Om nooit te vergeten
Dinsdag 14 november 2017
Workshop kunstproject Dementie

Inhoud
• Wie ben ik en waarom dit verhaal?
• Inhoud van het dementieproject
• Verbinding van het project met de H/V
afdeling en maatschappelijke kwesties
• Wat heeft het project opgeleverd?
• Ervaringen van leerlingen
• Vaardigheden + competenties
• Foto’s expositie

Wie ben ik en waarom dit verhaal?

• Marjan Offerman-Wester
• Docent Beeldende Vorming op het Pius X-College in Bladel (+ docent CKV, Kua en
Coördinator Internationalisering)
• Gedreven om het Kunstonderwijs te blijven vernieuwen
• Kijkend naar heden en naar de toekomst voor wat betreft het inhoudelijke deel
van het vak als ook het vaktechnische deel (middelen, materiaal, technieken)
• Wij zien een mogelijkheid om een geslaagd en zeer leerzaam project toe te lichten
en onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.
• Het is een goed om te delen hoe leerlingen leren; hieronder verstaan wij niet
alleen lesstof maar veel meer ook de ervaring, beleving en de vaardigheden die
hierbij een rol spelen.

Inhoud dementieproject

• Vraag vanuit gemeente om leerlingen te betrekken in het kader van een
dementievriendelijke gemeente
• Kunst als middel om kennis te delen en taboes te doorbreken
• Bepalen welke groep van leerlingen gaan deelnemen aan het project
• Uitdenken van de opbouw project i.s.m. met gemeente, zorginstellingen en
cultuurcoach
• Start van het project d.m.v. het toneelstuk van De Eenakter: “Het leven in
drie dagdelen” en de film “Still Alice”.
• Verdere oriëntatie door de leerlingen
Dementie heb je niet alleen 6.53

Trailer Still Alice 2.21

Inhoud dementieproject
• Interview vragen opstellen met begeleiding van hulpverleners vanuit
diverse instanties (thuiszorg, verplegers verpleeghuis Floriaan,
hulpverleners)
• Interview houden en uitwerken, portretfoto maken
• Ideeën verzamelen voor eindwerkstuk door leerlingen
• 2D/ 3D eindwerkstuk maken, materiaalkeuze = vrij
• Nadenken over hoe te presenteren
• Welke begeleidende tekst
• + Welke titel krijgt het eindwerkstuk?

Van leerlingen werd verwacht
• Een zeer actieve houding
• Zelf initiatieven nemen
• Verantwoordelijkheid nemen voor eigen
proces
• Zelfstandig werken
• Tussentijds reflecteren op eigen proces
• De docenten moesten tijdens het project
intensief begeleiden en interventies doen
waar nodig.

Verbinding van het project met de H/V afdeling +
behandelen maatschappelijke kwesties in de school

• Een van de doelstellingen is te zoeken naar manieren
om de buitenwereld de school binnen te halen.
• Voorbeelden zijn:
- PWS: mogelijkheid tot stage lopen
- LOB: Er wordt gekeken in hoeverre beroepsbeoefenaars,
vervolgopleidingen binnenshuis kunnen worden gehaald ter
voorbereiding op de vervolgopleiding.
- Dementieproject: een steeds groter wordende maatschappelijke kwestie
wordt onder de aandacht gebracht bij jongeren. De betrokkenheid
van leerlingen wordt hierbij aangesproken en de leerlingen zetten
hun ervaringen om in een beeldend werk.

Wat heeft het project opgeleverd?

• Samenwerking met meerdere instanties
• Nieuwe vaardigheden
• Competenties die niet zozeer resultaat gericht zijn
• Ervaringen vanuit de leerlingen
• Grotere bewustwording en inzicht bij direct betrokkenen
en de mensen om hen heen (leerlingen, familie,
vrienden, docenten) over de ziekte dementie en de vaak
grote onwetendheid
• Bekendheid voor ons vak, de school in de gemeenschap
• Hele mooie expositie en een naslagwerk waar leerlingen
en hun docenten trots op zijn!
• Buitenwereld de school binnenhalen en
maatschappelijke kwesties onderdeel te laten zijn van
het curriculum.

Ervaringen van leerlingen
Teksten uit het boekje van:
• Lieke van den Corput
• Maartje van Eck
• Narapan Kamonboom

Vaardigheden

• Naast het werken in een proces en het maken van
een eindwerkstuk hebben leerlingen tal van
competenties en vaardigheden opgedaan
• Deze vaardigheden en competenties zijn tevens
kernwaarden binnen het vak Beeldende Vorming
en maken deel uit van de 21st Century Skills
• Voorbeelden zijn: Interpersoonlijke en
intrapersoonlijke vaardigheden; dat zijn
vaardigheden in communiceren en zelfsturing
• Inzicht in je eigen motivatie en die van anderen en
de bereidheid om te experimenteren en te leren
van je fouten. Doorzettingsvermogen tijdens
lastige momenten tijdens het proces.

Vaardigheden

• Communiceren en jezelf uitdrukken, waarbij je kijkt naar
de wereld om je heen
• Waarnemen en observeren; het is belangrijk om op een
open manier te kijken, zonder veel vooroordelen. Je leert
het verschil tussen observeren en je eigen mening
hebben. Ook leer je stereotypen doorzien
• Voorstellingsvermogen; dit helpt om in actie te komen
op een bepaalde manier en om oplossingen te bedenken
• Creatief denken, dat is divergent denken ofwel heel veel
goede antwoorden of mogelijkheden bedenken voor een
bepaald probleem. Einstein zei hierover: “Logica brengt
je van A naar B, verbeelding brengt je overal”.

Vaardigheden

• Reflecteren; tijdens het proces ben je vaak aan het
evalueren, omdat je over je project nadenkt, wat je
ermee wilt uitdrukken, over wat goed gaat en wat niet
en hoe dat komt en vooral hoe je het nog beter kunt
doen om het project te laten slagen.
• Procesmatig werken; het werken in een proces
waarbij je feedback krijgt en dan weer bij moet sturen
om een goed product te krijgen. In dit proces leer je
dus samen te werken met anderen
• “Diegenen die deze vaardigheden machtig zijn, zijn
degenen die de nieuwe antwoorden kunnen geven
die we nodig hebben in de toekomst”.

Foto’s expositie

Bedankt voor jullie aandacht!
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