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Over het ‘wat’ en ‘hoe’ van 
integratie met kunst

04 maart 2020

Zeeuwse inspiratiedag cultuuronderwijs



DOEL SESSIE

Samen verkennen van de 
definitie van 

kunstintegratie van het 
Kennedy Center

Presentator
Presentatienotities
17.15 – 17.25Zaalopstelling: 20 stoelen (zonder tafels) in een cirkel VM vertelt over werkbezoek en sessie / CdB doet werkvorm steady beatAangeven hoe wij in Washington gezamenlijk aankwamen en direct startten met het ervaren van een kunstdiscipline, voordat er überhaupt ingegaan werd op de theorie / vakintegratie etc. Chantal muziek en taal: Zo werd tijdens deze workshop gestart met aanleren van muziek vakvaardigheden (o.a. ritmische vaardigheden als “This is a steady beat”). Daarna kwamen de andere vakvaardigheden aan bod, in dit geval het hardop lezen van een gedicht, ritmische patronen ontdekken etc. Tenslotte werden beide vakgebieden geïntegreerd.  We leerden hoe we door een creatief poëzie schrijfproces geleid kunnen worden, verdieping van inhoudsbegrip van de teksten en tegelijkertijd een vloeiende, expressieve stem te ontwikkelen. 



KUNST OP SCHOOL

Kunst als
Curriculum

(Kunst specialisten)

Met kunst verrijkt
Curriculum

(Groepsleerkrachten)

Met kunst geïntegreerd
Curriculum

(Kunst specialisten en/of 
Groepsleerkrachten)

Presentator
Presentatienotities
17.25 – 17.32 VMDe kunsten vinden elke dag op verschillende manieren hun weg naar klaslokalen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het Kennedy Centre onderscheidt drie variaties, die alle drie belangrijk, nodig en geldig zijn: Kunst als curriculum, Kunst verrijkt curriculum, Kunst geïntegreerd curriculum.Bedenk met je buurman / buurvrouw bij elke variatie een voorbeeld. Thematisch onderwijs. Dat is het niet.



Presentator
Presentatienotities
17.32 – 17.33 CBMeerdere definities van arts integration in omloop. We richten ons op de definitie van het Kennedy Center. In de definitie staan  vetgedrukte en gekleurde woorden. Deze sessie zullen we gaan gebruiken om de definitie uit te pakken. Waarbij we starten bij het creatieve proces.



CREATIEF PROCES

Presentator
Presentatienotities
17.33 – 17.35 CBOnderliggend aan de aanpak van het Kennedy Center is altijd het creatieve proces. Er zijn verschillende soorten modellen om creativiteit te omschrijven. Als je kijkt naar dit schema, zie je dat het vergelijkbaar is met hoe SLO het creatieve proces beschrijft in het leerplankader Kunstzinnige Orientatie. Reflectie en het herzien zijn steeds een wezenlijk onderdeel, als onderdeel van het leerproces.Het creatieve proces wordt steeds specifiek gemaakt voor een bepaalde kunstvorm. Denk dan aan de koppeling tussen creatief schrijven en een onderwerp uit bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde. 



