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Een welkom in woorden van dank 

 

Ik wil u lezer welkom heten. Welkom in de wondere wereld van de Zeven-weeënboeken. Boeken die 

even magisch zijn als hun naam dat is. Ik hoop u mee te mogen nemen op een ontdekkingstocht 

waarvan u aan het eind besluit dat u er niet genoeg van kan krijgen. Ik stel voor dat u het zich even 

makkelijk maakt. Dit werk mag overal gelezen worden. Er zijn geen etiquetteregels op van 

toepassing. U leest het naar eigen goeddunken, van voor naar achter, van boven naar beneden, 

ondersteboven, doorbladerend, doorworstelend, opnieuw en opnieuw… Ik hoop dat het u kan 

begeesteren zoals het mij heeft weten begeesteren. Vergeet u zeker ook ons onderzoeksdagboek1 

niet in te kijken, dat als speciale illustratie deze masterproef ondersteunt.  

 

Ik wil veel mensen mijn oprechte dank betuigen. Zij verdienen een ereplaats in dit verhaal. Deze 

masterproef is ontstaan doorheen boeiende, beklijvende, sprankelende ontmoetingen. Iedereen die 

hier vernoemd wordt is me heel dierbaar. De volgorde van opsomming is geen blijk van voorkeur, 

louter gevolg van de logica der dingen.   

 

Ik vermeld heel bijzonder drie prachtige mensen die mijn hart hebben gestolen: Ibtissam, Jan-Willem 

en Luc. Zij zijn mijn medeonderzoekers en onuitputtelijke inspiratiebronnen. Zij hebben met mij deze 

lange weg-in-het-midden afgelegd. Ze leerden me de kunst van het samen leren, lachen, stilstaan, 

ronddwalen en de kracht van kleine dingen. Ze prijken vol trots op deze pagina. Ik wens ze het 

allerbeste toe in hun verdere staptocht met hun Zeven-weeënboeken. Ze zullen met het kleine 

grootse dingen doen.  

 

Ik maak graag plaats voor een creatieve dame vol vuur en gedrevenheid, Hildegarde Verwulgen. Haar 

levenswerk is mijn motivatie. Ik wist al heel lang dat ik die gedrevenheid enkel zou vinden in iets wat 

me zou kunnen fascineren. Na vijf jaar orthopedagogiek weet ik dat ik het idealisme heb gevonden 

dat ik nooit meer kwijt wil raken. Aan haar draag ik dit werk op. Ik hoop dat het een aanknopingspunt 

mag zijn voor verder speurwerk. Ik wil haar vertellen dat het ongelooflijk is wat ze iedere dag 

opnieuw weer ontdekt. Ik wens haar een prachtig vervolg aan haar persoonlijke en professionele 

ontdekkingstocht.  

 

Een geweldige orthopedagoge en mentor van onschatbare waarde is Elisabeth De Schauwer. Ik noem 

haar “de droom van iedere masterproefstudent”. Ze is oprecht een rots in de branding die me tijdens 

elke stap van dit proces heeft bijgestaan. Van bij het prille begin straalt ze rust en geestdrift uit. Ze is 

de behoeder van mijn kwetsbaarheid in dit nieuwe verhaal. Ze getuigt van een scherp inzicht en weet 

mijn verhaal op een unieke manier te onthalen. Voor haar steun, inspiratie en waardering langs de 

zijlijn: dankjewel. 

 

Voor het bed van creatieve ideeën, de mooie verzameling unieke persoonlijkheden van de 

Pedagogische Begeleidingsdienst Gent, cel secundair onderwijs. Voor het geloof in mijn 

mogelijkheden, de humor, de waardering en de ‘wijze uil’ onderweg. Waarheen mijn weg ook zal 

                                                           
1 Deze bijzondere bijlage is te raadplegen op de vakgroep orthopedagogiek, Universiteit Gent. Gedurende de evaluatieperiode in augustus 
en september 2010 verblijft het onderzoeksdagboek bij mijn promotor, Prof. Dr. Geert Van Hove. Nadien verhuist het naar de 
Pedagogische Begeleidingsdienst Gent, cel secundair onderwijs, bij Hildegarde Verwulgen.  



 
 

lopen: jullie mooie verhalen wil ik voorgoed in mijn hart sluiten. Dankjewel voor jullie luisterende 

oor. Dit werk is ook voor jullie.  

 

Graag ook een woord van dank voor de gastvrije ontvangst op de school waar dit onderzoek gestalte 

kreeg. Dank aan de betrokken leerkrachten, in het bijzonder juffrouw Martine met haar altijd 

stralende aanwezigheid.  

 

Als je na vijf jaar kan afstuderen met een geweldige vriendin en bondgenoot in je orthopedagogisch 

idealisme, mag je ontzettend dankbaar zijn. Voor alle steun tijdens deze afgelopen vijf jaar en in het 

bijzonder tijdens deze zoektocht van vallen en opstaan. Céline: voor de gezelligheid, het bijkletsen, 

het samen heerlijk klagen om daarna te bedenken hoe goed wij het toch hebben… dankjewel.  

 

Voor de zee die me in alle fasen van deze tocht steeds als stille kracht nabij was en me altijd rust 

bracht. Voor mijn tante die haar huis-aan-zee met warme gastvrijheid heeft opengezet. Mijn lieve 

ouders die dit werk hebben zien groeien en erg gelukkig zijn dat ik deze zoektocht zonder al te veel 

kleerscheuren heb doorstaan. Mijn gekke zussen met hun lieve woorden.  

 

Voor het onuitputtelijke optimisme van “chin up, little soldier” een grote dankjewel, mnogo 

blagodaria, Kristinaki. Voor Joke, met wie ik het copyright deel op de ‘thesismail’ en onze gekke 

verhalen over kleine dingen. Voor het sprankeltje inspiratie uit journalistieke dromen, mijn 

‘Hollandse’ vriendinnetje uit Amsterdam, Anne.  

 

Lezer, op slechts een paar bladzijden verwijderd van het grote begin, mag u van mij onbeschaamd 

nieuwsgierig zijn. Niemand zal het weten. Ik lanceer dit werk als aanzet van een nieuwe zoektocht. U 

hoeft dus niet vrezen dat het snel eindigt. Er liggen nog duizenden schatten verborgen. 

 

 

 

Nele Lodewijckx  

Augustus 2010 
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“The central word 'Verbum' recalls the biblical story of creation. Out of a misty grey there loom triangular 

primeval figures which, by the time they reach the edges of the hexagon, have developed into birds, 

fishes and frogs, each in its own element: air, water and earth. Each kind is pictured by day and by night, 

and the creatures merge into each other as they move forward along the outline of the hexagon in a 

clockwise direction.” Uit: The Graphic Work of M.C. Escher, Ballantine, 1971.  
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 Op zoek naar het Zeven-weeënboek 

In wat volgt wil ik een korte schets brengen van een nieuw leerparadigma,  de Zeven-weeënboeken, 

als basis voor mijn scriptieonderzoek. Een erg ambitieuze opdracht, al schrijf ik het zelf. Hoe vat je 

zoiets levendig en boeiend als een Zeven-weeënboek, de hele zoektocht en het proces dat werd 

doorlopen en dat nog steeds verder loopt, in een paar bladzijden samen? Ik wil u als lezer zo graag 

meenemen in alle dingen die ik bijgeleerd heb, ik ben er ontzettend veel rijker en wereldwijzer door 

geworden. Ik wil u ook zo graag het doorworstelde beeld schetsen, een overzicht geven, voldoende 

handvaten om te kunnen begrijpen wat ik bedoel. Ik werd deel van een wij, een ons. Ik mocht met 

een groepje leerlingen, mijn medeonderzoekers, op weg gaan en samen schrijven. Ik  kreeg leiding 

van een prachtige ervaren vrouw in het vak, Hildegarde Verwulgen2.  

