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1. Inleiding 
Ik wil voor mezelf inzichtelijk en hanteerbaar maken hoe ik werk als kunstenaar en hoe in het 

algemeen het beeldend proces plaats vindt. Ik denk dat het van belang is voor mij als kunstenaar en 

als docent goed te weten op welke mogelijke manieren er een verband is tussen ideevorming, maken 

en reflecteren. Inzicht in dat verband kan me helpen in de wijze waarop ik zelf werk in mijn 

kunstenaarspraktijk maar ook in de wijze waarop andere kunstenaars werken zodat ik als docent 

anderen kan helpen in hun beeldend proces. Ik weet dat er grote verschillen zijn waarop een ieder 

werkt. Zo start ik het beeldend proces door diverse bronnen te bestuderen, ideeën te bedenken, te 

verzamelen en te schrijven. Ik ben me daarbij heel bewust van alles wat ik onderneem en uitvoer. 

Tijdens het creërende proces ben ik  beelden aan het scheppen waar ik dan weer op reflecteer. Zo 

heeft  iedereen een eigen methode met in meer of mindere mate bewuste en onbewuste activiteiten 

die bij de handeling van het maken en het denken horen.  

In dit onderzoek wil ik greep krijgen op dit proces. Het kan me zelf verder helpen in de verdieping van 

mijn beeldend werk maar eveneens middelen verschaffen om anderen te helpen inzicht te geven in 

hun werkwijze. 

2. Doelstelling: Wat wil ik bereiken met 

het onderzoek? 
Ik wil met dit onderzoek beschrijven en analyseren hoe het beeldend proces plaats vindt. Hoe de 

balans is tussen ideevorming, verzamelen, maken, verzamelen en reflecteren. Welke rol  denken en 

maken hebben  in het beeldend proces. 

Ik kies voor een schematisch model. Dit model maakt het me mogelijk visueel te maken hoe een 

beeldend kunstenaar (= iemand die beeldend bezig is) is te typeren.  Deze methode moet het me 

mogelijk  maken verschillen te ontdekken in de werkwijzen die men hanteert.   Deze kennis  over hoe 

men werkt  kan vervolgens  worden ingezet of uitgebuit in de praktijk. Het geeft handsvaten voor de 

terugkoppeling en reflectie bij de bespreking van iemands beeldend werk om op die manier het werk 

zelf en de werkwijze te verdiepen.  Omdat kunstenaars vooral visueel ingestelde mensen zijn kies ik 

voor een visueel inzichtelijk schema. 

Doelgroep: Kunstacademie studenten en Kunstenaars 

Doel: Visueel reflectiemodel voor de kunstenaar over handeling van het maken en denken in het 

beeldend proces.  

3.Probleemstelling: de centrale 

vraagstelling van het onderzoek 
Welke balans bestaat er tussen theorie en praktijk bij het proces van de kunstenaar* en hoe maak ik 

die balans toepasbaar voor de kunstacademiestudent en docent? 

*: Kunstacademiestudenten docentenopleiding jaar 4 aan de HKU leerjaar 2011-2012  
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4. Deelvragen  
Ik heb uit de probleemstelling de volgende deelvragen geformuleerd: 

- Wat is mijn definitie van theorie en intuïtie(praktijk) en waar komen ze voor in mijn beeldend 

proces? 

- Op welke manieren kan theorie worden gebruikt in het beeldend proces van de kunstenaar? 

- Op welke manieren kan intuïtie worden gebruikt in het beeldend proces van de kunstenaar? 

- Welke rol speelt reflectie bij het werken met theorie en intuïtie in het beeldend proces van de 

kunstenaar? 

- Op welke verschillende manieren ontstaat er een balans tussen theorie en praktijk in het 

beeldend proces van de kunstenaar? 

- Hoe maak ik de wisselwerking tussen theorie en praktijk bruikbaar voor andere kunstenaars? 

Hoe zet ik de gevonden informatie om in toepasbaar “gereedschap” en wat levert die 

gereedschap op?  

5. Opzet scriptie 
In deze scriptie probeer ik de verschillende begrippen te bespreken die in het beeldend proces van 

toepassing zijn. Ik ga in op theorie, denken, handeling van het maken, intuïtie, experiment en 

reflectie. 

In de vorm van het beantwoorden van deelvragen zijn de paragrafen 7.1 tot en met 7.4 opgezet. 

Ik beschrijf een aantal definities met betrekking tot deze concepten en betrek daarbij mijn eigen 

beeldend proces. 

Een paar voorbeelden van de wijze waarop bij bepaalde kunstenaars theorie gebruikt wordt in het 

beeldend proces beschrijf ik in paragraaf 7.1. Hoe de handeling van het maken en intuïtie werken in 

het beeldend proces  geef ik in paragraaf 7.2.  In paragraaf 7.3 ga ik in op de balans tussen theorie en 

praktijk. Met name de discussie tussen doen en denken, ambacht en idee.  En aansluitend de rol die 

Artistic Research in deze discussie kan betekenen. In 7.4 ga ik in op de rol van reflectie bij het denken 

en maken. 

In de vorm van een aantal schema’s probeer ik in Hoofdstuk 8 de samenhang tussen de verschillende 

concepten te beschrijven.   

In hoofdstuk 8 beschrijf ik het onderzoek dat ik uitgevoerd heb onder 25 studenten HKU. Het 

onderzoek is gebaseerd op een onderwijskundig model dat door David Kolb is ontwikkeld voor het 

analyseren van het leerproces.  Ik heb zijn model gebruikt (naast een door mij ontwikkelde 

vragenlijst) om het beeldend proces in kaart te brengen. Daarbij ben ik er vanuit gegaan dat het 

beeldend proces opgevat kan worden als een leerproces . 

Het onderzoek resulteert in een reflectieschema met betrekking tot het creatieve proces. 
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6. Definitie van begrippen  

6.1 Het beeldend proces 

Een beeldend proces is een ontwikkelingsgang van de kunstenaar van het maken van werk. Elke 

kunstenaar die werk maakt heeft een proces. Er worden altijd stappen ondernomen vanaf een 

bepaald punt naar een ander. Een werk van begin tot alle stappen die daarop volgen is een proces, 

handelingen die elkaar opvolgen, schetsen, werken die elkaar opvolgen. Het maken van kunst kan 

niet los worden gezien van de ontwikkeling die de kunstenaar en het werk doormaakt. Ik beschouw 

het proces niet als een lineaire ontwikkeling met een begin en een eindpunt, maar als een 

onophoudelijke cyclus. 

6.2 Theorie 

Theorie benader ik vanuit het denken en tekstuele bronnen. Ik zie theorie als een breed begrip dat 

veel kan omvatten. Ik ga het hebben over denken en het gebruik van (theoretisch) onderzoek in 

relatie tot het beeldend proces. Theorie kan worden gezien als de denkende handelingen rondom 

het beeldend proces.1 Zo kan bijv. nadenken over je werk, bestuderen kunstgeschiedenis of kunst 

filosofische theorieën of reflecteren en verbanden zoeken gezien worden als denkende handelingen.  

Denken en theorie zijn met elkaar verbonden. In hoofdstuk 7.1 ga ik hier verder op in. 

6.3 Praktijk 

Onder praktijk beschouw ik in dit onderzoek het maken van beeldend werk, de omgang met het 

materiaal en werken met de zintuigen. Praktijk is verbonden met maken. Bij praktijk hoort de actieve 

handeling waar vanuit een werk ontstaat. Als focus binnen de praktijk neem ik de handeling van het 

maken. Deze handeling gebeurt vaak  vanuit uitproberen en intuïtie. Het maken is een worsteling 

met materiaal en vorm, waarin nog niet duidelijk is wat het uiteindelijke resultaat zal worden. 

Hierover meer in hoofdstuk 7.2. 

  

                                                           
1
 P. Sonderen De theorie van het maken in de kunst: een gnoseologia alternativa, Denken in kunst, Leiden 

Publications, 2012 
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7. Uitwerking gegevens 

7.1 Op welke manieren kan theorie worden gebruikt in 

het beeldend proces van de kunstenaar? 

Theorie, wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt theorie? Hoe gebruik je het? Is het de tegenhanger 

van praktijk? Dat zijn vragen die bij mij opkomen rondom het woord theorie. ‘Kennis welke in 

bespiegeling staat, zonder dat deze met enige praktische oefening verbonden is’ en ‘Leer van de 

grondregels en beginselen ve wetenschap enz’ en ‘stelling, bewering, opvatting’ zijn in het 

woordenboek2 te vinden als definities van het woord theorie. Praktijk is volgens het woordenboek 

toepassing van de theorie. Theorie is dus volgens het woordenboek kennis welke in bespiegeling 

staat. Een bespiegeling is een overdenking. Theorie heeft dus te maken met kennis en denken.  

Volgens Peter Sonderen is theorie niet een vastliggend systeem aan kennis maar is het meer een 

handeling van het denken, de achterkant van de dingen, dat wat de dingen mogelijk maakt3. Theorie, 

afgeleid van het Griekse theorein , dat weer is afgeleid van horein, dat zien, waarnemen betekent. 

Thea  is het uiterlijke aspect van dingen. Theorie is dus dat wat zichtbaar wordt gemaakt in de 

achtergrond van de dingen om ons heen. Theorie is de kennis van de achtergrond. Bij kunst zou dat 

van Kunstgeschiedenis en kunstfilosofie kunnen uitlopen tot sociaal maatschappelijke contexten. 

Diverse onderwerpen van de kunst zelf tot onderwerpen van de inhoud van het werk kunnen tot 

theorie behoren. 

Omdat het onderzoek doen bij kunstenaars steeds belangrijker wordt, wordt niet alleen naast het 

maken van kunst ook de inhoudelijke kant van onderzoek belangrijk.4  Tegenwoordig gaat de 

kunstwereld en de kunsttheorie en kunstfilosofie er van uit dat beeldende kunst kennis en theorieën 

bevat.5,6 Bij het maken van beeldend werk heeft de kunstenaar kennis nodig van de technieken, 

maar ook kan de kunstenaar kunsttheorieën, filosofische ideeën en kunsthistorie gebruiken bij het 

creërende proces. Dat merk ik ook in mijn eigen beeldende praktijk. Ik bestudeer veel diverse 

bronnen van informatie, andere kunstenaars, filosofen en de kunstgeschiedenis. Zonder die bronnen 

zou ik niet tot het werk zijn gekomen wat ik nu maak. Ik bestudeer bronnen om dan weer met mijn 

eigen verbeelding aan de slag te gaan. 

 Filosoof Merleau- Ponty stelde kunst al gelijk aan kennis.7 Maar ook tegenwoordig gaat men er 

steeds meer vanuit dat kunst kennis bevat. Vooral de mogelijkheid voor kunstenaars onderzoek te 

doen en zelfs een PhD te halen in de kunsten onder de naam Artistic Research is momenteel een 

groeiend fenomeen in de kunstwereld. Kunstenaars moeten naast beeldend werk ook vaak hun werk 

en/of onderzoek toelichten in een proefschrift. Bij Artistiek Onderzoek gaat het erom dat de kennis 

die kunst bevat zichtbaar gemaakt wordt in het uiteindelijke werk. 

                                                           
2
 Koenen woordenboek Nederlands, dertigste druk, Utrecht, Antwerpen. 

3
  P Sonderen, De theorie van het maken in de kunst: een gnoseologia alternativa, Denken in kunst, Leiden 

Publications, 2012 
4
 H. Borgdorff en P. Sonderen, Denken in kunst, Leiden Publications, 2012 

5
 Danto, A. (1964) ‘The Art World’. In: Journal of Philosophy, nr. 61, 571-584. 

6
 Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner, New York: Basic Books. 

7
 K. Herzog, tussen twee stoelen in, Artikel Boekman #84 Beroep:Kunstenaar  
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Figuur 1 Aantekeningen bij mijn eigen beeldend werk 

Zoals hiervoor al genoemd gaat theorie over kennis en denken, over het doen van onderzoek. Daarbij 

moet in acht worden genomen dat het artistieke onderzoek doen of het Artistic Reseach nog volop in 

ontwikkeling is. Het is niet te scharen onder wetenschappelijk onderzoek, waar toch vaak naar één 

waarheid wordt gezocht, terwijl bij het artistiek onderzoek doen het meer gericht is op diversiteit, 

pluralisme en uniciteit.8 Kunstenaars werken en denken anders dan wetenschappers. Ze hebben dan 

ook een heel ander doel. Volgens filosofe Hannah Arendt zijn er twee manieren van denken, reason 

en intellect9, in het Nederlands begrip en verstand10. Die twee begrippen dienen volgens Hannah 

Arendt verschillende doelen. Verstand, cognitie past bij weten, zekerheid en bewijs, alsof er maar 

één waarheid is. Begrip, daarentegen sluit volgens Arendt aan bij de behoefte van de mens om na te 

denken en vragen te stellen zonder dat daar maar één waar antwoord op is. Begrip ontstijgt de 

beperkingen die verstand ons geeft. ‘The need of reason is not inspired by the quest for truth but by 

the quest for meaning. And meaning and truth are not the same’ schrijf Arendt in The Life of the 

Mind. Het gaat bij begrip om de vraag naar betekenis en niet de waarheid. Het gaat om het stellen 

van vragen in zichzelf en niet het antwoord. ‘’ Arendt  noemt kunstwerken objecten waar denken in 

ligt opgeslagen, thought things. Kunst zit vol betekenis.  Door de komst van conceptuele kunst11 in de 

jaren ‘60, werden kunstenaars steeds meer betekenismakers. De betekenis van ideeën kwam op de 

voorgrond staan en niet de gematerialiseerde uitwerking. De betekenis of inhoud van het werk wordt 

dan ook als het belangrijkste beschouwd. Concept, volgens het woordenboek12 een opzet, plan of 

ontwerp, betekent het vooraf bedenken van een idee of kunstwerk. 