BENADERING VAN LEREN

Presentator
Presentatienotities
17.35 – 17.38VMDoor de nadruk te leggen op integratie als benadering van leren in de definitie van kunstintegratie, hopen we duidelijk te maken dat kunstintegratie zowel invloed heeft op wat je lesgeeft als op hoe je lesgeeft. In plaats van een 'extra', is kunstintegratie fundamenteel voor de manier waarop inhoud geselecteerd wordt en de manier waarop deze inhoud wordt onderwezen.De kunstintegratie aanpak als benadering van leren is gebaseerd op vier overtuigingen over leren: Leren gaat over ervaringsgericht onderwijs. Leerlingen betrekken bij authentieke ervaringen is de optimale manier voor hen om te leren.Leerlingen hebben de mogelijkheden nodig om regelmatig te kunnen reflecteren en vanuit daar weer hun meningen te herzien, aan te passen en verder te ontwikkelen. Leren gaat ook over samenwerken en over het samen oplossen van problemen. In deze overtuigingen over leren herkennen jullie vast de principes van het constructivisme. Kunstintegratie sluit hierop aan. Een 'benadering van leren’ is altijd gebaseerd op je eigen overtuigingen over leren. Bedenk voor jezelf of en hoe jouw overtuigingen over leren aansluiten op deze aanpak van kunstintegratie.Het Kennedy Center maakt een onderscheid tussen meer traditionele manieren van lesgeven en nieuwere, constructivistische benaderingen als aanpak van lesgeven. Er zijn redenen om voor een bepaalde benadering te kiezen. Maar over het algemeen zal je aanpak gebaseerd zijn op een van deze twee benaderingen. Er zij natuurlijk ook combinaties mogelijk. Als je een groot "T" klaslokaal of een groot "C" klaslokaal binnenstapt, zal snel duidelijk worden of een leraar opereert vanuit een overwegend traditioneel of overwegend constructivistisch perspectief. Waarom vertel ik dit?Kunst heeft een plaats in elk klaslokaal, ongeacht je manier van lesgeven. Leerlingen kunnen altijd liedjes zingen, tekeningen maken of drama gebruiken.Kunstintegratie is echter een aanpak die het beste gedijt bij een constructivistische benadering. Het constructivisme biedt het klimaat en de voorwaarden voor creatief werk. Leerlingen worden ondersteund om risico's te nemen, te verkennen, samen te werken en hun eigen oplossingen voor problemen te bedenken. Kunstintegratie is dus meer dan gecombineerde activiteiten aanbieden, het is een benadering van lesgeven die is geworteld in een reeks fundamentele overtuigingen over hoe leerlingen het beste leren.�  



LEREN IN DRIE MODALITEITEN

Presentator
Presentatienotities
17.38 – 17.40 VMHet creatieve proces is op een natuurlijke manier verbonden met kunstvormen. In deze definitie staat dat leerlingen 'hun begrip bouwen en tonen’ DOOR EEN KUNSTVORM’. Kunst is een krachtige manier om leerlingen te helpen leren omdat kunstvormen verbinding maken met meerdere leermodaliteiten, oftewel manieren waarop leerlingen informatie opnemen.Het Kennedy Center onderscheidt drie belangrijke leermodaliteiten: visueel, auditief en kinesthetisch / tactiel.Onderwijsonderzoekers erkennen de krachtige voordelen van lesgeven met een breed scala aan modaliteiten. De kunsten bieden van nature meerdere leermodaliteiten, meerdere manieren waarop geleerd wordt. Wanneer leerlingen leren door middel van kunst is hun betrokkenheid hoog. Ze onthouden ook beter wat ze leren omdat ze meerdere zintuigen gebruiken. Zo houden leerlingen het leren beter vast in hun geheugen. De integratie met kunst wordt ondersteund door onderzoek naar de kracht van het leren via meerdere modaliteiten.



BOUWEN AAN BEGRIP EN DIT TONEN

Presentator
Presentatienotities
17.40 – 17.43 VM Jullie herkennen dit plaatje vast als de herziene Taxonomie van Bloom. Met de vakintegratie aanpak werken leerlingen aan het bouwen van begrip laten ze zien dat ze begrijpen wat ze geleerd hebben, ze maken hun leren zichtbaar. Ze leren niet alleen feiten maar ze leren verder te bouwen op feitelijke informatie. Feitenkennis is het laagste level van denken in dit model. De integratie met kunst is gericht op het hogere orde denken. Leerlingen transformeren hun kennis in begrip wanneer ze bezig zijn met toepassen, analyseren, evalueren en al helemaal met creeren in het creatieve proces. Via kunstintegratie komen leerlingen met al deze levels in aanraking. Omdat leerlingen zichbaar maken wat ze leren kun je als leraar zowel hun proces, resultaat observeren en hun reflectie horen. Zo kun je beoordelen of ze de inhoud daadwerkelijk begrepen en onder de knie hebben.  



VERBINDEN
WEDERZIJDS VERSTERKEND

Presentator
Presentatienotities
17.43 – 17.48 CBAls we het over VERBINDINGEN hebben, zijn er twee opties: het verbinden van een kunstvorm aan een specifiek deel van het curriculum, bijvoorbeeld het verbinden van muziek en poëzie. Het schrijven van liedteksten, zingen verbinden met het rijmen Het tweede type verbinding is een kunstvorm koppelen aan een specifieke zorg of behoefte van een school. Bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, dyslexie, of sociale vaardigheden als samenwerking of bijvoorbeeld pesten. De verbindingen tussen de twee gebieden versterken elkaar wederzijds. Deze verbindingen vormen de kern van kunstintegratie. 