 

In dit hoofdstuk wil ik proberen die uitdaging aan te gaan. Het is voor u als lezer een eerste 

kennismaking met het Zeven-weeënboek en de wijze waarop er kan geleerd worden. Het is voor mij 

als scriptiestudent en ontdekkingsreiziger een oefening in het brengen van een korte, maar krachtige 

boodschap3. Ik ben een verzamelaar die eigen kleur wil bekennen. Maar tezelfdertijd wil ik mijn 

leermeester erkennen. Op (be)zoek bij Hildegarde is een tweedelig interview met deze boeiende 

dame. Dit hoofdstuk is een inleiding in het midden van de dingen. Ik verweef verschillende inzichten 

en bronnen zowel chronologisch als thematisch.  

 

Ik schrijf: een ‘paradigma’. We hebben er lang over nagedacht, alle betrokkenen en ikzelf, ieder op 

zijn of haar eigen manier. Een ‘methodiek’, nee, dat was het niet, noch een ‘methode’. Ook de 

woorden ‘visie’ of ‘kijk’ drukten het niet helemaal uit. Er leek steeds iets verloren te gaan, het leek 

allemaal net niet genoeg.  Een nieuw leerparadigma als groots en statig woord zegt waar het op 

staat. Het is niet te pretentieus, ik zeg liever dat het een gezonde dosis ambitie heeft. Maar 

paradigma is natuurlijk ook erg vaag en de lezer vraagt en krijgt een afbakening. Ik grijp grotendeels 

terug naar de definiëring die Kuhn gaf aan ‘paradigma’, zoals zo mooi wordt beschreven door 

Leezenberg en de Vries (2009). Kuhn bedoelt oorspronkelijk met het woord ‘paradigma’ een 

voorbeeld van wat goede kennis is. Als leerling of student dien je een aantal dingen te kennen om 

een vak te beheersen. In dit enge opzicht toegepast verschilt het niet veel van methode als 

toegepaste techniek. Met ‘paradigma’ wordt echter ook iets anders bedoeld: het gaat over een 

verzameling, een smeltkroes, een overzicht, een reader van ideeën, zo u wil. Tot een paradigma 

kunnen behoren (Leezenberg & de Vries, 2009): theorie en methodologie, overtuigingen, 

verwachtingen, metafysica, wetenschap. Een paradigma wordt gedeeld door meerdere mensen in 

een bepaalde wetenschappelijke kring. Het houdt een bepaalde manier van kijken in. Leezenberg en 

de Vries maken de vergelijking met een conceptueel kader of een wereldbeeld. Een leerparadigma is, 

met andere woorden, een overkoepelende, overstijgende manier van kijken naar onderwijs en leren.  

Het Zeven-weeënboek is meer dan enkel een methode, een stappenplan of matrix. Het denkt om te 

denken, over het denken en leert uit het denken. Het is zowel een reflectie op het handelen, als het 

handelen zelf, het is een theoretische en een praktische toestand tezelfdertijd. In die zin vind ik het 

                                                           
2 Als u dit verhaal verder volgt, zal u snel duidelijk worden wie deze bijzondere vrouw is en wat zij voor dit werk heeft betekent.  
3 Gelukkig kreeg ik ook de kans om een uitgebreide kaart te maken bij mijn verhaal. Indien u geïnteresseerd 
bent in deze versie voor/door de praktijk, nodig ik u uit eens door de bijlagen te bladeren. Mijn aanzet tot een 
handleiding: Op stap met Zeven-weeënboeken, een toverkaart voor onderweg, vindt u in Bijlage één. Deze 
aanzet vormde de bekroning van mijn stage, de spreekwoordelijke kers op de taart.  
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ook prachtig passen bij de orthopedagogiek als handelingswetenschap, zoals Broekaert (2009) het in 

zijn boek beschrijft. De Zeven-weeënboeken zijn een paradigma, met een knipoog naar de andere 

spelers in het veld. Ze zijn een handelingswetenschap in elke betekenis van het woord. Dit 

leerparadigma is altijd in ontwikkeling, probeert zichzelf voortdurend te verbeteren, is op zoek en op 

reis. Er is aandacht voor nieuwe elementen, voor verschillende huisjes en disciplines.  

 

Mijn eerste kennismaking met dit leerparadigma vindt plaats in het kader van mijn stage op de 

Pedagogische Begeleidingsdienst, horend bij de cel secundair onderwijs van de stad Gent. Ik maak er 

van november 2009 tot februari 2010 een drietal maanden deel uit van het team van pedagogisch 

begeleiders binnen de dienst. Hildegarde Verwulgen, mijn stagebegeleidster, is een voorvechtster én 

bedenker van dit brede paradigma dat zijn eerste voorzichtige stapjes zet in de onderwijswereld. 

Gewapend met een groot aantal jaren ervaring en de nodige dosis durf, krijgt dit stap voor stap vorm 

vanuit haar werk met de leerlingen.  

 

Op het moment van mijn kennismaking is het werken met de Zeven-weeënboeken al een klein tijdje 

opgestart in een secundaire school met een ‘buitengewone’ kleur. Er zijn plannen om er in een 

andere secundaire school ook mee aan de slag te gaan. Ik mag het proces van implementering en de 

nieuwe opstart gedeeltelijk opvolgen.  

 

Aanknopingspunt wordt gevonden bij de creativiteit van de leerlingen. Er wordt uitgegaan van de 

overtuiging dat leren verwant is aan motiveren. Er wordt gezocht naar een aansluiting met en een 

toegangsraam op de echte wereld. Leerlingen kunnen op tal van manieren bijleren, vertrekkend van 

hun interesses. Vertrekpunt is het werken met een leeg boek: een leeg boek met lege bladzijden. 

Elke leerling op school krijgt er één toegedeeld en mag er zijn of haar ding in doen. Natuurlijk houdt 

het daar niet op: de leerlingen worden begeleid tijdens hun ontdekkingstocht. Er wordt aangesloten 

bij het natuurlijk proces van het zich toe-eigenen van een voorwerp. Een leerling maakt zich het boek 

eigen door een naam te geven, te versieren, zichzelf voor te stellen, te situeren binnen zijn/haar 

familie- en vriendenkring, hobby’s… Dit is een proces dat we allemaal duizenden malen doorlopen, 

telkens we ons tussen mensen begeven. Een Zeven-weeënboek bouwt vanzelfsprekend verder op 

het leven en neemt dit verder mee.   

 

Zodra de leerling een ‘eigen’ boek heeft, wordt er gezocht naar aanknopingspunten om van en mee 

te leren. We situeren ons in de context van het onderwijs, de klemtoon op leren in de meest brede 

betekenis van het woord staat dus in het centrum van dit hele verhaal. Leerlingen worden auteurs 

van hun eigen boek. Bedoeling is dat zij hier in het onderwijs van elke dag mee werken. Een les wordt 

dus vormgegeven vanuit de boeken.  Leerlingen leren binnen brede domeinen: talen, wiskunde, 

wetenschappen, cultuur en samenleving… Maar ook het werken met waarden en normen is een 

belangrijke component. Aansluitend bij die domeinen wordt hen gevraagd na te gaan wat hen echt 

bezighoudt. Er zijn een aantal richtlijnen, zij vormen een minimale basis om verder mee te werken. 

Aanzet is dat geen enkel onderwerp taboe kan zijn, er is openheid tot dialoog over elk onderwerp: 

dialoog tussen leerlingen, ouders, tussen leerkrachten… alle mensen die binnen- en buitenlopen op 

school.  

 

  



5 
 

Er is een groot respect voor de boeken, er wordt gevraagd niets van het proces weg te laten, bij 

ontevredenheid bij een leerling over iets wat hij/zij gemaakt heeft, kan eventueel wel iets nieuws uit 

iets wat al bestaat worden gemaakt. Dit heeft ook een symbolische betekenis: alles wat je maakt is 

waardevol, ook de dingen waar je achteraf met gemengde gevoelens naar terugkijkt. Hierbij 

aansluitend is er ook respect voor de privacy van leerlingen: dingen die echt geheim moeten blijven, 

kunnen in een envelop gestoken worden en gesloten in het boek gekleefd. Er wordt ook nooit een 

boek ingekeken zonder toestemming van de auteur. Het woord auteur betekent ook agentschap, de 

bestaansrechten van je werk in eigen handen houden. Creativiteit is de lijm die het geheel samen 

houdt. Creativiteit in al zijn vormen: de grootste verwezenlijking is de ontdekking van de leerling van 

de creativiteit in zichzelf. Het gaat om esthetiek, om uitdaging, het verleggen van creatieve grenzen 

in zichzelf en anderen, symboliek, expressie en tegendraadse, zelfbedachte invullingen. 

