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Bijzondere mensen in het onderwijs: 

Brigitta Santegoeds
Beeldend kunstenares. Onderneemt allerlei projecten die plaats 
vinden op scholen, maar ook in de gezondheidszorg, voor War-
child en bij het International Community Elephant Art Project om 
Aziatische olifanten te redden. Momenteel geeft ze in opdracht 
van SCHUNCK* - Educatie een lessenserie over Action Painting 
in het speciaal onderwijs.

Action painting in de klas
Kinderen vergelijken zichzelf met andere kinderen. Als het over te-
kenen gaat komen velen van hen al jong tot de conclusie dat ze 
het niet kunnen. De overtuiging dat iets pas goed is als het lijkt op 
de ‘werkelijkheid’, het zogenaamde voorbeeld, hebben kinderen 
vaak al op jonge leeftijd opgepikt en van henzelf gemaakt. Dat 
is erg jammer, omdat het een overtuiging is die alle creativiteit 
dooft. Creatieve kracht is iets waar elk mens baat bij heeft. Zeker 
in deze tijd is creatief denken en handelen vanuit eigenheid van 
groot belang om ons snel veranderende leven op een betekenis-
volle manier vorm te kunnen blijven geven. Zoals Picasso zei: ‘Elk 
mens wordt als kunstenaar geboren het is de kunst om die crea-
tiviteit te houden en verder te ontwikkelen’. Action painting is een 
mooie manier om (weer) bij de eigen creatieve kracht te komen. 

Knoeien in Actie
Action Painting is een spontane manier van schilderen. Het is een 
vorm van abstracte expressionistische kunst. De kunstenaar pro-
beert de actie om een schilderij te maken op het doek over te 
brengen. Het gaat om de expressie van het eigen gevoel. Het 
kunstwerk vormt een herinnering aan de actie. Bij action pain-
ting wordt verf op het doek gesmeten, ritmisch gedruppeld, of 
gespoten. De Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock is het 
boegbeeld van action painting. Beeldend kunstenares Brigitta 
Santegoeds noemt haar workshop ‘Knoeien in actie’, want action 
painting schrikt de kids een beetje af. 

Vrijheid in eigen expressie
Brigitta: ‘Als beeldend kunstenaar en docent vind ik het belangrijk 
dat leerlingen zich bewust worden van de vrijheid die ze mogen 
nemen tijdens deze workshop. Dat ze geen prestatiedruk voelen. 
Dat ze in het doen bewust worden dat het niet alleen knoeien 
is, maar dat het veel dieper gaat. Vrijheid om je eigen expres-
sie weer te geven in een abstract expressionistisch werk. Daarin 
kun je ook geen fouten maken en dat werkt bevrijdend, ook voor 
kinderen.’

Hoe gaat het in zijn werk, wat kan een leerkracht verwachten?
‘Van te voren neem ik met de docenten van de school door hoe 
de workshop gaat verlopen. Dan kunnen zij de kinderen voorbe-
reiden.’
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‘Ik ben elke workshop ruim van te voren aanwezig voor het klaar-
zetten van het materiaal en het afplakken van de ruimte waarin 
we werken, zodat er geen verfresten achterblijven op de vloer. 
De leerlingen krijgen de opdracht om oude kleding aan te trek-
ken. Tijdens de les werken ze op blote voeten, waardoor ze zich 
beter kunnen bewegen. Ze mogen met hun voeten en hun vingers 
wrijven, spatten en knoeien met verf.’

Van ‘kriebelkras’ naar zelf willen doen
‘Ik begin in hun eigen klas met het tonen van Action Painting schil-
derijen. Veel kinderen vinden het eerst gek, moeten erom lachen 
en noemen het kriebelkras: kliederen zoals kleuters dat doen. 
Zodra ik iets vertel over het beroep van kunstenaar, een kort 
stukje theorie behandel en een filmpje over Jackson Pollock laat 
zien, merk ik dat kinderen anders gaan kijken. Door er met hen 
over in gesprek te gaan verandert ook hun mening hierover: Een 
volwassene die kriebelkras doet en die ook nog serieus genomen 
wordt, dan moet het wel goed zijn! Deze kinderen zijn er vaak zo 
van overtuigd dat ze dingen fout doen. Door hen uit te leggen 
dat het accent ligt op de actie, het doen en dat ze daar geen 
fouten bij kunnen maken ontstaat bij hen een soort nieuwsgierig-
heid. Daar speel ik op in door hen veel verschillende schilderijen 
te laten zien en te vertellen hoe spontaan de kunstenaars te werk 
zijn gegaan. Eigenlijk ben ik ze min of meer aan het verleiden 
om het zelf te gaan proberen. Na de inleiding lopen we met de 
hele groep naar de speciaal voorbereide ruimte en gaan aan de 
slag.’