                                                           
8
 Mika Hannula, Artistic Research, theories, methods and practices, University of Gothenborg, 2005 

9
 Hannah Arendt maakt in The Life of the Mind in Thinking gebruik van Kants onderscheid tussen Vernuft en 

Verstand. 
10

 Janneke Wesseling vertaalt deze begrippen op deze manier in haar essay Zo denkt de kunstenaar in het boek 
Denken in kunst 
11

 D. Marzona, Conceptual art, Taschen, Keulen, 2006 De term Concept Art of Conceptual Art is een term 

die alleen toegepast kan worden in de tijd tussen 1966 en 1975. Deze term kan alleen begrepen worden door 

de context en achtergronden van die tijd. Deze term kan niet gezien worden als een stijl of artistieke beweging 

omdat het een grote diversiteit van kunstenaars met variërende benaderingen en intenties betreft. 
12

 Van Dale online woordenboek, www.vandale.nl geraadpleegd op 15 april 2012 

http://www.vandale.nl/
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Figuur 2 Joseph Kosuth, 'Glass Words Material Described', 1965, Sean Kelly Gallery 

The most fundamentally revisionary feature of conceptual art is the way in which it proclaims itself to 

be an art of the mind rather than the senses: it rejects traditional artistic media because it locates the 

artwork at the level of ideas rather than that of objects. As process matters more than physical 

material, and because art should be about intellectual inquiry and reflection rather than beauty and 

aesthetic pleasure, the work of art is said to be the idea at the heart of the piece in question. 
13(Schellekens, 2009) 

Sindsdien is er in de kunstwereld steeds meer aandacht gekomen voor het idee achter het werk en 

het proces. Het gaat minder om de materiele uitwerking van het werk. Tot hiervoor alleen had het 

eindproduct altijd in de aandacht gestaan. In 1969 verklaarde kunstenaar Joseph Kosuth: “All art 

(after Duchamp) is conceptual (in nature) because art only exist conceptually.”14 De cognitieve kant 

en dus ook de aandacht voor theorie was daarin anders dan dat dat in het kunstonderwijs tot voor 

kort nog was.  

Het kunstwerk bevindt zich volgend filosofen Croce en Collingwood in het brein van de kunstenaar. 

Het kunstwerk is de expressie van intuïtie (Croce) of verbeelding (Collingwood)15. Het is volgens 

beide niet noodzakelijk deze expressie uitwendig te realiseren tot een kunstwerk omdat het 

kunstwerk al bestaat in de geest van de kunstenaar. Het hoeft zich niet om te laten zetten tot een 

materieel object. Het werk is pas voor de toeschouwer toegankelijk en duidelijk wanneer de 

toeschouwer de expressie van de kunstenaar opnieuw beleefd in zijn oorspronkelijke vorm. Deze 

theorie van Collingwoord en Croce behoort tot de expressietheorie, een kunst filosofische stroming. 

Je zou deze stroming leggen naast conceptuele kunst, het gaat immers bij deze stroming heel erg om 

                                                           
13

 Elizabeth Schellekenks, ‘Conceptual Art’ The Standford Encyclopedia of Philosophy, op: 

http://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art/#FurQue 
14

 D. Marzona, Conceptual art, Taschen, Keulen, 2006 
15

 A.A. Van den Braembussche,  Denken over kunst. Uigeverij Couthinho, Bussum 2007  

http://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art/#FurQue
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het denken en het idee achter een werk. Bij conceptuele kunst is het idee en de betekenis van het 

werk dan ook het belangrijkst en gaat het niet zozeer om de visuele uitwerking. 

Omdat de onderzoekende kant van kunst momenteel steeds groter wordt moet een student nu 

steeds meer zijn of haar ideeën kunnen ontwikkelen en benoemen. Ook het werkproces moet steeds 

meer benoemd en geanalyseerd kunnen worden. Naast het hebben van kennis moet ook het 

resultaat kunnen worden geanalyseerd, beschreven en ontwikkeld worden.16 Dat houdt in dat de 

kunstenaar of kunststudent beter over zijn werk kan spreken of het tekstueel kan verantwoorden. 

Ik herinner me nog uit de vooropleiding die ik heb gevolgd aan de Rietveld Academie dat ik altijd mijn 

opdrachten die ik kreeg begon met schrijven. Woorden, associaties, etc. Ik was me daar niet eens zo 

bewust van op dat moment tot een docent dat tegen me zei. Het was niet dat ik alleen maar schreef, 

vaak leidde enkele woorden weer tot een schetstekening. Als ik woorden opschreef leek dat een 

snellere manier om een idee op papier te krijgen dan als ik tekende. Ik gebruikte woorden voor 

ideeën en tekeningen meer voor de vorm. Ook als ik nu naar mijn dummy kijk zie ik dat er bijna geen 

tekeningen of plaatjes in te vinden zijn. Voor mij zijn nog steeds ideeën en de inhoud van mijn werk 

een erg belangrijk element in mijn werk. Vragen die mij bezig houden zijn: wat wil ik zeggen met mijn 

werk? Welke betekenis wil ik naar de toeschouwer overbrengen? Komt wat ik wil zeggen wel over?  

 

Er is dus sinds de komst van conceptuele kunst meer aandacht gekomen voor het idee en onderzoek 

in de kunsten. Ook tegenwoordig is daar in studies als Artistic Research nog steeds sprake van. 

Theorie en denken zijn dus wel degelijk verbonden bij het maken van kunst omdat kunst betekenis 

en ideeën bevat. Het denken waar dan vooral sprake van is, is niet zozeer verstand, maar begrip, het 

stellen van vragen en het zoeken. Kunst zelf genereerd namelijk ook geen oplossingen maar stelt 

vragen. 

  

                                                           
16

  P Sonderen, De theorie van het maken in de kunst: een gnoseologia alternativa, Denken in kunst, Leiden 
Publications, 2012 
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7.2 Hoe kan handeling van het maken worden gebruikt 

in het beeldend proces van de kunstenaar? 

Waar zit de oorsprong van het woord maken? Wat betekent het precies? Het begrip maken kent 

volgens Peter Sonderen verschillende benaderingen. 17  Het woord ‘maken’ komt van het Griekse 

‘poiein’ dat maken of voortbrengen betekent dat als basis het begrip ‘poeisis’, poëzie heeft.  Poiein is 

voor de oude Grieken de basis voor verwondering.18 Ook het begrip voor doen, ‘prattein’, komt in de 

buurt. Dat lijkt op ons woord praktijk. Maar is maken en doen dan het zelfde? Het zijn verschillende 

vormen van handelen. Binnen de kunstenaarspraktijk, het doen van beeldend werk zit het onderdeel 

maken. Op de handeling van het maken wil ik me richten. De handeling die ontstaat vanuit een 

reactie op materiaal of inhoud die weer iets visueels of zintuiglijks laat ontstaan. Die handeling zie ik 

als een intuïtieve handeling. Je zet een idee of inhoud om in materiaal of je weet niet wat het is wat 

je doet, maar je probeert uit en werkt met het gevoel. Ik zie beeldend werk maken, de handeling van 

het maken, als iets intuïtiefs. Intuïtie betekent inzicht zonder nadenken19. Het uitproberen zonder dat 

je een concreet doel voor ogen hebt wat het zal worden. Ik vind daarin experiment een goed 

voorbeeld. Vanuit de enquête die ik onder klasgenoten heb afgenomen werd experiment vooral 

omschreven als “doen zonder nadenken”. Hierover in hoofdstuk 8 meer. 

De handeling van het maken gaat voor mij dus echt om het moment van creëren, iets scheppen. Het 

moment waar creativiteit ontstaat. Creativiteit – creatie- creëren. Het (on)bewust vormen scheppen, 

zonder van te voren te weten wat het uiteindelijk precies gaat worden. Verwachtingen en 

vooroordelen loslaten brengt mogelijkheden met zich mee. Er ontstaat ruimte om iets zintuigelijk te 

scheppen of een idee te genereren. Creativiteit gaat over het zien van nieuwe of andere 

mogelijkheden en het verrassingseffect dat dan optreedt.20 

Zoals eerder aangegeven heeft het woord “maken”, “poiein”, “poeisis” als basis. ‘Poièsis’ gebruikte 

Plato voor “iets waar eerder niets was”21. Maken verstrekt zich over tijd, tot zich opeens een 

onmiddellijke gebeurtenis optreedt, een plotselinge verschijning die verwondering te weeg brengt. 

Een moment waar creativiteit duidelijk te zien is, is als er iets wordt gecreëerd dat er daarvoor nog 

niet was. Er ontstaat een beeld of een zintuigelijk werk, het ‘kunstwerk’. Een resultaat vanuit 

experiment en handeling, een worsteling met het materiaal en vorm.  

Die handelingen bevatten volgens Richard Sennet intuïtieve sprongen. In de eerste fase wordt het 

gewone gebruik doorbroken door een werkwijze of instrument op een andere manier te benutten. 

De tweede fase bestaat uit naast elkaar plaatsing, een moment waarop er een koppeling gemaakt 

wordt. In de derde fase vind een vergelijking plaats door je onbewuste kennis op te halen naar je 

bewustzijn. Dat is het moment waar de verrassing plaatsvindt. Het moment dat iets anders kan zijn 

of worden dan je verwachtte. 
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Creatieve ideeën komen onverwacht, 

ook volgens Boden. Zij beschrijft drie 

verschillende types van creativiteit. 22 

Net zoals de eerste en tweede fase van 

Sennett ziet Boden het (intuïtief) 

combineren van (on)bekende factoren 

als een type van creativiteit. De andere 

twee types die Boden definieert zijn het 

exploreren en het transformeren. 

Exploreren is een ontdekkingsreis, een 

manier van denken. Transformeren is 

een type van creativiteit die slaat op het 

denken. Het maakt je in staat dingen te 

denken die je hiervoor nog niet kon 

bedenken. Dit proces van tot stand 

komen van creativiteit, wordt deels 

onbewust en intuïtief aangestuurd. 

Experiment heeft in mijn beeldend werk 

een erg grote rol. Je zou kunnen zeggen 

dat mijn beeldend proces bestaat uit 

een rij van experimenten. Beeldende 

handeling op beeldende handeling. Als ik beeldend bezig ben, ben ik onbewust en onderzoekend 

bezig. Ik probeer uit, laat me leiden door mijn handen en het materiaal, het medium waar ik mee aan 

het werk ben. Je zou kunnen zeggen dat ik in een ongecontroleerde stroom zit. Is intuïtie nodig voor 

experiment? Experimenten is volgens de van Dale het nemen van een proef.  Van Dale komt met: 

“ proef de; v(m) proeven 1 onderzoek naar de juistheid of degelijkheid van iets: iems geduld op de ~ 

stellen2 controle: de ~ op de som het doorslaand bewijs 3 (nat, chem, biol) handeling om een 

verschijnsel te aanschouwelijk te maken of te achterhalen 4 drukproef 

proe·ven proefde, h geproefd 1 onderzoeken hoe iets smaakt: ergens van ~ 2 ondervinden, leren 

kennen: sfeer ~ 23” 

Uitproberen, dat kan intuïtief, onbewust maar ook bewust gebeuren. Vaak ontstaat een experiment 

vanuit vragen die je jezelf kan stellen. “Wat gebeurt er als..?”. De eerste fase van de intuïtieve 

sprongen bij het maken van werk. Het stellen van vragen die elkaar opvolgen.24 Vragen over je 

materiaal, je werk en je positie als kunstenaar. 

Materiaal bewustzijn is nodig om materiaal bewust in te zetten. Zo kunnen er verschillende 

materialen en technieken worden ingezet. Welke veranderingen, volgens Sennett metamorfoses, 
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 M. A. Boden, The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge, Londen 2004. 
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  Van Dale online woordenboek, geraadpleegd op 15 april 2012. 
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kunnen er ontstaan vanuit het materiaal? Welke handelingen zijn daarvoor nodig? De mens is altijd 

geneigd dingen te willen veranderen. Precies het andere doen. Zo is het van belang voor kunstenaars 

openheid, veelzijdigheid en onzekerheid te creëren in hun maakproces.25 De enige manier om goed 

te worden in iets en veel bewustzijn te creëren is iets veel doen.  

Vanuit het handelen ontstaan vormen waar niet altijd de vinger op te leggen is tijdens of zelfs na het 

maken. Is dan de inhoud wel te benoemen waar het over gaat? Een kunstenares die intuïtief werkt is 

Anne-mie van Kerckhoven. In een uitzending van Van kunst naar wetenschap op Cobra.be geeft ze 

aan dat ze heel veel tekeningen onbewust maakt, hoe ze zich gewoon voelt. “Als je dingen als 

kunstenaar tentoonstelt, moet je dingen uitleggen. Ik maak dingen dan complexer dan ze al zijn.”26 

vertelt ze. De andere kunstenaar in de uitzending, Wendy Morris: ‘when you analyse your work too 

much you can lose it.’ Zo laten niet alle betekenislagen zich in taal uitdrukken van een kunstwerk. Als 

dat zou kunnen zou het kunstwerk overbodig zijn. Een kunstwerk omvat vaak ook meerdere lagen die 

ook niet allemaal benoemd kunnen worden. Er is dus altijd een deel van een kunstwerk onbewust 

voor de toeschouwer maar ook voor de maker.27  Ook Iris van Dongen in gesprek met Sacha 

Bronwasser28 vindt dat iets wat je intuïtief doet, altijd verantwoord moet worden. Zelf is van Dongen 

opgeleid in de tijd dat alles conceptueel moest zijn en er echt een praatcultuur heerste. In die tijd 

wilde ze gewoon mooie dingen maken. Niet dingen waar inhoudelijks niets te beleven valt. Ze wilde 

een duistere kant neerzetten met haar figuren. 

Filosoof Heidegger en Merleau-Ponty hebben het idee dat bij creatieve expressie er steeds een 

gevecht wordt aangegaan met het medium. Expressie in dit geval is geen simpele vertaling van een 

vooropgezet idee of concept, maar het ontstaat. Vóór deze expressie is er geen idee en ontstaat er 

dus tijdens het maken iets dat nooit eerder is geweest.29 Volgens Richard Sennet30 is het goed als 

maker dat je niet precies weet wat je gaat doen als je begint. Daarnaast moet de maker waarde 

hechten aan het onvoorziene. Het kan dus in kunst zijn dat vooraf niets plaatsvindt en het werk dus 

pas ontstaat tijdens het maken. Medium en materialiteit van het kunstwerk zijn erg belangrijk, ook 

tijdens het maakproces. In en door het medium komt het kunstwerk uiteindelijk tot stand. Het 

autonome kunstwerk op zichzelf is wat er als overblijfsel in de wereld blijft als voortvloeisel van het 

proces.  