 

 
Figuur 1 - het Boek 

 
 

Het boeiende aan dit proces is dat ik zowel werk met leerlingen die al langer vertrouwd zijn met hun 

boeken, als met een nieuwe opstart. Daar zet ik met iedereen de eerste stapjes. Een nieuwe opstart 

betekent dat ik stilsta bij wat de kern is van dit paradigma, wat belangrijk is om aan leerkrachten en 

leerlingen mee te geven, wat het vertrekpunt is. Het werken in de boeken kent veel openheid maar 

daardoor ook grenzen. Deze kleine uitdagingen maken dat alle actoren in het proces zich extra 

inspannen om een antwoord te vinden op de vraag wat er precies zo eigen is. 

“Ik ben ook zo iemand die houdt van ‘bijhouden van’. Zoals ook 

in de geschiedenis zo. Anders is dat verloren. En ik vind… je hebt 

het voortleven van, hoe was dat vroeger, hoe was dat… Een 

computer en zo kan crashen maar een boek… zoals 

papyrusrollen, dat heeft ook… dat is schoon, dat ruik je, dat hout 

‘houdt’ voor heel uw leven, honderden jaren verder…. En 

daarom blijft voor mij een boek… Je kan dat later tonen. En dat 

is ook iets voor mij, overlevering.” *Op (be)zoek bij Hildegarde+ 
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Van december 2009 tot februari 2010 kom ik wekelijks met een aantal leerlingen uit een uitdagende 

en veelkleurige school in Gent samen en werk met hen aan hun boek. Deze begeleiding vertrekt bij 

het individuele leerproces van elke leerling. In de keuze voor een bepaalde werkvorm zijn de 

persoonlijkheid en de wens van de leerling belangrijk. Sommigen vinden het minder bedreigend om 

in een groepje te werken, anderen vinden net een individuele zoektocht leuk. Doorheen mijn 

begeleidingen, leer ik ‘de kneepjes van het vak’. Ik sta stil bij hoe dit proces van leren vorm kan 

krijgen. Daarnaast heb ik voldoende tijd en ruimte om te werken aan relatie, de leerlingen en ikzelf 

gaan samen op tocht om dingen bij te leren. Dit is een proces van geleidelijkheid en wederzijdse 

uitwisseling: ik leer evengoed van hen. De eerste kiemen voor mijn zoektocht naar creativiteit en 

zelfexpressie worden dus gezaaid tijdens mijn stage. Het uitgebreid stilstaan bij deze vraag en het 

vormgeven aan de dataverzameling verlopen voornamelijk na het beëindigen van mijn stage. Ik merk 

echter dat ik al van voor mijn onderzoek een schat aan materiaal heb kunnen verzamelen. 

Naderhand ben ik gericht gaan zoeken naar creativiteit en zelfexpressie.  

 

Cirkelend leren is met de praktijk van de Zeven-weeënboeken verbonden als een kind met de 

moeder of de zee met het strand. Hildegarde laat zich inspireren maar durft ook zelf te vechten en 

vrij te herschikken. In het hart staat aandacht voor de cyclus van het leven, de rijpheid van het 

moment, het ogenblik waarop je zelf bloeit en de dingen ontdekt. Cirkelend leren begint bij kansen, 

mogelijkheden, uitwegen. Modulair onderwijs geeft een antwoord. Onderwijs vertrekt fundamenteel 

van het moeten kunnen van 

dingen. Kennis, nuttig om te 

overleven, dat een bijdrage levert 

aan onze slaagkansen. Maar 

onderwijs zegt niet altijd hoe, 

wanneer, waar we die kansen 

moeten benutten. Openheid voor 

eigenheid is het credo van 

cirkelend leren. Niet het 

voorschrijven van vaste 

tijdstippen, maar het eigen ritme, 

de gedrevenheid in iedere 

persoon. Respect is de 

weloverwogen keuze elke dag 

opnieuw duizend keer geduld te 

hebben. Het soort geduld dat 

mensen voor hun eigen kinderen 

of geliefden hebben. Dat is het 

motto van Hildegarde.  

 

 

  

Figuur 2 - de metafoor van het Cirkelend Leren 
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Diversiteit is een modewoord. Maar wordt van mode niet gezegd dat alles op een dag terugkeert en 

nooit echt helemaal weer verdwijnt? Diversiteit is meer dan alleen fashionable. Diversiteit en 

cirkelend leren zijn echt doorleefde woorden, ze hebben een oneindig aantal verschijningsvormen. 

Hildegarde trekt het traditioneel begrijpen ervan open. Diversiteit is ook: hetzelfde, zoveel 

gelijkenissen. Mensen spreken vaak over verschillen, maar tezelfdertijd zijn er ontzettend veel 

gelijkenissen. Die dan weer verschillen. Dat verbindt met de wijde wereld: we verschillen, we 

gelijken.  

 

Eigenlijk is alles het vertrekpunt om van te leren. Net zoals je tijdens een reis bij alles verwonderd 

stilstaat. Voortdurend in verwondering zijn, dat is precies wat in het cirkelend leren, het onderwijs en 

in het brede levensleren zou moeten gebeuren. Stilstaan bij wat je ontdekt, dáár kent het leren een 

aanvang. Durven linken leggen met andere culturen, het mondiale, verder dan de eigen Westerse 

leefwereld. Cirkelend leren is ook dit alles doorbreken en vaak ontdekken dat er thema’s zijn waarop 

je steeds terugkeert, een bepaald onderwerp dat verbindt. “En dat noem ik cirkelend leren, dat draait 

altijd maar, maar in zoveel bochten, in zoveel dingen…” [Op (be)zoek bij Hildegarde] 

 

In dialoog gaan met een ander, meeliften. Je hoeft niet alles terug uit te vinden. Het is net die kracht 

dat als je iets toont, je moet en mag van elkaar afkijken. Mensen nemen niet klakkeloos dingen van 

elkaar over, maar gaan in dialoog, maken er hun eigen ding van. Iedereen behoudt op de één of 

andere manier zijn of haar eigenheid. Dialoog betekent ook: luisteren, openstaan voor andere 

manieren en ingangen. Er niet vanuit gaan dat we allemaal hetzelfde willen in het Zeven-weeënboek. 

Een Zeven-weeënboek staat fundamenteel in het midden van de dingen en vertrekt van de vraag: 

“Hoe moeten we nu verder?” 

 

Oog voor een sociaal-emotionele component, groepjes, hoeken, samenhokken. Leren van elkaar is 

een krachtig middel. Het vertrekt van emotioneel leren in een sociale context: praten, tonen, 

overnemen… Hier is een openheid voor alle onderwerpen, zichzelf ongeremd uiten en dit in respect 

kunnen delen. Waarden en normen zijn inherent aan het menselijk (over)leven. Door met elkaar in 

dialoog te gaan en uit te wisselen, lééf je respect, leer je diversiteit. Door de Zeven-weeënboeken 

voortdurend te beleven is er ruimte voor ethische esthetiek, voor waarden en normen met een 

honger naar kunst. Een gesprek met Hildegarde kan dan ook niet anders dan in schoonheid eindigen.  

 

“Het is niet alleen als je moet schrijven, maar de schoonheid in de mens, in iemands ‘zijn’… En dat 

vind ik zo een grote troef om bijna te vertellen aan de wereld: als je op die manier werkt, komt er zo’n 

groot gevoel: begrijpen van elkaar, verstaan van elkaar, aanvaarden van mekaar en eigenlijk respect 

voor elkaar. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen.” [op (be)zoek bij Hildegarde]



 
 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

  

“At first I had no idea at all about the possibility of building up my figures. I did not know any “ground 

rules” and tried, almost without knowing what I was doing, to fit together congruent shapes that I 

attempted to give the form of animals… (…) The most fascinating aspect (…) the dynamic equilibrium 

between the motifs (…).” Uit: Escher in 29 Masterprints, 1981. 
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 Studie van literatuur: het land omgeploegd en overwonnen? 

