
METHODIEK ACTIEVE KUNST- EN ERFGOEDEDUCATIE - MOOSS VZW 
 
Mooss	bestaat	meer	dan	vijfendertig	jaar	en	heeft	 in	die	tijd	een	heel	uitgebreide	praktijk	opgebouwd	
als	bemiddelaar	 tussen	kunst	 en	erfgoed	aan	de	ene	kant	en	kinderen,	 jongeren	en	hun	begeleiders	
aan	de	andere	kant.	De	organisatie	maakt	hiervoor	gebruik	van	een	methodiek	onderbouwd	door	vijf	
bekende	theorieën:	

• De	constructivistische	educatietheorie	volgens	George	Hein	
• De	flowtheorie	van	Mihaly	Csikszentmihalyi	
• Het	ervaringsleren	volgens	David	Kolb	
• De	meervoudige	intelligenties	van	Howard	Gardner	
• De	cognitieve	ontwikkeling	van	esthetische	appreciatie	volgens	Michael	Parsons	

	
Deze	 theorieën	 vormen	 een	 rijke	bron	 van	 inspiratie	 om	 een	 praktijk	 te	 ontwikkelen	 waarin	 meer	
rekening	wordt	 gehouden	met	het	publiek:	deelnemers	aan	een	workshop	of	 festival,	bezoekers	van	
een	museum	of	monument,	kijkers/luisteraars	in	schouwburgen	en	cinema’s.		
	
Wat	Mooss	precies	uit	deze	theorieën	onthoudt	en	meeneemt	naar	de	praktijk	hebben	we	samengevat	
in	een	aantal	theoretische	vuistregels:		

• De	 deelnemer	 staat	 centraal:	 zijn	 uitgangspositie,	 interesses	 en	 leervoorkeuren	 geven	 het	
leerproces	vorm.	

• De	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 leerproces	 wordt	 gedeeld	 door	 de	 deelnemer	 en	 de	
begeleider.	

• Het	 leerproces	 is	 bijgevolg	 niet	 vrijblijvend,	 maar	 beoogt	 wel	 degelijk	 ontwikkeling	 van	 de	
kennis,	 de	 houding	 en	 de	 vaardigheden	 van	 de	 deelnemers:	 de	 begeleider	 stelt	 doelen	 en	
structureert	 het	 proces,	 maar	 beide	 kunnen	 op	 heel	 verschillende	 en	 persoonlijke	 manieren	
door	de	deelnemer	worden	ingevuld.	

• De	voorwaarden	voor	flow	vormen	een	uitstekende	leidraad:	de	aandacht	trekken,	openheid	en	
feedback,	aanknopingspunten,	doelen	en	regels,	afstemming	van	vaardigheden	en	uitdagingen,	
een	veilige	en	comfortabele	leeromgeving.	Zowel	feedback	als	doelen	en	regels	zijn	daarbij	niet	
alleen	bedoeld	voor	de	specifieke	taak	waarmee	de	deelnemer	zich	bezighoudt	(een	kunstwerk	
interpreteren,	 een	 ritme	 creëren	 en	 spelen,	 …),	 maar	 ook	 ter	 bevestiging	 van	 persoonlijke	
invullingen.	

• Variëren	 is	noodzakelijk	om	het	 leren	van	verschillende	deelnemers	 kwalitatief	 te	begeleiden:	
het	soort	 informatie,	de	manier	om	 informatie	 te	verwerken,	de	manier	om	 je	uit	 te	drukken,	
referentiekaders,	niveauverschillen.	

• Actief/passief:	een	leerproces	is	altijd	actief,	ook	als	je	minder	lijkt	te	doen.	Denken,	voelen	en	
doen	gaan	idealiter	hand	in	hand	bij	kunsteducatie.	

• Binnen	kunsteducatie	is	het	goed	om	oog	te	hebben	voor	zowel	cognitieve,	emotionele,	sociale	
als	 technische	 componenten	binnen	het	 leerproces.	 In	een	 constructivistisch	kader	 kunnen	 ze	
allemaal	bijdragen	tot	een	creatief	proces	waarin	de	deelnemer	zijn	grenzen	aftast.	

• Deze	uitgangspunten	maken	een	inclusieve	werking	mogelijk.	
	
	
	
	 	



	
De	drie	basisvoorwaarden	voor	een	stimulerende	leeromgeving	
Als	we	willen	dat	 kinderen,	 jongeren	 en	hun	begeleiders	 hun	 eigen	 leerproces	 actief	 en	 creatief	mee	
vormgeven,	 dan	 is	 een	 comfortabele	 en	 stimulerende	 leeromgeving	 een	 must.	 Een	 dergelijke	
leeromgeving	is	gebaseerd	op	een	constant	uitgebalanceerde	verhouding	tussen	drie	basisvoorwaarden:	
veiligheid,	vrijheid	en	uitdaging.		
	
