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BIJLAGE
 

LESFORMATS VAN DE SCHOLEN A, B, C, D, IN BEIDE CYCLI

School A 
Cyclus 1, project 1

Titel Schuilplaats

Periode Nov 2010 – jan 2011

Duur 8 lessen van 45 minuten 

Klas 3 havo en 3 vwo

Betrokken docenten BKV (A1) en Filosofie (A5), zijdelings betrokken 2 technasiumdocenten (A2 en A3) 

Aanleiding De technasiumleerlingen zijn gewend te ontwerpen, maar dit proces moet meer ‘zelfbewust’ worden. De keuzes die 
gemaakt worden in een ontwerpproces, hebben gevolgen voor de positie en plek die het object uiteindelijk in de 
omgeving en in de samenleving vervult. Met dit project willen de betrokken docenten de profilering van de school als 
technasium verbinden met de cultuurprofilering door een zelfbewust technasium uit te dragen.       

Korte beschrijving Aangezien uit verkeersveiligheidsanalyses bleek dat het fietspad tussen Groningen en Bedum qua veiligheid en 
comfort niet goed functioneert, heeft de provincie in 2008 besloten dat dit een ‘Fietsroute Plus’ zou moeten worden. 
Een extra veilig en comfortabel fietspad dat tevens het fietsgebruik met 10% zou moeten doen toenemen. Aan 
technasiumleerlingen wordt gevraagd een ontwerp te maken voor een schuilplaats op de vernieuwde fietsroute tussen 
Groningen en Bedum, waarin ze zich aantoonbaar bewust zijn van de betekenis van het ontwerp voor omgeving en 
gebruikers.  

Inhoud Onderwerp:
De functie van schuilplaatsen in de cultuur
Vaardigheden:
Waarneming – we moeten ze meer bewust laten worden van hun omgeving. Ze deze omgeving laten ervaren. Ze laten 
beleven wat het is om door weer en wind te fietsen. Hoe voelt dat?  
Verbeelding is hier dominant – leerlingen bewust maken van de invloed die ze kunnen hebben op hun omgeving en 
laten beseffen dat een techneut deze invloed heeft. Ze laten fantaseren en experimenteren met de mogelijkheden. Hoe 
zou je dat gevoel van schuilen en beschutting kunnen verbeelden in het ontwerp? Kies je voor een plek die opvalt in de 
omgeving of die er juist in opgaat? 
Conceptualisering – wat betekent ‘schuilen’ en een schuilplaats in Nederland? Hoe zien en beleven Groningers hun 
landschap en hoe zou je die betekenis in het ontwerp kunnen aanbrengen? 
Analyse – wat zijn voorwaarden voor een gevoel van veiligheid, wat zijn de overwegingen voor de bepaling van de locatie 
en de omvang van de schuilplaats en wie is precies de doelgroep?       
Media:
Voorwerp/grafisch – ze mogen alle denkbare materialen en technieken toepassen; hout, plastic, metaal, solderen.   

Samenhang Horizontaal:
In de voorbereiding op dit project hebben de docenten uitvoerig kunnen spreken over de gewenste en verwachte 
verschillen tussen de leerlingen van havo 3 en vwo 3. Juist omdat de leerlingen dezelfde leeftijd hebben, werden 
de consequenties van het niveauverschil onderwerp van gesprek. Volgens de docenten zijn de havoleerlingen meer 
productgericht. Om deze leerlingen bewuster te maken van hun eigen ontwerp overwegen ze meer begeleiding of de 
mogelijkheid om kleinere stappen in te bouwen in de opdracht. 
Verticaal:
Er is gesproken over wat ze in de voorgaande twee leerjaren al geleerd en geoefend hebben, voornamelijk in termen van 
ontwerptechnieken.   

Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
50% van de leerlingen van school A woont in de provincie en zij weten wat het is om door weer en wind naar school te 
fietsen. Deze leerlingen kennen het belang van schuilplaatsen langs de route uit eigen ervaring. Toch bleek in de praktijk 
dat ze het belang niet zo inzagen; je trekt een regenpak aan en hebt vaak helemaal geen tijd om te pauzeren. 
Ontwikkeling:
Hun kennis van en ervaring met de beschikbare software om grafisch te ontwerpen is nog te beperkt. 

Onderdelen van het project De docenten ontwikkelen een instructie aan de hand waarvan de leerlingen een invalshoekenboekje kunnen 
ontwikkelen: ze belichten het thema schuilen historisch (kazematten, bunkers, terpen), vanuit architectuur (wat is 
er al gemaakt met die functie), persoonlijk (hoe voelt het om te moeten schuilen; verbeeld dit in een fotoreeks of 
stripgedicht), vanuit milieu (denk aan groen en duurzaam schuilen; bv zonnepanelen om met de andere schuilhutten te 
kunnen communiceren, voor verlichting), vanuit een idee/concept.
De leerlingen moeten oog krijgen niet alleen voor de functioneel-technologische kant van de schuilplaats, maar ook voor 
de esthetische kwaliteit of de betekenis die het object kan hebben.

Fragmenten uit brainstorm Bekijk bestaande schuilplaatsen, bushokjes. Fiets die route, doorsta weer en wind. Denk in het algemeen na over 
schuilen: waarvoor zou je nog meer kunnen schuilen naast regen en wind? Hoe zorgen we dat ze creatief blijven 
denken en dat de eisen als betaalbaarheid en vandalismebestendigheid (‘hufter proof’) niet remmend werken voor 
de creativiteit? Hoe schuilen dieren eigenlijk? Waarom bouwen veel kinderen zo graag hutten? Hoe bewegen we als 
we plotseling in gevaar zijn? Wat voor lichaamstaal hebben we dan? Kun je ook schuilen in de menigte? Lijkt opgaan in 
een bepaalde activiteit (gamen bv) ook op schuilen? Hoe reageren we op het onbekende? Hoe zou je een gevoel van 
veiligheid verbeelden? Wat is eigenlijk een hangplek? Laat de leerlingen kijken naar Mobile home van Joep van Lieshout. 
Bepaalde Ikea-stoelen zijn ook schuilplaatsen. Denk ook aan Tree Huts van Tadashi Kawamata.  
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School A 
Cyclus 1, project 2

Titel Een schitterend lichtplan

Periode Jan-maart 2011

Duur 8 weken, 5 lessen van 45 minuten

Klas 3 vwo (5 leerlingen), in samenwerking met een groep acterende leerlingen uit de leerjaren 3, 4, 5 en 6 (havo en vwo)

Betrokken docenten BKV (A1), Filosofie (A5) en Drama (A4)

Aanleiding Dit project heeft een eerdere editie gekend in schooljaar 2009/2010. De leerlingen bezochten het theater, kregen 
een workshop licht en geluid, kregen instructie van lichttechnici en woonden een doorloop van de voorstelling 
bij. De betrokken docent A1 viel destijds op dat de leerlingen erg pragmatisch te werk gingen en niet tot creatieve 
ideeën kwamen. Ze leken het proces op te vatten als puur technisch en zich niet te realiseren dat keuzes omtrent 
theaterbelichting betekenisvolle gevolgen en invloed hebben. Cultuur in de spiegel werd nu gezien als een mogelijkheid 
om dit project te verbeteren tot een meer ‘zelfbewust’ project. De leerlingen moeten gaan beseffen dat ze veel meer 
(kunnen) doen dan knoppen bedienen.    

Korte beschrijving Een klein groepje leerlingen ontwerpt een lichtplan bij het toneelstuk Six, een bewerking van Six Characters in Search 
of an Author (1921) van Luigi Pirandello, uitgevoerd door toneelgroep Lodes; een groep leerlingen van school A 
uit verschillende leerjaren en niveaus onder leiding van regisseuse A4. Het groepje is tevens verantwoordelijk voor 
de belichting tijdens de uitvoering van het toneelstuk. Daarbij levert het lichtplan een inhoudelijke bijdrage aan de 
betekenis van het toneelstuk. De leerling werkt dus niet alleen aan de technische aspecten van het belichten, maar 
bedenkt ook in overleg met de regisseuse welke belichting het beste past bij welke scène om het toneelstuk zo goed 
mogelijk over te laten komen. Vanuit het doel om cultuur en techniek te verbinden, in termen van een ‘zelfbewust 
technasium’, ‘zelfbewust techniekonderwijs’ en ‘reflectie op techniek’, worden de technasiumopdrachten aangevuld met 
onderwijsactiviteiten gericht op het ontwikkelen van cultureel zelfbewustzijn.   

Inhoud Onderwerp:
De betekenis van licht in het theater en het effect ervan op de beleving van de toeschouwer.
Vaardigheden:
Verbeelding is dominant – technisch ontwerpen is een scheppend, creërend proces, en dat geldt ook voor 
theaterbelichting. Juist in de context van theater kan licht betekenis krijgen en als expressiemiddel worden ingezet.  
Conceptualiseren – leerlingen leren zowel productief (wanneer ze zelf ontdekken wat voor betekenis hun 
belichtingskeuzes kunnen hebben) als receptief (wanneer ze andere toneelstukken bekijken en reflecteren op de 
betekenis van belichting) licht te interpreteren in de context van theater.    
Analyseren – om te komen tot een lichtplan zullen de leerlingen het toneelstuk door en door moeten kennen en 
analyseren om tot keuzes te komen voor hun ontwerp.
Media:
Lichaam/voorwerp/grafisch – theaterbelichting is het medium dat ze betekenisvol leren gebruiken. Dit gebeurt in 
wisselwerking en combinatie met de handelingen op toneel en met muziek. 