Het allereerste deel dat u net kon lezen, beschouw ik als een proevertje, het befaamde amuse-

bouche, een eerste vluchtige kennismaking met het onderwerp van deze scriptie: een zoektocht naar 

cirkelend leren, vormgegeven vanuit een Zeven-weeënboek. 

 

Dit gedeelte wil een theoretische kaart van het landschap worden. Het gaat om een 

bodemonderzoek, om wat de grond is voor de zoektocht. Dit zal in de vorm van een kaart gegoten 

worden: het land omgeploegd en bereden. Geologen, geografen en cartografen slaan de handen in 

elkaar. Vertaald naar mijn scriptieonderzoek zijn dit de hoofdrolspelers in dit hoofdstuk. De geoloog 

bestudeert de bodem, de samenstelling, de materie. De geograaf of aardrijkskundige bestudeert niet 

alleen de omgeving, maar ook relaties ertussen en wat zich boven de grond afspeelt. Samen smeden 

ze een stevige structuur, die dan in een vorm wordt gegoten. Tenslotte is er de cartograaf, als de 

tekenaar van landkaarten, die de kunst en de techniek van het tekenen en integreren beheerst. Ik 

noem mezelf de cartograaf van dienst. Ik selecteer uit het landschap dat mij wordt aangereikt en 

waar ik in zoek en stel een kaart voor u samen. 

 

Centraal in mijn onderzoek staan de concepten zelfexpressie en creativiteit. Om deze concepten uit 

te diepen, laat ik mij helpen door de Disability Studies met een verbinding naar het denken over de 

Ander en identiteit als concept en ervaring. Een postmoderne, rhizomatische invulling verweven met 

Portraiture van Sara Lawrence-Lighfoot en Jessica Hoffmann Davis (1997) sluit dit hoofdstuk af. Ik 

hou mijn ogen en oren ook open voor stromingen die hier een verbinding mee maken. 

 

I. de Ander 

Levinas is een veelzijdig theoreticus en filosoof. Zijn visie op het kijken naar de Ander wil ik graag als 

onderwerp voor verder bodemonderzoek gebruiken. Ik maak hier bewust wel en niet een verbinding 

met onderwijs en vorming. Enerzijds houdt dit mijn blik open en hoop ik zo tot een beter begrip te 

komen van deze intense materie. Anderzijds ontdek ik schitterende verbindingen die ik niet 

achterwege kan laten. Levinas is uitdagend in zijn radical otherness. Samengevat stelt hij dat het wél 

mogelijk is om van een zelf en een Ander te spreken. Hij gaat niet mee in de visie van een zelf als een 

gedecentreerd, losgeslagen en uit deeltjes bestaand subject, dat enkel vorm krijgt door de relatie 

(Tauber, 1995). Ik wil mijn voorstelling aanvangen met een compromis tussen beiden: op de grens 

tussen een open blik en onderwijs en vorming. Dit vind ik in het onderzoek van Rabikowska (2009). 

Zij schrijft over het belang van Levinas voor de methodologie van het onderwijskundig onderzoek. 

Deze stelling is stevig onderbouwd, zodat er voor mij ook een volwaardig stuk theorie te ontdekken 

valt. De filosofie van Levinas nodigt ons uit om de grenzen van de hokjes waarbinnen we denken te 

overstijgen. Maar het gaat niet alleen over het bediscussiëren van wat de grenzen zijn. Het gaat 

vooral over het herdenken van onszelf (zelfreflectie) en de beweging tussen denken en handelen. 

Levinas merkt op dat het niet voldoende is om over de grenzen van zelfreflectie na te denken. We 

moeten verder op zoek naar wat de grondvesten van zelfreflectie zijn en hoe we die kunnen uitdagen 

(Egéa-Kuehne, 2008; Swan, 2008; Rabikowska, 2009). Als handvat voor mijn verbinding in de relatie 

Levinas en het rijke veld van education, beschouw ik Biesta (2003); Chinnery (2003); Säfström (2003); 
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Simon (2003); Todd (2003) en tenslotte Egéa-Kuehne (2008). Zij gaan de uitdaging aan om Levinas 

aan onderwijs te koppelen. Ik moet hier goed opletten hoe ik het beschrijf, want woorden 

verplichten ons soms tot het schrijven van dingen die we niet zo bedoelen. Omdat ze echter het 

enige vehikel zijn, waag ik een poging u te vertellen waarom Levinas zo’n boeiend filosoof is. Levinas 

daagt uit omdat hij zijn lezer oproept tot (het formuleren van) een zingeving (Biesta, 2003; Säfström, 

2003; Egéa-Kuehne, 2008). Hij zet dus aan tot zoeken en proberen vinden. Centraal staat het oude 

modernistische concept waarop onderwijs gestoeld is en waartegen Levinas wordt afgezet. 

Daarnaast is het ook belangrijk zijn filosofie niet als nieuwe toepassing te beschouwen, maar als een 

kritische ondervraging van de grondslagen waarop onderwijs is gestoeld (Biesta, 2003). De 

modernistische visie op onderwijs stoelt op de aanname dat we subjecten zijn met een steeds 

groeiend bewustzijn. Onderwerp van dit bewustzijn is de kennis: een leerling groeit in het onderwijs 

in en krijgt geleidelijk een besef van de ander. Levinas hekelt deze invulling en stelt dat anders-zijn, 

wat eigenlijk geen goede vertaling is want het gaat niet om zijn maar om otherness, een relatie van 

wederzijdse verantwoordelijkheid veronderstelt (Egéa-Kuehne, 2008). Dit anders-zijn is geen nieuwe 

invulling of concept (Biesta, 2003) maar een relatie met onderbrekingen. Het is in die onderbreking 

dat de erkenning van het subject ontstaat, “I come into the world, I come into presence” (Biesta, 

1999a in Biesta, 2003). Het subject wordt uniek, kent een eigenheid. Verbonden met het denken 

over onderwijs, gaat het niet om een lerende die steeds meer weet van wat de leerkracht aanreikt, 

maar om vragen die worden gesteld en beantwoord (moeten) worden. Biesta maakt de vergelijking 

met Socrates, die vragen stelt waarop een juist antwoord moet gezocht worden. De vergelijking gaat 

echter maar gedeeltelijk op. Bij Levinas is een juist antwoord niet van tel, het is oprechte dialoog, 

zonder juiste antwoorden, met oog voor een gevoel van ongemakkelijkheid met hoe de dingen zijn. 

Waarom is iets wat is, stelt Simon (2003) en als je dit aan jezelf voorlegt, voel je ook dat je relatie ten 

aanzien van het subject van ondervraging verandert. Chinnery (2003) schetst de voorwaarde hiertoe: 

een passieve wens om te ontleren, om dingen anders te bekijken. Van Levinas moeten we leren, 

schrijft Todd (2003, in Egéa-Kuehne, 2008). Levinas doortrekken, betekent aandacht voor de manier 

waarop iets wordt gezegd. Het gaat niet zozeer over de inhoud, maar over de vragen die hij stelt. 

Onzekerheid bij het betreden van een relatie is noodzakelijk. In een relatie tussen 

leerkracht/begeleider en leerling, stelt Simon (2003), wordt met, over en van anderen geleerd in een 

‘dienstbaarheid’. Säfström (2003) vult aan dat Levinas oog heeft voor de vragen en onzekerheden die 

leven bij het ondersteunen van leerprocessen. Chinnery (2003) ijvert voor een passiviteit, een zich 

overgeven aan onvermijdelijkheid en veelzijdigheid. Er ontstaat een beeld van een subject dat zich in 

het heden kenbaar maakt, niet als een mens die modernistisch, rationeel weet, maar als een subject 

dat in staat is tot verantwoordelijkheid. Ook verantwoordelijkheid dienen we anders te begrijpen dan 

we traditioneel doen, als een verantwoordelijkheid die geen invulling op voorhand kent, een oprecht 

en onvermijdelijk beantwoorden van het appel van de Ander: respons-ability. Niet kennis vormt de 

grondslag, maar rechtvaardigheid.  

