Kwaliteitsvolle Interacties
Expressie
De muzisch-creatieve hefboom

De taal, of beter de ‘talen’ van het muzische zijn universeel. Wat nodig is om die te ontwikkelen, blijkt
verrassend simpel: een open, authentieke en stimulerende houding van een professional die zorgt voor
een pak prikkels en vooral het proces van expressie en creativiteit benadrukt. Iemand die de kunstwereld
kan binnenbrengen als inspiratie. Iemand die de veilige leef- en leeromgeving kan scheppen om vrijheid
van handelen te creëren.
Dat het muzische vele ‘talen’ heeft, biedt een boeiend aantal voordelen voor het begeleiden van
kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld, al te bevooroordeeld, als ‘taal-arm’ worden beschouwd. Het
muzische als belangrijke hefboom tegen sociale uitsluiting. Tegelijk heeft deze hefboom vele mogelijke
linken met de andere: taal uitlokken, denken en onderzoeken inbrengen, reflectie stimuleren en onder
woorden brengen, …

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

1 – Speelse expressie ernstig nemen: veiligheid, vrijheid, véle talen

Koen Crul is verbonden aan de VIVES-hogeschool campus Brugge als docent muzische vorming.
Zijn missie: vanuit ervaringen in de kunsteducatie en het (figuren)theater de kwaliteit van muzische
vorming in het onderwijs versterken. Hij schreef het boek “Zeppelin. Didactiek voor muzische
vorming” (Pelckmans Pro, 2014). Bij het schrijven van deze publicatie werkt hij aan een nieuw boek,
“De Kleine Zeppelin”1, gericht op kleuteronderwijs. Crul was bereid om voor het project ‘Kleine
Kinderen, Grote Kansen’ enkele hoofdlijnen mee te geven wat voor hem muzische vorming inhoudt
en hoe het voor àlle kinderen nieuwe talen kan openen.

Veiligheid en vrijheid
Muzische vorming bestaat voor mij uit twee elementen
- zich authentiek uitdrukken in drama, dans, beeld en muziek;
- kennismaken met de boeiende wereld van de kunsten.
Beide elementen versterken elkaar. Expressie heeft veel mogelijkheden voor kinderen om zich
authentiek uit te drukken. Je komt makkelijker tot creativiteit en expressie wanneer je goed in je vel
zit (link met hefboom ‘warme relaties’ en ‘welbevinden’). We noemen dit ‘veiligheid’. Als leerkracht
vang je hier best de signalen van op, neem je eventuele stress weg en zorg je voor een veilige
omgeving. Authentieke expressie is vaak kwetsbaar, daarom moet je het omarmen met een veilig
klimaat, moet je de drempels om tot creativiteit en expressie te komen, verlagen.
‘Vrijheid’ is de ruimte krijgen om je uit te drukken en je eigen ding te doen, bijvoorbeeld: paarden
mogen blauw zijn. De inhoud van de (authentieke) expressie van kinderen is in se goed, mits zij in de
vormgeving ook leren rekening houden met de anderen. Als leerkracht moet je hier respectvol mee
omgaan. Het gaat niet over het product op zich – we moeten het resultaat van de expressie niet
ontkennen – maar het interessante zit hem in het proces. Er mogen in dat proces voldoende
uitdagingen zijn. Kinderen kunnen meer dan we op het eerste zicht denken.
Diverse ‘talen’
In het muzische zijn er vele talen, vb. beeld, drama, dans, muziek, … En dat zijn universele talen die
kinderen ook spontaan ontdekken. Daarin schuilt ook een sterke kracht: ieder heeft het in zich om
connectie te hebben met één of meerdere van die talen. Kinderen die in hun thuisomgeving
contexten rond één of meerdere van die talen krijgen aangeboden, zijn al aan een eigen
proces/zoektocht begonnen. Wij hebben de neiging om kinderen die verbaal niet sterk staan of thuis
niet talig gestimuleerd worden, ‘taal-arm’ te noemen. In die zin zou je dan ook moeten spreken over
‘beeld-arm’, ‘muziek-arm’, ‘bewegings-arm’. Wij in het Westen zijn bijvoorbeeld ‘lichaams-armer’
dan andere culturele contexten, maar vinden die ‘talige’ taal zo belangrijk. Maar het is krachtiger om
vanuit ‘potenties’ en ‘talenten’ te spreken, zoals Luk Dewulf doet (zie (talentgerichte benadering’ bij
hefboom ‘Warme Relaties’).
1