Samenhang Horizontaal:
Er wordt een verbinding aangegaan tussen technasium, BKV, filosofie en drama. De docenten hebben het programma 
gezamenlijk ontwikkeld, vervullen allen een doel binnen een collectief overkoepelend streven, en zijn ook dikwijls 
tegelijkertijd aanwezig.   
Verticaal:
De technasiumleerlingen komen uit hetzelfde leerjaar, maar werken samen met de acteurs uit verschillende jaarlagen. Er 
wordt ondanks de duidelijke taakverdeling aangestuurd op een collectief scheppingsproces. 

Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
De leerlingen hebben al veel ervaring met toneel, ze hebben in leerjaar 1 en 2 kennisgemaakt met theater en volgen in 
elk jaar het vak drama. 
Het gaat om een nogal abstract en complex verhaal. De ervaring van de regisseuse is dat leerlingen vanaf klas 3 daar 
geen moeite mee hebben. Sterker nog, dat ze dit pas als ‘echt’ toneel zien.  
De mogelijke betekenis en effecten van theaterbelichting is voor velen nieuw. 
Ideeën voor aansluiting bij hun belevingswereld: beleving van licht tijdens schoolfeesten, in videoclips, tijdens 
popconcerten. 
Ontwikkeling:
De technasiumleerlingen zijn dit soort abstracte toneelstukken niet gewend en zullen moeten worden begeleid in het 
analyseren en begrijpen van het stuk. De verwachting is dat de leerlingen het kernthema wel zullen herkennen. De 
leerlingen zullen repetities bijwonen. 
De leerlingen zijn gewend om te ontwerpen, maar zullen training moeten krijgen in het ontwerpen van lichteffecten bij 
scènes in een toneelstuk. Ze zullen dan hopelijk gaan inzien hoe licht verbeeldingskracht kan hebben.  

Onderdelen van het project Veel bijwonen van de repetities en ervaren hoe de dynamiek tussen de regisseuse en de acteurs verloopt. Betrokkenheid 
van de technasiumleerlingen vergroten en laten meemaken hoe betekenis wordt gecreëerd, uitgeprobeerd, en hoe 
keuzes in die zin effect hebben. 
Kennismaking met toneel. Wat is het? Activeren van hun voorkennis en een beknopt historisch perspectief op de 
ontwikkeling van theater bieden. Ook daarin laten zien hoe handelingen betekenisvol worden. Ze krijgen inzicht in hoe 
verhalen door middel van theater verteld kunnen worden, hoe betekenis wordt overgebracht. (A5, A1)
Ze krijgen technische training. Hoe werkt de belichting, welke mogelijkheden zijn er qua kleur, filters, beweging, timing, 
belichtingshoek. Er wordt geëxperimenteerd en nagedacht over het effect van technische keuzes. 
Ze krijgen feeling met het toneelstuk, met het script, de acteurs en de personages. En de centrale thematiek ‘feit en 
fictie’ van het stuk wordt besproken aan de hand van andere toneelstukken en films.  
Het stuk wordt in haar historische context geplaatst. 
Ter voorbereiding op het lichtplan bij de sleutelscènes maken de leerlingen eerst een collage waarmee ze de gewenste 
sfeer pogen uit te drukken. (A1)
Ze krijgen ruimte en mogelijkheden om te experimenteren en met de regisseuse in gesprek te gaan over hun wensen.    
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Fragmenten uit brainstorm Licht, betekenisvol licht, artistiek licht, theaterlicht:
Lantaarnpalen met groen licht, diervriendelijk en functioneel, vogels ongevoelig voor groen licht. Videoprojecties, 
beamers. Hollands licht in de schilderkunst. Zeventiende eeuw, Hollandse luchten. Is licht vast te leggen? Theaterlicht 
ondersteunt de betekenis van een toneelstuk, het stuurt de ogen van de toeschouwer. De man zonder eigenschappen 
van Guy Cassiers wordt als voorbeeld genoemd van een stuk waarbij licht en geluid op autonome wijze het stuk 
ondersteunen. Wat doet een lichttechnicus? Wat is theaterlicht eigenlijk? Welke effecten kun je bij de toeschouwer 
teweegbrengen? Hoe verlichtte men het toneel in 1921? Website HKU over theaterbelichting. Een ‘invalshoekenboekje’ 
waarin de betrokken docenten het historische, esthetische, artistieke en technische perspectief gezamenlijk 
overbrengen aan de leerlingen.      
Fictie, toneel, Pirandello:
Het script van Six in eigen woorden kunnen uitleggen, centrale thema’s benoemen en van daaruit bedenken welke de 
sleutelscènes zijn. Hoe herkennen we het verschil tussen feit en fictie? Wat is eigenlijk imitatie van de werkelijkheid? In 
welke media draait het vooral om weergave van feiten en in welke media meer om verbeelding? Welke genres en media 
verkennen de grens tussen feit en fictie? Wie was Pirandello? In welke context leefde hij? Wat kenmerkt zijn oeuvre? Hoe 
werd dit stuk destijds ontvangen?        
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School A 
Cyclus 2

Titel Brug en Nano

Periode Najaar 2011

Duur 6 weken

Klas 4 havo, 4 vwo

Betrokken docenten Nano – Technasium (A2), Technasium (A3)
Brug – BKV (A1) 
Filosofie (A5) denkt mee en zit voor

Aanleiding Nano – Vanuit de Eureka!Cup werden enkele opdrachten aan de leerling aangeboden. Dit is “een landelijke 
ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit de onderbouw 
van havo/vwo en voor 1e en 2e jaars vmbo-t en vmbo-k” (Eureka!Cup, 2016). In 2012 was het thema ‘Crazy little things 
called nano’. Zoals gebruikelijk in het technasium wordt er vanuit Eureka!Cup gewerkt met echte opdrachtgevers, 
wordt er gewerkt aan een realistisch en technologisch ontwerpvraagstuk dat ook nog aansluit bij de belevingswereld 
van de jongeren. Er wordt vakoverstijgend gewerkt. De docenten constateren dat ze deze opdrachten en bijbehorend 
lesmateriaal graag gebruiken, maar dat ze het project meer ‘zelfbewust’ zouden willen maken. Ze bouwen in die zin voort 
op wat er in cyclus 1 in gang is gezet. 

Brug – parallel aan het nano-project vindt het project ‘Brug’ plaats. Het team heeft beide projecten gezamenlijk 
ontwikkeld en voorbereid, maar de taken zijn verdeeld. Aan het eind van de Korreweg in Groningen is een draaibrug aan 
vervanging toe. Het was aan de leerlingen om een nieuwe brug te ontwerpen. A1 wilde net als in cyclus 1 werken met een 
vooronderzoek aan de hand van een invalshoekenboekje, wederom met een tussentijdse presentatie. Wederom vanuit 
die wens om een opdracht die uiteindelijk sterk eerste orde (technologisch kloppend, werkzaam, functioneel, haalbaar, 
betaalbaar) meer tweede orde te maken (betekenisvol, passend bij die plek, bij de stad). Ze mogen zich gaan realiseren 
dat ze niet alleen technici zijn, maar ook ontwerpers. 

Korte beschrijving Nano – een combinatie van technologie leren kennen en begrijpen, en ook de consequenties voor een toekomstige 
samenleving inzien. Eerste (technologische uitwerking en toepassing) en tweede orde cognitie (reflectie op 
technologische ontwikkeling in de cultuur) worden direct geïntegreerd. Doel is ook om ze te laten beseffen dat ze 
invloed hebben op technologische ontwikkeling, dat het mensenwerk is en dat er keuzes gemaakt moeten worden die 
consequenties hebben. De Eureka!Cup opdracht blijft het uitgangspunt: denk na over ontwikkeling van een ‘nano-pil’, 
een stap in de ontwikkeling naar kleinere en efficiëntere medicijnen; een pil die veel gerichter de juiste plek in het 
lichaam opspoort, die ziektes eerder kan helpen opsporen, en die ook op het juiste moment geactiveerd kan worden.

Brug – de leerlingen ontwerpen een brug en maken een schaalmodel. Ze komen tot een doordacht, betekenisvol en 
haalbaar ontwerp.         