 

Een paar jaar van tevoren trok Säfström de verbinding al open, met een postmodern herdenken van 

het curriculum. Hij schrijft in zijn gelijknamige paper (1999) over die beweging van eenheid naar 

veelzijdigheid (multiplicity) of verschil (difference). Hij schetst de curriculumtheorie, gebaseerd op de 

nieuwe sociologische invulling van onderwijs en vorming. Interessant is de heldere voorstelling die hij 

gebruikt. De oude theorie stoelt op een opvatting van waarheid als iets dat extern is aan de wereld, 

iets wat bestaat dus, ook al zien we het niet volledig. Die waarheid kunnen we proberen nastreven 

en wordt vaak in een soort metatheorie gegoten (Rorty 1987a in Säfström, 1999). Die metatheorie 
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wordt zo belangrijk dat ze een eigen leven gaat leiden en we meer energie stoppen in het 

onderzoeken van die theorie, dan in de wereld zelf. Een postmoderne kritiek op deze 

curriculumtheorie wordt gevonden in het voorstel voor een neopragmatische curriculumtheorie, met 

aandacht voor tekst en context (Säfström, 1999). Centraal staan kritische perspectieven op een 

relationele wereld: relatie tussen mens en samenleving, natuur en ook onderwijs en vorming. 

Verschillen worden de voorwaarde van conversatie en er wordt gezocht naar harmonie (Egéa-

Kuehne, 2008). Hier contrasteert deze omvattende curriculumtheorie met Levinas, omdat hij niet op 

voorhand wil vastleggen dat harmonie een uitkomst is.  

 

Als dit een congres zou zijn, was Lyotard hier de keynote speaker. Politiek van het verschil, of de 

oorspronkelijke Politics of difference, wordt omschreven als het erkennen van verschillen op een 

rechtvaardige manier. Het omgaan met verschillen is niet hetzelfde als het wegdenken of wegwerken 

ervan. Dit neem ik mee als een belangrijk handvat. Lyotard sluit aan bij Levinas wanneer hij stelt dat 

rechtvaardigheid het doel is boven waarheid. Eigenlijk is dit dus een heel positieve visie, de wereld 

wordt vormgegeven vanuit onszelf (Heller & Fehér, 1991 in Säfström, 1999). Het aanknopingspunt 

van de Politics of difference is het beluisteren van de stilte in datgene wat gezegd wordt, een 

raakpunt met Levinas, het spreken vult niet al het zeggen. De Politics of difference kennen 

fundamenteel een weerstand, een weerbarstigheid. Klemtoon wordt traditioneel gelegd op het 

weten, enkel begrensd door de horizon van diegene die kennis heeft. Als ik dus spreek over de ander 

dan vervreemd ik die kennis van de eigenaar. Hier is Levinas aan tegengesteld, met zijn oproep tot 

verantwoordelijkheid, waarin het subject ontstaat in relatie met de Ander. Verschillen blijven 

verschillen, absolute eenvormigheid kan niet. We worden iemand, we worden niet iets (Kemp, 1992 

in Säfström, 1999; Levinas, 1994, in Säfström, 1999; Bauman, 1996 in Säfström, 1999). Een consensus 

is niet langer een gedeelde opvatting over hoe we de wereld representeren, maar een continue 

onzekere beoordeling van verschillen. Doel is rechtvaardigheid boven waarheid, waarbij 

rechtvaardigheid steeds onderwerp van onderhandeling blijft (Säfström, 1999; Egéa-Kuehne, 2008). 

Verschillen worden onthuld, er is oor voor het beluisteren van stilte. Hier sluit Allan (2004, 2008) 

mooi aan. Zij betrekt het gedachtegoed van Levinas en Derrida (1992 in Allan, 2008) op het veld van 

onderwijs en vorming. Ze wijst op de onrechtvaardigheden die er heersen. Problematisch zijn de 

tegengestelde, tegenstrijdige voorschriften, alsof we een keuze maken. Het inclusief denken wordt 

als voorbeeld gegeven. Vaak wordt inclusief onderwijs als een dilemma gepresenteerd, waar we voor 

of tegen zijn, alsof het één beter is dan het ander. Onderzoekers en zogeheten 

onderwijsvernieuwingen gaan hier dan mee aan de slag. Net daar komt de Ander in het gedrang: het 

vergeten van die Ander leidt tot onrechtvaardigheid. Een antwoord op de vraag waar we heen 

moeten wordt door Allan aangereikt. Zij wijst, evenals Säfström (1999); Biesta (2003) en Egéa-

Kuehne (2008) op het ethische karakter van dit antwoord. Derrida verduidelijkt waar het mis gaat. 

Het probleem is dat we twee onderling strijdige fundamenten nastreven, zowel het bereiken van een 

standaard, zoals de beste worden in wat je doet, als het inclusief denken en het reiken van de hand 

naar een ander (Allan, 2004, 2008). In het taalgebruik van Derrida gaat het over een aporia: een 

moment waarop je twee tegenstrijdige belangen wil dienen. Hij opent de ogen met zijn optimisme 

dat dit niet problematisch hoeft te zijn, want er ligt een kans besloten om rechtvaardigheid te 

herstellen. Geen ruimte geven aan de Ander wordt op die manier een deel van de praktijk, ook van 

het onderwijs. Theorieën worden samenraapsels die bevestigen wat we willen horen.  

 



13 
 

Maar er is meer aan de hand. Allen (2008) biedt een forum voor kritische tegengeluiden. Torrance 

(2008 in Allan, 2008) stelt dat de maatschappij onrechtvaardigheid bestendigt. Said (1994 in Allan, 

2008) stelt dat professionalisme en conformisme het kritisch denken bezoedelen. Deze opsomming 

van de vormen die onrechtvaardigheid kan aannemen is een vraag waarop een antwoord wordt 

gezocht. Dit wordt gevonden in een gevoel van teleurstelling (Allan, 2008). Egéa-Kuehne (2008) wijst 

op de kracht van een tripartite: ik, de Ander en rechtvaardigheid. Pedagogiek staat fundamenteel 

met lege handen, stelt Biesta (2008 in Egéa-Kuehne, 2008). Doordat we die teleurstelling voelen, 

krijgt de Ander een plaats. De ongelijkheden waarmee we geconfronteerd worden, brengen ons 

tegelijk het antwoord: we kunnen zoeken naar een manier van theorievorming die steunt op een 

ethiek. Levinas stelt dat het een heroriëntering vergt en een erkenning van de asymmetrie van 

relaties. De relatie is tegenstrijdig en oneindig, hier ontmoeten de spinsels van Derrida en Levinas 

elkaar. De relatie roept op tot verantwoordelijkheid. “To be a ‘self’ is to be responsible before having 

done anything… I am not merely the origin of myself, but I am disturbed by the Other. Not judged by 

the Other, but condemned without being able to speak, persecuted.” (Levinas, 1996 in Allan, 2008, p. 

7). Een antwoord dient dus gezocht te worden in het falen, opnieuw proberen en opnieuw falen, een 

steeds beter worden in het falen. Dit antwoord is ten eerste politiek, omdat het fundamenteel te 

maken heeft met de grens tussen binnen en buiten, erbij horen of niet. Ik stel dat onderwijs en 

vorming daar op twee wijzen bij betrokken zijn: zowel in het vormen van mensen als in het 

bestendigen of opheffen van onrechtvaardigheden. Er is nood aan het creëren van een plaats voor 

een nieuw discours, het veronderstelt de Ander als zinvolle concurrent. Daarnaast is er nood aan een 

andere taal, waardoor openheid naar de Ander ontstaat. Het gaat om tegendraadsheid, een 

openheid naar andere invullingen. Weer wordt het dialogische uit Socrates opgediept, maar met 

dezelfde waarschuwing niet de dialoog te bedrijven maar wel de geest ervan: het spotten met het 

conformisme en het unieke individu. Tenslotte wordt de Ander de hand gereikt door het aangaan 

van verbintenissen. Todd (2008, in Egéa-Kuehne, 2008) schrijft over het ik dat vorm krijgt door de 

Ander. We ontstaan pas door de Ander, de Ander ontstaat uit relatie. Een link met Biesta (2008), die 

onderzoek fundamenteel ziet als het kijken mét anderen, zonder dat de richting waarin we kijken al 

vastligt. Allan doet ook een oproep met Foucault (1977, in Allan, 2008). We hebben de plicht te 

schrijven, te verspreiden en te verschijnen. Schrijven betekent jezelf blootgeven, jezelf onthullen. 

