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Beschrijving	  introductietraining:	  

‘Voorbij	  de	  kaders	  –	  Kunst	  in	  leren’	  
door	  Alexandra	  van	  der	  Hilst.	  

	  
De	  vragen	  ‘Wat	  gebeurt	  er	  met	  kinderen	  als	  we	  breinbewust	  leren,	  meervoudige	  
intelligentie	  en	  kunst	  met	  elkaar	  verbinden	  en	  wezenlijk	  betrekken	  in	  het	  
onderwijs?	  Waarom	  vinden	  we	  dit	  belangrijk	  en	  hoe	  kunnen	  we	  dit	  toepassen?	  
Hoe	  staat	  dat	  in	  relatie	  tot	  vaardigheden	  van	  de	  21ste	  eeuw?’	  staan	  daarbij	  
centraal	  en	  worden	  op	  inspirerende	  wijze	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  
benaderd.	  	  
	  
	  
Inhoud:	  
	  
In	  deze	  introductietraining	  wordt	  de	  diversiteit	  van	  kunst	  en	  kunstzinnige	  
werkvormen	  gekoppeld	  aan	  inzichten	  over	  leren,	  ontstaan	  vanuit	  de	  
pedagogiek,	  psychologie	  en	  het	  onderwijsveld	  zelf.	  	  
	  
Zodra	  je	  kunst	  in	  onderwijs	  gaat	  betrekken	  en	  diverse	  kunstzinnige	  werkvormen	  
toepast	  in	  het	  leerproces	  geef	  je	  vorm	  aan	  leren	  en	  leven	  vanuit	  je	  totale	  
wezen.	  Leerstof	  krijgt	  vorm	  op	  meervoudige	  manieren	  en	  kinderen	  kunnen	  
dichter	  bij	  hun	  eigen	  leerstijl	  komen.	  Wanneer	  kinderen	  bovendien	  de	  essentie	  
van	  de	  leerstof	  kunnen	  verbinden	  met	  henzelf	  en	  met	  hun	  eigen	  
belevingswereld	  gaat	  daar	  een	  uitnodigende	  werking	  vanuit:	  ze	  staan	  stil	  bij	  wat	  
iets	  voor	  hen	  betekent,	  ontdekken	  eigen	  vragen	  en	  door	  het	  vinden	  van	  
antwoorden	  wordt	  informatie	  bruikbare	  kennis.	  Dit	  is	  een	  persoonlijke	  diepe	  
leer-‐ervaring.	  
	  
Kunst	  in	  het	  onderwijs	  kan	  van	  nog	  grotere	  meerwaarde	  zijn	  door	  verbindingen	  
te	  leggen	  met	  onderwijsthema’s	  en	  –	  indien	  gewenst	  –	  met	  de	  kernleerdoelen.	  
Niet	  alleen	  voor	  wat	  betreft	  de	  kunstzinnige	  leerdoelen,	  maar	  ook	  voor	  de	  
wereldoriënterende	  en	  zelfs	  voor	  die	  op	  het	  gebeid	  van	  rekenen	  en	  taal.	  Die	  
verbinding	  is	  niet	  zomaar	  gemaakt,	  het	  is	  een	  kwestie	  van	  anders	  naar	  
onderwijs	  en	  ook	  naar	  het	  kunstvak	  kijken,	  waarbij	  kunst	  en	  onderwijs	  naast	  
elkaar	  en	  in	  een	  later	  stadium	  ook	  geïntegreerd	  aan	  bod	  komen.	  
	  
Dat	  is	  wat	  het	  	  gedachtegoed,	  zoals	  beschreven	  door	  Alexandra	  van	  der	  Hilst	  in	  
het	  boek	  ‘Voorbij	  de	  kaders’,	  behelst	  en	  wat	  het	  uitgangspunt	  is	  voor	  deze	  
actieve	  en	  inspirerende	  training.	  
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Werkvorm:	  	  
	  
Informerend	  en	  interactief;	  inspireren,	  luisteren,	  kijken,	  doen,	  uitwisselen,	  
lachen.	  
	  
Onderwerpen	  zoals	  creativiteit,	  divergent	  denken	  en	  talentontwikkeling	  
worden	  geplaatst	  in	  ontwikkelingen	  in	  de	  samenleving,	  technologische	  
ontwikkeling,	  inzichten	  over	  leerprocessen	  en	  21st	  century	  skills.	  Er	  wordt	  
gekeken	  naar	  de	  achterliggende	  gedachte	  waarom	  het	  belangrijk	  is	  talenten	  aan	  
te	  spreken,	  te	  ontginnen	  en	  benutten.	  Met	  voorbeelden	  vanuit	  de	  praktijk.	  
	  
Programma	  o.a.	  introductie	  van	  'Kunst	  in	  leren',	  andere	  manieren	  van	  leren,	  
R&L	  brein,	  meervoudige	  intelligenties,	  verbinden	  met	  eigen	  lespraktijk,	  doen	  en	  
ervaren	  met	  opdrachten	  en	  voorbeelden.	  
	  
Alexandra	  van	  der	  Hilst:	  	  
‘Dansen	  is	  een	  liedje	  in	  je	  lijf	  hebben	  en	  onderwijs	  is	  kinderen	  in	  je	  hart	  dragen!’	  	  
	  
Haar	  wortels	  liggen	  in	  de	  wereld	  van	  de	  dans	  en	  het	  theater.	  Met	  heel	  veel	  
plezier	  heeft	  zij	  daar	  vijftien	  jaar	  brood	  en	  sporen	  verdiend.	  Eerst	  als	  danser,	  
choreograaf	  en	  docent/trainer.	  Later	  in	  de	  rol	  van	  theatermaakster,	  artistiek-‐	  en	  
zakelijk	  leider.	  Zij	  won	  tweemaal	  de	  publieksprijs	  van	  beste	  
jeugdtheaterdansproductie.	  Ze	  studeerde	  pedagogiek	  en	  psychologie	  en	  werkt	  
ruim	  vijftien	  jaar	  als	  trainer	  en	  scholenbegeleider.	  
Keynote	  speaker	  en	  trainer	  in	  Nederland,	  Engeland,	  België,	  Hongarije	  en	  India.	  	  
	  
Auteur	  van:	  
	  

‘Voorbij	  de	  Kaders,	  bewondering	  voor	  onze	  leer~kracht	  en	  verwondering	  
over	  onze	  leer~kracht.’	  

	  
‘Binnen	  –	  Buiten,	  bespiegelingen	  in	  een	  choreografie	  van	  woorden	  en	  
beelden.’	  

	  
‘Er	  waren	  vijf	  kleuren’	  ,	  co-‐auteur	  –	  Janusz	  Korczak	  Stichting	  
	  
‘Hoogbegaafd,	  een	  gave	  en	  opgave!’	  