Inhoud Onderwerp:
Nanotechnologie en haar consequenties voor de toekomst
Een betekenisvol ontwerp van de nieuwe Gerrit Krolbrug 
Vaardigheden:
Waarneming – Nano – het interessante van dit onderwerp is juist dat het niet direct waarneembaar is. Dat er 
hulpmiddelen en voorstellingsvermogen nodig zijn om nanotechnologie te begrijpen, activeert reflectie op de 
waarneming.
Waarneming – Brug – veel leerlingen ergeren zich aan allerlei dysfunctionele kenmerken van de huidige brug (met name 
traagheid), ze fietsen er dagelijks overheen, staan er te wachten of tillen hun fiets over de looproute om niet te hoeven 
wachten).  
Verbeelding – Nano – het streven was om een onzichtbare ‘nano-wereld’ toch zichtbaar en voorstelbaar te maken. 
Vervolgens het proces te activeren om allerlei nieuwe toepassingsvormen te verzinnen.
Verbeelding – Brug – een brug kan een kunstwerk zijn, kan betekenisvol zijn, iets uitdrukken. Vanuit dit besef moet de 
creativiteit van de leerlingen worden aangewakkerd.   
Conceptualisering – Nano – wat vinden we eigenlijk wenselijk en onwenselijk ten aanzien van dit soort technologische 
ontwikkelingen? Ethische dilemma’s komen ook aan bod. 
Conceptualisering – Brug – wat drukt een brug uit, wat betekent het, waar verwijst het naar, wat wil je uitdrukken, wat wil 
je dat de voorbijgangers hierin zien? 
Analyse – Nano – hoe verhouden gezondheidszorg en technologische innovatie zich tot elkaar, en hoe kan die relatie 
worden bewaakt? Daarnaast vraagt de aard van de opdracht al veel eerste orde analyse.   
Analyse – Brug – wat is de functie van bruggen voor een samenleving, ook vanuit historisch perspectief gezien. Hoe 
combineer je als ontwikkelaar of ontwerper al die invalshoeken? Moet je dat willen? Wanneer is technologie aantrekkelijk 
en mooi?   
Media:
Nano – grafisch (poster)
Brug – lichaam (ervaren van bruggen), voorwerp (brug, allerlei materialen mogelijk, maquette), taal (talige elementen 
toepassen, bv poëzie), grafisch (ontwerp met software, schetsen)  

Samenhang Horizontaal:
Uit het eerste/tweede orde onderscheid blijkt dat de groep van A3 toch vooral bij eerste orde blijft, terwijl de groep van 
A2 wel meer geneigd is om over tweede orde kwesties na te denken. Bijvoorbeeld over allerlei ethische dilemma’s die tot 
stand kunnen komen met betrekking tot toepassingen van nanotechnologie. 
Verticaal:
Docenten hebben de indruk dat kinderen in het primair onderwijs veel ‘filosofischer’ denken, maar dat ze dat in het 
voortgezet onderwijs verliezen. Ze zeggen dat het moeite kost om ze dat weer aan te leren, dat te stimuleren. Bij 
havoleerlingen zeggen ze dat dit meer moeite kost dan bij vwo-leerlingen. De meer reflexieve vragen lijken bij havo 3/4 
dood te slaan. 
Brug – de docenten zouden wensen dat wat ze nu bij de leerlingen proberen te activeren, ook in de voorgaande leerjaren 
al wordt aangemoedigd: divergent denken, afgewisseld met convergent denken, en een besef dat techniek nooit op 
zichzelf staat maar onderdeel is van een omgeving waarmee interactie bestaat.    
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Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
Nano – in de voorbeelden van de docenten hebben ze gestreefd naar aansluiting bij hun belevingswereld. Ze kwamen 
met herkenbare populaire voorbeelden. De leerlingen worden al ‘omringd door nano’ maar zijn zich hier niet van bewust. 
Dat besef willen de docenten stimuleren.
Nano – de docenten willen leerlingen laten ervaren dat technologische innovatie ‘van hen’ is en dat ze de toekomst in 
handen hebben. Ook weten ze uit ervaring dat dat geen eenvoudige boodschap is om aan deze leerlingen over te dragen.
Brug – leerlingen vinden het erg moeilijk om zich te realiseren dat een brug betekenis kan hebben voor een stad, iets kan 
betekenen, uitdrukken, representeren.     
Ontwikkeling:
Nano – de docenten willen dat de leerlingen meer reflexieve, filosofische vragen gaan stellen bij technologische 
ontwikkeling. De docenten discussiëren over de vraag of het van niveau en intelligentie afhankelijk is of leerlingen dit 
kunnen. De een denkt dat iedereen hiertoe in staat is, de ander zegt dat het bij vwo veel beter uit de verf komt, de ander 
zegt dat het bij de vwo-leerling vooral op jongere leeftijd mogelijk is dan bijvoorbeeld in het vmbo. Ze verwijzen ook naar 
Ken Robinson over hoe creativiteit en divergent denken afgebroken wordt door het schoolsysteem.
Nano – de docenten willen de leerlingen bepaalde technologische keuzes laten onderbouwen, maar beseffen dat 
leerlingen vaak nog niet weten hoe argumentatie werkt. Het verschil tussen een mening en de onderbouwing van die 
mening vinden ze nog erg lastig te zien. De docenten zien manieren om dit te bevorderen: leerlingen een dialoog laten 
uitwerken, of in voor- en tegenargumenten redeneren.
Brug – leerlingen laten nadenken over ethische dilemma’s achten de docenten pas vanaf de vierde klas enigszins 
mogelijk.   

Onderdelen van het project Nano
Brainstorm vanuit cirkel, leidend tot poster
Invalshoekenboekje, vooronderzoek
Presentatie en bespreking vooronderzoek, weer om die reflectie te stimuleren
Ontwerp en maquette maken van de brug    

Fragmenten uit brainstorm Nano
Die opdrachten van de Eureka!Cup zijn tamelijk concreet en technisch georiënteerd. Reflectie op cultuur wordt vanuit 
de Eureka!Cup niet echt gestimuleerd. Dus daar zagen de docenten een kans. Vooral om ze te laten voelen dat ze 
invloed hebben op de (technologische) toekomst is een uitdaging. Wij gaan als docententeam brainstormen en laten 
de leerlingen dat proces vervolgen en uitwerken. In een cirkel plaatsen. We moeten ze laten ervaren wat nano is, het 
voorstelbaar maken, dat kan in de eerste plaats vanuit schaalvergroting. We maken weer een invalshoekenboekje om dat 
tweede orde proces te activeren, als vooronderzoek. Ze moeten breed, divergent gaan denken in dat oriëntatieproces. 
Wat voor maatschappelijke gevolgen heeft nanotechnologie? Willen we eigenlijk wel 200 jaar oud kunnen worden? Wat 
zijn de gevolgen voor de mode-industrie? 
Brug
Het is met name moeilijk om de sterk technisch georiënteerde leerling meer metacognitief te laten denken. Je kunt 
ze vragen naar wat zij voelen wanneer ze de stad binnen fietsen. Wat is Groningen? Hoe voelt Groningen? Hoe kan dat 
gevoel verbeeld worden door middel van een brug? Ze richten zich al gauw op de breedte van 22 meter, de hoogte van 
9 meter, de beste hellingshoek. Die leerlingen proberen vooral het probleem technisch op te lossen. Je kunt met ze 
spreken over wat de Erasmusbrug betekent voor Rotterdam, wat een ‘eyecatcher’ is, hoe je bijvoorbeeld een gevoel van 
trots architecturaal kunt uitdrukken. Wie was Gerrit Krol? Overbrugging, verbinding van alfa en bèta? Hoe werkt poëzie 
in architectuur? De uitwerkingen lopen erg uiteen; de een wil vooral de vertraging van 9 minuten oplossen, de ander wil 
juist vooral de stad Groningen verrijken met een mooi ontwerp.                 
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School B 
Cyclus 1

Titel Crisis en transformatie

Periode Jan-maart 2011

Duur 8 weken

Klas 5 vwo

Betrokken docenten Filosofie (B1), BKV (B2), Engels (B3), Nederlands (B4), Economie (B5), Geschiedenis (B6), Grieks/Latijn (B7)

Aanleiding Er werd voortgebouwd op een eerder (voor aanvang van CiS) project, genaamd ‘Dionysos’, waarin docenten van 
verschillende vakken gezamenlijk werkten rondom een gemeenschappelijk thema. Dat uitgangspunt werd nu gebruikt 
om vanuit het theoretisch kader een vakoverstijgend project te starten.    

Korte beschrijving Vanuit een overkoepelend thema, crisis en transformatie, worden de betrokken vakken verbonden. Het thema fungeert 
als rode draad. Doel: leerlingen laten inzien dat crisis in onze westerse cultuur in allerlei vormen voorkomt, dat we deze 
uitingen van crisis kunnen bedwingen, betekenis kunnen geven door verbeelding en conceptualisering, en dat de wijze 
waarop mensen dit doen (vroeger en nu) wordt gekenmerkt door een bepaalde structuur.   

Inhoud Onderwerp:
In de projectomschrijving heeft een aantal docenten het zo verwoord: 

‘Klimaatcrisis’, ‘Ons economisch systeem verkeert in crisis’, ‘Crisis in de woningmarkt’, ‘Morele crisis’. Zomaar wat koppen 
die je in de krant van vandaag zou kunnen tegenkomen, alle met een onheilspellende lading. Het begrip ‘crisis’ heeft 
doorgaans een negatieve betekenis. Maar waarom? We weten ook, volgens het cliché, dat een crisis nieuwe kansen biedt. 
De klimaatcrisis geeft ons de mogelijkheid onze omgang met de natuur te herzien en op een nieuwe manier na te denken 
over onze welvaart en productie. Een morele crisis doet ons nadenken over onze morele uitgangspunten en laat ons 
stilstaan bij wat echt belangrijk is. En het zijn juist crises, persoonlijk of cultureel, die inspireren tot grote kunstwerken. 
Wie kan zich een interessante roman voorstellen die niet voortkomt uit een moment van impasse en ineenstorting? 
Kortom, crises, en de transformatie die daar noodzakelijk uit volgt, zijn niet slechts een probleem, maar vormen veeleer 
de basisdynamiek voor culturele ontwikkeling.