Hier wordt ook de draak gestoken met duidelijkheid en samenhang, belangrijke criteria voor de 

wetenschappelijke canon. Er moet gezocht worden naar een andere wijze van presenteren. De taak 

van een academicus is het benaderen van een onderzoeksvraagstuk vanuit alle mogelijke hoeken. 

Taylor (1996) schrijft dat we het vraagstuk moeilijker dienen te maken en niet duidelijker. Als goede 

student kwijt ik mij in navolging dus van deze taak… Egéa-Kuehne (2008) verbindt Levinas met het 

concept van ‘tussenstaan’: we zijn wat tussenin ligt.      

 

Als een raamwerk rond dit alles vormt openheid naar die Ander een belangrijke intermenselijke 

component (Todd, 2003; Safström, 2003; Simon, 2003; Bergmark & Alerby, 2006). Die openheid 

vereist vooral een afstand van zichzelf, een onbevangen interesse in de Ander, een oprecht creëren 

van ruimte. Daarnaast betekent het ook de fragiliteit van de Ander bewaken, een bescherming van 

de vrijheid van zijn, het waarborgen van het copyright op eigen producties. Openheid mag niet het 

excuus zijn voor een genadeloze nieuwsgierigheid, maar is het gevolg van die Ander. Het behoort tot 

de utopische kwaliteit, de Ander tot zijn/haar recht te brengen zonder daar zelf voordeel uit te halen. 

Openheid maakt verder de beweging naar de Ander, ook ik open mezelf onvoorwaardelijk en werk 

aan toegankelijkheid (Noddings, 2002b). 
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II. Disability Studies boetseren mee aan identiteit en beeldvorming  

Identiteit is geen eenduidig begrip. Er werd al veel over gezegd en geschreven. Deze zoektocht 

situeert zich in het hart van mijn literatuurstudie. Het is een waardige opvolger voor het denken over 

de Ander. Identiteit, zo zal ik ontdekken, ontstaat mede vanuit die Ander, uit contacten en 

interacties. Het is een concept dat vorm krijgt in een sociale context, evenals het denken erover. 

Daarnaast maakt het de verbinding met creativiteit en een tegendraadse theorievorming, het 

volgende gedeelte (Tegendraads met een doel). Ergens is een onderscheid bijna onmogelijk te 

maken. Er vallen ongelooflijk veel interessante dwarsverbindingen te ontdekken, er zijn oneindig veel 

zijpaden te bewandelen. Doch de tijd is te kort en de ruimte te klein en aldus is mijn selectie streng. 

Ik vind mijn voornaamste inspiratiebron in de Disability Studies, een bonte verzameling aan theorie 

en onderzoek dat zich niet in één hokje laat duwen. Als rode draad maak ik steeds de verbinding met 

beeldvorming. Ik breng een onderscheid in drie grote rubrieken, een zoektocht naar concepten, een 

zoektocht naar evaringen en tenslotte identiteit als een vorm van weerstand met nomadische 

tegentonen. Deze laatste rubriek vormt meteen een mooie inleiding op het gedeelte rond creativiteit 

(deel III).  

1. Het stille water met de diepe gronden? 

Over het concept Identiteit 

In deze rubriek schets ik het theoretisch worstelen met het begrip identiteit, in een poging het te 

doorgronden. Ik kies ervoor het begrip identiteit steeds in samenhang met dat van disability te 

behandelen. Dit betekent dat mijn selectie aan duidelijke criteria onderhevig is. Ik ontdek dat er heel 

wat overeenkomsten zijn en maak mij aan het eind los van deze tweesprong.  

 

1.1 Aanknopingspunt  

Een eerste aanknopingspunt in mijn zoektocht is een korte halte bij de belangrijkste ‘vijand’ in het 

veld, the personal tragedy theory of disability. Dit schetst de context waarbinnen vernieuw(en)de 

beeldvorming en identiteit zich vorm(d)en (Shakespeare, 1994, 1998; Corker & French, 1999; Corker 

& Shakespeare, 2002; French & Swain, 2004). Ik ontdek French & Swain (2004) en zoek vanuit hun 

kritiek op deze personal tragedy theory of disability naar dwarsverbindingen. Zij trachten met hun 

betoog de kijk op het hebben van een beperking als iets tragisch, te doorbreken. Eerst trekken ze de 

kaart van de theorie gewijd aan tragedie, met een hoofdrol voor de persoon met het label  beperking 

als lijdend en beknot individu. Hier valt een mooie verbinding te maken met de functionalistische, 

biologische benaderingen waartegen onder meer de Social Model of Disability (Swain & Cameron, 

1999) en de Disability Studies als onderzoeksveld (French & Swain, 2004; Shakespeare, 2005) zich 

afzetten. De kern van dit functionalisme bestaat uit de overtuiging dat de impairment waarmee een 

persoon kampt een biologische oorzaak heeft en dat een expert dient op te lappen wat stuk is. 

Zolang dit model de overhand heeft, kent identiteit een eenzijdige invulling en zou deze 

literatuurstudie hier een eind kennen.   

 

Er zijn gelukkig kritische tegengeluiden. “The social model, in contrast, shifts the focus from 

impairment onto disability, using this term to refer to disabling social, environmental and attitudinal 

barriers rather than lack of ability. Thus, while impairment is the functional limitation(s) which affects 
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a person's body, disability is the loss or limitation of opportunities resulting from direct and indirect 

discrimination. Social change - the removal of disabling barriers - is the solution to the disadvantages 

we experience. This way of seeing things opens up opportunities for the eradication of prejudice and 

discrimination.” (Crow, 1996, p. 58). Later wordt geijverd voor een creatief herdenken en het zoeken 

naar een evenwicht tussen disability en impairment (Shakespeare, 1994; Crow, 1992a/b, 1996; 

Edwards & Fisher, 2008). Ook vanuit the Disabled People’s Movement wordt gewaarschuwd voor een 

al te eenzijdige invulling van disability.  

 

1.2 De zoektocht naar een invulling van identiteit  

Er schuilt een groot gevaar identiteit als een vaste, stabiele categorie te beschouwen (Oliver, 1996). 

Ik ontdek twee grote stromingen die verwant zijn.  

a) Identiteit van buitenaf: een wedloop aan voorstellen  

Velen wijzen op het kruispunt van individu, samenleving en biologie (Shakespeare, 1996; Humphrey, 

1999; Watson, 2002; Barnes, Oliver & Barton, 2002; Barnes & Mercer, 2003; French & Swain, 2004). 

De link met de grotere sociaal politieke werkelijkheid mag niet vergeten worden. Beeldvorming is 

onnavolgbaar, het kan een grotere beperking zijn dan het hebben van een disability zelf. Een 

dergelijke negatieve beeldvorming ontkent ervaringen, levensvreugden, identiteit en zelfbewustzijn. 

Een brug wordt geslagen met het gedachtegoed rond het kijken naar de Ander (Levinas in Biesta, 

2003; Säfström, 2003; Allan, 2004, 2008; Egéa-Kuehne, 2008). Identiteit ontstaat in relatie met 

anderen en is een constructie (French & Swain, 2004).  Het gaat over andere manieren van weten, 

schrijft Shakespeare (2005).  

