
In deze Tedtalk pleit kunste-
ducator Cindy Foley 
voor een andere aanpak in 
het kunstonderwijs. Volgens 
haar zijn we in kunstedu-
catie te veel gericht op 
het aanleren van concrete 
zaken zoals kunstbegrippen, 
beeldende aspecten en feiten 
uit kunstgeschiedenis. We 
doceren voornamelijk zaken 
die we achteraf goed kunnen 
toetsen. Foley stelt voor le-
renden te leren denken en 
werken zoals kunstenaars 
dat doen. Kunstenaars zijn 
nieuwsgierig, stellen vragen 
en spelen. Zij voelen zich 
comfortabel met het niet 
weten en accepteren de 

onwetendheid als onderdeel 
van het proces. Kunstenaars 
zijn mensen die het aand-
urven ideeën te hebben. Ze 
spelen met materiaal om 
tot ideeën te komen of ze 
spelen met ideeën om te 
ontdekken welk materiaal 
of medium nodig is het idee 
te verwezenlijken. Bovendien 
doen kunstenaars transdis-
ciplinair onderzoek; het prin-
cipe waarbij disciplines zoals 
kunst, wiskunde en scien-
ce, in dienst staan van het 
onderzoek en het proces met 
als doel het realiseren van 
het idee. Samengevat, in 
creativiteit zit de potentie 
van ideeën. Kunnen we in de 

“Teaching art or teaching how to think like an artist?” 
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toekomst op deze wijze centra 
voor ideeën creëren?  

Volgens Foley pakken kunst-
docenten hun lessen verkeerd 
aan. Veel kunst- 
docenten transformeren hun 
geweldige ideeën tot kant en 
klare lessen. In dit geval is de 
rol van de lerenden die van 
docent-assistent. Ze werken 
voornamelijk de ideeën uit 
van de docent. De leren-
den nemen daardoor een se-
cundaire plaats in het leerpro-
ces in. Foley stelt voor in de 
toekomst lerenden meer zelf-
controle te geven op het 
leren. De kunstdocent moet 
daarbij het hebben van idee-

en faciliteren. Dit betekent dat 
je als docent minder controle 
hebt en vanzelfsprekend 
meer onzekerheid toelaat.  
De overtuiging  ‘don’t kill art’ 
moet wat Foley betreft 
veranderen in de overtuiging 
‘don’t kill the ideas’.   

Dit spreekt mij aan omdat ik 
mij ook schuldig heb gemaakt 
aan het dichttimmeren van 
lessenseries. Weliswaar met 
alle goede bedoelingen. 
Echter overtuigt dit betoog mij 
ervan dat ik het hebben van 
ideeën vooral bij de leerlingen 
moet neerleggen.   
Cindy Foley  