Is er een onderscheid tussen intuïtie en expressie? Volgens filosoof Croce van de expressietheorie,  

schrijft van den Braembussche in Denken over Kunst, zijn ze volkomen uniek. Maar naar mijn idee 

hoeft expressie niet gepaard te gaan met intuïtie, terwijl intuïtie weer een onderdeel kan zijn van 

expressie.. Expressie is voor mij het uiten van gevoel, interesses. Laten zien hoe ik de wereld zie, wat 

ik belangrijk vind.  Vaak gebeurt pas dat het werk gaat leven en betekenis krijgt tijdens het gevecht 

met het materiaal, in de handeling. Dan vallen vorm en materiaal pas samen tot een werk. 
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Het is dus belangrijk niet alles te willen verklaren, te veel vast te houden maar in de handeling van 

het maken openheid te houden om tot het verrassingseffect te komen. Dat is het moment waar 

opeens iets ontstaat wat eerder niet was. Intuïtie kan gebruikt worden in de worsteling met het 

materiaal. Gevoel, niet meteen alles verklaren, zorgt voor openheid en diversiteit. Die diversiteit 

roept weer nieuwe mogelijkheden en beelden op.  
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7.3 Op welke verschillende manieren is er een 

wisselwerking tussen denken en maken in het beeldend 

proces van de kunstenaar? 

Maken en denken zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Zo heeft het Griekse woord Theoria dezelfde 

wortel als ‘Theatron’, een theater, wat letterlijk “plaats om te zien’ betekent. 31 Voor filosoof Gilles 

Deleuze zijn grote kunstenaars ook grote denkers. 32 Kunstenaars denken in beelden. Theorie en de 

zintuigen, denken en zien zijn dus met elkaar verbonden. 

Cultuurnetwerk komt met de volgende definitie van kunst: 

Kunst 

Kunst wordt bepaald door historische, sociologische en psychologische factoren. Het is geen 

vastomlijnd begrip, maar voortdurend in verandering. Kunst kan worden gezien als een 

verzamelbegrip voor het totaal aan kunstuitingen, zoals dat gegroeid is vanuit cultuurhistorische 

tradities. Nieuwe kunst wordt toegevoegd in een dynamische interactie van traditie en vernieuwing, 

vooral geleid door beeldbepalende kunstenaars en kunstprofessionals. 

Een andere invalshoek is esthetische kenmerken als grondslag van kunst te hanteren. De belangrijkste 

zijn 'vakmanschap' (kundig gebruik van materialen en technieken), 'expressiviteit' 

(uitdrukkingskracht, 'persoonlijkheid'), het vermogen om een toeschouwer mentaal uit de alledaagse 

werkelijkheid te tillen ('meta-bewustzijn') en een nieuwe kijk te bieden (creativiteit, 

oorspronkelijkheid, originaliteit). 33 

Kijkend naar deze definitie staat kunst niet op zichzelf, het staat in een context van verschillende 

factoren. Daarom kan de kunstenaar kunst ook niet zonder deze context maken. Een kunstenaar 

positioneert zich altijd in een wereld door een verbeelding of een object, gebeurtenis of beeld met 

betekenis te creëren. De andere invalshoek van de definitie van Cultuurnetwerk kijkt naar 

‘vakmanschap’, het maken, zoals Richard Sennett het ook al heeft genoemd. De kunstenaar creëert 

iets vanuit materialen en daarmee zet je iets neer met betekenis, dat de toeschouwer uit de 

werkelijkheid haalt of een nieuwe kijk biedt. Dat komt door een combinatie van vorm en inhoud. Dus 

komt het tot stand door een combinatie van denken en de handeling van het maken. Ik merk dat ik 

tijdens het maken heel erg een belang hecht aan informatie, onderbouwing en nadenken erover. 

Wat doe ik? Waarom maak ik welke keuze? Wat wil ik vertellen? Welke informatie moet ik daarvoor 

opzoeken? Ik merk dat ik praktijk niet kan zien zonder theorie. Maar wel theorie zonder praktijk. Ik 

heb het idee dat je niet alleen maar een mooi beeld kan maken zonder dat het ergens over gaat of 

ergens naar verwijst en dat in de handeling vorm en inhoud samenkomen. 

Maar is doen ook maken? Kan je theorie ook doen? “I think when I’m doing art, I’m questioning how 

to do it.”34zegt John Baldessari in  A dialogue between himself as artist and teacher. Denken en 

maken kan ook tegelijkertijd gebeuren, denken tijdens de handeling van het maken. Experiment en 

de handeling van het maken hoeven dus niet per se intuïtieintuïtief te gebeuren, maar kan ook heel 

erg vanuit het denken en vooraf nadenken gebeuren. Binnen het doen zit het handelen, het maken 
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maar ook het denken. Doen is maken en doen is denken. De kunstenaar is een doener. Denkend, 

makend en reflecterend. Dat zie ik als de basis van het beeldend werk.  

Peter Sonderen noemt theorie die wordt gebruikt bij het maken bij de kunstenaar de theorie van het 

maken. Dat is de theorie waarmee de kunstenaar zich voortdurend moet verhouden.” Het is het 

geheel van ideeën vooronderstellingen en regels waarvan de maker uitgaat omdat ze bepalend zijn 

voor zijn handelen, zijn ideeën en dus voor zijn werk.”35 Handelen en denken staan dus in het proces 

niet op zichzelf, maar zijn verbonden aan elkaar. Ze hebben elkaar nodig om tot een werk te komen, 

waar inhoud, ideeën, creativiteit en de handeling van het maken samen komen.  De theorie van het 

maken is volgens Sonderen datgene wat het werk mede mogelijk maakt. Theorie en praktijk zijn 

onlosmakelijk verbonden in het proces en in het werk. Je zou kunnen zeggen dat theorie de 

discursieve dimensie is, of dit nou onbewust of bewust plaats vindt. Zoals eerder gesteld moet dit 

gehele proces bekeken kunnen worden door middel van reflectie, wat weer onlosmakelijk verbonden 

is met theorie. Maar theorie op zichzelf genereert geen praktijk en geen werk.36 Volgens Mika 

Hannula gaat het om hoe je theorie interpreteert en wat je met die theorie doet. ‘Data in itself does 

not have any meaning.’37 

Het komt wel eens voor dat kunstenaars heel erg intuïtief werken en vanuit het handelen de inhoud 

laten ontstaan, zoals Anne Mie van den Kerckhoven, maar ook dat is volgens Sonderen weer 

gebaseerd op een artistieke positie die dan weer wordt ingenomen, namelijk dat het werk niet 

verklaard kan worden, en dus gebaseerd op theorie. Dus veel verschillende manieren van werken zijn 

dus gebaseerd op een theorie hoe een kunstenaar werkt. Toch blijft het altijd belangrijk dat hier op 

teruggekeken wordt en dat dat inzichtelijk wordt gemaakt.  

Volgens Peter Sonderen is maken altijd een materiële uiting, die dus vanuit theorie, zonder er per se 

een voorbedacht idee is, wordt gerealiseerd. Er is dus in elke kunstenaarspraktijk sprake van een 

materiële uiting, denken (theorie van het maken) en reflectie die samen in een balans staan. In die 

materiële uiting is het weer belangrijk toch nog de openheid en ruimte te houden voor intuïtie en 

experiment. 

7.3.1 Hockney & Hirst  

In januari 2012 stond er in de Volkskrant38 een artikel over Damien Hirst en David Hockney. David 

Hockney was een rel begonnen nadat hij ‘All the works here were made by the artist himself, 

personally' op het affiche van zijn tentoonstelling had geplaatst. Voor Hockney is de ambacht van de 

kunstenaar, en in dit geval schilder, een belangrijk onderdeel van het kunstwerk. Damien Hirst heeft 

bij zijn laatste tentoonstellingen werk getoond dat hij heeft laten maken. Deze rel tussen de lonely 

wolf kunstenaar en de commerciële kunstenaar met de groep assistenten achter zich, laat zien dat er 

onenigheid in de kunstwereld is in hoeverre het ambacht belangrijker is of alleen het idee. Beide 

beroemde Britse kunstenaars staan lijnrecht tegenover elkaar op een punt waarvan ik denk dat ze 

juist goed samen moeten komen. The medium is the message, en het is aan de kunstenaar zijn 
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ideeën in een medium om te zetten. Of als filosoof Gilles Deleuze zegt: “Er is geen verschil tussen 

waarover een boek spreekt en de manier waarop dat gebeurt.” 39 Waarover en hoe staan niet 

tegenover elkaar, dat geldt ook zo voor kunst in welk medium dan ook. “Substantie en vorm 

transformeren in de performance van het medium”. 5 

Het kritiekpunt van Hockney op Hirst is het ambacht dat is verdwenen bij Hirst. Een poging van Hirst 

toch zelf weer met zijn handen te werken, bleek geen succes.40  Mist Hirst het magische moment van 

het creëren met zijn handen? De directe link tussen denken en de fysieke handeling?  

Zowel Hockney als Hirst vinden traditie een belangrijk begrip. Maar de traditie waar Hirst op terug 

grijpt is een andere dan waar Hockney op teruggrijpt. Bij Hockney staat de romantische schilder, als 

einzelganger aan het werk centraal terwijl Hirst misschien wel terug grijpt op de ateliers in de 

middeleeuwen en Renaissance. In het kunstenaarsatelier in de Renaissance was het de meester die 

het ontwerp maakte en het onder zijn leiding liet uitvoeren door zijn leerlingen. 41 

Bij zowel Hockney als Hirst valt de grote diversiteit aan het gebruik van verschillende media op. 

Pluraliteit lijkt wel een must voor de kunstenaar bij het onderzoek doen. Pluralisme helpt 

kunstenaars vele mogelijkheden te zien en de wereld om ons heen beter te begrijpen en ervaren. 

Diversiteit aan verschillende werkmethodes helpt de kunstenaar bij begrijpen van zijn werk en het 

reflecteren op zijn werk.42 Gebruik van diverse media, dat ik ook in mijn eigen proces zie, ontstaat 

juist uit experiment en andersom. Daar is een intuïtieve kracht voor nodig en moed. Volgens Deleuze 

leidt experiment tot onze kans om alle combinaties die ons bewonen te ontdekken.43 Experiment 

leidt tot ontdekken van verschillende media en het uitproberen van verschillende media leidt weer 

tot nieuwe experimenten.  

Hoeveel ruimte is er bij Hirst voor experiment? Bedenkt hij een idee en laat dat meteen uitvoeren? 

Bestaat het kunstwerk dan al in het hoofd van de kunstenaar? Het is voor de kunstenaar niet nodig 

zelf deze expressie uitwendig te maken, maar hij laat het doen. Volgens de filosofen Croce en 

Collingwood is het werk pas voor de toeschouwer toegankelijk en duidelijk wanneer de toeschouwer 

de expressie van de kunstenaar opnieuw beleefd in zijn oorspronkelijke vorm. In hoeverre is er een 

oorspronkelijke vorm als het door anderen wordt vervaardigd?  

"Art goes on in your head, If you said something interesting, that might be a title for a work of art and 

I'd write it down. Art comes from everywhere. It's your response to your surroundings. There are on-

going ideas I've been working out for years, like how to make a rainbow in a gallery. I've always got a 

massive list of titles, of ideas for shows, and of works without titles."44 Damien Hirst 

Ook kunstenaar Olafur Elliason heeft net als Hirst een groep assistenten achter zich. Hij 

experimenteert met zijn werknemers terwijl ze zich heel bewust zijn van wat ze doen. Zo zie je dat 
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experimenteren ook heel bewust plaats kan vinden. 45 Ze zijn terwijl ze aan het experimenteren 

denkend en makend aan het onderzoeken. 

7.3.2 Artistic Research  

Bij veel kunstenaars komen het maken en denken samen. Een voorbeeld hiervan is de studie Artistic 

Research, waar ik het eerder ook al over had. Dat brengt de mogelijkheid voor kunstenaars om een 

PhD te halen. Het wordt tegenwoordig steeds meer geaccepteerd in de kunstwereld dat kunstenaars 

promoveren. De kunstenaar is steeds meer een onderzoeker. Een onderzoeker die zijn eigen 

methodes ontwikkelt en zijn resultaten formuleert in een schriftelijk stuk. Als basis is altijd het 

kunstwerk zelf.46 Zo is er op de site van een van de Masteropleidingen Artistic Research, op de 

Koninklijke Academie Beeldende Kunst in Den Haag het volgende te lezen: 

“Het studieprogramma bestaat uit een praktisch (praktijk en onderzoek) deel van 60% en een 

theoretisch (verkenning en onderzoek) deel dat 40% van de opleiding beslaat. In de realiteit worden 

deze activiteiten als één geïntegreerde praktijk gezien. De status van wat als onderzoek of als 

kunstwerk wordt beschouwd is flexibel en altijd in beweging. De focus ligt op het ontwikkelen van een 

geschikte vorm voor het onklare werk, en is gebaseerd op de ideeën en de eisen van de inhoud van 

het materiaal zelf.”  47  

Hieruit kan je dus opmaken dat maken en theorie dus met elkaar geïntegreerd zijn bij de 

Masterstudie Artistic Research aan de academie in Den Haag. Jonathan Lahey Dronsfield schrijft in 

zijn stuk Theory as art practice het volgende: 

Visual art is not simply visual – there is always something written in the work, something  

textual, in what is seen, whether or not ‘words’ are present in the form of legible signs. 

And the two, what is seen and what is written in what is seen, need not be in correspondence. 

Indeed, necessarily they are disjunctive, and not reducible one to the other.-48 

Er zit dus volgens Dronsfield in kunst niet alleen maar visuele elementen. Uit diverse bronnen is dus 

op te maken dat onderzoek, theorie en geschreven tekst, kortom het discursieve deel van kunst niet 

los te zien is van het visuele deel, de handeling van het maken, kortom de praktijk. 