 

Watson leert me dat het hebben van een beperking niet doorslaggevend is voor/binnen de 

constructie van identiteit/zelf. Zijn mensen die zich bewust niet identificeren met hun beperking 

vervreemd van zichzelf en minder authentiek? Een evolutie met een grote E: the Disabled People’s 

Movement maakt sprongen: van het contrasteren van identiteit en het wegschreeuwen van 

verschillen, tot het zelf invullen, overleggen, bediscussiëren van identiteit. Bauman (1992, in Watson, 

2002) heeft het in dat opzicht over een recht op het kiezen van de eigen identiteit. Kiezen betekent 

fundamenteel vrijheid, er is oog voor contrast met Shakespeare (1994) die stelt dat mensen met een 

label zichzelf afzetten en hun label als een trotse broche opboenen.  

 

Het proces waarbij een identiteit geconstrueerd wordt is voor velen gelijk. Er ontstaat ruimte voor de 

invulling van impairment als een everyday condition. Het hebben van een beperking wordt 

meegenomen in iemands levensverhaal, to be disabled is to be normal. Niet waarin ik verschil met 

een ander, stelt Watson (2002), maar waarin een ander verschilt met mij. Een beperking wordt 

erkend, maar niet tot mijzelf gemaakt. Watson daagt de stelling uit dat identiteit altijd een 

belichaamde vorm aanneemt. “(…) for many, whose bodies are not universally accepted, part of the 

biographical narrative appears to be about constructing a self that allows a separation or 

reconstruction of bodily image and self-identity.” (Watson, 2002, p. 519). Het is een proces van 

blijvende interactie/onderhandeling, creatie en constructie. Het is ook politiek geladen.  Maar dit is 

niet hetzelfde als groepslidmaatschap. Anders-zijn wordt deel van het proces van vormgeven aan 

identiteit: van niet-belichaamd, over anders-belichaamd, tussen-lichaam-en-niet-lichaam tot 
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normaal-belichaamd. Wat normaal is wordt gereconstrueerd. Verschillen geven niet altijd aanleiding 

tot een heterogene identiteit, soms worden ze gewoon niet als belangrijk ervaren.  

 

De vrijheid van het invullen van je identiteit, jezelf op de kaart zetten. Het is vechten voor het recht 

op een eigen invulling. Sociale identiteit is de oproep tot een bijdrage aan de interpretatie van het 

beeld dat anderen van jou als individu hebben (Tajfel, 1998, 2000, resp. in Pinxten; Wilke en Tajfel & 

Turner in Brehm et al., 2000). Shakespeare (1994) schrijft: “The cripple is the creature who has been 

deprived of his ability to create a self.” Hier speelt  de macht over het verbeelden van disability een 

belangrijke rol. Aansluitend bij feministische stromingen is er een sterke focus op individuele tristesse 

(Shakespeare, 1994, p. 285). Wat met de vraag naar betekenisgeving? Shakespeare (1994) maakt de 

verbinding tussen die individuele beleving en representatie. Ik maak graag een uitstapje naar studies 

met als inzet de beeldvorming van mensen met een beperking, zowel in de literaire canon als in film, 

televisie en andere media. Het oordeel (Shakespeare, 1994; French, 1994; Haller, 1999; French & 

Swain, 2000; Longmore, 2003; Darke, 2004; Kuppers, 2009) is onverdeeld negatief: een eenzijdige, 

stereotiepe, gebrekkige schets, waarbij de schilder niet de meester is, maar slechts de 

penseelhouder. Mensen met een beperking kunnen niet anders dan snikkend en lijdend door het 

leven gaan. Voorbeelden zijn legio  in media, cultuur, taal en beleid. In 1999 besluit Beth Haller, in 

een eindrapport over portretten van disability in de media, dat mensen met het label beperking twee 

mogelijkheden voorgeschoteld krijgen: ofwel zijn ze superhelden, ofwel zwakke slachtoffers (Mitchell 

1989 in Haller, 1999). Stienstra en Ashcroft (2010, p. 197) schrijven: “The media sometimes over-

valorizes the ‘super-crip’ who, through his or her fighting spirit, overcomes incredible obstacles to ‘live 

a normal life’.” Kan een persoon met een beperking enkel dit label afleggen wanneer hij/zij een 

heroïsch verhaal kan voorschotelen? Het onderzoek van Longmore (2003) lijkt de disabling 

stereotypes in culturele (media)representaties te onderschrijven. De vage strepen van de verf nemen 

ons mee langs een geobjectiveerde werkelijkheid: de ander als object, passief, een plaatje uit de 

tentoonstelling, waarbij de artiest functioneel kleuren en vormen rangschikt en de voorbijganger 

grotendeels bepaalt wat hij ziet. Een persoon met een beperking verwordt tot een 

liefdadigheidsobject, bron van medelijden en referentiepunt voor zijn niet (gelabeld als) beperkte 

medemens: “Wees blij dat jij kan lopen.” Er is een onevenredige aandacht voor het lichaam en 

mensen reageren op een manier die absoluut ongepast zou zijn in een andere context: staren. "Her 

own sense of being in herself is supplanted by a sense of being appreciated as herself by another." 

(Berger, 1972, in Shakespeare, 1994, p. 288). Dit uit zich ook in consumentencultuur (dit bespreek ik 

verder in het rubriekje Identiteit met ervaring) en uitsluiting omwille van het niet beantwoorden aan 

dit beeld. Er is sprake van een wederkerigheid tussen een persoonlijke invulling en politieke actie. Bij 

het verkennen en afbakenen van identiteit, in het bijzonder in mijn zoektocht samen met leerlingen 

met een label, valt steeds weer op dat identiteit niet los valt te zien van beeldvorming en 

samenleving. Foucault (verzameld werk, in Devlieger, 2005) wijst in dat opzicht op de aanwezigheid 

van machtsmisbruik en het risico dat dit ook binnensluipt in de vormgeving aan een identiteit. 

Beeldvorming is de allesomvattende disciplinerende macht van het staren (Foucault, 1982 in 

Shakespeare, 1994). 

 

Vooral op het vlak van beleid zijn de gevolgen niet neutraal: interventies hebben het doel mensen te 

normaliseren, normaal te doen inpassen in de samenleving (French & Swain, 2004; Shakespeare, 

2007). Er wordt ook verwacht dat personen met een label normaal wíllen zijn. Kritiek hiertegen 

wordt geuit door Mason (2000) en Shakespeare (1994). Normalisering is niet neutraal, het is een 
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strekking met een ethische kleur. Het idee dat een disability enkel veroorzaakt wordt door de 

biologische beperking betekent ook dat er weinig ruimte is voor maatschappijkritiek. Net die 

stereotiepe beeldvorming is wat mensen ongelukkig en ‘noodlijdend’ maakt (French, 1994). Waarom 

denken we zo? Hiervoor worden meerdere redenen aangehaald. Shakespeare (1994) stelt dat dit 

door de confrontatie met eigen zwakheden komt. Oliver (1993) haalt de negatieve associatie met 

abnormaliteit aan. Watson (2002) geeft ons iets om mee aan de slag te kunnen, hij ijvert voor een 

andere beeldvorming. Hij zet de wereld op z’n kop: waarom kijken we niet naar het hebben van een 

beperking als iets dat gewoon bij het leven hoort? Waarom gaan we niet op zoek naar de ‘voordelen’ 

van het hebben van een beperking? Waarom kijken we niet naar de unieke kans die ligt besloten in 

het nooit kunnen behalen van bepaalde doelen? Waarom kijken we niet naar het grote begrip dat 

het hebben van een beperking brengt voor de verdrukking van anderen, vullen French (1991, in 

French & Swain, 2004) en verder ook Shakespeare (1996) aan. Het social model of disability geeft 

stem aan mensen met een beperking en hun kritische tegengeluiden. Het model zelf kent steeds 

meer een kritische herdenking van oorspronkelijke uitgangspunten (Shakespeare, 1994, 1996, 2005; 

Crow, 1996). Vooral het hebben van een mandaat over het eigen leven wordt als essentieel gezien, je 

beeld in eigen handen kunnen houden. Als het gaat om identiteit is Agency niet ver af. Hoe gelukkig 

of ongelukkig men in het leven staat, lijkt niet te voorspellen (Low, 1996; Peters, Gabel & 

Symeonidou, 2009). De Disabled People’s Movement wil bewust aan de slag met positieve beelden. 

