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afstudeerplan voor studiejaar 2016-2017 
Docent beeldende kunst en vormgeving - voltijd !!
1. Afstudeerplan van Emelien Dieleman  !
2. Huidige onderwijs- en vakvisie: 

- Leerlingen/cursisten worden gezien als individuele personen. De verschillen tussen 
leerlingen worden gebruikt om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Iedere leerling 
heeft zijn eigen achtergrond, capaciteiten en ontwikkeling. Hier speel ik op in met mijn 
onderwijs door middel van differentiatie.  

      - Ik heb persoonlijke aandacht voor elke leerling, elke leerling/cursist krijgt wat hij nodig   
       heeft om mee te draaien in de groep. Hiervoor gebruik ik verschillende werkvormen  
       zodat elke leerling op zijn eigen manier kan leren.  
       - Het klimaat in de leeromgeving is van groot belang. Iedere leerling/cursist mag er zijn,  
       en hier wordt dan ook aan gewerkt in de groep. Als iemand op sociaal of cognitief vlak   
        extra hulp nodig heeft wordt deze geboden. Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan 
        een fijne sfeer in de leeromgeving.  
        -  Mijn lessen gaan uit van de zelfstandigheid van de leerling/cursist. Lessen voor  
        kinderen gaan uit van de belevingswereld van het kind. Lessen voor volwassenen sluiten  
        aan op wat ze zelf willen leren. Ik probeer de lessen aan te laten sluiten bij de doelgroep.  !!
3. Mijn toekomstperspectief:  

Ik wil graag het buitenschoolse onderwijs in. Werken in een buitenschools educatie 
centrum met daarnaast de mogelijkheid om aan mijn eigen beeldende praktijk te werken. 
Mijn interesse gaat uit naar de buitenschoolse kunsteducatie in bijvoorbeeld een centrum 
voor de kunsten of in een museum op de educatie afdeling. Ik wil het zwaartepunt graag op 
mijn eigen beeldende werk leggen met daarnaast de educatie.  Vertrekkend vanuit mijn 
eigen werk, hier dan theorie aan koppelen vanuit de kunst theorie om zo cursussen vorm te 
geven. Ik kan mijn eigen werk gebruiken in de educatie die ik over breng tijdens cursussen 
in een kunstencentrum. Mijn derdejaars stage was bij Toonbeeld, een centrum voor 
beeldende kunst, theater en muziek. Ik gaf hier aan verschillende doelgroepen cursussen 
beeldende kunst. Dit ging van olieverven voor volwassenen tot het kinderatelier van zeven 
tot en met negen. Het les geven aan enthousiaste cursisten die graag iets wilden leren trok 
mij. Ik zou later graag vanuit mijn eigen beeldend werk cursussen willen geven. Of dat de 
doelgroep kinderen, volwassenen of senioren wordt weet ik nog niet precies.  !

4. Ik wil graag beoordeelt worden op de competenties A1, A2 en A3. Het ontwikkelen van 
een autonome beeldtaal, beeldende vaardigheden en persoonlijke werkwijze. En het 
formuleren van onderzoeksvragen wat betreft mijn beeldende praktijk. Ik wil hier graag op 
beoordeelt worden omdat ik in mijn afstudeer jaar en na deze studie nog verder wil met 
mijn eigen beeldende praktijk, en deze competenties gaan daarover.  
Ook zou ik beoordeelt willen worden op competentie E, de student functioneert open en 
oprecht in een sociaal verband en communiceert daarbij effectief. Dit omdat ik hierin de 



afgelopen twee jaar gegroeid ben, ik ben hierin voor uitgegaan. Open oprecht en effectief 
communiceren is belangrijk tijdens het contact met de praktijk docenten om iets te leren. 
Ook in het werkveld is het belangrijk om goed te kunnen communiceren, met collega’s en 
naar de doelgroep.  !

5. De globale inhoud, de plaats en het belang van het ‚beeld’.  
Het beeld is belangrijk in mijn afstudeerplan omdat ik in mijn afstudeer jaar de nadruk wil 
leggen om mijn eigen praktijk werk. Ik wil na deze studie misschien nog een kunst 
academie volgen om mijn eigen beeldende praktijk nog verder te verbeteren. De lessen die 
ik schrijf voor leerlingen en cursisten gaan ook uit van mijn eigen interesses in de abstracte 
kunst en vanuit mijn eigen beeldende praktijk.  !