Professor psychologie en educatie Sawyer maakt binnen het beeldend proces een onderscheid 

tussen het idee van het beeldend werk en het proces van het maken en/of uitvoeren.49 In zijn boek 

Explaining Creativity beschrijft Sawyer meerdere voorbeelden van kunstenaars die tijdens het doen 

op ideeën komen door middel van kleine schetsjes, tekeningen of het op welke manier dan ook 

visueel maken van ideeën. Ook al is een idee nog maar een intuïtief gevoel, het uitwendig maken 

brengt je op nieuwe ideeën en brengt creativiteit op gang. 50 Dus ook al benoemt Sawyer idee en 

uitvoering als tweedeling, het komt pas echt samen als werk uiteindelijk uitwendig wordt gemaakt. 
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In de kunstfilosofie zijn er stromingen die beweren dat het alleen om de vorm gaat of waar het alleen 

om de expressie of gedacht van het werk gaat. Zo gaan Croce en Collingwood, aanhangers van de 

expressietheorie, ervanuit dat het kunstwerk niet altijd materieel vervaardigd hoeft te worden. Over 

hen heb ik het al eerder gehad.  Je zou hun theorie kunnen plaatsen naast conceptuele kunst. Een 

kunst filosofische stroming die hier tegenover staat is het Formalisme. De filosofen die bij deze 

stroming horen, Clive Bell en Roger Fry gaan ervanuit dat de vorm van het werk op zichzelf staat en 

dat het niet om een expressie van gevoel gaat en dat het niet naar iets buiten het werk zelf verwijst. 

Het gaat om de esthetische waarde van het kunstwerk. Hoewel de filosoof Bell wel betoogt dat vorm 

en inhoud onlosmakelijk verbonden zijn, zegt hij dat het alleen gaat om de aanschouwing van de 

zuivere vorm. De vorm van het werk moet voor zichzelf spreken.51 

Ik denk dat beide theorieën te eenzijdig zijn.  

Een bezwaar tegen de theorie van Croce en Collingwood is dat kunst eigenlijk altijd medium 

gebonden is. Kunstwerken ontstaan pas als ze uitwendig zijn gemaakt door de kunstenaar. Zo is het 

medium vaak voor een deel ook onvoorspelbaar en treden er verrassingen op. Dat is ook iets dat ik in 

mijn beeldend proces zelf vaak ervaar. Als ik een idee in mijn hoofd heb, wat erg vaak niet concreet is 

maar nog in een vaag stadium, dan weet ik nog niet hoe de uitwerking daarvan zal zijn. Vaak treden 

er onverwachte dingen op of krijgt het werk toch een andere vorm. Het is voor mij wel degelijk van 

belang mijn ideeën uitwendig te vervaardigen in materiaal.  

Bij Clive en Bell wordt elke vorm tot inhoud van het werk bestempeld. Clive en Bell richten zich te 

veel op de vorm en de zintuigelijke elementen van het werk. De vorm, die tegelijkertijd de inhoud 

van het werk is, verwijst alleen maar naar zichzelf. Als je zo naar kunst kijkt, verliest het de 

inhoudelijke lagen van het werk.  

Een filosoof die kunst en kunst maken behandeld52 als samenkomen van expressietheorie en 

formalisme is Friedrich Nietszsche. Zo ziet filosoof Nietzsche het maken van kunst als een 

samenkomen van twee oerkrachten, het Dionysische en het Apollinische. Nietzsche ziet twee 

oerkrachten als twee werelden die tegenover elkaar staan maar wel samen komen. Zo staat het 

dionysische als een chaos en roes en het apollinische als de orde en structuur. Beide krachten heeft 

de kunstenaar nodig bij het maken van kunst. Kunst is een synthese tussen deze krachten, tussen 

vorm en inhoud. Scheppen is onbewust en niet vanuit het brein53. Dat is niet vanuit een idee of 

intuïtie, deze oerkrachten gaan daaraan vooraf, het is het gevoel zelf.54 Er is volgens Nietszche een 

‘wederzijdse noodzakelijkheid’, deze twee kunnen niet zonder elkaar. 

In vorige paragrafen heb ik Hannah Arendt aangehaald met haar idee over denken. Dat er twee 

verschillende manieren van denken zijn, begrip en verstand. Arendt koppelt begrip meer aan 

betekenis zoeken en ook aan kunst. Kunstwerken zijn volgens Arendt objecten waar denken in ligt 

opgeslagen. Janneke Wesseling, die in haar essay Hoe denkt de kunstenaar? Theorie en reflectie in 
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het kunstonderwijs Arendt aanhaalt, ziet kunstwerken als ‘een materialisatie van het denken. Het 

kunstwerk verbindt het denken met de wereld van de zintuiglijke verschijnselen.’55 

In mijn eigen beeldend werk vinden denken en maken soms bijna tegelijktijdig plaats, soms los van 

elkaar. Regelmatig heb ik terugkoppeling tussen mijn bedachte inhoud en wat ik door middel van 

intuïtie heb laten ontstaan. Het maken zelf en de werkwijze wordt ook de inhoud van het werk. 

Denken, ideeën en de handeling van het maken van kunst zijn met elkaar verbonden en kunnen 

eigenlijk niet los gezien worden. De handeling van het maken uit zich bij elke kunstenaar weer op een 

andere manier, net als het denken. Toch denk ik dat, naar welke van de twee de kunstenaar ook 

neigt, er altijd een wisselwerking en soms een integratie is. Beide gebieden hebben elkaar nodig, ook 

al zijn ze anders van aard. De een is vooral zintuigelijk en de ander (meestal) niet.  Denken en maken 

versterken elkaar want het is uiteindelijk de inhoud en de vorm en materialen waarin de betekenis 

van het werk ligt. Ook in het kunstonderwijs van vandaag de dag komt steeds meer naar boven dat 

theorie en maken steeds meer met elkaar integreren. 
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7.4 Welke rol speelt reflectie bij het werken met 

theorie en intuïtie in het beeldend proces van de 

kunstenaar? 

In de voorgaande paragrafen heb ik het gehad over denken en maken binnen het beeldend proces. 

Het is van belang voor kunstenaars om de twee werelden van denken en de handeling van het 

maken met elkaar te verbinden.56  

Bij met beeldend proces is het belangrijk om te kijken wat je doet, daadwerkelijk werkt of niet. 

Reflectie is een groot begrip, je kunt namelijk op alles reflecteren. In dit hoofdstuk bespreek ik 

reflectie in zoverre het van toepassing is op de wisselwerking tussen handeling van het maken en het 

denken. Het gaat dus hier om het reflecteren op het proces en niet zozeer op het werk zelf. Het 

reflecteren op deze wisselwerking tussen maken en denken is zelfreflectie, je reflecteert op je eigen 

handelen. 

Theorie en reflectie worden vaak in één adem genoemd 

binnen het kunstonderwijs. Beide vergen een bepaalde 

manier van denken over het werk en het werkproces. In een 

eerdere paragraaf heb ik het al kort gehad over Hannah 

Arendt en haar omschrijving van verschillende manieren van 

denken. Begrip, het stellen van vragen en het vinden van 

geen vaste antwoorden, is de manier van denken van de 

kunstenaar57. Reflectie is eigenlijk ook het stellen van vragen 

over je eigen handelen en denken. Zo slaat begrip niet 

alleen het denken van de kunstenaar maar ook het 

reflecteren. Reflecteren is dan eigenlijk ook een vorm van 

denken. Daarom bevinden reflecteren en zoals al eerder genoemd, de theorie van het maken zich 

beide tot het denken en discursieve deel van het maken van kunst. 58 Allebei zijn context gerelateerd 

en beide koppelen de context en inhoud van het werk aan het uiteindelijk werk zelf en het 

maakproces. Beschouwen of contemplatie, wat verwant is aan reflecteren, is in het Latijn 

Contemplatio, wat weer de vertaling is van Theoreia in het Grieks. 

Dit denken en het maakproces zoals Richard Sennett het omschreef in De Ambachtsman59 zijn aan 

elkaar verbonden in reflectie. Het laatste punt van de intuïtieve sprongen kan volgens mij gezien 

worden als reflectie, terugkijken naar het gehele proces van ‘herformattering, koppeling, verassing 

en zwaartekracht’. Reflectie is het terugkijken op het eigen handelen en dat wordt dan in een breder 

kader, in de context gezet, de theorie. Theorie en reflectie hebben elkaar dus nodig.60  Door theorie 

word je je bewust van je eigen praktijk. Theorie op zichzelf genereert geen praktijk en geen werk.61 
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Om goed te reflecteren heb je afstand nodig om goed naar het gehele proces terug te kunnen kijken. 

Afstand creëren doet ieder op een eigen manier. De één loopt weg van zijn werk terwijl de ander in 

gesprek gaat met andere kunstenaars of de toeschouwer van zijn of haar werk. 

Reflectie is het tekstueel kunnen benoemen (op schrift of in een gesprek) wat je gedaan hebt en 

welke keuzes je gemaakt hebt. Het is het inzichtelijk maken voor jezelf en anderen welke 

werkmethodes je gebruikt hebt en wat het uiteindelijke resultaat daarvan is. Er wordt dus taal 

gebruikt bij reflectie, ook al is er een deel onbenoembaar in het werk omdat het intuïtief tot stand is 

gekomen en vaak kunnen niet alle lagen van een werk benoemd worden.62 Toch is het van belang om 

dit toch te kunnen benoemen als kunststudent, om uiteindelijk overzicht te hebben over eigen 

werkwijze en werk.  

Reflectie is van groot belang als kunstenaar in de leer om je bewust te worden van je leermomenten. 

Reflectie is nodig om je eigen positie als kunstenaar te kunnen bepalen.63 

David Summers: “It is the task of reason to reflect upon its own experience and its experience itself, to 

clarify its own structures, reactions and autonomous actions, finally to dispel its own selfgenerated 

illusions and to establish its own legitimate ground”64 

Naar mijn mening is reflectie een positie nemen buiten het gehele om kritisch terug te kijken op alle 

bewuste en onbewuste handelingen en daar dan over na te denken. Als ik reflecteer ben ik heel 

actief aan het nadenken over wat ik doe, wat ik wil, waar mijn werk over gaat en waar ik wil dat mijn 

werk over gaat. Tot welke nieuwe inzichten ben ik gekomen? Waar sta ik in mijn proces? Wat is nu 

een goede stap om te zetten?  

Het is belangrijk dat er een bewustwording en een kritieke blik gegeven wordt op het totaal. Deze 

afstand die genomen wordt om alles helder te zien is moeilijk. Het is moeilijk de legitimate grounds, 

de legitieme beweegredenen, zoals Summer ze noemt, vast te stellen. Het is natuurlijk moeilijk als 

buitenstaander naar je werk te kijken terwijl je als kunstenaar zelf vaak helemaal met je hoofd en 

handen in het proces zit. Ik heb zelf gemerkt dat ik soms, hoe veel ik ook reflecteer op mijn proces en 

werk, toch altijd door met een ander (medestudent of docent) in gesprek te gaan, ik op nieuwe 

inzichten kom.  

Reflectie is dus erg belangrijk om theorie en praktijk naast elkaar te gebruiken en reflecteren op hoe 

deze theorie en praktijk werken geeft weer verdere verdieping op hoe men werkt. Zo kan de 

kunstenaar zijn positie bepalen en zijn werk en werkwijze verantwoorden. Reflectie is niet een op 

zichzelf staand moment, het kan ook tijdens het denken en maken (wat ook weer tegelijktijdig kan 

gebeuren) plaatsvinden. Voor sommigen is het noodzakelijk in gesprek te gaan met anderen om tot 

nieuwe inzichten te komen.   
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8. Hoe maak ik de twee elementen denken 

en maken bruikbaar voor andere 

kunstenaars?  

Hoe zet ik de gevonden informatie om in 

toepasbaar “gereedschap”?  
Ik ben tijdens het schrijven van dit onderzoek allerlei schema’s gaan tekenen om meer inzicht te 

krijgen in de stof. Sommige schema’s ontstonden vanuit mijn eigen kunstenaarspraktijk, anderen 

vanuit de bronnen die ik heb gelezen.  

Vanuit mijn eigen beeldend werk ben ik tot dit soort schema’s gekomen (voor meer schema’s zie de 

bijlages): 
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Ik ben schema’s gaan maken tijdens het beantwoorden van mijn deelvragen. Ik wilde graag de balans 

inzichtelijk maken tussen die theorie en praktijk, het denken en het maken. Ik ben bij de schema’s 

telkens vanuit een algemeen beeld uitgegaan hoe mensen werken, maar toch altijd vanuit mijn eigen 

werkmethodes. Ik ken namelijk vooral mijn eigen manier van werken heel goed en neem dat, of ik 

nou wil of niet, als uitgangspunt. Hoe werken mijn klasgenoten? Hoe werken andere kunstenaars? 

Werken mijn klasgenoten allemaal anders? Allemaal op hun eigen manier? Zijn er meer mensen die 

werken zoals ik? 

 
Ik heb geprobeerd vanuit mijn vele schema’s verschillende type kunstenaars te typeren. Omdat ik 

telkens weer op andere schema’s uitkwam en het maken van een test vanuit het niets erg moeilijk 

vind, ga ik gebruik maken van het leertypesschema van Kolb. Kolb onderscheid verschillende 

leertypes in het leerproces, daarbij  gaat hij gaat ervan uit dat bij elk leerproces de hele cyclus in 

meer of mindere mate wordt doorlopen.65 Ik zie zelf het beeldend proces ook als een leerproces. 

Daarom ben ik op gegeven moment mijn eigen schema’s gaan leggen tegenover het schema van 

Kolb. Volgens Getzels en Csikszentmihalyi66 is het creatieve proces een cyclisch model. Ook ik zelf zie 

het beeldend proces als een cyclus, maar dan wel als een cyclus die zichzelf steeds meer opvolgt 

zonder duidelijk eindpunt en steeds die dieper gaat. 

 
Volgens Kolb zijn er verschillende dimensies in het leren. Daarom bestaat het model uit een 

assenstelsel. Zo is er een as actief leren versus reflectief leren. De andere as is het concrete en het 

abstract leren. Vanuit die assen heeft Kolb vier types gedefinieerd: Doener, Bezinner, Beslisser en de 

Denker, elk met eigen voorkeuren voor manieren van leren. Straks ga ik dieper in op de verschillende 

types. Volgens Kolb worden alle stappen doorlopen, niet als een cirkel maar meer als een cyclus die 

steeds meer een verdiepende werking heeft.  
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Omdat ik er vanuit ga dat bij het beeldend proces een pad wordt ingeslagen waarbij je steeds 

onophoudelijk door kunt gaan met maken, vragen stellen en denken heb ik gekozen om de Kolbtest 

te gaan gebruiken. Kolb gaat er namelijk vanuit dat bij een leerproces een verdiepende cyclus 

optreedt. Kolb heeft in zijn boek Experiential Learning67 het creativiteitsmodel en onderzoeksmodel 

tegenover het kolbmodel gelegd. Onderzoek en creativiteit zijn twee elementen waar ook in het 

beeldend proces sprake van is. 
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Hierboven is een model te zien hoe onderzoek plaatsvindt. Dit model bestaat uit vier fases. Probleem 

zoeken, het stellen van vragen, het zoeken naar antwoorden en het formuleren van antwoorden. 

