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Inleiding 
Hoe kan er een vertaalslag gemaakt worden van art-based learning met beeldende kunst, vanuit de 
methodiek van Jeroen Lutters, naar art-based learning met muziek als kunstvorm, die betekenisvol is 
voor studenten in het hoger muziekonderwijs? Vanuit deze onderzoeksvraag ben ik afgelopen jaar aan 
de slag gegaan met art-based learning workshops met muziek. In de komende alinea’s presenteer ik 
mijn bevindingen aan de hand van de drie door mij in dit onderzoek gestelde kernbegrippen: art-based 
learning, muziekbeleving en het hoger muziekonderwijs.  
 
Art-based learning 
Art-based learning is een methodiek die zijn oorsprong vindt in de beeldende kunsten, ontwikkeld door 
dr. Jeroen Lutters (2012, 2019, 2020).1 Aan de hand van vier fases gaat men in dialoog met een kunst-
werk: 
1. Existentiële vragen. Het formuleren van een voor de deelnemer relevante vraag. 
2. Sprekende objecten. De deelnemer kiest een kunstwerk waarmee hij in dialoog gaat. In deze fase 

luistert de deelnemer gefocust en met oog voor detail naar wat het kunstwerk te vertellen heeft. 
Nog zonder te duiden, te oordelen of betekenis te geven. Zo objectief mogelijk waarnemen. 

3. Mogelijke werelden. In deze fase laat de deelnemer zich meeslepen in een fictieve werkelijkheid 
tussen het werk en de deelnemer, waarin van alles met elkaar in verband kan worden gebracht. 
Associatie, verbeelding, fantasie en het divergente denken staan centraal in deze fase. 

4. Verhalen vertellen. In deze convergerende fase tracht men betekenis te geven aan alles wat zich 
in de vorige fases aandiende. De opbrengsten worden verwerkt in een nieuw, eigen verhaal. Erva-
ringen worden gedeeld met mede-deelnemers. 

 
Art-based learning gaat uit van het idee dat kunstwerken als ‘sprekende objecten’ veel te vertellen 
hebben, als je maar de tijd neemt om te luisteren. Leren ván kunst dus, niet óver kunst. Door het 
kunstwerk op verschillende manieren te benaderen komt er een creatief proces op gang, waar allerlei 
associatieve gedachtes, emoties, herinneringen, ideeën, fantasie en net wat zich nog meer aandient 
met elkaar in verweving komen in een divergente stroom. In de laatste (convergerende) fase geeft 
men betekenis aan hetgeen zich aandiende en komt men tot nieuwe inzichten. Het ervaren van kunst 
wordt op die manier een vorm van denken. Autonomie, intuïtie, associatie en (het open staan voor) 
toeval spelen daarbij een belangrijke rol (Lutters, 2020).  
 
In het ontwerpen van een art-based learning workshop is het belangrijk om ruimte te creëren voor die 
laatstgenoemde elementen. Er moet een open, veilige sfeer zijn, waarin deelnemers worden uitgeno-
digd om even af te zien van alles dat ze denken dat moet (Lutters, 2020). Ook is het van belang dat er 
voldoende tijd genomen wordt, zodat alle fases aandachtig kunnen worden doorlopen. 
 
Muziekbeleving 
In de vertaalslag naar art-based learning met muziek moet daarnaast rekening worden gehouden met 
het feit dat de perceptie van muziek zich anders voltrekt dan die van beeldend werk. Muziek staat niet 
stil, het beweegt in de tijd. Dat heeft ook gevolgen voor de faciliteiten, zo moeten de deelnemers apart 
van elkaar naar de muziek kunnen luisteren en dus geschikte apparatuur ter beschikking hebben. Het 
feit dat muziek niet vanuit één specifiek punt komt lijkt een positieve eigenschap te zijn in dezen. Zo 
beschrijven Ihde (2007) en Serrien (2017) hoe ze bij het luisteren ondergedompeld worden in de mu-
ziek, die omringend en grenzeloos is. In de workshops was vaak te zien dat deelnemers hun ogen sloten 
en op die manier inderdaad meegesleept leken te worden door de klanken. De meeste deelnemers 
hadden dan ook niet veel moeite met de derde fase. 