BALANS IN INSTRUCTIE

Presentator
Presentatienotities
CdBIn de praktijk verbind je de leerdoelen van een kunstvak met de leerdoelen van een ander vakgebied. Doelen beschrijven wat we willen dat studenten weten, kunnen, doen en waarderen. Je stemt doelen af op kerndoelen en uitwerkingen daarvan. Bij integratie zijn er doelen zowel in de kunstvorm als het andere vakgebied. Niet iedereen weet welke doelen er allemaal zijn op het gebied van kunst. Wanneer er weinig of geen kunsteducatie voorkomt op school voldoet het werk van leerlingen vaak niet aan de minimale doelen. Door doelen in zowel de kunstvorm als het andere vakgebied te introduceren, benadrukt kunstintegratie dat elk gebied zijn eigen kennis en vaardigheden heeft om te leren. Vakintegratie benadrukt dat creëren in de kunst hard werk vereist en niet alleen een kwestie is van talent. Alleen als wordt lesgegeven met doelstellingen in zowel de kunstvorm als het andere vakgebied is er sprake van kunstintegratie. Om balans aan te brengen wissel je de focus op de kunstvorm af met de focus op het andere vakgebied om ze vervolgens bij elkaar te brengen. 



VOORBEELD
HOE BALANS WISSELT

Presentator
Presentatienotities
CdBEen voorbeeld. Stel je een lessenreeks voor van 5 lessen voor waarin je dans en wetenschap combineert. In les 1 focus je op specieke leerdoelen van dans.Persoonlijke ruimte vinden bijvoorbeeld, of stoppen en starten op een teken, balans houden of het lichaam in een positie vastzetten. In les 2 gaat het alleen over een inhoudelijk onderwerp uit wetenschap, de planeten bijvoorbeeld. 



WISSELENDE BALANS IN INSTRUCTIE

Presentator
Presentatienotities
In les 3 tipt de balans naar links, en komen zowel doelen van dans als wetenschap aan bod, maar krijgen de dansdoelen meer gewicht. In les 4 slaat de balans door naar rechts en krijgen de doelen van wetenschap meer gewicht dan die van dans. 



WISSELENDE BALANS IN INSTRUCTIE

Presentator
Presentatienotities
In de laatste, 5e les krijgen dans en wetenschapsdoelen evenveel gewicht en is er sprake van gelijkwaardige integratie. Een andere manier van integratie is dat je aan het begin van het jaar investeert in de ontwikkeling van het gebruik van dansvaardigheden in de klas. Als leerlingen een basis aan vaardigheden hebben kun je daar als leraar gedurende het jaar op teruggrijpen. Voor welke manier je ook kiest het is altijd nodig dat je genoeg weet van beide vakgebieden. Zonder die kennis is er geen waardevolle, wederzijds versterkende verbinding te maken en kun je niet op betekenisvolle wijze lesgeven. Als een kunstvakdocent aanwezig is dan kun je die inschakelen voor de dansdoelen, terwijl je als groepsleerkracht de doelen van het andere gebied voor je rekening neemt. Zo’n samenwerking is super, maar hoeft niet. Ook groepleerkrachten kunnen via gerichte professionalisering zich de dansinhoud eigen maken.  



DOELEN ALTIJD IN ONTWIKKELING

Presentator
Presentatienotities
17.48 – 17.50 CdBDe leerling werkt dus tegelijk aan de doelen van beide vakken, en deze doelen zijn altijd in ontwikkeling. De definitie van het Kennedy Center breidt doelstellingen uit naar doelen in ontwikkeling. Het is als het bouwen van een steiger. Het is nodig om de voortgang van leerlingen te volgen en instructies aan te passen om hen uitgedaagd te houden. Dus niet dezelfde kunstactiviteit blijven herhalen zonder het niveau van de uitdaging te verhogen. Net zoals doelstellingen in andere vakken in de loop van de tijd evolueren, zouden ook de doelstellingen in de kunstvorm moeten evolueren naarmate de ervaring en bekwaamheid van leerlingen toeneemt.



WISSEL UIT

Presentator
Presentatienotities
17.50 – 18.00Bespreek kort met je andere buurman / buurvrouw wat je hebt gehoord. Na 2 min. plenair Waar heb je het over gehad en welke vragen heb je nu?
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Meer lezen 
https://www.lkca.nl/publicatie/verslag-
studiereis-arts-integration-washington/

ChantaldeBonth@lkca.nl
VeraMeewis@lkca.nl
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