‘Voor ieder kind ligt er op de grond een eigen vel papier. Eerst 
bewerken ze de ondergrond met een kleur. Dat hen gevraagd 
wordt echt een kleur te kiezen die ze zelf willen en dat hun 
keuze goed is, vinden ze fijn om te horen. Als de ondergrond 
klaar is kiest ieder kind een bekertje verf met een andere kleur. 
Nu gaan ze op eigen wijze aan de slag met druppelen en spet-
teren. Nadat ze even in actie zijn geweest met deze kleur, laat 
ik ze stoppen. Ze mogen nu een andere kleur kiezen en mogen 
hun bekertje verf ruilen met een klasgenoot die een andere kleur 
heeft. Daarbij moeten ze goed rekening houden met de kleur 
die ze gebruikt hebben  als ondergrondkleur. Wanneer ze de-
zelfde kleur zouden gebruiken als die van de ondergrond zie je 
de druppels niet. Door dit proces een beetje te sturen krijg ik ook 
een beeld wie durft te ruilen, voor zichzelf opkomt, of afwacht. 
Het ruilen heeft een positieve invloed op het groepsproces, maar 
er zijn ook kinderen die hun kleur omruilen door naar de materia-
lentafel te lopen en een ander bekertje pakken. Ook dat is goed, 
het gaat erom dat ze in het proces van kiezen en zelf beslissen 
steeds vrijer worden. Doordat er geen dwang achter zit merk je 
dat ze steeds meer lol erin krijgen.’

‘Terwijl bij enkelen de spetters en druppels ervan af vliegen en 
vanuit allerlei houding dingen uitproberen, zie je bij anderen 
dat ze juist heel voorzichtig werken of zich alleen op het mid-
den van het papier richten. De leerlingen waar spontaan de verf 
vanaf spat bieden als vanzelf hulp aan klasgenoten die juist meer 
moeite hebben om vrij te werken. Ze komen met tips, of roepen 
spontaan ‘kijk wat er gebeurt!’ waardoor ze anderen verrassen of 
net dat zetje geven om zelf ook lekker vrij te werken.’  
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‘Het naar elkaar kijken, samenwerken of aanwijzingen geven aan 
elkaar, werkt zodoende aanstekelijk stimulerend. Enkele leerlingen 
gaan nog een stapje verder en nemen de vrijheid om de verf op 
het papier zelf te mengen. Daardoor ontstaat weer een ander 
effect. Zo zie je leerlingen groeien in hun proces. Ze gaan steeds 
meer op in wat ze doen, ze genieten van de actie en het zien van 
het directe effect ervan. Ze genieten van hun eigen werk.’ 

‘Als het afgelopen is maken we samen alles schoon. Dat is een 
belangrijk onderdeel van de workshop zelf. Al het werk dat door 
de kinderen gemaakt is leggen we op een rij. We kijken naar alle 
kunstwerken die voor ons liggen. Dan gaan we zitten en praten 
samen na. De kinderen zijn niet zo gewend om serieus terug 
te kijken op hun werk en ik merk dat ze ook dat een bijzondere 
gebeurtenis vinden. Het moment van terugkijken op het werk en 
erover praten maakt dat ze woorden leren geven aan wat ze 
hebben beleefd. In het gesprek zijn de kinderen vooral enthousi-
ast, verbaasd en trots op hun eigen werk.

Brigitta: ’Door regelmatig workshops te geven op verschillende 
scholen,hoop ik de leerlingen bewust te maken van wat ze zien. 
Goed beeldonderwijs leert dat het er niet om gaat wat je ziet, 
maar hoe je het ziet!

Enkele uitspraken van deelnemers:
• ik vond het helemaal WOW, ik zou wel IN de verf willen zijn!
• Eerst vond ik het gek en daarna heel erg leuk.
• Het werd rustig in mijn hoofd, niks meer denken, ik ging doen.
• Dat ik niks goed moest doen en de juf zei dat ik het zelf mocht 

doen.
• Het was heel vrij!
• Dat het niet zoals echt hoefde te zijn!
• Ik ben erin gesprongen met m’n hele lichaam, ik ging erin 

duiken en dat is wat ik heb gemaakt, cool!
• Zachtjes regendruppels met verf  op papier maken vond ik 

het leukst om te doen.
• Iedereen wat anders maakt en het dan toch goed is.
• Nu alle kunstwerken naast elkaar liggen zie je dat bepaalde 

kleuren meer naar voren komen als achtergrondkleur.

De docenten gaven later aan dat zelfs kinderen met een zwaar 
autistiforme storing ervan genoten hebben. Van te voren dachten 
enkele docenten dat juist deze leerlingen afwerend op de verf en 
het knoeien zouden reageren. Ze hebben juist actief meegedaan!

Brigitta Santgoeds grote droom als kind was: naar de kunstacademie! Door 
omstandigheden moest ze een andere keuze maken en werd ze ziekenverzor-
gende. Haar droom liet ze niet los en terwijl ze in de verpleging zat begon zij 
alsnog aan de Academie Beeldende Kunst te Maastricht. Brigitta Santegoeds, 
inmiddels is ze moeder en afgestudeerd en onderneemt allerlei projecten. 

Meer weten:
www.bsantegoeds.nl
YouTube: bsantegoeds beeldend kunstenaar
www.schunck.nl
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