Dit thema werd geschikt geacht om leerlingen vanuit allerlei vakken en invalshoeken te laten benaderen. Het aspect 
‘transformatie’ weerspiegelt in feite de optimistische keerzijde van de crisis. Daarnaast was er de impliciete boodschap 
dat leerlingen via de kunst- en cultuurhistorische kant, vanuit de meer collectief beleefde crises ook tot een meer 
individueel perspectief zouden kunnen komen. Hoe geef je uiting aan een eventuele identiteitscrisis, aan de zoektocht 
naar jezelf, en hoe kom je vanuit daar tot transformatie?    

Vaardigheden:
Waarneming – leerlingen zouden moeten gaan beleven, of ten minste moeten reflecteren op hoe crisis beleefd wordt en 
beleefd kan worden. 
Verbeelding – zowel productief (uiting en uitdrukking geven aan, door middel van beelden, gedichten, essays, muziek, 
songteksten) als receptief (verbeeldingen van anderen, van kunstenaars ondergaan en bespreken). Ze leren hun eigen 
opvatting/ beeldvorming op een niet-clichématige wijze uit te drukken.  
Conceptualisering – crisis pogen te definiëren, vanuit verschillende perspectieven belichten, uiting geven aan je visie 
hierop, een standpunt verdedigen, discussiëren, je verdiepen in de mening van anderen. Wie bepaalt eigenlijk wat crisis 
is? 
Analyse – tot onderzoeksvragen komen: welke factoren beïnvloeden het ontstaan van een crisis? Welke kenmerken 
heeft crisis in onze cultuur, en hoe verhouden die zich tot die in andere samenlevingen? Welke rol speelt taal binnen 
crisis? Hoe werkt het artistieke proces en hoe spelen crisis en transformatie daarin mee? Ze moeten gaan inzien hoe 
de kleine (individuele) en de grote (collectieve) crisis zich tot elkaar verhouden, en tevens inzicht krijgen in het huidige 
tijdsgewricht: het postmodernisme heeft eveneens die nihilistische/ pessimistische kant (crisis) tegenover een meer 
speelse/positieve/ vrije kant (transformatie). Het cultuurhistorisch perspectief kan ze helpen zichzelf en hun tijd te 
doorgronden.   
Media:
Ook hier een streven naar een breed palet: literatuur, beeldende kunst, poëzie, muziek, kleding, socratische gesprekken, 
discussies, sociale media. Nadruk op taal/grafisch.    

Samenhang Horizontaal:
Streven naar een inhoudelijke samenhang. Het vooraf uitdenken van raakvlak en samenhang moet zorgen voor 
afstemming. Het doel is dat de leerling op die manier ook enigszins een eenheid ervaart. Dit wordt versterkt door een 
gezamenlijke startbijeenkomst en afsluiting. Het vakoverstijgende en projectmatige karakter mag de aansluiting met het 
PTA en het reguliere aanbod niet in de weg staan.  
Verticaal:
Hoe dit project precies samenhangt met de voorgaande leerjaren of voorbereidt op het examenjaar, kwam nauwelijks ter 
sprake.  
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Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
De leerlingen hebben al veel kennis van en ervaring met kunst en cultuur. Ze zijn over het algemeen zelfverzekerd en 
kunnen zich goed uitdrukken en presenteren.  
Ze zijn in enige mate op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Ze volgen het nieuws oppervlakkig, vooral via sociale 
media. In gesprekken met leerlingen is de maatschappijvisie en de politieke voorkeur van de ouders vaak duidelijk 
hoorbaar. 
Er is sprake van enige zelfoverschatting; ze denken al heel veel te weten en te kunnen.
Sommigen zullen het thema crisis vanuit persoonlijke ervaringen herkennen: crisis in het gezin (echtscheiding), 
keuzestress, hoge verwachtingen van hun omgeving, het niet willen of kunnen voldoen aan die verwachtingen, 
prestatiedruk, het willen voldoen aan een (onrealistisch) ideaalbeeld. De docenten denken dat perfectionisme en 
depressie op deze school meer voorkomen dan op andere scholen. 
Er zijn kleine groepjes leerlingen die uiting geven aan een soort ‘tegenbeweging’, bijvoorbeeld door zich af te zetten 
tegen die carrièregerichtheid, tegen materialisme, of die anderszins activistisch, idealistisch of recalcitrant zijn, hier 
uiting aan gevend in hun kledingstijl, gedrag, muzikale voorkeuren etc.
Ontwikkeling:
Ze lijken hun oordelen snel klaar te hebben. 
Hoewel de leerlingen verbaal sterk zijn, zien de docenten toch een afname van de taalbeheersing: ‘het vocabulaire lijkt 
te verschralen’, ze hebben moeite met het grondig zoeken naar informatie, grammaticale complexiteit kost steeds meer 
moeite, moeite met lange zinnen, en tijdens het lezen van langere teksten verliezen ze gemakkelijk de structuur en de 
grote lijn.
‘Emotie ligt altijd onder vuur’. Zeker in een maakproces (bijvoorbeeld bij BKV) moet je ze niet afbreken, ze zijn dan erg 
kwetsbaar. 
De verschillen tussen leerlingen zijn groot: de een is al bezig met grote vragen als ‘Wat maakt mij een waardevol 
persoon?’, de ander gedraagt zich nog heel kinderlijk.       
In het algemeen vinden ze het nog erg moeilijk om ‘te reflecteren op wie ze zijn’.
Logisch redeneren en het grondig kunnen uitleggen van concepten en begrippen vinden ze nog erg lastig.   

Onderdelen van het project Hieronder een korte beschrijving per vak en daarachter de vaardigheden die hiermee vooral werden aangesproken:
Nederlands – leerlingen kennis laten maken met hoe crisis tot uiting komt in de literatuur, periode 1880-1980. En laten 
zien dat het maken van kunst een manier kan zijn om een crisis te bedwingen, door er betekenis aan te geven. Leerlingen 
gaan zelf schrijven, aan de hand van Tirza (Grunberg). VA 
Geschiedenis – over de opkomst van het neoclassicisme in Frankrijk en haar vele uitingsvormen, bijvoorbeeld in de 
propagandaschilderkunst. Aan de hand van dit 18e-eeuwse voorbeeld laten zien hoe veranderlijk de persoonlijke en 
collectieve identiteit zijn, en hoe relatief de eigen tijdsgeest en omgeving dus zijn. VCA
Economie – over de functie die crisis kan hebben in de maatschappij en hoe die kan worden ingezet om dingen sneller 
voor elkaar te krijgen. Invloed van marktwerking op: omgangsvormen in de samenleving, en op de beleving en vorming 
van eigenwaarde en persoonlijkheid. A  
Filosofie – vanuit de bestudering van social media en middels socratische gesprekken de traditionele 
waarheidsbegrippen afzetten tegen eigentijdse perspectieven op ‘waarheid’. CA
BKV – interculturele aspecten in de kunst van de tweede helft 20ste eeuw. De vraag is hoe ons ideaalbeeld en onze 
maatschappijvisie beïnvloed zijn door en weerspiegeld worden in allerlei kunstvormen. Productieve en receptieve 
verbeelding wisselen elkaar af: beschouwen-maken-beschouwen-maken enz. Onderliggende vraag: hoe kun je crisis tot 
uiting brengen en hoe hebben anderen dat gedaan? VCA  
Engels – over de tegenculturen na de Tweede Wereldoorlog. Inzichtelijk en voelbaar maken hoe telkens (bij de 50’ers, in 
het existentialisme, de Beat Generation, in het abstract expressionisme) breukvlakken ontstaan. Telkens is er weer een 
‘afzetten tegen’, waarbij elke periode een reactie is op de vorige. Via analyse van literatuur leerlingen laten reflecteren op 
jeugdcultuur en ze hier zelf uiting aan laten geven. VA          
Klassieke talen – leerlingen een museum laten ontwerpen waarin de crisis uit het Romeinse Rijk in de 2de en 3de eeuw 
zichtbaar wordt. VA   

Fragmenten uit brainstorm Hoe herken je crisis? Individueel en collectief? Hoe klinkt/voelt/ruikt crisis? “Geef die leerlingen een enkeltje Bombay” 
Begin met een soundbite (inspiratie DWDD). Zonder crisis geen kunst! De leerlingen zitten zelf ook in een rite de passage, 
in een overgang vanuit de crisis, ze zijn aan het transformeren. Hoe krijgen we ze af van die clichés? Hoe definieer je 
eigenlijk ‘crisis’? Crisis is twijfel. Crisis is noodzakelijk. De context is veranderd, maar er gebeurt hetzelfde: geschiedenis 
is nu! Zijn we in crisis als we iets niet begrijpen? Blijft de euro overeind? Rorty. Thomas Ziehe. Rapper Steen. Doors of 
Perception. Rothko. Rimbaud. Derrida. Generation X. Klimaatcrisis. Crisis/trasformatie is in feite de basisdynamiek van 
culturele ontwikkeling.    
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School B 
Cyclus 2

Titel Hamlet

Periode Sep-okt 2011

Duur 6 weken

Klas 6 vwo

Betrokken docenten BKV (B2), Engels (B3), Nederlands (B4), zijdelings: Filosofie (B1)

Aanleiding Het project kwam direct voort uit de ervaringen met cyclus 1. De insteek was om de verbeterpunten aan te pakken en de 
geslaagde elementen te behouden. Een meer compact project, beter afgebakend, een kleiner docententeam en betere 
onderlinge afstemming.       