De illustratie die in deze tekst is gebruikt, komt uit het nieuwe boek.
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Expressie kan uit de kinderen zelf komen (zelfsturend) of van de leerkracht (gestuurd, gecoacht,
geleid om veel interactie uit te lokken). Expressie kan dus op verschillende manieren ontstaan. Een
sleutel is werken met ‘open opdrachten’ en dit vormt de essentie van het muzische: opdrachten die
prikkelen, goesting geven. Die kunnen via diverse domeinen ingevuld worden, zowel in beeld,
drama, dans, muziek en media. ‘Open opdrachten’ lokken creativiteit uit en staan tegenover de
gesloten opdrachten waar weinig ruimte is voor eigen invulling. Creatief dansen is iets helemaal
anders dan ‘een dansje aanleren’.
Vijf functies

De voorbeeldfunctie binnen expressie is cruciaal: als leerkracht zélf tot expressie komen,
zelf creatief zijn! Dit is levenslang leren. Je kunt je eigen creatief proces met de kinderen
delen, hoe je er zelf over hebt nagedacht. Je kan dit proces versterken door
partnerschappen aan te gaan, met ouders, het cultureel centrum … Je moet dus als
leerkracht goed in je vel zitten om kinderen expressief te prikkelen en positief in te spelen
op hun expressie.

De leerkracht heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Dat bestaat uit
•
•
•
•
•

muzisch enthousiasme: oprecht nieuwsgierig zijn, een open houding aannemen, echtheid,
overal mogelijkheden zien om jezelf uit te drukken …
creativiteit: je eigen verbeelding aanspreken, nieuwe oplossingen bedenken, dingen eens
anders aanpakken, je creatieve vermogens verfijnen …
een hart voor kunst: kunnen genieten van muziek, beeld, beweging, … een taal hebben om
over kunst te communiceren …
eigen expressie: zichzelf authentiek muzisch uiten, weten hoe je krachtig kan uitdrukken
door gebruik te maken van de bouwstenen van dans, drama, muziek en beeld,
muzische vaardigheden: nieuwe technieken ontdekken, technisch sterk staan in de
domeinen: improviseren, tekenen, muziek maken, zingen, verhalen verzinnen …

Tot slot
Deze muzisch-creatieve-expressieve hefboom heeft vele mogelijke linken met de andere
hefbomen: taal uitlokken (kinderen laten vertellen over het proces, wat ze doen/zien), het denken en
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onderzoeken binnenbrengen (‘wat betekent dat voor jou? wat denk je daar nu bij? en wat zegt het
over van de kunstenaar zelf? …’), reflecteren op het werk van kinderen (foto’s, beeldend werk …),
hen erover laten communiceren (bijv. samen met de ouders) …
Hoe kunnen we dit als professional bij resp. kinderen en studenten uitlokken? Werken aan expressie
vraagt tijd. Kinderen en studenten moeten zélf het belang ervan ondervinden en ervaren: ‘geraakt
worden’ door kunst, samenwerkend leren, coaching, met reflectie eraan gekoppeld.
2 – Het muzisch-creatieve-expressieve: focus op het proces

Sebastiaan Winkeler van ‘Sapperlootjes’2 deed de leden van het Lerend Netwerk aan den lijve
ondervinden hoe deze hefboom een groep in beweging kan krijgen. Niet evident om dit in woorden
weer te geven. Kernideeën die Winkeler ons meegaf:
1 - Bij een muzische activiteit vraag je bij kinderen eerder naar het proces en hoe dat verlopen is dan
te oordelen over het (eind)product. Kinderen hebben dikwijls de vraag “Is het mooi?”. Speel die
vraag gewoon terug en laat het kind vertellen.
2 – Zet in op groeigerichte procesfeedback (mindset). Geef feedback op het proces, de moeite, de
focus van het kind. Niet op het resultaat. “Wat ben jij hard aan het schilderen” “Hoe heb je dit stukje
gemaakt?” Dit kan zowel verbaal als non-verbaal. Reik extra materiaal aan, zonder iets te zeggen.
Vraag hen of ze nog iets nodig hebben.
3 – Er zijn verschillende manieren om creatief denken aan te wakkeren. Gebruik technieken zoals
divergent denken, flexibel denken, associëren, combineren … om je opdrachten op voorhand goed
te bepalen. Kijk en observeer goed waar het kind nood heeft aan een nieuwe impuls en maak
gebruik van de creatieve denkcapaciteiten van het kind.
4 – Probeer de kinderen in de ‘flow’ te krijgen. In deze fase is het kind volledig in focus met zijn
proces. Dat wil zeggen dat de uitdaging groot genoeg is voor de vaardigheden die het kind al bezit.
Dit is bij elk kind anders. Daarom is het belangrijk goed te observeren en de uitdaging te verhogen
als het aangereikte te eenvoudig is voor het kind. Dit kan met een eenvoudige vraag, of andere
materialen te geven.
5 – Vergeet in al je observatiewerk, vragen stellen … niet te genieten van hetgeen rondom je
gebeurt: de verwondering van de kinderen, het uitwisselen van ideeën, ontdekkingen en technieken
onder elkaar én met de begeleider.
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zie http://sapperlootjes.be/home/contact.html. Lerend Netwerk, 18 januari 2018
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