Probleem zoeken en het antwoorden zoeken zou je kunnen plaatsen op de as concreet-abstract. Het 

stellen van vragen is weer goed te koppelen aan reflectie. Het toepassen van kennis is weer het 

doen, experiment. Het creativiteitsmodel van Graham Wallas68 heeft een proces van incubatie, 

inzicht, verificatie en opname. Hierin is exploreren en associëren erg belangrijk. Ook deze cyclus kan 

gelegd worden naast reflectie, abstract denken, experiment en concreet ervaren.  

Zo is de eerste fase associëren, divergent denken en zoeken. Informatie zoeken uit diverse bronnen, 

inspiratie opdoen, verzamelen en andere kunstenaars bekijken.  

De tweede fase is het vastleggen en bezig zijn met alles wat je verzameld hebt. Inspiratie opzoeken 

en je openstellen.  

De derde fase is van al je ideeën de besten kiezen om mee verder te gaan. Dit is de inzicht fase. Nu 

worden er snelle schetsen en materiaalproeven gedaan. In deze fase blijft gekeken worden naar wat 

je maakt en blijft je zoeken naar nieuwe ideeën en invalshoeken. 

Fase vier wordt er vastgesteld wat het beste onderwerp is. Je gaat kijken naar wat je wilt met je werk 

en of er nog dingen aan verbeterd kunnen worden.69 

Sawyer stelt zichzelf de vraag bij creativiteit of kritisch en convergent denken tegenover creatief 

denken staat. Hij denkt dat divergent en convergent denken elkaar nodig hebben om zo de beste 

ideeën eruit te pikken en kritisch te kijken, en dus creatief te kunnen zijn en te kunnen reflecteren.70 

Ik herken in mijn eigen beeldend proces de fases in het schema van Kolb. Ik kan me in alle stadia wel 

vinden. Zo herken ik het passief reflecteren op mijn beeldend werk, het nadenken en bedenken van 

ideeën, het experimenteren (zo wel uitwerking van ideeën als uit gevoel) en vanuit de ervaring 

werken. Ik heb het idee dat dat wel degelijk een deel beslaat over hoe er gewerkt wordt in een 

beeldend proces. Ik vraag me af hoe specifiek die informatie gemaakt kan worden. 

De vragenlijst van kolb heb ik gebruikt bij het verkrijgen van gegevens van andere 

kunstacademiestudenten. Ik heb de kolbtest afgenomen op zijn meest afgekleede vorm met daarin 

de vraag de participanten de antwoorden wilden invullen met betrekking op hun beeldend proces. Ik 

heb daarbij niet vermeld dat het de kolbtest was. Naast de kolbtest heb ik zelf enkele vragen 

ontwikkeld. In de bijlages vind je de enquetes en de uitslagen. 

8.1 Analyse Enquête 

De enquête heb ik naar alle (ex)kunstacademiestudenten die ik ken gestuurd. Ik heb uiteindelijk 28 

enquêtes ontvangen, waarvan er drie niet correct waren ingevuld. Het grootste gedeelte ervan is 

door mijn klasgenoten ingevuld; 18 klasgenoten uit het vierde jaar van de docentenopleiding, vijf 

derdejaars studenten van de docentenopleiding aan de HKU, één derdejaars student illustratie van 
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de HKU en iemand die van de HKU is afgestudeerd. Verder iemand van de docentenopleiding van 

Artez Arnhem en iemand die Audiovisueel studeert aan de Rietveld academie. Juist omdat het 

overgrote deel docentenopleiding op de HKU heeft gedaan dan wel alleen HKU of alleen 

docentenopleiding geeft dit vooral een beeld van een bepaalde groep studenten. Juist omdat er in de 

docentenopleiding een grote nadruk ligt op de drie factoren maken, beschouwen en overdragen71 

ben ik benieuwd hoe het gesteld is met het maken en beschouwen en de reflectie van de studenten 

van de docentenopleiding. Mijn uiteindelijke resultaten en conclusies zullen dan ook alleen van 

toepassing zijn op deze groep.  

Naast de Kolbtest bevatte de enquête ook 12 vragen over het beeldend proces die ik als aanvulling 

wilde hebben op mijn onderzoek. Met deze vragen wilde ik achterhalen in welke mate er van 

bepaalde werkmethodes en handelingen sprake is in het beeldend proces. Die 12 vragen werden 

door een drietal open vragen gevolgd ter aanvulling. (zie de bijlage voor de vragen). 

Het beeldend proces kan op zichzelf niet worden waargenomen, alleen op tussentijdse momenten 

kan het worden waargenomen.72 .  Dat zelfde geldt voor het leerproces en de Kolbtest. Er moet 

meegenomen worden dat alle resultaten van de Kolbtest een momentopname zijn en dus niet een 

vaststaande waarheid. Bovendien wordt de test in Nederland niet als een gevalideerde leertest 

gebruikt. De uitslag van de test geeft een indicatie van de voorkeur van één van de stijlen. Kolb gaat 

er van uit dat in leerprocessen alle stijlen worden doorlopen, dat het een cyclus is, maar dat er één of 

meerdere stijlen geprefereerd worden boven anderen.  

8.2 De Kolb leerstijlentest uitslagen  

Het aandeel correcte enquêtes is 25. Ik heb van iedere respondent, 

gekoppeld aan een nummer en niet de naam, de Kolbtest 73 

uitgewerkt tot er bij elke respondent een figuur op de cirkel tussen 

de as ervaren en conceptualiseren en de as actief experimenteren en 

reflectie. Die schema’s die resulteren uit de gegevens ben ik gaan 

groeperen. Uiteindelijk heb ik 7 verschillende groepen kunnen 

onderscheiden in de resultaten. Vijf daarvan zal ik uitwerken en 

toelichten.  Twee groepen, groep 5 en 7, laat ik achter wege door het 

lage aantal respondenten in deze groepen. Voor een overzicht van de 

groepen, zie de bijlages. 

Uiteindelijk is de hele cyclus in beslag genomen door de respondenten. Er is dus geen enkel gebied 

waar niemand zit (Zie afbeelding).  

8.2.1 GROEP 1 De Doener  Aantal 

respondenten: 4 

Respondenten 8, 17, 20 en 24 kwamen uit bij deze leerstijl. 

Volgens Kolb hebben doeners een grote voorkeur voor uitvoeren van 

plannen en experimenteren. Ze durven risico’s te nemen en nieuwe 

                                                           
71

 Volgens het studiepuntentabel 2011-2012 van de Bachelor Visual art and design in Education, HKU 
72

 M. Hoekstra, het per ongelukke goed proberen te doen 
73

 Zoals de test vermeld staat in het boekje Cirkelen rond Kolb v an Jeroen Hendriksen. 



Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

33 
 

dingen uit te proberen. Ze kunnen niet goed werken met een planning of feiten. Het doen staat 

centraal. De doener is intuïtief en leert dan ook door te proberen. De doener kan ongestructureerd 

werken. Kolb spreekt bij deze stijl van een accomoderende leerstijl. 

Ik denk dat deze uitslag in het beeldend proces betekent dat er veel sprake is van experiment en 

intuïtief werken. Inhoud valt vaak pas na het handelen pas op zijn plaats en wordt dan pas zichtbaar. 

De risico’s die genomen worden ontstaan vanuit een confrontatie met het materiaal. Het zou kunnen 

zijn dat het voor de kunstenaar niet helemaal duidelijk is waar het werk in eerste instantie over gaat 

en pas door naar de vorm te kijken vallen er elementen op zijn plek. Als ik kijk naar wat de nummers 

8, 17, 20 en 24 in de rest van de enquête hebben ingevuld komt daaruit naar voren dat ze alle drie 

vaak intuïtief werken en dat ze vanuit het handelen vormen laten ontstaan die de inhoud van het 

werk bepalen. Dat deze groep intuïtief werkt, wil niet zeggen dat ze geen bronnen van informatie 

gebruiken voor de inhoud van hun werk. Dat doen ze namelijk wel degelijk. De een meer dan de 

ander. 

Hoewel deze groep intuïtief werk laat ontstaan, kunnen ze wel hun werk en keuzes verantwoorden. 

Komt dat dan toch omdat ze goed kunnen reflecteren op hun werkwijze en proces? Allemaal 

reflecteren ze vaak. 

De helft van deze groep maakt vaak gebruik van referenties en andere bronnen voor het maken van 

werk. Uit de enquête is niet gebleken hoe ze daar dan precies gebruik van maken. Als ik kijk naar de 

uitslag van Kolb, doen ze ook dat op een intuïtieve manier.  

3 van de 4 hebben bij de Kolbtest bij ‘gevoelsmatig’ het hoogst gevuld. Bij ‘Intuïtief’ hebben ze ook 

allemaal hoog ingevuld. Bij ‘conceptualiseren’ hebben 3 van de 4 juist weer laag gescoord.  

Als ik het creativiteitsmodel van Wallas hier tegenover leg, zit deze groep tussen fase 4 en 1 in. In 

Fase één is associëren en openheid erg belangrijk. Die twee woorden lijken op de antwoorden 

“intuïtief” en ‘gevoelsmatig’.  

8.2.2 GROEP 2 De Bezinner  Aantal respondenten: 7 

De bezinner heeft volgens Kolb heeft de Bezinner een 

divergerende leerstijl. Bij de bezinner staat ervaren centraal. 

Beschouwing en verbeelding worden vaak ingezet. Hebben 

behoefte aan menselijke en gevoelsmatige uitingen. Problemen 

worden vaak van alle kanten bekeken. Hier komen concreet 

ervaren en observeren en reflecteren samen. Vaak worden 

cultureel geïnteresseerden en creatievelingen in deze hoek 

ingeschaald. Het is volgens mij daarom niet gek dat de grootste 

groep respondenten zich in deze hoek bevindt. 

Respondenten zijn 2, 5, 9, 11, 16, 26 en M. 

Divergerende leerstijl, wat zou dat betekenen in het beeldend proces? Divergeren, uiteengaan, geen 

limiet hebben, geen beperkingen zien. Het merendeel van deze groep weet waar zijn werk 

inhoudelijk over gaat en het merendeel werkt vaak intuïtief, volgens de enquête. Is dat waar vanuit 

dat divergeren ontstaat? Deze groep bekijkt problemen van alle kanten, worden er bij deze groep 

allemaal mogelijkheden in het beeldend werk onderzocht? 
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Verbeelding speelt volgens Kolb een rol bij het leerproces van deze groep. Verbeelding ontstaan 

volgens filosoof Deleuze tussen intuïtie en verstand, tussen verstand en zintuiglijkheid.74  

Dit proces van tot stand komen van creativiteit, dat deels onbewust en intuïtief wordt aangestuurd 

omdat het uit intuïtieve sprongen bestaat, is volgens Richard Sennett een vorm van inductie. 

Inductie, het moment tussen concreet ervaren en reflecteren.75  De plek waar de bezinner is 

ingeschaald op het model van Kolb. Uit de Kolbtest kan ik halen dat deze groep vooral werkt vanuit 

ervaring en reflectie en niet zozeer vanuit het denken en actief doen. Bij de Kolbvraag hebben alle 

respondenten in deze groep hoog ingezet bij “reflecterend’. Betekent dat dan dat deze groep 

misschien zichzelf veel vragen stelt, zoals Arendt het noemt, begrip? Dus toch een vorm van denken 

heeft, ook scoort deze groep niet op de abstracte as?  

Omdat bij deze groep bezinnen en kijken centraal staat, kan het zijn dat er in het beeldend proces 

veel sprake is van het kijken naar anderen. 

Uit mijn eigen vragen haal ik verder dat het grootste deel, namelijk dat 5 van de 7 zich van deze 

groep niet de inhoud laat bepalen door vormen die ontstaan vanuit de handeling van het maken. 

Inhoud bepaalt bij 6 van de 7 respondenten de vorm van het werk.  

Deze groep werkt dus vaak intuïtief, maar werkt ook vanuit de inhoud. Er is bij deze groep een 

onderscheidt tussen het uitwerken van ideeën en het niet uitwerken van ideeën.  

8.2.3 GROEP 3 De Doener/Bezinner   Aantal respondenten: 

3 

Uit de test bleek ook een groepje te zijn die op de concreet-

abstracte as hoog scoorden bij concreet. De experiment-reflectie as 

is bijna geheel ingenomen. Deze mensen zijn een combinatie van 

de doener en bezinner. Omdat deze groep eigenlijk bijna de hele 

bovenste helft van de cirkel beslaat, is het moeilijk vanuit de 

kolbtest een conclusie te trekken. 

De respondenten die bij deze groep horen zijn 6, 15 en 19.  

Is deze groep ook in de antwoorden bij de enquete een combinatie 

van groep 1 en 2? 

Twee van de drie kunnen hun keuzes niet goed verantwoorden, in tegenstelling tot groep 1, die dat 

toch wel kan. Ze weten niet goed waar hun werk over gaat, maar toch werken ze vanuit ideeën die ze 

uitvoeren, want dat doen ze alle drie vaak. Het is opvallend dat bij de doener en de bezinner wel 

duidelijk is waar hun werk over gaat. Hoe zit het bij deze drie gevallen dan met reflecteren? Ze geven 

alle drie aan vaak te reflecteren. 

Deze groep lijkt vanuit de antwoorden geen combinatie te zijn van de twee groepen. Deze groep 

bestaat uit drie personen en geeft behoorlijk uiteenlopende antwoorden, dat het lastig is over deze 

groep iets te zeggen. 
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8.2.4 GROEP 4 De Onuitgesprokene  Aantal respondenten: 3  

Een deel van de respondenten had geen uitgesproken leerstijl. Alle 

leerstijlen zijn hierin evenveel vertegenwoordigd. Ik vind dit een 

interessant gegeven. Ik ga er namelijk van uit, net als Kolb bij de 

leerstijlen, dat een beeldend kunstenaar in zijn beeldend proces ook 

langs alle punten komt op gegeven moment. Daarom kan je denk ik 

ook spreken van een momentopname. Een proces is in beweging en 

elk moment in een ander stadium.  