Korte beschrijving Hamlet is het uitgangspunt, met speciale aandacht voor het Ophelia-motief. Vanuit Engels ligt de nadruk op de originele 
tekst en de wijze waarop deze in verschillende adaptaties (film) terugkeert.      

Inhoud Onderwerp:
Een kleine geschiedenis van concretiseringen van het Ophelia-motief. Hoe verhouden de adaptaties zich tot literatuur/ 
kunstopvattingen en het vrouwbeeld van die tijd? 
De wijze waarop bepaalde (toneel)teksten en daarbij behorende motieven in de loop van de geschiedenis terugkeren en 
doorwerken. In het bijzonder is er aandacht voor hoe de nieuwe vorm correspondeert met die nieuwe inhoud.
Een cultuurhistorisch en artistiek perspectief op ‘gekte’, ‘waanzin’, ‘hysterie’, ‘zelfmoord’. Maar ook de thema’s: omgang 
met rouw, verlies en verraad.    
Vaardigheden:
Waarneming – leerlingen nemen waar en laten dit op hen inwerken: muziekfragmenten, tekst, schilderijen, foto’s, 
toneelensceneringen. Vragen als: hoe voelt het om een geliefde te verliezen, verraden te worden door een geliefde?  
Verbeelding – leerlingen maken een eigen adaptatie van het Ophelia-motief. En de leerlingen komen in aanraking met 
vele expliciete en impliciete verwijzingen naar en adaptaties van Ophelia in allerlei kunstuitingen. Hoe verhoudt jouw 
interpretatie zich tot de vorm die de kunstenaar koos? Hoe wordt er verbeeld?   
Conceptualisering – leerlingen proberen een bepaalde adaptatie onder woorden te brengen, gekozen vormen te 
benoemen, aan te geven binnen welke stroming het past, en hun waardering hiervoor te onderbouwen. 
Analyse – leerlingen brengen de gekozen adaptaties in verband met de tijd waarin ze zijn gemaakt. En de leerlingen 
brengen onder woorden wat hun gekozen adaptatie over hen zegt, over hun visie op literatuur en op het leven. 
Media:
Receptief: film, toneel, muziek, tekst, toneeltekst, poëzie, acteren. 
Productief: ze schrijven, maar mogen daarnaast ook kiezen voor een andere creatieve verwerking.  

Samenhang Horizontaal:
Doel is wederom om de vakken goed af te stemmen. Uitgangspunt was dat de afstemming en samenhang meer kans van 
slagen heeft met een kleiner docententeam. Wederom is het doel om geen losstaand project te laten plaatsvinden, maar 
naar inbedding in het reguliere (examen)programma.  
Verticaal:
Er is bewust gekozen om met dezelfde leerlingen te werken als in cyclus 1. Ze zijn van klas 5 naar klas 6 gegaan en juist 
omdat deze klas een bijzondere en voor sommigen lastige dynamiek kent, wilden de docenten een vervolgstap kunnen 
maken met ze.  

Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
De verwachting is dat leerlingen aansluiting kunnen vinden bij de thematiek: liefde, verraad, verlies, teleurstelling, 
frustratie, depressie, dood, zinloosheid, passie, malancholie.
De docenten geven in een ontwerpgesprek aan: “De thematiek van het stuk Hamlet met onderwerpen als tegenslag, 
verlies, depressie, droom en werkelijkheid [staat] volgens ons dichtbij de leefwereld van jongeren […]. Leerlingen zijn 
zich er bewust van dat thema’s als verlies, depressie, dromen en werkelijkheid aspecten van het leven zijn die ze moeten 
accepteren en waar ze vorm aan kunnen geven. Wij laten de leerlingen zien dat er door de eeuwen heen verschillend 
wordt omgegaan met deze thema’s en dat er door de tijdgeest steeds op een andere manier vorm aan wordt gegeven.” 
Ontwikkeling:
Niet expliciet aan bod gekomen. 

Onderdelen van het project Nederlands – het project moest aansluiten bij de C-toets poëzie/drama maken en tevens bij het mondeling Nederlandse 
literatuur.     

Fragmenten uit brainstorm Schilderij van Ophelia. Prerafaëlieten (Millais). Het vrouwbeeld in die tijd. Op welke momenten manifesteert Ophelia 
zich in de film? Hoe reageren de andere personages op haar? Berlioz Ophelialiederen. Theatertechniek. Karakterisering 
van het personage. Hoe denken de andere personages over haar? Bernlefs Ophelia-monoloog. Heiner Muller. Hoe 
kunnen teksten zo gigantisch verschillen? Het moment, de tijdgeest. Persoonlijke ervaringen van de maker. Diever, 
openluchttheater. Waanzin. Zelfmoord. Rieneke Dijkstra. Inez van Lamsweerde. ‘Where the wild roses grow’. Hellen van 
Meene. Virginia Woolf. De Opheliaziekte (erotomanie). Feminisme. Wanneer is iemand gek? Hoe is dat cultuurhistorisch te 
benaderen? Trudy Dehue, de depressie-epidemie. De ‘condition humaine’. ‘All the world’s a stage’.       
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School C 
Cyclus 1

Titel Ideale wereld 1

Periode Voorjaar 2011 

Duur 2 weken

Klas Havo 3

Betrokken docenten Nederlands (C4), Engels (C2), BKV (C1), muziek (C3)

Aanleiding Vanuit het voortraject was er al contact met C1 en C2. Na overplaatsing is het gesprek op gang gekomen met hun nieuwe 
school, waar een team is samengesteld. De wens om meer samenhangend cultuuronderwijs te creëren, horizontaal en 
verticaal, was daar sterk aanwezig.     

Korte beschrijving Een vakoverstijgend, kortstondig project, waarin een havo 3 klas vanuit het thema ‘de ideale wereld’ verschillende 
perspectieven en waarden ging verkennen. Waarden die verbeeld werden vanuit verschillende kunstvakken. De 
personages waren: de minister-president, de arts in een ontwikkelingsland, de biologische boer, de dominee, en de Shell 
directeur.

Inhoud Onderwerp:
De ideale wereld volgens.. Het denken over een ideaalbeeld vanuit verschillende perspectieven
Vaardigheden:
Verbeelding – het in gesproken taal, geschreven taal, beelden en muziek uitdrukken van waarden en idealen
Conceptualisering – de waarden, idealen, wensen en normen passend bij verschillende maatschappijvisies
Analyse – in de laatste fase, de presentatieles, werd aangestuurd op inzicht in verschillen en overeenkomsten, mogelijke 
raakvlakken, en werd de vraag gesteld hoe de waarden zich tot elkaar verhielden 
Media:
Gesproken taal (voordracht poëzie, rap, toespraken), grafisch (fotografie, collage), geschreven taal (artikelen, 
krantenkoppen) en lichaam (presentatie, voordracht, overtuigingskracht in houding)

Samenhang Horizontaal:
Er werd ingezet op een sterke verbinding: een gezamenlijke start en afsluiting, duo-lessen, onderlinge afstemming 
tussendoor
Het project stond enigszins los van het bestaande onderwijs/curriculum, maar bepaalde onderdelen sloten wel aan op 
het PTA
Verticaal:
Een sterke behoefte hieraan en ook wel ideeën hierover, maar nog niet uitgewerkt 

Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
De leerlingen waren volgens de docenten wat oppervlakkig: weinig interesse in kunst/cultuur, veel meer aandacht voor 
sport, weinig andere hobby’s dan voetbal en hockey. Leerlingen met ‘afwijkende’ hobby’s of interesses durfden daar 
volgens hen niet echt voor uit te komen
Kinderen van hoogopgeleide ouders, welgestelde milieus, maar weinig maatschappelijke betrokkenheid. Veel stereotiepe 
denkbeelden. Leerlingen zijn vooral erg veel bezig met hoe ze in de groep passen en willen vooral niet opvallen, 
uitblinken of uit de toon vallen 
Ontwikkeling:
De docenten denken de leerlingen mee te kunnen nemen vanuit het denken in stereotypen, om hun wereld te verbreden. 
Conceptualisering wordt aangesproken, aangevuld en uitgewerkt. Ze hadden niet de verwachting dat dat uiteindelijk 
echt tot analyse kan leiden, maar wilden het wel proberen

Onderdelen van het project Les 1 – een gezamenlijke startbijeenkomst vanuit de ideale wereld van de schooldirecteur gedacht. Hoe zou zijn ideale 
school eruitzien? Een groepsgesprek. Vanuit daar naar de individuele vraag aan de leerling: wat kenmerkt jouw ideale 
wereld? De groepjes werden toegewezen en gekoppeld aan de personages. Vragen: wat zijn de verantwoordelijkheden, 
kenmerken, doelen en motieven van het personage, en tot wat voor visie leidt dat? Vervolgens gingen ze met de 
gedichten aan de slag en moest de visie worden uitgedrukt in een bepaalde dichtvorm.  
Les 2 – bij Engels verder met hun Nederlandse gedicht. De vertaalslag proberen te maken, ook vanuit verschillende 
dichtvormen. 
Les 3 – bij muziek werken aan een rap (vanuit voorgeselecteerde beats, filmpje ter inspiratie) of een songtekst, bij 
beeldend aan een collage (veel materiaal aanwezig ter inspiratie).
Les 4 – de presentaties, naast voordracht en opvoering was er ook ruimte voor een slotgesprek vanuit de vraag: hoe 
verhouden de perspectieven, visies, idealen en waarden zich tot elkaar, waar kunnen ze gedeeld en verbonden worden?   