6. Voor mijn afstudeer stage wil ik graag een buitenschoolse stage lopen. Een stage in een 
educatie centrum voor de kunsten zoals mijn derde jaars stage of op de educatie afdeling 
van een museum. Ik wil graag in het eerste half jaar de stage afronden zodat ik in de 
tweede helft van het jaar me kan richten op mijn praktijk werk. Deze stage is voor mij een 
leerplek waar ik mijn kennis kan vergroten. De museum educatie als plek om te leren hoe 
dat in zijn werk gaat en het kunsten centrum om mijn connecties te vergroten. De stage is 
een plek waar ik mijn vaardigheden kan vergroten wat betreft de buitenschoolse educatie 
en de omgang met de doelgroepen binnen deze specifieke leeromgeving. Er zou eventueel 
een afstudeer onderzoek kunnen plaatsvinden waar ik mijn scriptie over zou kunnen 
schrijven, maar dat ligt er aan waar mijn stage gaat plaatsvinden.  !

7. De minor studie kunst en context heb ik gekozen omdat er veel korte projecten in zaten. Ik 
heb gekozen voor dingen die me interessant leken of die ik graag wilde leren kennen. 
Omdat het vier projecten in één jaar waren, is het alleen oppervlakkige kennis die ik heb 
opgedaan. Een aantal projecten kan ik gebruiken om eventueel te verwerken in 
toekomstige lessen voor buitenschoolse cursisten. Zoals het creërend schrijven en de film- 
en beeld analyse. De andere twee projecten onderzoek en filosofie heb ik gekozen om 
mijn eigen kennis te verbreden. Het project onderzoek over het gebruik van bronnen en 
het noteren ervan, en het opstarten van een onderzoek kan ik gebruiken voor het schrijven 
van mijn scriptie. En filosofie was een project omdat ik hier mijn kennis wilde verbreden.  !

8. Voorlopige indeling afstudeer jaar  

!!

Activiteit dagen per week Totale tijd 

September !
t/m !
December 

Korte !
buitenschoolse stage 

1 á 2 ! 4 maanden!
60/80 contacturen 

Januari !
t/m !
maart 

Beeldende praktijk !!
Scriptie 

5 3 maanden !

maart !
t/m !
Juni

Scriptie !!
Beeldende praktijk 

5 3 maanden 
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9. Relevante bronnen uit de praktijk:  
Eigen werk als bron: Foto’s met als referentiepunt mijn moeder, gemaakt met behulp van een 

overheadprojector.   !

!!!!!!!!!!

2016, foto, 29,7 x 18 cm 



!

Kunst theoretische bronnen: - Gerhard Richter, na- en over geschilderde foto’s  !!



- Willem Oorebeek, gedrukte Black outs en lithografieën  
Relevante bronnen uit de Onderwijstheorie: 
-  Sociaal Constructivisme. (n.d.). Retrieved June 01, 2016, from http://www.natuurlijkleren.net/?

page_id=249 
Het sociaal constructivisme als onderwijstheorie, met namen van: Piaget, de Gestalt-psychologen 
Bartlett en Bruner, onderwijs filosofie John Dewey. Leerlingen/cursisten moeten zelf betekenis 
verlenen aan hun omgeving, dit doen ze onder andere door sociale processen en interactie. Het leren 
gebeurt in een sociale omgeving.  !
- M. S. Knowles, The adult learner: A neglected species (Houston: Gulf. M.S., 1984). Sharan B. 

Merriam, “Andragogy and self-directed learning: Pillars of adult learning theory,” New Directions 
for Adult and Continuing Education (2001). 

 Over het leren van volwassenen in musea wordt vaak Malcolm Knowles genoemd. Hij heeft een 
onderzoek 
gedaan naar volwassenen en hoe die leren. Hij is er achter gekomen dat volwassenen net zo goed 
kunnen 
leren als jongeren alleen op een andere manier. Hij heeft de term: „andragogy en self directed 
learning” 
bedacht. Andragogie is de tegenhanger van de pedagogie. En self directer learning is het zelfsturend 
leren. !
- Talboys, G. K. (2011). Museum educator's handbook. Burlington: Ashgate. doi: http://upir.ir/934/-

Museum-Educator-039-s-Handbook.pdf  
Een boek over de educatie in het museum en hoe je hier mee om kunt gaan. Wat de educatieve rol van 
musea is, en wat een museum educator doet.  !!

http://www.natuurlijkleren.net/?page_id=249

