De

achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen

leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met

elkaar.

Theo Ceuppens is in de dagelijkse omgang eigenzinnig en
onvoorspelbaar, heeft een grillig gevoel voor humor en laat zich niet veel
aan formaliteiten gelegen liggen, hoewel hij meestal beleefd en
vriendelijk blijft.



2. Praktische realisatie 2017-2018

Introductie

-leraren muzikale opvoeding krijgen de mogelijkheid om dit project te introduceren in de lessen MO. Wekelijks worden per
deelnemende school ca. 400 jongeren bereikt.
We rekenen op ca. 20 participerende scholen.

Tijdens de les door professioneel opgeleide muzikanten krijgen de leerlingen een introductie met een methodiek:

-instrumentenbouw
-musiceren met alternatieve bezetting: percussie, blaasinstrumenten

We hebben een 5-tal docenten + 3 coaches:

Bart Maris (1965) is een Belgische trompettist. Hij speelde mee in een zeer
groot aantal bands, zowel als bandlid als als gast. Hij was een van de
oorspronkelijke leden van Fukkeduk, Kamikaze, Rouppe Group, X-Legged Sally,
Excelsior, Think Of One en Flat Earth Society. Hij speelt ook in de Brusselse
folkband Jaune Toujours, samen met zijn broer, Piet Maris alsook bij 1000,
Electric Barbarian, Synaesthetic Trip, Viktor Toth Tercett, Moker, leidt zijn eigen
bands Les Poubelles, ptit's cons., GLITS en maakt audio-installaties waarbij hij
solo speelt (Loops). Als lid van het Nanook-kwartet van André Goudbeek
begeleidde hij in 1995 de stille film Nanook of the North.
Andere bands waarin hij regelmatig speelt/speelde, zijn The Whodads, Excelsior,
The Simpletones, Das Kammer Orchestra, 69, en Olla Vogala, Art Zoyd, Fred Frith
en Univers Zero.

Jo Zanders (1975) begon te drummen op zijn 8 en opnieuw op zijn 15. Als hij 20
IS, werd percussie zijn passie. Jo startte met Marokkaanse beats en grooves op
de bendir en darbouka, dankzij Luk Mishalle en Abddellah Marrakchi. Nadien trok
hij naar Recife in Brazilië en leerde daar de pandeiro kennen dankzij Claudio
Santana. Vanaf dan was zijn liefde voor de tamboerijn geboren.
Hij speelt ook in de hedendaagse folkgroep Dazibao en in enkele duo's en trio's.
Hij was medeoprichter van verschillende percussiefanfares onder andere; Belgian
Bagpipe Groove Experience, Lokomotiv, Fanfakids, ...

Jos Maes (1964) heeft als leraar muziek, esthetica een heel rijke ervaring in het
algemeen onderwijs en lerarenopleiding (KULeuven). In alle onderwijsniveaus
(ASO, TSO, BSO en BuSO) heeft hij les gegeven en is oprichter van de
vakorganisatie Muzes, De Notenboom en Klankendaal. Als auteur van de
publicatie ‘De leraar die de wolken meet’ houdt hij een pleidooi voor
kunsteducatie in het Algemeen Onderwijs. Als uitvoerend muzikant trombone,
piano en akkordeon is hij aktief in diverse ensembles.



6. Eén instrument uitgelicht: TAUROM

Wat

Membranofoon (stemmend)

Functie

Dit instrument kan een plaats krijgen in de muziekkoffer van elke klas in Vlaanderen. Scholen hebben geen degelijk

muziekinstrumentarium terwijl de materialen in grote getalen op de afvalberg terecht komen. Dit instrument heeft naar

leerlingen toe heel wat mogelijkheden: is licht, gemakkelijk te bespelen, stembaar, ...

Mogelijke onderzoeksopdrachten voor leerlingen
Materialen

Lederen vel

-afkomst naam

-geschiedenis van het leer

-productieproces

-beschrijving adhv kenmerken (beschadigingen/nekspieren/insektenbeten/…)

-soorten lee r (vol-aniline/semi-aniline/afgedekt …)

-akoestische kenmerken

http://arro.anglia.ac.uk/189010/1/Thesis_Richardson_2010.pdf

PVC -buis

-afkomst naam

-geschiedenis

-productieproces

-beschrijving adhv kenmerken

http://wsvkunststoffen.nl/hard-pvc-polyvinylchloride/

Alu-buisjes

-verklaring aluminium

-geschiedenis

-productieproces

-beschrijving adhv kenmerken



Artistiek Bewerken

Leder

-https://www.lederacademie.be/start-to-leder/

Aluminium

http://www.aluminiumcoach.nl/ontwerpwijzer/bewerken-van-aluminium/

PVC (Zie Youtube)

Creatie van instrument

-handleidingsfiche

Bespelen van instrument

-wrijven, slaan met hand, vingers + stok

-ritmisch, melodisch, harmonisch gebruiken

(methode: percussion studio)

Link naar andere culturen

-de buistrom in breed perspectief bestaat in diverse culturen

Milieu

Impact van leer

https://www.en-enn.nl/c-1032168/waarom-geen-leer/

http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2406115/2015/07/28/Echt-leer-zonder-dat-dieren-moeten-lijden-

Binnenkort-kan-het.html

Impact van aluminium op milieuproblematiek

http://www.aluminiumcentrum.nl/aluminiumcentrum.nl/files/Doc/Duurzaamheid%20Aluminium/IVAM_eindversie_folder_Duurzaa

mheid_Aluminium_20110524.pdf

Impact van PVC op milieuproblematiek

http://www.wegwijzerduurzaambouwen.be/pdf/174.pdf



3. REANIMATIE VAN VERLATEN
VOORWERPEN

Experimenteren,

en ontdekken,...

dingen die kinderen en

jongeren zo leuk vinden.