Fragmenten uit brainstorm Grenzen tussen droom en werkelijkheid. Utopie, dystopie. Doemscenario. Ideale, perfecte wereld. Land of stad. Waar 
denk je aan bij droomwereld? Utopia. Truman show. The Matrix. Inception. Mood board. Calvino, Invisible Cities. 
Dichtvormen. Belgié. Dali. Berend Strik. Thorsten Brinkmann. Mise-en-scène. Sfeer, gevoel. De kracht van taal. Collages. 
Werelden mixen. Eva Fiore Kovacofsky. Tracey Snelling. Mattew Barney. Combineren van bestaand materiaal met 
bestaande technieken.   
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School C 
Cyclus 2

Titel Ideale wereld 2

Periode Najaar 2011

Duur 2 weken

Klas Vwo 4

Betrokken docenten Nederlands (C4), Engels (C2), BKV (C1), muziek (C3), levensbeschouwing (C5)

Aanleiding Voortzetting van ‘Ideale wereld 1’. Vanuit de wens om deze werkwijze verder in de school door te voeren met het oog op 
horizontale samenhang en verbinding met het curriculum. Ook werd bewust gekozen voor een andere klas, een ander 
niveau en een andere leeftijd, om zo een stap te kunnen zetten richting een meer doorlopende leerlijn.     

Korte beschrijving Een vakoverstijgend, kortstondig project, waarin een vwo 4 klas vanuit het thema ‘de ideale wereld’ verschillende 
perspectieven en waarden ging verkennen. Waarden die verbeeld werden vanuit verschillende kunstvakken. De 
toevoeging van de docent levensbeschouwing was bedoeld om hen meer bewust te maken van mogelijke waarden en 
hoe die onderling gerelateerd zijn. De personages waren: de minister-president, de arts in een ontwikkelingsland, de 
biologische boer, de dominee, en de Shell directeur.

Inhoud Onderwerp:
De ideale wereld volgens.. Het denken over een ideaalbeeld vanuit verschillende perspectieven
Vaardigheden:
Verbeelding – het in gesproken taal, geschreven taal, beelden en muziek uitdrukken van waarden en idealen
Conceptualisering – de waarden, idealen, wensen en normen passend bij verschillende maatschappijvisies
Analyse – leerlingen werden meer bewust gemaakt van hoe waarden kunnen verschillen en kunnen worden verbonden. 
In de laatste fase, de presentatieles, werd nog meer aangestuurd op inzicht in verschillen en overeenkomsten, mogelijke 
raakvlakken, en werd de vraag gesteld hoe de waarden zich tot elkaar verhielden 
Media:
Gesproken taal (voordracht poëzie, rap, speech, debat, de probleemoplossende discussie), grafisch (fotografie, collage), 
geschreven taal (artikelen, krantenkoppen) en lichaam (presentatie, voordracht, overtuigingskracht in houding) 

Samenhang Horizontaal:
Er werd ingezet op een sterke verbinding: gezamenlijke start en afsluiting, duo-lessen, onderlinge afstemming 
tussendoor
Het project was al meer verbonden met het bestaande onderwijs/curriculum dan in cyclus 1
Verticaal:
De beide projecten samen zouden een aanzet kunnen vormen richting meer verticale samenhang en ideeën over een 
doorlopende leerlijn kunnen genereren 

Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
Vergelijkbaar met het perspectief in cyclus 1
Ontwikkeling:
De verwachting was dat de stap van conceptualisering naar analyse meer en eerder gemaakt zou kunnen worden

Onderdelen van het project Les 1 – start met het beschrijven/uitdrukken van de eigen individuele ideale wereld, als een soort nulmeting, vervolgens 
de verdeling in groepjes aan de hand van de personages. De leerlingen kregen een lijst met waarden (C5) en moesten 5 
waarden selecteren die het best zouden passen bij de visie van hun personage 
Les 2 – de groepjes werden verdeeld in tweetallen, die ofwel een muzikale ofwel een beeldende verwerking maakten van 
de visie 
Les 3 – hier moest de stap worden gemaakt van het ideaalbeeld van het personages naar een meer collectief ideaal, via 
de probleemoplossende discussie (C4 en C5). Groepen werden samengesteld met daarin een vertegenwoordiger van 
ieder personage, om te verkennen waar de waarden elkaar konden raken. Bij Engels werd een speech geschreven. 
Les 4 – de presentaties (speech, beeldend, muzikaal) gevolgd door een afsluitende discussie met alle betrokkenen, 
vergelijkbaar met cyclus 1. De vragen gingen nu een stap verder: waar zijn we tot compromissen gekomen, hoe verhoudt 
dit ideaal zich tot mijn individuele idealen (terug naar nulmeting), zijn onoverkomelijke problemen, hoe creëren we een 
wereld waarin iedereen zich thuis voelt? Waar plek is voor vele waarden? 
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School D 
Cyclus 1

Titel Angst en radicalisering (later meer gericht op Angst en woede)

Periode Najaar 2010

Duur 7 weken (3 havo, 6 vwo) / 4 weken (3 havo)

Klas 5 havo (D1), 6 vwo (D1)
3 havo (D2)

Betrokken docenten BKV (D1 en D2)

Aanleiding In het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam was een tentoonstelling met de titel Angry. PR-overwegingen spelen mee in 
de keuze voor dit thema. De docenten achtten de themakeuze niet heel relevant, aangezien volgens hen ieder onderwerp 
geschikt zou kunnen zijn om leerlingen te laten verbeelden. Ook hebben ze een idee over hoe de basisvaardigheden uit 
het kader hierbij ingezet kunnen worden: “In de [...] opdracht loopt de leerling, als het goed is, steeds opnieuw de cirkel 
van waarnemen/verbeelden/abstraheren/
analyseren af” (D1). 

Korte beschrijving 3 havo:
De leerlingen krijgen 5 teksten (een songtekst, drie gedichten en een krantenbericht) die de docent heeft uitgekozen 
als passend bij het thema angst en radicalisering. De leerling kiest de tekst waarmee hij of zij zich het beste kan 
identificeren, kiest daaruit twee regels waarbij een illustratie wordt gemaakt. Materiaal en techniek zijn vrij te kiezen, 
mits het in 2D gebeurt. Een deel van de groep behoort tot de zogenaamde ‘Creative Highschool’; leerlingen die zich extra 
kunnen ontwikkelen op gebied van kunst en cultuur, mede door samenwerking met de Willem de Kooning Academie.    
5 havo / 6vwo:
De leerlingen moeten vooral leren werken vanuit een idee, zelfstandig een standpunt of perspectief kunnen innemen en 
dit leren te verbeelden. Het gaat om ideevorming, creativiteit en beeldend vermogen. Zowel product als proces worden 
beoordeeld. “Doelstelling is dat een leerling onder begeleiding zijn eigen onderzoeksproces kan sturen/leiden en tot een 
goed eindproduct komt” (D1). In de gesprekken benadrukte de docent telkens dat de leerling naderhand inzicht moet 
kunnen geven in een proces dat ‘zelfsturend’ was en waarin ‘bewuste keuzes’ zijn gemaakt. 