De	vijf	instrumenten	om	de	basisvoorwaarden	te	realiseren	
Om	een	evenwichtige,	veilige,	vrije	en	uitdagende	leeromgeving	te	installeren	en	in	stand	te	houden	kan	
je	 als	 begeleider	 van	 een	 kunsteducatieve	 activiteit	 gebruik	 maken	 van	 de	 vijf	 instrumenten	
bekrachtiging,	model-leren,	 inzicht,	structuur	en	variatie.	Door	middel	van	deze	vijf	instrumenten	kun	
je	 de	 deelnemers	 begeleiden	 in	 hun	 leerproces	 en	 samen	 naar	 je	 doelstelling	 toewerken	 (cf.	
constructivisme)	 en	 proberen	 om	 een	 flowervaring	 mogelijk	 te	 maken	 (cf.	 flowtheorie).	 Je	 kunt	 de	
instrumenten	zowel	tijdens	je	voorbereiding	als	tijdens	de	activiteit	gebruiken,	en	ze	hebben	zowel	met	
inhoud	als	met	vorm	en	structuur	van	de	activiteit	 te	maken,	als	met	de	manier	waarop	 je	een	groep	
begeleidt,	en	de	verschillende	individuen	binnen	een	groep.		
Ook	wanneer	er	geen	fysieke	begeleider	aanwezig	is,	maar	het	publiek	met	een	kunsteducatief	product	
aan	 de	 slag	 gaat,	 zijn	 de	 instrumenten	 zeer	 bruikbaar	 om	 het	 product	 zo	 te	 ontwikkelen	 dat	 het	 de	
gebruikers	stimuleert	om	hun	eigen	leren	in	handen	te	nemen.	
	
Diversifiëren	en	flexibiliteit	
Omdat	we	ervan	uitgaan	dat	mensen	hun	leren	zelf	(mee)	vormgeven	en	hun	eigen	noden,	interesses,	
ontwikkelingsniveau,	 voorkeuren,	 sterke	 en	 zwakke	 punten	 daarin	 hebben,	 gaat	 het	 niet	 op	 om	 voor	
elke	activiteit,	voor	iedere	groep	en	voor	elke	deelnemer	die	je	begeleidt,	telkens	dezelfde	trucjes	boven	
te	 halen,	 de	 instrumenten	 op	 dezelfde	 manier	 te	 gebruiken,	 een	 gelijkaardige	 leeromgeving	 te	
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scheppen.	In	functie	van	de	groep	en	van	de	individuele	deelnemer	zul	je	de	situatie	moeten	aanpassen	
en	de	instrumenten	anders	hanteren.	Diversifiëren	en	flexibiliteit	zijn	daarbij	sleutelwoorden.		
	
Door	 te	diversifiëren	 kun	 je	 voor	 alle	 aspecten	 van	 je	 activiteit	 of	 product	 (de	 inhoud,	 de	 vorm,	 de	
structuur,	 jouw	 houding	 en	 aanpak)	 verschillende	 niveaus	 voorzien	 en	 zo	 deelnemers	 met	
uiteenlopende	achtergronden	en	mogelijkheden	zinvolle	leerkansen	bieden.		
Diversifiëring	werk	 je	 in	 principe	 volledig	 op	 voorhand	 uit	 in	 je	 voorbereiding	 (om	dan	 toe	 te	 passen	
tijdens	 je	activiteit).	Het	 is	echter	onmogelijk	om	alles	 te	voorzien	en	dat	 is	waar	 flexibiliteit	bij	 komt	
kijken.	 Diversifiëren	 is	 gericht	 op	 het	 aanpassen	 van	 de	 kunsteducatieve	 activiteit	 of	 product	 aan	 de	
verschillende	 individuen	 binnen	 een	 groep:	 het	 gaat	 over	 de	 noden	 van	 de	 deelnemer.	 Flexibiliteit	 is	
echter	 iets	wat	 zich	 situeert	op	 het	 niveau	 van	 de	 begeleider:	 het	 gaat	om	het	vermogen	 om	 los	 te	
laten.	 De	 begeleider	moet	 flexibel	 zijn	 en	 op	 het	 moment	 zelf	 zijn	 voorbereiding	 kunnen	 en	 durven	
loslaten	(ook	al	is	die	divers	en	gevarieerd)	en	het	roer	volledig	omgooien,	wanneer	de	situatie	daarom	
vraagt.	Flexibiliteit	gaat	over	het	kunnen	omgaan	met	onvoorziene	situaties.		
	
 


