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■ Olivia Kramers & Cristel van de Ven

De kunst van leren, 
leren van kunst

INLEIDING

Kunstenaars zijn specialisten in creativiteit, kritische reflectie en een andere manier 
van kijken, zo stelt het Sectorplan voor het Kunstonderwijs 2016-2020 (KUO-Next). 
De kunstenaar helpt in het verbeelden van vraagstukken die niet altijd in woorden te 
vangen zijn. Waar leren in een organisatie vaak ingestoken wordt vanuit de ratio en 
het ‘nut’, weet de kunstenaar je te raken op een ander niveau: je gevoel, dat wat zin 
heeft, je geest. Om zo te weten te komen (of terug te komen bij…) wat werkelijk van 
waarde voor je is, zoals Walter Supèr en Aukje Nauta in dit nummer bepleiten. 
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De brainstorm van de redactie over het thema 
Kunst begon wat traditioneel: acteurs die je 
helpen om met nieuw gedrag te oefenen, 
een schilderij dat je samen maakt en dat 
teamsamenwerking verbeeldt, muziek die 
ontroert en openingen biedt voor een gesprek 
of een ritme dat je samen maakt voor de 
teambinding. Al gauw werd de brainstorm meer 
gelaagd: hoe komt het dat de kunsten effect 
hebben op leren? Hoe werkt dat dan en welke 
betekenis kan het geven? Wanneer is het kunst 
en wanneer is het creativiteit? En wat gebeurt 
er als je de wereld van kunst aan de wereld van 
een (zakelijke) organisatie verbindt? We kwamen 
erachter dat de kunstenaar of creatief ontwerper 
vanuit zijn of haar vak dingen doet die heel veel 
met leren te maken hebben: nader onderzoeken, 
anders kijken, openen van nieuwe perspectieven, 
confronteren en kritisch reflecteren. 

De themagerichte artikelen in dit nummer gaan 
over de kunst of de kunstenaar die bijdraagt aan 
het leren in een organisatie. Maar, hoe zit het 
eigenlijk met het leren van de kunstenaar zelf?
Binnen het hbo-onderwijs volgt ruim vier procent 
van de studenten een opleiding in de kunsten. 
De positie van de afgestudeerde kunstenaars 
is beter is dan die van de gemiddelde hbo-
afgestudeerde. En gelukkig is er ook aandacht 
voor de permanente professionele ontwikkeling 
van de kunstenaar zelf (Arbeidsmarktagenda 
van de culturele sector 2017-2023). Ook 
in deze sector zijn ontwikkelingen als een 
leven lang leren, technologie, innovatie 
en arbeidsmarktbewegingen aan de orde. 
Investeren in mobiliteit, doorstroom, duurzame 
inzetbaarheid en voortdurende professionele 
ontwikkeling zijn ook voor kunstenaars van 
belang. Denk maar eens aan de danser die 
op enig moment een wending aan zijn of haar 
carrière zal moeten geven. Of het risico op 
lichamelijke klachten voor beroepsmusici. Of de 
game- of interactiondesigner, die voortdurend 
wil bijblijven op de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van artificial intelligence.

Volgens Esther Jousma van CultuurWerkt! 
toont onderzoek aan dat cultuurbezoek 
wezenlijk bijdraagt aan de creativiteit, vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Creativiteit stimuleert vindingrijkheid, sociale 
vaardigheden, nieuwe invalshoeken en out-of-
the-boxdenken. In dit themanummer leggen 
meerdere auteurs uit hoe je dit in de praktijk 
handen en voeten kunt geven. Bijvoorbeeld 
in het artikel over de dokter die verlangt naar 
innovatie en een designer inschakelt om 
een nieuw perspectief op zijn wereld toe te 
voegen (van Willem-Jan Renger en Gjilke 
Keuning). Of in het artikel over de Rabobank, 
die met een theatervoorstelling medewerkers 
in hun kracht zet. En in het artikel van de 
politie over hoe de dichter des vaderlands 
het vak van politieman/-vrouw treffend wist 
te verwoorden (van Jan Nap). De artikelen 
leren ons hoe we spelen op het werk kunnen 
gaan zien als essentieel onderdeel van bezield 
leven (Maurice van Dinther en Wendeline 
Thole) en hoe ‘wayfinding’ ons kan helpen om 
organisatieveranderingen door te maken in 
turbulente tijden (Elselien Smit). 

Mocht je na het lezen van deze artikelen 
denken, it’s all in the mind, dan kan het 
interview met Dick Swaab je snel uit deze 
droom helpen. Zowel het maken van als het 
kijken naar kunst leidt niet alleen tot mentale, 
maar ook tot fysieke veranderingen. En dat sluit 
dan weer mooi aan op de visie van Yardena 
Shirit, winnaar van de vakjuryprijs voor beste 
hr-directeur in 2017, die zegt: “Kunst moet 
iets met je doen, en zo is het met leren ook.” 
Kortom: een boordevol themanummer over 
kunst en leren. 

Wij wensen je veel inspiratie, nieuwe 
perspectieven en leesplezier toe!

Olivia Kramers en Cristel van de Ven, 
redactieleden TvOO