Inhoud Onderwerp:
Het thema ‘angst en radicalisering’ lijkt zich volgens de docenten goed te lenen voor cultuuronderwijs, in die zin dat 
het cultureel bewustzijn ermee aangesproken en ontwikkeld wordt. Zowel persoonlijke als collectieve angsten kunnen 
daarbij als onderwerp dienen. D1 en D2 willen dat leerlingen zelf een vorm kiezen om dit aspect van cultuur vorm te 
geven, te beheersen, en daarmee betekenis te geven.   
BKV draait niet om het vergroten van kennis, over bijvoorbeeld angst en radicalisering, maar om verbeelding. Vergroten 
van kennis over dit onderwerp is niet het doel. In de keuze voor het thema, dat in principe willekeurig is, is eigenlijk alleen 
van belang dat leerlingen er vanuit allerlei perspectieven mee uit de voeten kunnen. 
De docenten verwachten dat het thema angst, meer dan radicalisering, leeft onder de leerlingen. “Angst voor het spook 
onder het bed, angst om te blijven zitten, angst om niet meer wakker te worden, angst om een ongeluk te krijgen.” (D2) 
Het is volgens hen een emotie die alle leerlingen kennen. Ook maatschappelijk gevoelde angsten zijn de leerlingen niet 
onbekend; voor aanslagen, milieurampen etcetera.
Vaardigheden:
Verbeelding – het draait voor de docenten om ‘het aanleren van een taal die andere eigenschappen heeft dan het 
gesproken woord’. De docenten willen graag de individuele leerling aanspreken: “Als er geen vonk is verloopt het proces 
traag, het startpunt moet bij de leerling zelf liggen en daarom is klassikaal aanspreken niet wenselijk” (D1).  
Conceptualisering – D1 heeft een uitgesproken visie ten aanzien van wat ze een ‘concept’ of ‘idee’ noemt. De leerling 
moet eerst goed doordenken wat er verbeeld gaat worden, voordat het maakproces start. “Leerlingen krijgen een thema. 
De opdracht aan de leerlingen is dat zij met dit thema stelling nemen en dit standpunt verbeelden in een beeldend 
product” (D1).
Analyse – analytische vaardigheden worden met name gevraagd van de leerling ten dienste van het kunnen reflecteren 
(opgevat als ‘spreken over’) op het artistieke proces dat ze hebben doorgemaakt. Onder de noemer ‘onderzoek en 
evaluatie’ benadrukt D1 dat de leerling een bewust, zelfsturend proces moet doormaken.         
Media: 
Grafisch – de keuze voor materialen en technieken is tamelijk vrij. Wel wordt er aangestuurd op tweedimensionaal, 
grafisch, maximaal 50x50 cm. De docenten spreken van ‘verdieping van het medium’. Bij 3 havo (D2) is het medium de 
‘ingang’ om het project op gang te brengen, terwijl dat bij D1 in eerste instantie het onderwerp is. 
Taal – de docenten hebben op veel momenten ruimte voor ‘reflectie’ ingelast, waarmee ze vooral doelen op het ‘spreken 
over’; wat wil je uitdrukken, wat is je idee, waarom op deze manier etcetera. De genoemde 5 vragen die in alle fasen 
terugkomen zijn daar ook op gericht. Het talige vermogen van de leerling wordt zelfs beoordeeld: het eindcijfer wordt 
opgebouwd uit drie evenwaardige cijfers: proces, product en mondelinge vaardigheden. “Bij mondelinge vaardigheden 
ligt de nadruk op het kunnen verwoorden van de gemaakte keuzes en blijk geven van inzicht in het doorlopen proces” 
(D1).    

Samenhang Horizontaal:
Hier wordt weinig over gesproken. De docenten lijken ervan overtuigd dat zij als beeldend docenten vooral gericht zijn 
op het ontwikkelen en activeren van de verbeelding en dat de meer inhoudelijke kennisverwerving bij andere vakken 
gebeurt.  
Verticaal:
In de klassen 1 en 2 krijgen de leerlingen voornamelijk technische vaardigheden aangereikt en ontwikkelen ze hun 
motoriek. Vanaf klas 3 neemt de vrijheid in de keuze van het medium steeds meer toe. In klas 3 worden ze aangemoedigd 
de materialen en technieken te verkennen waar ze nog weinig ervaring mee hebben. In de bovenbouw wordt steeds meer 
gestreefd naar ‘verdieping van het medium’; leerlingen gaan doen waar ze goed in zijn, hun talenten ontwikkelen. Ze 
worden hierin zo vrij mogelijk gelaten. De leerling moet zich in toenemende mate gaan realiseren welk medium het meest 
geschikt is om uitdrukking te geven aan zijn/haar gevoelens en de leerling moet daar een verhaal bij hebben, moet dat uit 
kunnen leggen.
D1 beschrijft het project en de aanpak van D2 als een afgeleide van haar aanpak met als doel een vergelijking te kunnen 
maken. Bij D2 betreft het een meer ‘afgebakende opdracht’ met een meer ‘voorgestructureerde basis’. Ze werken vanuit 
dezelfde vragen en met dezelfde uitgangspunten.  
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Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
Het aansluiten bij de belevingswereld en het proces van verbeelding op gang brengen ‘vanuit de leerling zelf’ 
achten ze van groot belang: “Ik denk dat wanneer je een blijvende verandering/verbreding in visie bij een leerling wil 
bewerkstelligen, dat je altijd aan moet sluiten bij dat wat de leerling zelf al aan ideeën bij het thema heeft” (D1). 
Hoewel de docenten niet aansturen op een vorm van creatieve therapie, benadrukken ze wel dat juist door dicht bij de 
leerling te blijven de verbeelding kan helpen bij het ‘grip krijgen op de eigen emoties’. 
De leerlingen zijn redelijk op de hoogte van het nieuws, via bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Metro. Ook voor sporters is 
angst niet onbekend, ze staan onder een hoge druk om te presteren. 
De docenten zeggen dat xenofobie, racisme en discriminatie geen rol spelen op deze multiculturele school. Het thema 
radicalisering leeft wel in Rotterdam en het nieuws hieromtrent wordt door een deel van de leerlingen wel gevolgd. In 
het algemeen vinden ze dat de leerlingen op deze school open zijn naar elkaar. Juist door oog te hebben voor individuele 
talenten, passend bij de schoolvisie, wordt volgens de docenten die houding bewerkstelligd.
D1 verwacht dat ook in de bovenbouw de leerlingen meer zullen hebben met ‘angst’ dan met ‘radicalisering’. Het ligt 
dichter bij hun voorstellingsvermogen en referentiekader.
De leerlingen zijn uiterst gevoelig voor trends, subculturen zijn steeds minder zichtbaar, mobiele telefoon lijkt een 
verlengstuk van hun lichaam, ouders lijken weinig invloed te hebben op de culturele en kunstzinnige interesses en 
oriëntatie van de leerlingen, al vanaf de derde klas beweren ze totaal niet op hun ouders te lijken, met name de jongens 
zijn veel met games bezig, de jongens lijken zich sociaal-emotioneel veel trager te ontwikkelen dan de meisjes, de 
meisjes ‘meten zich veel eerder een persoonlijkheid aan’, politiek speelt pas vanaf de 5e en 6e klas een rol en dan alleen in 
de gevallen waarin ze dat van thuis meekrijgen.      
Ontwikkeling:
De ervaring van de docenten is dat leerlingen zich in de onderbouw niet echt blootgeven, ze willen vooral niet 
opvallen en verschuilen zich achter elkaar. Ze doen elkaar na. In de bovenbouw willen leerlingen zich juist steeds meer 
onderscheiden van elkaar. Met name bij havo 3 speelt volgens D2 het risico van ‘nadoen’ een grote rol. Deze docent geeft 
aan dat vaak in ieder groepje wel een creatieveling zit, die automatisch een voorbeeldfunctie krijgt binnen de groep.  
De docenten streven telkens naar het ‘uit de leerling zelf’ principe. Ze willen die eigen verbeelding op gang brengen, met 
vragen als ‘Waar denk je aan?’, ‘Wat betekent dit voor jou?’, ‘Waar heb je iets mee?’ of ‘Wat past bij jou?’. Ze geven echter 
aan dat dit ontzettend moeilijk is, omdat leerlingen voor de veilige weg kiezen; wanneer je ze een voorbeeld geeft, pogen 
ze dat na te maken in de hoop op een goed cijfer. “Leerlingen vergeten dan zichzelf” (D1).  
D1 constateert een belangrijk verschil tussen de havoleerling en de vwo-leerling in de bovenbouw. “De havoleerling is 
productgericht en gaat snel aan de slag, de vwo-leerling is procesgericht en sterk reflecterend” (D1).
D1 ziet dat met name in de 5e en 6e klas de leerlingen veel individueler worden en allemaal een meer eigen standpunt 
ontwikkelen.    
D2 ziet dat in 3 havo tamelijk ‘cliché’ in bekende symbolen en verwijzingen wordt gedacht en verbeeld.  

