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Ontwikkelingen 
in het 
kunstonderwijs



Waar zit ICT in het hele verhaal
rond artistieke vakken?



Actuele discussie naar aanleiding 
van de eindtermen in het leerplichtonderwijs

focus op economische aspecten (PISA)

MEAV
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming

STE(A)M
Science-Technology-Engineering-(ART?)-Mathematics



Het doel van deze studie is om de impact 
te meten van de beslissing om het 
urenpakket van culturele en creatieve 
vakken in de 2de en 3de graad niet op te 
nemen in het verplicht lessenpakket, 
maar te verwerken in een vak MEAV 
(Maatschappelijke, Economische en 
Artistieke Vorming).



Technologie 
binnen de 
kunsten



The role and definition of art changes 
over time. Ai-Da’s work is art, because it 
reflects the enormous integration of 
technology in todays society. We 
recognise ‘art’ means different things to 
different people.

Ai-Da - is it art?

Ai-Da

Ai-Da is the world’s first ultra-realistic artist robot. She draws using 
cameras in her eyes, her AI algorithms, and her robotic arm. Created in 
February 2019, she had her first solo show at the University of Oxford,



Gekipe

Interdisciplinary art
Virtual Instruments

A research project by Philippe Spiesser
And colleagues at Conservatory Geneva



Interdisciplinary art

A collaborative production by Maxlab
Directed by Janna Beck

GrowingGifs



Technologie en 
digitalisering in het 
kunstonderwijs



Technologie 
als noodoplossing? Imitatie van wat er in de klas gebeurt

focus op technische aspecten

vertraging (“delay”)

welke hardware (bv. microfoon)

welke software (bv. Zoom, Skype, Teams?)
Before recording technology 

existed, you could not separate 
music from its social context. -

David Byrne



Daan Borloo in ‘de Standaard’



Two roads diverged in a yellow 
wood,

And sorry I could not travel both
And be one traveller, long I stood
And looked down one as far as I 

could
To where it bent in the undergrowth

(Frost, “The road not taken”)



Technologie 
als kans & kracht 

Verbreding

Het gebruik van ICT in de muziekles 
is in staat om traditionale 
benaderingen van leren en 
onderwijzen uit te dagen.

(Savage, 2009)

Verdieping

andere disciplines (muziek ,drama, beeldend, dans)

andere scholen (bijv. Leerplichtonderwijs)

exploratie - experiment - improvisatie - compositie

collaboratief leren

zelfregulerend leren

leefwereld

Meer dan administratie & communicatie (bijv. oefenen, samen spelen)



Enkele voorbeelden 
uit onze praktijk



MUSICBOX
MusicBox

Remote & real-time

Hoe kunnen we via technologie de 
twee drempels, kwaliteit en 
vertraging, wegwerken zodat 
repetities en zelfs optredens toch 
mogelijk worden?



MUSICBOX MusicBox
Remote & real-time

Het belangrijkste is zoeken naar 
nieuwe pedagogische toepassingen 
van technologie, samen met leraars.



The Music Paint Machine

“We use the same principles 
for understanding a painting, 
or any visual image, as music:
we look for the motif or 
theme, or try to build such 
constructions from fragments 
of patterns or sounds.”
(Falkenberg Hansen, 2006)

www.musicpaintmachine.be



Singewing Space

“An augmented blended-learning 
approach is key to bringing online
learning in music education to 

a next level.”



VR omgeving IPEM (Ugent)
Bavo van Kerrebroeck
Pieter-Jan MaesThe future is now



Alles wat we kunnen doen met een technologie,
kan ook zonder….

Of niet?

“Something in the world forces us to think. This something is an 
object not of recognition but of a fundamental encounter.”

(Gilles Deleuze, Différence et Répétition)
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