Er zitten drie respondenten in deze groep, nummer 3, 13 en C. Deze 

groep weet goed inhoudelijk waar zijn of haar werk over gaat, begint 

ook vaak vanuit de inhoud dat weer leidt tot vorm en werkt intuïtief. Keuzes kunnen door twee van 

de drie goed verantwoord worden. 

Omdat de lijn op alle assen gelijk verdeeld is, lijkt het alsof respondenten in deze groep vaak de 

gehele cyclus doorlopen.  

Ik denk dat bij deze groep er een evenwicht is en misschien wel een integratie van de handeling van 

het maken en het denken, dat die twee elementen samen komen in de betekenis en materialisatie 

van het werk.  

8.2.5 GROEP 6 De Beslisser  Aantal respondenten: 3  

Volgens Kolb is de beslisser gericht op de Convergerende leerstijl. 

Belangrijk zijn de ideeën, begrippen, modellen en structuren. Denken, 

logisch handelen en beredeneren staan voorop. De beslisser past 

ideeën toe in de praktijk. 

Respondent 1, 21 en 22 hadden de beslisser als uitkomst. 

Convergeren in het beeldend proces, wat zal dat betekenen? 

Convergeren is naar een punt toe werken. Logisch handelen en 

beredeneren, het uitwerken van ideeën, zou dit een conceptuele 

benadering kunnen zijn in het maken van kunst? In de Kolbtest bij de 

vraag over ervaring, observatie, conceptualiseren en experimenteren, hebben alle drie het woord 

‘Conceptualiseren’ gevolgd door ‘Experimenteren’ de hoogste punten gegeven. Conceptuele kunst 

geeft nadruk voor de betekenis van het kunstwerk en aandacht voor het proces.76 Het geeft nadruk 

op de betekenis van ideeën. Is het geval bij deze groep dat de inhoud doorslaggevend is? 77 Of is dit 

een groep die veel in het denken zit, in het ‘begrip” zoals Arendt het noemt? Of gebruikt deze groep 

de andere vorm van denken die Arendt benoemd, het verstand? Ik vraag mij af in hoeverre er in de 

kunst maar één antwoord is en of kunstenaars ook daar uit werken. Misschien werken ze vanuit één 

idee en krijgt dat in het doen verschillende vormen in het werk. 

Ik ben zelf ook ingeschaald in deze groep. Ik herken me tot een zekere hoogte wel in de uitslag. Ik 

werk op dit moment, naar het eindexamen toe, erg vanuit de inhoud die al mijn gehele werk beslaat, 

om die betekenis te versterken en in mijn beelden zo veel mogelijk te optimaliseren. Hoewel ik vaak 
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werk vanuit de inhoud blijf ik wel vaak experimenteren en uitproberen, maar ik gebruik vanuit dat 

experiment pas de elementen die werken met betrekking tot mijn eigen inhoud en betekenis die ik 

wil overdragen. 

8.3 Conclusie Kolbtest en eigen enquête  

Ik kan vooral iets zeggen over groep 1, de doener,  groep  2 de bezinner en groep 6 de beslisser. In 

die groepen waren er namelijk veel dezelfde antwoorden gegeven op bepaalde vragen en zag ik dus 

een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de respondenten. Deze drie groepen kan ik ook van 

elkaar onderscheiden. Groep 1 werkt voornamelijk intuïtief en groep 6 conceptualiseert. De bezinner 

werkt vooral vanuit de inhoud maar werkt ook intuïtief, de focus ligt bij deze groep in reflectie. 

Toch waren veel resultaten niet uitgesproken één stijl, ze hadden altijd toch nog wel een uitwijking 

naar een andere leerstijl (zie bijlages). Ook waren er groepen die duidelijk meerdere leerstijlen 

hadden, zoals de combinatie doener bezinner en veel die onuitgesproken waren.  

Uit de gegevens is wel gebleken dat iedereen nadenkt over zijn werk. Niet iedereen bedenkt echt 

dingen, sommigen gaan gewoon aan de slag. Iedereen geeft aan vaak te reflecteren, of dat nou 

uitmunt in het verantwoorden van het werk of het duidelijk weten waar het werk over gaat, is dan 

nog maar de vraag. 

Op een specifieke vraag, vraag 7 uit mijn eigen enquête, wil ik dieper ingaan. Vraag 7, ‘Ik 

experimenteer’, heeft één iemand 2 ingevuld op de schaal van 1 – 4, nooit – vaak. Verder heeft 

iedereen 3 of 4 ingevuld.  Vanuit de vraag: ‘Als je experimenteert, hoe ga je dan te werk?’ komen bij 

de open antwoorden voornamelijk de volgende drie elementen naar boven:  

- Niet denken, maar doen 

- Werken met verschillende materialen (tegelijk) 

- Die materialen met elkaar combineren 

Hieruit kan ik opmaken dat de onderzochte kunstacademiestudenten allemaal experimenteren en 

ook nog eens op de zelfde manier. Er is dus bij deze studenten vaak sprake van ‘niet denken’, ook als 

ze niet hoog scoren op de ‘actief doen en experimenteren’-as van de Kolbtest. 

Experiment doet een beroep op alle zintuigen. Experiment, het moment dat kunst zintuigelijk vanuit 

het medium wordt geschapen. Nieuwe vormen ontstaan. Is dit dan het moment dat de creativiteit 

ontstaat zoals Richard Sennet het noemde? Is er intuïtie voor nodig om onverwachte elementen 

samen te laten komen? 

Verder heeft iedereen een 3 of 4 gegeven aan ‘Ik denk na over mijn werk.’ En maakt iedereen wel in 

meer of mindere mate gebruik van referenties uit verschillende bronnen. Dat betekent dat iedereen 

bewuste momenten heeft tot nadenken en zich verdiept in een brede context. Hieruit sluiten de 

uitspraken van Jeroen Boomgaard en Peter Sonderen78 aan dat elke kunstpraktijk door theorie 

bevangen is. Theorie en onderzoek zijn beiden niet los te zien van het maken van kunst, het 

handelen.  
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Uit deze enquête is dus gebleken dat er toch wel verschillen zijn in werkwijze per persoon. Voor een 

deel heb ik die types aan de hand van de Kolbtest al kunnen categoriseren.  Ik zie experiment als een 

belangrijk deel van het maakproces, zoals ik in voorgaande paragraaf al genoemd heb. Iedereen 

experimenteert, en probeert dus uit vanuit een handeling en iedereen denkt. Hoe iemand dan ook 

werkt, er is altijd een deel in het beeldend proces dat gericht is op maken en een deel dat zich richt 

op denken en reflecteren.  

Toch zijn er verschillen tussen hoe iedereen werkt met theorie en praktijk. Maar daar geeft de 

Kolbtest niet een compleet beeld van. Kolb geeft vooral een punt op de cyclus weer, maar niet heel 

duidelijk hoe die wisselwerking nou precies wordt opgezocht. Toch denk ik dat ik deze gegevens goed 

kan gebruiken voor het verder ontwikkelen van een schema. 
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9. Het Maken(d)Denken(d) schema 
 

9.1 Omzetten van literatuuronderzoek in schema’s 

Ik denk dat het van belang is voor kunstenaars te weten hoe de wisselwerking bij hen zelf werkt of 

hoe het ook zou kunnen. Daarom vind ik het belangrijk die balans inzichtelijk te maken. Ik vind een 

schema een uiterst geschikt middel daarvoor. Zo wordt snel helder hoe de balans tussen 

verschillende elementen ligt. Voor beeldend kunstenaars is een visueel model ook meteen een 

reflectiemiddel om de integratie tussen theorie en praktijk te bevorderen. Omdat kunstenaars vaak 

beeldende mensen zijn, is het handig om via een schema op 

een beeldende manier informatie in kaart te brengen, want 

dat is wat een schema doet. Uiteindelijk merkte ik zelf 

tijdens het maken van deze scriptie hoe fijn het is dingen 

voor je te zien. Daarom was ik ook zelf begonnen met het 

maken van schema’s. Daarom laat ik nu in stapjes zien hoe ik 

door middel van de theorie tot een visueel model kom. 

Hannah Arendt onderscheid, zoals al eerder genoemd twee 

verschillende vormen van denken. Begrip en verstand. 

Vooral begrip is het soort denken dat de kunstenaar 

gebruikt. 

Zoals eerder genoemd, heeft Peter Sonderen het in zijn boek Denken in kunst over de theorie van de 

maker. Maken is volgens hem het samenstellen van elementen die betekenis genererend object, 

vorm, gebeurtenis, of uitspraak vervaardigen. Theorie van de maker of van het maken is de 

discursieve dimensie van dit proces, inclusief reflectie. 

In de vorige paragrafen heb ik het gehad over theorie en praktijk, denken en maken. De theorie van 

het maken is het punt waar denken en maken elkaar overlappen en het samen gaat integreren. 

 
Pascal Gielen vertelde tijdens het symposium The Theory & Art of 

Teaching Art & Theory in Groningen79 dat ‘You can only make art 

when you are theoretical informed.’ Hij noemt drie verschillende 

soorten studenten: Studenten die theorie bestuderen en het in 

die theorie in de vingers hebben, studenten die theorie 

bestuderen maar niet kunnen toepassen en studenten die niet 

weten wat ze doen. Jeroen Boomgaard80 categoriseert studenten 

en hun beeldend onderzoek op een andere manier: 

- Theorie dat vooral dient ter ondersteuning van de praktijk 

- Onderzoek waarin theorie een rol speelt naast de praktijk 

- Onderzoek waarin theorie en praktijk samen worden uitgewerkt 
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Dus ook al vinden denken en maken plaats en ondersteunen ze elkaar in meer of mindere mate, er is 

altijd een schaal in hoeverre die wisselwerking bestaat. Op gegeven moment zijn de twee elementen 

volledig geïntegreerd.  

 

 
 
Welke elementen komen bij dat denken en maken kijken?  Wat gebeurt er als ik inzoom? 
 

 
Als ik in dit schema de doener, bezinner en beslisser zet, komt er het volgende uit: 
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Rood is de doener, paars de bezinner en geel de beslisser. Alle kleuren zijn anders over het vlak 

verdeeld. Dat bekent dus dat elk type weer anders werkt. 

Ik ben bij de doener vanaf intuitief maken en experiment begonnen. Dat leidt weer tot vorm wat 

weer leidt tot inhoud. Op die vorm en inhoud wordt gereflecteerd. Bij de Bezinner ben ik begonnen 

vanuit reflectie. Reflectie leidt tot inhoud en intuitief maken, dat vervolgens weer resulteert in 

bedenken of experiment. Dit geheel leidt weer tot reflectie. Bij de beslisser ben ik begonnen bij de 

inhoud. Die inhoud zorgt weer voor bedenken wat weer leidt tot maken en vorm. Daarop wordt 

gereflecteerd. 

Dit schema geeft toch nog niet een volledig beeld. De doener loopt  ‘dood’, wat komt er na reflectie? 

Moet het door blijven lopen? Is het een cyclus die je doorloopt? Er staan woorden in die ik niet kan 

gebruiken bij het invullen. Het is eigenlijk een nooit stilstaand proces, het gaat oneindig door.  
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Op dit moment is niet helemaal duidelijk wat de vorm en inhoud zijn, die staan los van zichzelf. Ik heb 

het tot nu toe veel over de betekenis van het werk gehad, die moet natuurlijk niet ontbreken. 

Denken staat nu los van dit schema, net als ambacht. Er kunnen elementen wat specifieker genoemd 

worden en dingen worden weggelaten. Ik kom dan op het volgende model uit (zie afbeelding 

volgende bladzijde.) 
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Ik heb het model hierboven (zie afbeelding hierboven) door een respondent uit de doenersgroep, 

een respondent uit de doener/bezinner groep en een respondent uit de onuitgesproken groep dit 

model laten invullen. (zie bijlages.) Daaruit heb ik gehaald dat ze het erg moeilijk vonden het in te 

vullen omdat ze geen houvast hadden en dat het beeldend proces eigenlijk heel erg complex is.  Van 

alle drie heb ik niet gehoord dat ze iets misten. Alleen kunnen sommige dingen wat specifieker 

gemaakt worden, zoals reflectie. Ik had dan beter reflectie op vorm en inhoud kunnen laten staan uit 

de vorige versie van het schema. Alle drie hebben ze verbanden kunnen leggen en werden ze zich 

bewuster van hoe ze werkten.  De doener was erg blij met dat betekenis van het werk erin werd 

betrokken, want alles komt samen volgens haar in de betekenis.  

Het denken en maken in het beeldend werk is soms ook onbenoembaar omdat veel tegelijktijdig 

gebeurt.  

Ik heb in de drie ingevulde versie al wel verschillen kunnen benoemen. Iedereen vult zo’n schema 

dus anders in. Ik hoorde van twee respondenten dat ze behoefte hadden aan en voorbeeld. Daarom 

kies ik ervoor om opnieuw de doener, bezinner en beslisser heel erg globaal in te schalen, dus kijkend 

naar globale lijnen, want hoe complex een proces ook kan zijn zodat alles verbonden kan worden, er 

is altijd een manier van werken die een voorkeur heeft. Of anders kan er een specifiek moment uit 

een proces (bijv. een werk) gekozen worden om toch een kader te bieden in het inzicht krijgen in het 

denken en maken van een specifiek moment.  Zo kan er gekeken worden bij een specifiek werk tot 

stand is gekomen of kan er naar de hoofdlijnen gekeken worden.  
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Als ik van de doener, bezinner en beslisser de hoofdlijnen in dit schema zet, kom ik tot het volgende:

 

Toch zou ik meer vragen bij de woorden kunnen zetten en werk vergroten. Maar nu ligt natuurlijk de 

focus op het denken en het maken en niet op het werk. Als ik werk vergroot en meer vragen toevoeg, 

komt er het volgende uit: 
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Ik vind dit een schema dat meer vanuit het werk besproken kan worden door iemand die van 

buitenaf kijkt. Nu krijgt het werk een andere functie. De vragen vind ik misschien nu te sturend. De 

verbanden mogen van mij wel anders gemaakt worden per persoon.  
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9.2 Kolbtypes in het Denken(d) Maken(d) schema 

Als ik grof kijk naar de antwoorden van de Doener, Bezinner en Beslisser kom ik ongeveer tot de 

volgende invulling van het schema: 

 

 
 
Bij de bezinner heb ik uit de Kolbtest twee verschillende types gevonden, types die werken vanuit de 

inhoud en types die werken vanuit intuitief maken. Overeenkomst tussen deze twee subtypes is de 

focus op reflectie. Daarom heb ik bij beide subgroepen reflectie als startpunt genomen. Ik ga er 

vanuit dat deze groep op alles reflecteert wat er gedaan wordt. Daarom heb ik bij bezinner 1 vanuit 

reflectie een pijl getrokken naar inhoud. Inhoud leidt weer tot bedenken dat weer leidt tot ideeën 

uitvoeren. Op die ideeën wordt weer gereflecteerd. 