Onderdelen van het project 3 havo:
Een klasgesprek over wat een illustratie is. Er worden voorbeelden getoond van illustraties in verschillende contexten. In 
teams krijgen de leerlingen de opdracht een tekst te bedenken die bij de getoonde afbeelding zou passen (format Dit 
was het nieuws). 
Vervolgens kiezen ze een tekst uit de 5 aangeboden voorbeelden, daaruit selecteren ze 2 regels waarbij ze een illustratie 
gaan maken. Dit begint met schetsen. Thuis verzamelen ze afbeeldingen die hier voor hen mee te maken hebben.
De leerling bouwt voort op de eigen schets, door verschillende materialen en technieken uit te proberen. Ze worden 
in dit proces individueel begeleid. Bij de presentatie van het eindproduct wordt gereflecteerd op de relatie tussen de 
tekstregels en de illustratie. 
5 havo / 6 vwo:
Een oriëntatiefase: aansprekende kunstwerken verzamelen die gerelateerd zijn aan het thema. De fascinatie hiervoor 
moet worden opgeschreven.  
Een onderzoeksfase: eerst wordt er een boodschap geformuleerd die vervolgens in schetsen/studies wordt uitgewerkt. 
Dat moet uitmonden in een werkplan. Oriëntatie en onderzoek leiden samen tot een definitief eindontwerp. 
Een presentatiefase: de ontwerpen en uitwerkingen moeten zo tentoongesteld worden dat het materiaal optimaal tot z’n 
recht komt en het proces zichtbaar wordt. 
In die 3 fases worden telkens 5 vragen beantwoord, eerst ten aanzien van ander werk, vervolgens ten aanzien van eigen 
werk: wat zie ik, wat verbeeldt het, met welke middelen is dit bereikt, wat is de relatie tot het thema, en wat ga ik hiermee 
doen en hoe?  

Fragmenten uit brainstorm Angst als natuurlijk verschijnsel, bijvoorbeeld vanuit evolutionaire biologie, psychologie. Angst voor het spook onder 
het bed, angst om te blijven zitten, angst om niet meer wakker te worden, angst om een ongeluk te krijgen. Radicale 
groeperingen waar jongeren bij betrokken zijn, bijvoorbeeld jonge jihadisten, maar ook allerlei vormen van activisme. 
Werk van Paul Graham, Oscar van Alphen.
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School D 
Cyclus 2

Titel Rituelen

Periode Sep-dec 2011 

Duur 10 weken

Klas 5 havo / 6 vwo (D3)
3 vmbo-basis/kader (D4)

Betrokken docenten Dans (D3 en D4), en 2 extern betrokkenen (D5, dansdocent met veel ervaring ook in vmbo, en D6, docent audiovisueel 
betrokken vanuit culturele instelling)

Aanleiding Docent D3 had het voortraject en verschillende bijeenkomsten al bijgewoond en op basis daarvan met D6 al plannen 
gemaakt voor een dansproject gekoppeld aan Cultuur in de Spiegel. Vanuit het onderzoeksproject was de wens ontstaan 
om de structuur van cyclus 1 voort te zetten, dus wederom samenwerking tussen 2 docenten vanuit dezelfde discipline, 
betrokken bij verschillende leerjaren en verschillende niveaus. Ook gezien de ondervertegenwoordiging van het vmbo in 
het onderzoeksproject was de wens groot om een vmbo-dansdocent erbij te betrekken. Daarnaast leek het interessant 
om voor een andere locatie te kiezen van dezelfde scholengemeenschap. 

Korte beschrijving Het project was gekoppeld aan en geïnspireerd door een tentoonstelling in het Schielandhuis. Het thema ‘rituelen’ 
sloot hierbij aan. De beide docenten dans hebben gezamenlijk in het DOT hun lessen besproken en uitgedacht, vanuit 
verschillende invalshoeken: een andere visie op het vak en een andere doelgroep. Doel was om de lessen goed te laten 
aansluiten op het PTA en in te bedden in het examenprogramma (in geval van D3). 

Inhoud Onderwerp:
Rituelen en tradities in zowel de eigen als andere culturen. 
Rituelen werden verbonden aan de levensloop, en dus aan hoe grote levensgebeurtenissen in verschillende culturen 
worden beleefd en verbeeld. De levensloop werd daarbij als een labyrint gezien. 
Docent D3 had als doel om vooral van inhoud naar vorm te werken, en daarbij leerlingen voorbij de clichés te laten 
komen. D4 had als doel om van vorm naar inhoud te werken, passend bij de doelgroep, om ze genoeg houvast te geven 
waarop ze dan konden voortbouwen. Clichés zouden daarbij juist niet worden geschuwd. In beide gevallen zou het brede 
thema als een basis dienen van waaruit differentiatie ontstaat. 
Vaardigheden:
Waarneming – beide docenten waren sterk overtuigd van het belang van de waarneming in dit project en überhaupt in 
hun vak. Op verschillende manieren zou in beide groepen de waarneming worden aangesproken en een middel zijn om 
tot verbeelding en conceptualisering te komen.  
Verbeelding – bij beide docenten moest het uiteindelijk gaan om de uitdrukking in dans, vanuit zowel O, V als M. 
Conceptualisering – beide docenten achtten het van belang dat de leerlingen zich ook verdiepten in rituelen, in de 
betekenis, de waarden en de interpretatie. Wel stelden beide docenten daar verschillende eisen aan bij de leerling.  
Media:
Het medium lichaam was hier duidelijk dominant. Er was veel aandacht voor beweging, stemgebruik, kleding. Taal 
(presentaties, discussies, interpretaties), voorwerpen (in het museum waren tal van voorwerpen in de tentoonstelling 
rondom ‘rituelen’) en beelden (fotografie en film ter inspiratie).
Uitgangspunt was dat de leerlingen een frase, een bewegingsschets gingen uitwerken, passend bij of in relatie tot het 
thema. 

Samenhang Horizontaal:
Bleek niet direct van toepassing. Wel hadden de docenten allerlei ideeën in de richting van vakoverstijgende 
uitwerkingen op basis van dit project. Wel bood D5 veel inspiratie en input aan D4 vanuit ervaring met dans in het vmbo, 
dus daar was wel sprake van horizontale uitwisseling. 
Verticaal:
Er was gesprek en uitwisseling en vergelijking tussen twee docenten, maar toch ontstond gedurende het project de 
indruk dat de beide docenten niet echt behoefte hadden aan verticale uitwisseling.   
De ideeën en suggesties met betrekking tot verticale samenhang waren meer gericht op de beide docenten zelf. 
Bijvoorbeeld de ideeën over hoe je improvisatietechnieken in de onderbouw al kunt aanleren en stimuleren om daar in 
de bovenbouw op voort te bouwen. 

Aansluiting Belevingswereld van de leerling:
De indruk was dat het thema heel goed zou aansluiten bij beide groepen leerlingen. In beide gevallen ging het om 
een gemengde achtergrond, dus interculturele uitwisseling zou er wel zijn. Uitwisselingsprojecten met buitenlandse 
studenten in geval van D3 zouden ook kansen bieden.
De wens was verder om de leerlingen invloed te laten hebben op de keuze van het onderwerp (met name bij D3), zodat 
de aansluiting bij de belevingswereld verder versterkt zou worden. De vrijheid om een thema te kiezen waar ze ‘iets mee 
hebben’.  
Ontwikkeling:
Beide docenten wisten hoe ze hun leerlingen zouden moeten benaderen: D3 van O naar VM, en D4 van M naar OV. De 
vmbo-leerlingen zouden meer houvast nodig hebben, een basisfrase die ze werd aangereikt en waar ze op mochten 
voortbouwen, en een aantal vaststaande opties van rituelen passend in het labyrint. D4 wilde ze juist meer vrijheid 
geven; beginnen vanuit conceptualisering over rituelen en tradities, wat zijn het precies, hoe definieer je ze, wat zijn 
de kenmerken en betekenissen, en van daaruit naar dans en waarneming, om vervolgens via de verbeelding weer bij 
conceptualisering terug te komen.
D4 en D5 waren het erover eens: je moet beginnen met een basisfrase, met tellen dus, met een kleine choreografie, ‘het 
moet eerst in dat lijf zitten’, daarna kunnen ze pas gaan ‘verbeelden’. Beginnen met eerste orde verbeelding (pasjes 
aanleren, stilistisch en technisch werken), en van daaruit naar tweede orde (de wisselwerking tussen beweging en dat 
wat je ermee uitdrukt, richting de thematiek dus). Wel benadrukte D4 dat haar leerlingen zeker wel weten dat het om 
meer draait dan techniek en dat ze zeker ook feeling hebben voor wat expressie en uitstraling is, dat ze dat zeker wel 
herkennen en nastreven. Alleen de route om daar te komen is vanuit techniek.   
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Onderdelen van het project D3 start met presentaties over verschillen en voorbeelden van rituelen, gewoontes en tradities. 
D4 start met de basis-choreografie en vervolgens een introductie van de thematiek aan de hand van voorbeelden 
(beeldfragmenten) en een gesprek met de groep naar aanleiding hiervan. 
Beide groepen gaan (afzonderlijk) naar de tentoonstelling Rituelen en maken daar de verbinding tussen dans en het 
thema. D3 liet de leerlingen zelfs de levensloop bewandelen (de tentoonstelling was opgebouwd als een labyrint) en ter 
plekke bewegen. De anderen reflecteerden daarop. 
In de volgende lessen werd er verder voortgebouwd op de frases. Bij D3 eerst individueel, bij D4 gelijk in tweetallen en in 
een overkoepelende structuur. 

Fragmenten uit brainstorm Kinderfeesten, Sinterklaas, Halloween, verjaardag, huwelijk, geboorte, uitvaart. Tanden poetsen is ook een ritueel. Kerst. 
Westside Story. So you think you can dance? Angelo, over verlies van geliefde. Body memory en embodied knowledge. 
Archetypen. Het ritueel van Isadora Duncan. Vormen van improvisatie. Clichés omarmen of verwerpen? 