Afgedankte voorwerpen

stimuleren jonge creatievelingen

om hun originaliteit te uiten en de

wereld met andere ogen te bekijken.

De intentie van de Academie van

Verlaten Voorwerpen is om jongeren

enthousiast te maken rond het

personaliseren en herinterpreteren van

verlaten voorwerpen. In deze wedstrijd worden

de leerlingen uitgedaagd om een kunstwerk te

creëren. Soms kan dit leiden tot nieuwe creaties waar

de bruikbaarheid centraal staat, soms gaat het eerder

over een fantastische vorm waar de betekenis in het

verhaal of de zeggingskracht schuilt.

De wedstrijd richt zich naar jongeren van 10 tot 19

jaar uit Vlaanderen en Brussel.

Inschrijven kan vanaf 1 januari 2018 tot 3 mei 2018.

De selecteerde werken worden bekend gemaakt op

1 juni.

De reizende tentoonstelling 'Reanimatie van Verlaten

Voorwerpen' loopt van oktober 2018 tot mei 2019 in 5

locaties in Vlaanderen.



REANIMATIE VAN VERLATEN VOORWERPEN

WEDSTRIJDREGLEMENT

I Algemene info

1. Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Muzes vzw Tervuursesteenweg 84-86 2800 Mechelen,
(hierna genoemd: de organisator).
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden
bij de wedstrijdinformatie.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.
De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de
toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn
bindend.

2. Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf 1/10/2018 tot en met het einde van de wedstrijd op 3/05/2019. Tenzij anders vermeld
wordt bij de wedstrijdinformatie, kan elke deelnemer slechts één maal deelnemen per dag.

3. Deelname aan de wedstrijd

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het
noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen.
De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de
betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden
teruggevorderd.

4. Inschrijving

Aan deze wedstrijd kunnen alle in Vlaanderen en Brussel verblijvende, studerende of werkende, beeldende kunstenaars van (10
jaar-19 jaar) deelnemen die het inschrijvingsformulier invullen en versturen vóór 3 mei 2018 via de website:

www.muzes.be/dereanimatievanverlatenvoorwerpen

Let op!

-je kan deelnemen met 1 werk
-elk werk moet voorzien zijn van een label met de naam van de kunstenaar (s)en de
titel van het werk.
-je neemt deel met nieuw of recent werk.
-een motiverende tekst ligt aan de basis van je inzending

Selectie

DE SELECTIEPROCEDURE

1. Preselectie
-een eerste selectie wordt gemaakt door een commissie van 3 specialisten uit de sector
je stuurt de werken door via www.muzes.be met de nodige argumentatie.

-omschrijving van het voorwerp + beschrijving functie
-opsomming van gebruikte materialen + impact op milieu
-artistieke/ambachtelijke component
-linken naar wetenschap, techniek, andere culturen,…
-mogelijkheden tot upscaling



2.Definitieve Selectie

-deze selectie gebeurt anoniem, u bent hierbij niet aanwezig
-er worden 50 werken geselecteerd die worden opgenomen in de reizende tentoonstelling
‘Reanimatie van Verlaten Voorwerpen’
-De definitieve selectie wordt online bekendgemaakt kort na de preselectie.

indien uw werk werd geselecteerd voor de tentoonstelling wordt u verwacht dat u uw werk zelf inlevert.op Mechelsesteenweg 22 te 3000
Leuven

Jury

Tegen de samenstelling en de beslissingen van de jury’s is geen verhaal mogelijk.

Technische gegevens

TECHNISCHE VEREISTEN VAN HET WERK

Om praktische redenen moeten de werken aan onderstaande eisen voldoen.
Werken die niet aan deze eisen voldoen worden niet toegelaten op de Reanimatie van Verlaten Voorwerpen.

2D
- maximumlengte of -breedte : 4 m of oppervlakte : maximum 4 m
-degelijk ingelijst - geen clipframes!
-de hoeken moeten beschermd zijn
-niet ingelijste werken worden enkel aanvaard op risico van de kunstenaar

3D
-maximumlengte of -breedte of -hoogte : 2 m of oppervlakte: max 2 m
-eenvoudig op een plat vlak te plaatsen
-reeds gemonteerd door de kunstenaar (geen handleidingen of andere instructies)

4. TRANSPORT EN OPSLAG

-u bent verantwoordelijk voor het transport
-transportkosten worden niet vergoed
-de organisator voorziet in de veilige opslag van de weerhouden werken tot de uiterste afhaaldatum
-de organisator voorziet in het transport van de geselecteerde werken naar de diverse locaties
-werken die niet tijdig opgehaald worden, worden automatisch eigendom van de organisator

5. VERZEKERING
-de organisator sluit een verzekering af voor de periode dat hij het werk onder zijn hoede heeft