Bij Bezinner 2 ben ik begonnen vanuit het intuitief maken vanuit handelen.  Op de handeling zelf en 

de vorm wordt weer gereflecteerd. Daarbinnen worden weer verbanden gezocht. 



Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

47 
 

 
 
De doener heb ik aangepakt door te beginnen bij het intuïtieve deel. Ik heb daarbij verzamelen, 

intuïtief maken en experimenteren samen gepakt. Die intuïtieve handeling zorgt weer voor de vorm. 

Die vorm bepaalt weer de inhoud van het werk door middel van reflectie. Daarom heb ik een pijl 

getrokken van reflectie naar verbanden zoeken naar inhoud en betekenis van het werk. Vanuit mijn 

eigen enquête en het ingevulde schema door een doener kwam ik er achter dat deze groep bijna 

nooit iets bedenkt en dan uitvoert. Daarom zijn die twee elementen niet meegenomen in het 

schema. 
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Bij de beslisser ben ik begonnen vanuit de inhoud. Uit de enquête en kolbtest ben ik er achter 

gekomen dat de inhoud vaak zorgt voor vorm en dat er vaak ideeën bedacht worden en worden 

uitgevoerd. Daarom heb ik vanaf Inhoud een pijl getrokken naar bedenken. Vanaf daar heb ik een pijl 

getrokken naar Ideeën uitvoeren. Omdat deze groep ook experimenteert heb ik vanaf ideeën 

uitvoeren een pijl getrokken naar experiment/intuïtief maken wat weer gevolgd wordt door reflectie. 

Die reflectie zorgt ervoor dat de inhoud wordt bestudeerd en op gereflecteerd. 
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Samen in één schema wordt dat als volgt:

 
 
Het gehele schema is gevuld met deze vier types, er is niks wat er buiten hangt en dus oningevuld 

blijft. Hoe dingen werken kan altijd erbij geschreven worden ter verduidelijking. 

Het is belangrijk bij dit schema voorbeelden en types te geven, zodat iemand die zelf reflecteert zou 

kunnen kijken bij welk type hij past. Ook is het een hulpmiddel om te kijken hoe dit schema ingevuld 

zou kunnen worden. In principe mag het op alle mogelijke manieren worden ingevuld. Het gaat er 

om dat het een ondersteuning is bij het reflecteren, maar het is niet een op zichzelf staand gegeven. 

Ik ga in mijn product de verschillende types niet de Bezinner, Doener en Beslisser noemen, maar naar 

aanleiding van mijn gegeven kenmerken bij de types maak ik er respectievelijk de Bezinner, de 

Doener en de Bedenker van.   

Bij het vormgeven van het uiteindelijke model moet ik goed kijken dat er een instructietekst bij 

gegeven wordt en een verdiepende tekst. Daarom kies ik ervoor om naast dit schema ook een deel 

van het theoretisch kader te bieden en een uitgebreide uitleg. 

9.2.2 Uitleg Schema 

Om grip te krijgen op de wisselwerking tussen denken en maken in het beeldend proces heb ik een 

schema ontwikkeld. 
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Als je het schema bekijkt zijn er drie cirkels te zien. De linker cirkel staat voor denken, de rechter 

cirkel voor de handeling van het maken en de middelste kleinere cirkel staat voor het werk.  Welke 

handeling kan leiden tot denken en welk denken ondersteunt het maken, of zijn beiden geïntegreerd 

met elkaar? Omdat een werkwijze of methode altijd leidt tot iets zintuiglijks en dus tot een werk, heb 

ik naast het Maken  en Denken ook nog het Werk erbij betrokken. Zo kan een bepaalde werkwijze 

weer leiden tot een vorm, inhoud, betekenis of alle drie. Om dit inzichtelijk te krijgen kunnen er 

lijnen getrokken worden tussen de woorden. Die kunnen een volgorde aangeven of verbanden 

uitleggen. Het is duidelijk voor jezelf als je in het schema schrijft wat dat verband dan is.  

Om een handvat te bieden wat je met dit schema kan heb ik drie verschillende types geformuleerd 

(deels naar aanleiding van Kolb van de leerstijlen):  

- Doener 

- Bezinner 

- Bedenker 

Deze types kunnen een steun zijn bij het invullen van dit schema. Herken je in een type, dan kan je 

dat schema als startpunt nemen. Ook kan je kijken in hoeverre je misschien een combinatie bent. In 

principe mag het op alle mogelijke manieren worden ingevuld. Het gaat er om dat het een 

ondersteuning is bij het reflecteren.  

Nu is het de beurt aan jou om dit schema te proberen in te vullen.  

Het is het makkelijkst een focuspunt te kiezen bij het invullen van het schema. Het beeldend proces is 

zo complex dat, mocht je het in dit schema willen invullen, je het overzicht verliest. Daarom geef ik 

als opties mee:  

- Kies het proces van het tot stand komen van één werk. 

- Kies de hoofdlijn van hoe je werkt. Daarmee bedoel ik dat je alleen je meest 

voorkomende manier van werken toepast op dit schema. (zoals ik ook heb gedaan bij de 

voorbeelden.) 

- Betrek het op één manier van werken. 

Begin voor jezelf vanuit een beginpunt dat voor jou fijn voelt.  

Mocht er iets oningevuld blijven, dan betekent dat niet dat je moet zorgen dat alsnog alles is 

ingevuld. Dit model zorgt ervoor dat je bewust wordt van je werkmethodes met  betrekking tot 

denken, bedenken en maken. Als je vaak vastloopt kan zou je kunnen kijken hoe je het aanpakt en 

een andere manier van werken kunnen uitproberen. Ben je niet goed in je werk benoemen? Dan zou 

je misschien meer verbanden kunnen zoeken door middel van reflecteren. 

Met dit schema krijg je zicht op de relatie tussen maken en denken in je eigen beeldend proces. Je 

kan individueel of gezamenlijk dit schema invullen. Hoe open en bewust is je proces? Is er ruimte om 

creativiteit te laten stromen door dingen open te houden en intuitief te werken? Wat is de betekenis 

van je werk en hoe leg je die betekenis erin? Dat soort vragen roepen het schema op. Daardoor kan 

er overzicht gehouden worden met wat je wil met je werk en welke positie je als kunstenaar 

inneemt. Ook kom je er misschien wel achter dat de boeken die je leest een grote rol spelen bij je 

werk, of misschien wel helemaal niet en dacht je dat dat wel het geval was. Dit schema kan je helpen 

als je vastloopt en kan verbindingen tussen werkmethodes leggen. 



Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

51 
 

  



Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

 

52 
 

  



Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

53 
 

10. Conclusie  
Welke wisselwerking bestaat er tussen theorie en praktijk bij het proces van de kunstenaar en hoe 

maak ik die balans toepasbaar voor de kunstacademie student en docent? 

Er bestaat in elk beeldend proces een wisselwerking tussen theorie en praktijk, maar die 

wisselwerking is in steeds andere mate aanwezig. Beeldend werk kan niet gemaakt worden zonder 

een materiële uiting, dus ook niet zonder de handeling van het maken. In die materiële uiting is het 

weer belangrijk toch nog de openheid en ruimte te houden voor intuïtie en experiment zodat het 

verassingseffect optreed en er iets ontstaat ‘wat eerder niet was’. Hoe intuïtief iemand ook werkt, er 

is altijd wel van een artistieke positie die er dan wordt ingenomen, dus ook theorie. Maar het gebruik 

van theorie heeft verschillende manieren: zo kan er in meer of mindere mate conceptueel gewerkt 

worden zoals bij conceptuele kunst, waar het idee achter het werk het belangrijkste element is. Er is 

sinds de komst van conceptuele kunst meer aandacht gekomen voor het idee en onderzoek in de 

kunsten. Ook tegenwoordig is daar in studies als Artistic Research  nog steeds sprake van. Theorie en 

denken zijn dus wel degelijk verbonden bij het maken van kunst omdat kunst betekenis  en ideeën 

bevat. Het denken waar dan vooral sprake van is, is niet zozeer verstand, maar begrip, het stellen van 

vragen en het zoeken. Kunst zelf genereerd namelijk ook geen oplossingen. Er ontstaat een zoektocht 

naar betekenis in het beeldend proces. Het verschilt per kunstenaar of kunststudent wat voor 

theoretische bronnen gebruikt worden.  

Een idee wordt in zijn uitwerking en tijdens de materiele uiting vaak niet exact zoals al van te voren 

in het hoofd zat. Er zijn in een werk altijd weer onderdelen die onbenoemd blijven en ook niet 

geforceerd benoemd moeten worden, dan is er de kans het dood te praten. Het is dus belangrijk niet 

alles te willen verklaren maar in de handeling van het maken openheid te houden om tot het 

verrassingseffect te komen. Dat is het moment waar opeens iets ontstaat wat eerder niet was. 

Intuïtie kan gebruikt worden in de worsteling met het materiaal. Gevoel, niet meteen alles verklaren, 

zorgt voor openheid en diversiteit. Die diversiteit roept weer nieuwe mogelijkheden en beelden op. 

Beide gebieden, het denken en het maken, hebben elkaar nodig, ook al zijn ze anders van aard. De 

een is vooral zintuigelijk en de ander (meestal) niet. Het een vindt vooral intern in gedachte plaats en 

de ander is juist een veruitwendiging van wat binnenin zit. Denken en maken versterken elkaar want 

het is uiteindelijk de inhoud en de vorm en materialen waarin de betekenis van het werk ligt. Ook in 

het kunstonderwijs van vandaag de dag komt steeds meer naar boven dat theorie en maken steeds 

meer met elkaar integreren. 

Een kunstwerk heeft altijd een inhoud en een vorm die samen de betekenis van het werk geven, dus 

is het belangrijk dat er in het beeldend proces aan beide kanten van het werk aandacht wordt 

besteed. Dat kan het beste door reflecteren. Op die manier kan er gekeken en gedacht worden over 

het werk en de werkwijze en daartussen verbanden worden gezocht. Door weer op dit gehele proces 

te reflecteren komt er een bewustwording en verdieping op het maken en denken. Daardoor kan er 

weer een diepere integratie ontstaan en kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden. Het werk kan 

verantwoord en bekeken worden door de kunstenaar zelf en keuzes kunnen dan verwoord worden 

naar anderen. Deze reflectie kan pas goed plaatsvinden als de gehele ‘achtergrond’ van het werk 

duidelijk is. Daarom is theorie noodzakelijk voor reflectie. Reflectie is niet een op zichzelf staand 

moment, het kan ook tijdens het denken en maken (wat ook weer tegelijktijdig kan gebeuren) 
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plaatsvinden. Voor sommigen is het noodzakelijk in gesprek te gaan met anderen om tot nieuwe 

inzichten te komen.  

Vanuit een afgenomen enquête heb ik uiteindelijk drie type kunstenaars gevonden. Die heb ik 

gevonden voor middel van de Kolbtest. De types die ik heb gevonden zijn de Doener, Bezinner en 

Beslisser (in mijn product de Bedenker). De doener werkt vooral intuïtief en vanuit de handeling van 

het maken, de beslisser werkt vooral vanuit ideeën en inhoud en de bezinner is vooral gefocust op 

reflectie. Hierbinnen zijn dan wel weer verschillende variaties mogelijk, omdat het beeldend proces 

heel complex en niet eenduidig is. Deze types zijn dan ook gedefinieerd na heel globaal naar de 

hoofdlijn van het beeldend proces te kijken. 

De wisselwerking van maken en denken heb ik uiteindelijk in het volgende schema inzichtelijk 

gemaakt: 

 

Dit schema vergemakkelijkt het voor kunststudenten en kunstenaars om zich bewust te worden van 

het denken, maken en reflecteren en hoe dat in relatie tot elkaar staat. Het is dus een reflectiemodel.  

Het model kan worden ingevuld door lijnen en pijlen te zetten en erbij te schrijven. Reflectie kan 

soms moeilijk zijn omdat denken en maken soms heel erg geïntegreerd zijn met elkaar. Veel dingen 

gebeuren dan ook gelijktijdig. Daarom is het belangrijk een focuspunt te kiezen waarop dit model 

wordt ingevuld.  
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Als product heb ik uiteindelijk gekozen voor een boekje met daarin stukjes tekst over de handeling 

van het maken en gebruik van denken in het beeldend proces. Ik kies ervoor om deze tekst samen 

met een uitleg van het schema bij het model te plaatsen zodat er naast het model zelf ook 

achtergrondinformatie gelezen kan worden. De tekst is eigenlijk achtergrondinformatie bij het 

schema. 

Dit schema is belangrijk voor kunstenaars omdat het inzicht geeft op twee elementen die eigenlijk bij 

elkaar horen. Beeldende kunst heeft context waar de kunstenaar zich tot moet verhouden. Die 

verhouding geeft de kunstenaar een positie. Over die positie moet de kunstenaar nadenken. Ik denk 

dat bij reflectie vaak alleen maar gekeken wordt naar het werk zelf en niet naar die positie en 

werkwijze. Dit schema geeft die positie en het denken een plek bij het reflecteren. 
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11. Bronnenlijst 
- Mijn eigen beeldend proces 

- Enquête afgenomen onder 28 kunstenaars en/of studenten 

- Woordenboekdefinities van de woorden theorie, praktijk, intuïtie, concept, denken, doen. 

