
Onderwijs (e)en kunst?!   Goede maatjes   

 

Het zou mij niet gebeuren. 

Een burn-out.       

Ik vond het vaak iets vaags 

met mensen die ik niet 

kon volgen. Tot ik om me 

heen de ene na de andere 

kennis om zag vallen. Tot 

ik zelf thuis kwam te 

zitten; mijn hoofd voorbij 

gehold en mijn lijf 

uitgehold. Mijn 

leidinggevenden konden - 

of wilden? - míj niet meer 

volgen....ik herkende 

mezelf niet meer... 

 

 

 

Als leerkracht heb ik me gespecialiseerd tot vakleerkracht beeldend. Mijn passie, 

verbeelden van wat mensen beweegt, combineert prachtig met het zíén van de 

kinderen en hen laten maken wat zíj zien en wat hén beweegt. Aangezien 

vakleerkracht beeldend -in mijn ogen geheel ten onrecht - een uitstervend vak is 

heb ik me in mijn vrijetijd verder ontwikkeld. Lesvoorbeelden maken, vakliteratuur 

lezen en netwerken, een wél werkbare methode ontwikkeld, excursies uitvogelen 

en les geven in mijn atelier om al mijn activiteiten en website te kunnen 

bekostigen. Aan schilderen kwam ik eigenlijk niet toe. 

 

Opgebrand dus. 

Ontspannen was de remedie.  

En toch lukte het me niet om wát dan ook maar op te pakken.                                                    

Zelfs mijn kwasten niet. 

De zin was weg. 

De energie moest opgebouwd. 

 

Musea zijn een ontspanning voor de mens. Dat is overigens afhankelijk van wélk 

mens. Ik neem aan dat een conservator daar anders over denkt dan een suppoost 

14 vertical positions; from who’s eye? 



of een bezoeker. 

Afijn. Als leerkracht met een burn-out leek het mij een heerlijke ontspanning. Als 

kunstenaar werd ik enorm geïnspireerd. 

 

In More In Gorssel hangt momenteel werk van Euan Uglow. 'Wat maakt een 

onderwerp zo geweldig om te zien? Dat probeert hij te achterhalen en dan het 

gevoel ook op het platte vlak te krijgen' (1) Zijn manier van kijken naar de 

waarneming probeert hij vanuit de wetenschap te benaderen. Het werk  

nude-12-vertical-positions-from-the-eye 

uit 1967 verbeeldde wat ik voel bij passend onderwijs. 

In een zo natuurgetrouw vastleggen van datgene wat hij waarneemt gaat hij tot 

het uiterste. Hij schildert de mens bijvoorbeeld niet naar wat hij ziet maar naar 

wat hij meet en gaat daarin heel ver. Een loodlijn en verticale draad volstaan 

allang niet meer wanneer hij aan bovenstaand kunstwerk begint. 'Om de mens zo 

goed mogelijk weer te geven perfectioneerde hij de methode door in zijn atelier 

en ook op doek streepjes te zetten, rasters te maken en andere geometrische 

patronen te tekenen. Alles om maar houvast te hebben. Om die ongrijpbare 

werkelijkheid zo grijpbaar mogelijk te maken.' (2) 

Hij ging zelfs zover dat hij bij bovengenoemd schilderij de optische vertekening 

tegen wou gaan. 'Daarvoor zette hij een model op een podium en maakte hij een 

voor zichzelf een in hoogte verstelbaar platform, zodat hij elk lichaamsdeel, van 

top tot teen, recht van voren kon bekijken en schilderen. Het klinkt als een briljant 

idee maar het resultaat was heel anders dan Uglow had voorzien. Ook nu trad er 

een vertekening op, want hij moest het stuk board waarop hij werkte gaandeweg 

verlengen omdat de geschilderde versie van de vrouw er niet op bleek te passen. 

Ze werd meer dan levensgroot. Is dat erg? Nou nee, want het is een geweldig 

schilderij.' (3) De schilder had tijdens het proces het doek moeten verlengen. Het 

oorspronkelijke raamwerk paste niet meer. 

Hoe zien wij de mens? Hoe willen wij het kind in de maatschappij neerzetten? 

Onderwijskundig kunnen we een kind niet in een passend model gieten en de 

rekenkundige benadering van passend onderwijs kan vaak niet snel en individueel 

bijgelapt worden. 

 

Een voorbeeld dichterbij mijn vak als leerkracht. 

Lijm is te koop in grote flessen en kleine potjes. Rekenkundig is het voordelig grote 

potten in te slaan.  

Als vakleerkracht in een multifunctioneel lokaal zijn lijmpotten vaak zoek of leeg 

wanneer ik mijn les wil starten.  

Het is handig voor de zekerheid vooraf naar een winkel in de buurt te gaan 

wanneer ik toch in de stad ben. De lijmpotten daar zijn bovendien veel 

https://artuk.org/discover/artworks/nude-12-vertical-positions-from-the-eye-66741/search/actor:uglow-euan-19322000/page/1/view_as/grid


goedkoper.  

Contracten met de groothandel leveren rekenkundig grote voordelen. Niet voor 

mij in mijn lessituatie. Het budget zetten leidinggevenden vast aan de 

groothandel. Ik moet dan toch maar proberen alle lijmpotten te vinden. Ik loop 

van hot naar her. Probeer lijmresten uit potten te halen wanneer ik ze heb 

gevonden en blijkt dat doppen niet dicht zijn gedraaid. Ik vul de potten en zet ze 

weer netjes op hun plek. Dit kost me meerdere uren op jaarbasis. Rekenkundig 

zijn deze uren niet te verantwoorden. Ze bestaan theoretisch niet. De praktijk is 

weerbarstig. Een volgende week begint de klus opnieuw. Collega's hebben door 

werkdruk geen tijd hiervoor maar wel vaak lijm nodig. Absoluut niet in mijn 

voordeel. Dit geeft aan dat grote lijmpotten inkopen bij de groothandel en 

gebruikt in een multifunctioneel lokaal gemeten met de menselijke maat vele 

malen duurder zijn. 

 

Maatvoering moet in afstemming worden gerealiseerd. En met welke maat meten 

we dan? De menselijke of de rekenkundige maat? En hoe meten we dan een kind? 

 

Het metrieke stelsel is door veel wetenschappers tijdens een - vermoed ik - 

langdurig op elkaar afstemmen tot een keiharde wetmatige maat bepaald. 

Langs deze lat worden vele geschillen beslecht. 

Methodes en schema’s zijn gebaseerd op rekenkundige maten. 

Zijn menselijke zaken als onderwijs en zorg ook langs deze lat te leggen en in een 

veralgemeniseerd kader te plaatsen? Welke maat is de goede voor het onderwijs? 

 

Ik pleit voor meer tijd om de maatvoering van passend onderwijs op elkaar af te 

stemmen in een gelijkwaardige dialoog. Met de mensen om wie het gaat. 

Kinderen, ouders, leidinggevenden én bestuurders. Tijd voor de (vak)leerkrachten 

die serieus worden genomen vanuit hún ervaringen en expertise. Realiseer dat die 

dagelijks met andere zaken bezigzijn en dus extra tijd nodig hebben. 

Leg top-down beslissingen uit of durf deze ter discussie open te breken. Voorkom 

eindeloze bijeenkomsten waarbij emoties een gesprek in de weg staan door een 

goed voorbereide en tijdig gedeelde agenda.  Creëer afstemming op redelijke 

momenten met oog voor álle partijen om samen te kunnen zien waar de mens, 

het kind, het best bij is gebaat. 

Wanneer beide maten matchen heb je volgens mij optimaal functionerend 

onderwijs. 
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