 
1 De term art-based learning komt ook in andere contexten voor, zie bijvoorbeeld De la Croix et al., 2021; Eiseman et al., 
2017; Flamand et al., 2021. Het gaat dan om de beoefening van kunst als een les- of trainingsmethode. Ik doel echter steeds 
specifiek op de methode van Lutters, waarbij juist de beschouwing van een bestaand kunstwerk centraal staat, evenals de 
dialoog ermee. Receptief met kunst bezig zijn in plaats van productief. 
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Ook moet er vanzelfsprekend goed nagedacht worden over de keuze van het repertoire. Dit onderzoek 
is te beknopt om een uitspraak te kunnen doen over wat voor muziek wel en niet zou kunnen werken. 
Wel is duidelijk geworden dat het bieden van voldoende muzikale diversiteit van belang is. Dat is in dit 
onderzoek onvoldoende gelukt. Veel deelnemers gaven aan dat de muziekstukken erg dicht bij elkaar 
lagen. Bovendien denk ik met terugwerkende kracht dat vijf muziekstukken wellicht wat te beperkt is 
om überhaupt genoeg muzikale diversiteit te kunnen bieden. Het heeft gelukkig geen invloed gehad 
op het verloop van de workshop, of de mate waarin de workshop als betekenisvol werd ervaren, maar 
het is wel een aandachtspunt voor de toekomst.  
 
Volgens Lutters (2019) blijkt art-based learning het meest geëigend voor een dialoog met beeldende 
kunsten. Uit mijn experimenten blijkt echter dat de methode ook geschikt is voor een ontmoeting met 
muziek. Een groot aantal deelnemers beschrijft dat er inderdaad allerlei associaties loskomen en dat 
dat leidt tot creativiteit, inspiratie, inzichten, mooie gesprekken en een diepere muziekbeleving (zie 
analyse van de workshops). Veel deelnemers noemen specifiek beeldende associaties. Beelden van 
natuur, kleuren, vormen of mensen. Ook uit muziekpsychologisch onderzoek blijkt dat muzikale stimuli 
bijzonder effectief zijn in het oproepen van beelden en daarmee samenhangende emoties en gedach-
ten (Day & Thompson, 2019; Juslin & Västfjäll, 2008; Küssner & Eerola, 2019; McKinney & Tims, 1995; 
Taruffi et al., 2017).  
 
Er was veel creatieve output. Vanuit de vierde fase kwamen er vele tekeningen, verhalen en gedichten, 
maar ook ideeën voor theater en choreografie. Ook werd het denken over creativiteit, de ontwikkeling 
daarvan en de verhouding van die ontwikkeling tot het ontwikkelen van technische skills gestimuleerd. 
Dat leverde interessante gesprekken op over de inrichting van muziekopleidingen.  
 
Het hoger muziekonderwijs 
Dat brengt mij bij een tweede belangrijk element in de onderzoeksvraag, de betekenis voor het hoger 
muziekonderwijs. Aan de hand van gesprekken die ik voerde, hetgeen ik las en hetgeen deelnemers 
van de workshops mij teruggaven zijn er een aantal punten aan te wijzen die suggereren dat er inder-
daad een plaats is of zou moeten zijn voor art-based learning in het hoger muziekonderwijs. 
 
Ten eerste lijkt het hoger muziekonderwijs nogal skillsgericht. Techniek, theorie en commercie zijn de 
belangrijkste aandachtspunten in het onderwijs. Vele gesprekspartners in dit onderzoek beamen dat. 
Art-based learning biedt de mogelijkheid om even los te komen van die skillsgerichtheid en af te dalen 
naar het fundament waarop die skills moeten rusten (Lutters, 2020). Het onderstaande citaat uit de 
feedback van een deelnemende Rockacademiestudente benadrukt dit argument: 

 
Ik merk dat veel studenten hun liefde voor muziek verliezen waarmee ze ooit begonnen zijn. We wor-
den getraind op onze skills en voelen de druk om te presteren. Veel is gericht op een eindproduct, iets 

commercieels, een prestatie: de mannelijke energie. We staan minder stil bij het proces en durven 
niet te vertragen, te voelen en te ervaren: de vrouwelijke energie. Ikzelf ben daardoor een tijdje mijn 
plezier in muziek maken kwijtgeraakt. Ik geloof dat deze workshop mensen een richting kan geven en 
na kan laten denken over de redenen waarom ze ooit begonnen zijn. Uiteindelijk voelt een publiek je 

werk ook pas als je het zelf voelt. (Van Hoof, persoonlijk communicatie, 25 februari 2022) 
 
