
 

 

Neue Welle@Stedelijk Museum 2017 
Nascholingscursus educatief ontwerpen voor het voortgezet onderwijs  
 

Omschrijving nascholing  
Hedendaagse kunstdocenten wordt steeds vaker onderwijsontwerpers. Zij staan voor de 

uitdagende  

taak een flexibel en prikkelend curriculum te ontwikkelen dat verbanden legt tussen 

alledaagse beeld 

en mediacultuur en het werk van hedendaagse kunstenaars.  

 

Stedelijk Museum en het Neue Welle collectief (voorheen MediaCultuur) hebben 

wederom de handen ineen geslagen en bieden een driedaagse nascholing gericht op 

actueel kunsteducatief ontwerp. In de cursus ontwerpen deelnemers thematische 

lessenseries waarin kunst, populaire cultuur en theorie elkaar vinden. De cursus is 

gebaseerd op principes van authentieke kunsteducatie en Design Thinking en geeft 

docenten concrete handvatten om voorbeelden uit kunst en populaire cultuur te 

verwerken tot innovatief lesmateriaal.  

 

Het programma legt de nadruk op beeldresearch, media en kunstanalyse, 

ontwerpvaardigheden en vernieuwende didactische werkvormen. Deelnemers 

ontwikkelen in kleine ontwerpteams lesmateriaal onder begeleiding van experts en 

gastsprekers. De jongeren van Stedelijks Blikopeners worden ingezet als kritisch 

testpanel. De cursus wordt verzorgd in het Stedelijk Museum en maakt gebruikt van de 

faciliteiten, actuele tentoonstellingen en collectie van het museum.  

 

 

Doelstellingen nascholing 
- de docent kan door middel van verschillende werkvormen de leerlingen openstellen 

voor en nieuwsgierig maken naar actuele kunst in het Stedelijk Museum en/of op 

openbare plekken; 

- de docent kan actuele kunst didactisch inzetten in de eigen lespraktijk -Authentieke 

kunsteducatie  

en design thinking. 

- de docent kan een lessenserie ontwerpen waarin kunst, populaire cultuur en theorie 

samen komen  

en een complexe betekenisvolle opdracht centraal staat.  

- de docent kan reflecteren op zijn eigen ideeën en ontwerpen en wisselt deze uit met 

collega's en  

(museum)docenten vanuit Media Cultuur en het Stedelijk Museum. 

- de docent kan collega’s van relevante feedback voorzien op hun ideeën en 

lesontwerpen.  

- de docent stimuleert leerlingen om zelf een bezoek te brengen aan het Stedelijk 

Museum door  

middel van zijn introductie/lesinhoud.  

- de docent krijgt inzicht in verschillende didactische middelen om te werken met actuele 

kunst. 

 

 

Studiebelasting 
Contacttijd op vrijdag 6 oktober, zaterdag 7 oktober en zaterdag 4 november is in totaal 

23 uur. 

Zelfstudielast tussen 6 oktober en 4 november is 17 uur.  

Totale studiebelasting is 40 uur.  

 

 

 

 



 

 

Programma vrijdag 06 oktober 2017 
Docent:  Suzanne Rademaker 

Gastdocent:  Emiel Heijnen 
 

10.00 uur   Welkom door Margriet Schavemaker, Manager Educatie, Interpretatie & 

Publicatie.  

 

10.20 uur Toelichting cursusprogramma door Suzanne Rademaker 

 

10.30 uur  Introductie 

Kort bezoek lopende actuele kunst tentoonstelling 

De deelnemers onderzoeken de werken in de tentoonstelling ‘Truth 

Love’ van Zanele Muholi.  

 

11.15 uur Uitleg Remix Je Curriculum door Emiel Heijnen, lector kunsteducatie 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

 

12.15 uur Lunch  

 

Docenten:  Suzanne Rademaker 

  Moniek Warmer 

 

13.00 uur Kritisch onderzoek 

Suzanne Rademaker geeft een workshop kritische analyse van 

aannames. 

 

13.45 uur Ontwerpsessie (1) 

Deelnemers onderzoeken in tweetallen bronnen vanuit het Stedelijk 

Museum, bij http://www.neuewelle.nl/ en in de mediatheek. Aan het eind 

van het onderzoek heeft iedere deelnemer een (aantal) bron(nen) bij een 

zelf gekozen thema gevonden. Ze gaan op dag twee verder in op dit 

thema met deze bron(nen). 

 

16.00 uur Reflectiesessie  

De Duo’s presenteren hun verzameling gekoppeld aan het thema en 

benoemen een eerste complete opdracht. 

 

16.45 uur Presentatie Ivo van den Baar (Wandschappen) 

 

17.30 uur Korte uitleg dag 2 door Moniek Warmer 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neuewelle.nl/


 

 

Programma zaterdag 07 oktober 2017 
Docenten:  Joske van Zomeren 

  Moniek Warmer 

 

10.00 uur  Ontvangst in Studio B van het Stedelijk Museum  

Herhaling didactisch model. 

 

10.15 uur  Oefening complexe opdracht 

De bronnen van de deelnemers worden kritisch bevraagd. 

   

11.15 uur Ontwerpsessie (2) 

Deelnemers doen verder research naar hun bron(en) en gekozen thema. 

Ze werken blauwdruk verder uit. 

 

13.00 uur Lunch (studio B) 

 

13.30 uur Presentatie Floris Kaayk 

 

14.15 uur Presentaties/feedback door Blikopeners (4) 

De deelnemers presenteren in groepjes hun blauwdruk met hun eerste 

ontwerp aan blikopeners. De blikopeners geven feedback. 

 

 

16.15 uur Ontwerpsessie (3) 

Deelnemers gaan verder met hun blauwdruk. 

 

17.30 uur Korte uitleg dag 3 

 

Zelfstudie:  

- docenten werken de blauwdruk van de lessenserie uit tot een lessenserie a.h.v. het  

leerlingenmateriaal. Hierin omschrijven zij bronnen, leerdoelen, opdrachten en 

beoordelingscriteria.  

- docenten bestuderen en verwerken de tijdens dag 1 en 2 geselecteerde bronnen 

(kunstwerken,  artikelen, kunstenaars, populaire cultuur, maatschappelijke context) in hun 

lessenserie en vullen deze  

mogelijk nog aan. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma zaterdag 04 november 2017 
Docenten:  Suzanne Rademaker 

  Moniek Warmer 

 

10.00 uur Ontvangst in Studio B van het Stedelijk Museum  

 

10.15 uur Reflectie blauwdruk 

  Onderling bespreken de duo’s de ontwikkelingen van het onderzoek en 

het ontwerp. 

  Deelnemers kunnen vragen stellen aan elkaar met betrekking op hun 

eigen  

lessenserie versie 2. 

 

10.45 uur Bezoek ‘Ik ben een geboren buitenlander’ 

Een extra oefening in het benoemen van de complete opdracht aan de 

hand van een tentoonstelling. 

 

12.00 uur Uitwerken lessenserie (1) 

De deelnemers maken op basis van hun lesontwerp een korte 

powerpoint waarin doel, criteria, complexe opdracht, bronnen 

beschreven staan. Deze powerpoints presenteren zij aan elkaar.  

 

12.30 uur Lunch 

 

13.15 uur Uitwerken lessenserie (2) 

 

14.30 uur Eindpresentaties in twee groepen i.s.m. Blikopeners 

 

15.45 uur Afsluiting nascholing reflectie en evaluatie 

 

16.00 uur Borrel 

 