- Workshop op de conferentie 11 mei 2012 

11.1 Literaire bronnen 

- Arendt, H.The life of the mind, Hartcourt inc. 1978 

- Baldessari, J., in  A dialogue between himself as artist and teacher 

- Boden, M.A., The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge, Londen 2004. 

- Bronwasser,S. Zo werken wij, Nai uitgevers 2012 

- Danto, A.  ‘The Art World’. In: Journal of Philosophy, nr. 61, 571-584, 1964 

- Getzel, J.W. en Csikszent, M., The creative vision, a longitudal study of problem finding in art, 

Wiley, New York, 1976 

- Gielen,P en De Bruyne, P. ,Teaching Art in the Neoliberal Realm Realism versus Cynicism., Valiz 

Antennae,Amsterdam 2012 

- Hannula ,M.  Artistic Research – theories, methods and practices, University of Gothenborg, 2005 

- Hannula, M., Catch me if you can: Chances and Challenges of Artistic Research, Art&Research  

Volume 2. No. 2. Spring 2009 

- Hendriksen, J, Cirkelen rond Kolb, Begeleiden van leerprocessen, Uitgeverij Nelissen, Soest 2005 

- Herzog, K., Artikel: Promoverende kunstenaars, Boekman #84 Beroep:Kunstenaar  

- Hoekstra,M. Het per ongelukke goed proberen te doen, Amsterdam, Lectoraat AHK, 2010  

-  Kolb, D., Experiential learning, Prentice Hall, New Yersey, 1984 

- Lahey Dronsfield, J., Theory as art practice: Notes for discipline 

- Marzona, D. Conceptual art, Taschen, Keulen, 2006 

- Osborne P. Conceptual art, Phaidon, New York, 2011 

- Pontzen, R. De zaak zelfgemaakt, De Volkskrant, 20 januari 2012  

- Romein,E. Schuilenburg, M. e.a., Deleuze Compendium, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2009  

- Sawyer, Keith R. (2006). Explaining Creativity. The Science of Human Innovation. Oxford 

University Press, New York. 

- Schellekenks, E., ‘Conceptual Art’ The Standford Encyclopedia of Philosophy, op: 

http://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art/#FurQue  

- Schön, D. ,The Reflective Practitioner, New York: Basic Books, 1983  

- Sennett, R. De Ambachtsman, Vertaald door W. van Paasen, Meulenhoff, Amsterdam, 2008 

- Sonderen, P.  Borgdorff, H. e.a., Denken in kunst, Leiden Publications, 2012 

- Studiepuntentabel 2011-2012 van de Bachelor Visual art and design in Education, HKU 

- Summers, D. Real Spaces, World Art History and the Rise of Western Modernism, Londen: 

Phaidon 2003 

-  Van den Braembussche, A.A., Denken over kunst. Uigeverij Couthinho, Bussum 2007  

- Wallas, G., The Art of Thought, 1929 

 

 

 

http://plato.stanford.edu/entries/conceptual-art/#FurQue


Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

 

58 
 

11.2 Symposia/lezingen 

- Symposium The Theory & Art of Teaching Art & Theory in Groningen  

- A. Mulders op 1 maart 2012 tijdens filosofieles aan leerjaar 3 van de docentenopleiding 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

11.3 Sites 

- Art&Research: http://www.artandresearch.org.uk/ 

- Cobra.be  van kunst naar wetenschap, en terug 03-02-10“when you analyse your work too 

much you can lose it.” Wendy Morris Anne mie van Kerckhoven“ Ik maak heel veel 

tekeningen onbewust, hoe ik me gewoon voel. .. Als je dingen als kunstenaar tentoonstelt, 

moet je dingen uitleggen.. Ik maak dingen dan complexer dan ze al zijn.” 

- Artistic Research op de Kabk:  http://www.kabk.nl/ 

- Kunstenaars over hun promotieonderzoek in Metropolis M: 

http://metropolism.com/magazine/2010-no4/kunstenaars-over-hun-promotieond-1/ 

- http://www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html bezocht op 6 april 2012 

- http://www.kunstcontext.com/ckv/creatvty.htm geraadpleegd op 14 mei 2012 

- Quote D. Hirst in een interview afgenomen door C.Jardine voor the Telegraph: 

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3621316/I-knew-it-was-time-to-clean-up-my-

act.html  Geraadpleegd op 25 maart 2012 

- Cultuurnetwerk, Begrippen en definities cultuureducatie: 

http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/begrippen_en_definities.html Geraadpleegd 

op 14 mei 2012 
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http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3621316/I-knew-it-was-time-to-clean-up-my-act.html
http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/begrippen_en_definities.html
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12. Bijlages 

12.1 Enkele zelfgetekende schema’s  
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12.2 De Kolbtest en eigen enquête  

De leerstijlentest van Kolb81 is als volgt: 

2. 

 
Verdeel de getallen 4 (past het meest bij me) t/m 1 (past het minst bij me) over de 
volgende woorden. Betrek de woorden op je beeldend proces. 
Je mag de getallen 1 t/m 4 maar één keer gebruiken per vraag. 

 
   Woord 1  Woord 2  Woord 3  Woord 4 

1.Onderscheidend - 
2. Zoekend - 3. 
Betrokken - 4. 

Praktisch 

        

1. Receptief - 2. 
Relevant - 3. 
Analytisch - 4. 
Onpartijdig  

        

1. Gevoelsmatig - 

2.Toekijkend - 
3.Denkend - 4. Al 
doende  

        

1. Accepterend - 
2.Risico nemend - 

3. Evaluatief - 

4.Bewust  

        

1. Intuïtief - 
2.Productief - 
3.Logisch - 

4.Bevragend  

        

1. Abstract - 
2.Observerend - 
3.Concreet - 
4.Actief  

        

1. Georiënteerd op 
het heden - 

2.Reflecterend - 
3.Toekomstgericht 
- 4.Pragmatisch  

        

1. Ervaring - 
2.Observatie - 
3.Conceptualiseren 
- 
4.Experimenterend  

        

1. Intens - 
2.Gereserveerd - 
3.Rationeel - 
4.Verantwoordelijk  

        

                                                           
81

 De leerstijlentest uit Cirkelen rond Kolb van Jeroen Hendriksen  
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Enquête voor analyse hoe mijn medestudenten werken: 

Naam:     

 Kruis aan:    

 nooit soms vaak altijd 

1. Ik reflecteer op mijn beeldend werk en proces.     

2. Ik gebruik in mijn proces veel bronnen van 
informatie* voor de inhoud en/of vorm van 
mijn werk. 

    

3. Ik weet waar mijn werk inhoudelijk over gaat 
en kan dat verantwoorden.  

    

4. Inhoud van mijn werk ontstaat vanuit de 
materialen en vormen die ontstaan vanuit 
handelen. 

    

5. Ik werk intuïtief. Ik weet niet wat de uitkomst 
zal zijn als ik in mijn proces zit. 

    

6. Ik laat vorm vanuit het materiaal ontstaan.     

7. Ik experimenteer.     

8. Inhoud bepaalt de vorm en materiaal van het 
werk. 

    

9. Ik kan mijn werk en keuzes verantwoorden.     

10. Een onderdeel van mijn proces is het vergaren 
van kennis over het materiaal. 

    

11. Ik werk vanuit ideeën en die voer ik uit.     
*Kunstgeschiedenis, kunstfilosofie, geschiedenis, sociale/culturele/maatschappelijke wetenschappen etc. 

Daarbij ik aan het eind nog enkele open vragen afgenomen: 

4. 
 

Als je experimenteert, hoe ga je dan te werk? 
 

 
 
  
 
  5. 
 

Maak je gebruik van referenties? Zo ja, wat voor soort referenties gebruik je? 
 

 
 
  
 
  6. 
 

Heb je nog opmerkingen/aanvullingen over hoe je werkt in je beeldend proces? 

 

 
 



Eindonderzoek 

Merel Zwarts 

71 
 

12.3 Schema’s uitslagen Kolbtest  
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De Kolbenquete heb ik op de volgende manier uitgerekend: 

Ik heb voor de concrete as de gegeven punten voor de eerste woorden uit het rijtje van vraag 

2,3,4,5,7 en 8 uitgerekend.  

Voor de reflectie en observatie as heb ik de punten bij elkaar opgeteld van de tweede woorden in het 

rijtje van de vragen 1,3,6,7,8 en 9.  

Voor de abstracte as heb ik van de vragen 2,3,4,5,8 en 9 het de gegeven punten van het derde woord 

opgeteld. 

Van het vierde woord, de actief experimenteren as, heb ik de punten opgeteld van de vragen 

1,3,6,7,8 en 9. 

Die punten heb ik op de assen aangegeven en zo ontstaat er een vlak op de cirkel.  

Uit de enquêtes zijn de volgende vlakken gekomen: 
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12.4 Uitslagen eigen vragen enquête 

Versie 5 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
1. Ik reflecteer op mijn beeldend werk en proces. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  1 (4 %) 

3  17 (68 %) 

4  7 (28 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
2. Ik gebruik in mijn proces bronnen van informatie (Kunstgeschiedenis, kunstfilosofie, 
geschiedenis, sociale/culturele/maatschappelijke wetenschappen etc.) voor de inhoud 
van mijn werk. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  6 (24 %) 

3  14 (56 %) 

4  5 (20 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

3. Ik weet waar mijn werk inhoudelijk over gaat. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  7 (28 %) 

3  14 (56 %) 

4  4 (16 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
4. Materialen en vormen die ontstaan vanuit handelen bepalen de inhoud van mijn 
werk. (Nooit - Altijd) 

1  3 (12 %) 

2  7 (28 %) 

3  13 (52 %) 

4  2 (8 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

5. Ik werk intuïtief. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  8 (32 %) 

3  10 (40 %) 

4  7 (28 %) 

n = 25 
# 25 
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Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

6. Ik laat vorm vanuit het materiaal ontstaan. (Nooit - Altijd) 

1  2 (8 %) 

2  7 (28 %) 

3  13 (52 %) 

4  3 (12 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

7. Ik experimenteer. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  2 (8 %) 

3  13 (52 %) 

4  10 (40 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

8. Inhoud bepaalt de vorm en materiaal van het werk. (Nooit - Altijd) 

1  2 (8 %) 

2  8 (32 %) 

3  12 (48 %) 

4  3 (12 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
9. Ik kan mijn werk en keuzes verantwoorden. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  6 (24 %) 

3  14 (56 %) 

4  5 (20 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
10. Een onderdeel van mijn proces is het vergaren van kennis over het materiaal. 

(Nooit - Altijd) 

1  1 (4 %) 

2  11 (44 %) 

3  9 (36 %) 

4  4 (16 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
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11. Ik werk vanuit ideeën en die voer ik uit. (Nooit - Altijd) 

1  1 (4 %) 

2  10 (40 %) 

3  12 (48 %) 

4  2 (8 %) 

n = 25 
# 25 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

12. Ik denk na over mijn werk. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  7 (28 %) 

4  18 (72 %) 

n = 25 
# 25 
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Versie 4: 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
1. Ik reflecteer op mijn beeldend werk en proces. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  0 (0 %) 

4  2 (100 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

2. Ik gebruik in mijn proces bronnen van informatie (Kunstgeschiedenis, kunstfilosofie, 
geschiedenis, sociale/culturele/maatschappelijke wetenschappen etc.) voor de inhoud 
van mijn werk. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  1 (50 %) 

4  1 (50 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
3. Ik weet waar mijn werk inhoudelijk over gaat. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  2 (100 %) 

4  0 (0 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
4. Materialen en vormen die ontstaan vanuit handelen bepalen de inhoud van mijn 
werk. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  2 (100 %) 

3  0 (0 %) 

4  0 (0 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
5. Ik werk intuïtief. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  2 (100 %) 

4  0 (0 %) 

n = 2 
# 2 
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Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
6. Ik laat vorm vanuit het materiaal ontstaan. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  2 (100 %) 

3  0 (0 %) 

4  0 (0 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 

7. Ik experimenteer. (Nooit - Altijd) 

1  1 (50 %) 

2  1 (50 %) 

3  0 (0 %) 

4  0 (0 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
8. Inhoud bepaalt de vorm en materiaal van het werk. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  2 (100 %) 

4  0 (0 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
9. Ik kan mijn werk en keuzes verantwoorden. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  1 (50 %) 

4  1 (50 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
10. Een onderdeel van mijn proces is het vergaren van kennis over het materiaal. 
(Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  1 (50 %) 

4  1 (50 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
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11. Ik werk vanuit ideeën en die voer ik uit. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  1 (50 %) 

4  1 (50 %) 

n = 2 
# 2 

 

 

Kruis aan hoe vaak de volgende beweringen van toepassing zijn in je beelden... 
12. Ik denk na over mijn werk. (Nooit - Altijd) 

1  0 (0 %) 

2  0 (0 %) 

3  1 (50 %) 

4  1 (50 %) 

n = 2 
# 2 
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De uitslagen van mijn eigen vragen 

Vraag Lage uitslag = Nooit 
(1 of 2) 

Hoge uitslag = Vaak 
(3 of 4) 

Vraag 3:  
Ik weet waar mijn werk 
inhoudelijk over gaat. 

5,8,9,12,15,18,19 1,2,3,4,6,7,10,11,13,14,16,17,20,C,21,22,26 

Vraag 4: 
Materialen en vormen die 
ontstaan vanuit het 
handelen bepalen de 
inhoud van mijn werk 

1,2,4,11,16,M,21,22,C, 23,26 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20 

Vraag 8: 
Inhoud bepaalt de vorm en 
materiaal van het werk. 

6, 7,9,10,12,14,16,17,18,19 1,2,3,4,5,8,11,13,15,20,M,C,21,22,26 

Vraag 5: 
Ik werk intuïtief. 

1, 2, 4,5,13,14,15,21 3,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,M,C,22,26 

Vraag 11: 
Ik werk vanuit ideeën en 
die voer ik uit. 

3,5,8,9,10,11,14,16,17,22 1,2,4,6,7,12,13,15,18,19,20,21,26, C,M 

Vraag 9: 
Ik kan mijn werk en keuzes 
verantwoorden 

5,7,9,16,19,22 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,21,26 
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12.5 Denken(d) Maken(d) schema’s ingevuld door 

respondenten 
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12.6 Onverwerkte gegevens enquête en kolbtest 

 

 