Ten tweede is art-based learning een tool om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Het vertrekt 
tenslotte vanuit persoonlijke, existentiële vragen. Wienk (2017) noemt dat existentieel georiënteerd 
onderwijs. In reactie op deelname aan mijn workshop schrijft een (anonieme) docent: “Het is een 
mooie manier om persoonlijke ontwikkeling (heel belangrijk in hoger onderwijs) een plek te geven, 
gekoppeld aan het metier van de student”. Sommige deelnemers beschrijven inderdaad dat ze nieuwe 
inzichten hebben verworven. Eén student noemt het formuleren van een vraag op zich al een eyeope-
ner. Iemand anders beschrijft: “Ik heb een stukje van mijzelf kunnen voelen in de muziek, in relatie tot 

https://ablmuziek.nl/toekomstplannen-en-kritische-noten/
https://ablmuziek.nl/verslag-en-analyse-van-de-workshops/
https://ablmuziek.nl/verslag-en-analyse-van-de-workshops/
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de onderzoeksvraag die ik voor mijzelf had geformuleerd”. Een aantal deelnemers omschrijft hun er-
varing als therapeutisch of geeft aan dat art-based learning goed zou kunnen werken in een therapeu-
tische context. Nu heb ik zelf niet de ambities om me als therapeut te gaan bewegen, maar het zegt 
wel iets over wat art-based learning kan bijdragen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Ook Lut-
ters schrijft dat art-based learning kan stimuleren, maar ook troost kan bieden in de ontwikkeling van 
jongvolwassenen. “Om chaos om te vormen in een bij hem passende orde” (2020, p. 115). 
 
Ten derde stimuleert art-based learning creativiteit en de ontwikkeling van creativiteit. Ik noemde dat 
hierboven al even. Niet alleen komen deelnemers tijdens de workshop al tot creatieve uitingen, som-
mige deelnemers geven specifiek aan dat ze inspiratie hebben gekregen voor het maken van nieuw 
werk en zien art-based learning als een tool in het creatieve proces. In feite is art-based learning op 
zichzelf al een creatief proces, waarin het creatieve denken centraal staat en tot ontwikkeling komt. 
 
Ten vierde neemt art-based learning de tijd om tot aandachtig luisteren te komen. We leven in een 
snelle wereld. De manier waarop we naar muziek luisteren verandert mee met het tempo van de maat-
schappij. Echt luisteren is moeilijker geworden (Serrien, 2017). Ik merk dat ook aan mezelf en mijn 
studenten. Art-based learning kan helpen te vertragen en de aandacht te richten. Sommige deelne-
mers spreken specifiek van een nieuwe of andere manier van luisteren, die door een respondent werd 
omschreven als “aandachtig, maar toch ontspannen”.  
 
Het lijkt me goed om hier tot slot op te merken dat niet alle deelnemers feedback hebben gegeven. 
Dat zou een reden kunnen zijn dat er weinig tegengeluid was. Hoewel ik tevreden ben met al het en-
thousiasme, valt er natuurlijk zeker zo veel, als niet meer te leren van kritiek. Helaas is het echter lastig 
gebleken om deelnemers die wellicht niet of minder enthousiast waren zo ver te krijgen om dat met 
mij te delen. Ongeveer vier op de vijf deelnemers gaven feedback.  
 
Concluderend 
Uit dit onderzoek blijkt dat art-based learning zich goed laat vertalen van een methode met beeldende 
kunst naar een methode met muziek. Ook blijkt dat art-based learning met muziek op verschillende 
manieren betekenisvol kan zijn voor het hoger muziekonderwijs. In ieder geval voor de opleidingen 
waar ik te gast was. Genoeg redenen om dit soort experimenten te blijven doen. Ik ga er zelf dan ook 
mee door en ik hoop van harte dat anderen geïnspireerd zijn of raken om dat ook te doen. Er zijn ook 
al concrete ideeën over de voortzetting van dit onderzoek. Die zijn, samen met wat kritische noten ten 
aanzien van het onderzoeksproces, hier te vinden. 
  

https://ablmuziek.nl/toekomstplannen-en-kritische-noten/
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