De beweging probeert zichzelf heruit te vinden. Vooral de dynamiek van weerstand en 

weerbarstigheid staat centraal (Peters, Gabels & Symeonidou, 2009). Hierover later meer. 

 

In de zoektocht naar identiteit als een concept is het opletten voor een te sterk materialistische visie 

waarin omstandigheden en samenlevingsopbouw (Oliver, 1991 in Watson, 2002; Abberley, 

Finkelstein, Oliver in Shakespeare, 1994) het voortouw nemen en er weinig oog en oor is voor 

autonomie en (culturele) betekenisverlening. Er ontstaat een pleidooi voor het snijpunt van een 

grotere werkelijkheid met kleine verhalen. Cultuur en betekenis zijn centrale componenten die 

absoluut niet kunnen ontbreken. Beeldvorming houdt rekening met de ander: “Otherness, then, 

conveys the kinships, the fascination and the repulsion between distinct yet related categories of 

person” (Jordanova, 1989 in Shakespeare, 1994, p. 290). Beeldvorming is het kijken naar ‘de ander’ 

ten  top:  “I am, however, suggesting that disabled people could also be regarded as Other, by virtue 

of their connection to nature ; their visibility as evidence of the constraining body; and their status as 

constant reminders of mortality.” Die ander vul ik echter niet in als de Ander bij Lévinas, omdat er 

nog een dimensie ontbreekt. Het echt beleven van identiteit wordt iemand ontzegd vanuit een 

beeldvorming als object (Shakespeare, 1994, 2007; Priestley, Corker & Watson, 1999; Watson, 2002). 

Schakeringen lijken aangewezen. Hoe krijgt de ander vorm: vanuit een afzetten tegen en dus vorm 

krijgen door verschillen, of het zich afzetten tegen anomalie, abnormaliteit? Waar geen normaal is, is 

geen abnormaal. Grenzen doen zoeken naar een flexibele, dimensionale identiteit (Shakespeare, 

1994). “This underlies the difference between having an impairment (a common experience) and 

being disabled (a specific social identity of a minority).” (Shakespeare, 1994, p. 295).  

 

Naast het vechten tegen anomalie als katalysator, is het begrip liminaliteit, zoals gebracht door 

Turner (Murphy, 1987 in Shakespeare, 1994) constructief. Tussen allerlei werelden in, deel van, 

boven, onder, vaag en helder, wel en niet… situeert de mens zich. Shakespeare waarschuwt voor een 

beeldvorming die te eenzijdig economisch of maatschappelijk gegrond is, maar evenzeer voor een te 

culturele benadering. Zowel uitsluitingmechanismen op materialistische gronden, als op 
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vooroordelen en culturele representaties, moeten bekritiseerd worden. “Disabled people are 

scapegoats. It is not just that disabled people are different, expensive, inconvenient, or odd: it is that 

they represent a threat--either, as Douglas suggests, to order, or, to the self-conception of western 

human beings-who, since the Enlightenment, have viewed themselves as perfectible, as all-knowing, 

as godlike: able, over and above all other beings, to conquer the limitations of their nature through 

the victories of their culture.” (Shakespeare, 1994, p 298).  

 

Conceptueel is er de mogelijkheid een bewuste keuze te maken voor of tegen het onderscheid 

tussen zelf en identiteit of beiden in hetzelfde concept identiteit te laten samenvallen (zoals in 

Shakespeare, 1994, tegengesteld aan Watson, 2002). We worden en worden kenbaar door een ander 

(Taylor in Watson, 2002). Verminderde onafhankelijkheid zal dus noodzakelijkerwijs tot een minder- 

of niet-identiteit leiden. Beïnvloeding zonder identificeren wijst op het nut van een theoretisch 

onderscheid tussen het zelf en identiteit: ik zie mezelf wel zo, toch zien anderen mij niet zo. Het 

wordt een vehikel van sociale actie. We kunnen in paradoxen schrijven. “Self-identity through 

reflexivity.” (Giddens, 1991 in Watson, 2002, p. 511).  

 

Carol Thomas (1999 in Corker en French, 1999) roept op tot het overstijgen van de dichotomie 

tussen een individuele, medische, functionele identiteit en het sociale model: identiteit is iets 

individueel én heeft een sterk sociologische grondslag. Van levensbelang is haar inzicht dat je vanuit 

jezelf interpreteert, een intuïtief inzicht dat veel onderzoekers overigens onderschrijven. Een greep 

uit het aanbod: Shakespeare, 1994, 1996, 1998; Watson, 2002; Corker & Shakespeare, 2002; Roets & 

Van Hove, 2003; Roets, 2008, 2009.  

 

Een uitweg lijkt te worden gevonden: niet enkel het subjectieve zelf maar de verbinding met het 

interpreteren vanuit een bepaald discours. Narratieve identiteit is als een constructie van onszelf 

doorheen netwerken en relaties. Identiteit is noch categoriaal, noch filosofisch/ontologisch, maar 

komt tot stand doorheen verhalen (Somers 1994, in Thomas 1999, in Corker & French, 1999). Een 

oplossing met een knipoog wordt dan: oog voor de ontologie, de publieke sfeer, het metaperspectief 

en het conceptuele aspect als dimensie binnen het verhaal identiteit.  

 

b) Identiteit van binnenuit: op zoek naar meervoudigheid  

“Shakespeare and Watson’s belief that disability is part of multiple identities has been espoused by 

many (Barnes and Mercer 2001; Garland-Thomson 2005; Mairs 1996; Titchkosky 2003). An individual 

is more than disability or impairment. Each individual has depth and breadth. Each individual is a 

tapestry of experience, roles, physical, mental and emotional aspects interwoven into a fabric of 

culture, society, politics and interactions that bends, grows and changes in and through time.” 

(Stienstra & Ashcroft, 2010, p. 139). 

 

Ik beschouw dit als identiteit van binnenuit: waaruit bestaat dit dan concreet? Er is veel oog voor de 

context, maar evenzeer voor levensverhalen. Men wil hier verder denken dan de dualistische 

tegenstelling tussen disabled versus non-disabled. Ook buiten het traditionele terrein van de 

Disability Studies wordt geschreven over denken in binaire opposities. Mensen verbinden zichzelf 

emotioneel met een categorie. Het gaat echter maar over een constructie als ieder ander, Adorno 
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heeft het over the logic of identity (Young, 1990) waardoor een rijkheid aan schakeringen verloren 

gaat. Er is echter ook kritiek (Butler, 1990; Young, 1990) op deze postmoderne, heterogene 

interpretatie van otherness (Shakespeare, 1994). Otherness wordt hier begrepen als anders-zijn tout 

court, niet als de Ander zoals Levinas (Biesta, 2003; Allan, 2008).  

 

Een voorname kritiek op een zoektocht naar het begrijpen van identiteit, is dat er vaak gekeken 

wordt naar andere minderheidsgroepen (Vernon, 1999; Gabel & Peters, 2004). Zij worden geacht als 

homogene groep de al even homogene groep disability van kennis te voorzien. Toch klopt dit 

helemaal niet. Goffman, een vooraanstaand theoreticus als het gaat om discriminatie en 

stigmatisering van onderdrukte groepen, faalt op een aantal belangrijke punten, stelt Vernon (1999; 

vrij ook Shakespeare, 1994). Men kan omgaan met een stigma of het etiket ‘abnormaal’ van 

binnenuit of buitenaf. Het doel van een stigma als identificatiemiddel dient als een rechtvaardiging 

voor de eigen misdragingen. Vernon sluit verder aan bij Shakespeare (1994) wanneer ze de 

tegenstelling schetst tussen een disabled en non-disabled invulling van identiteit. Een gelijktijdige 

verdrukking op vele fronten lijkt een zinvol startpunt (Vernon, 1999). Deze meervoudige 

onderdrukking vertrekt van het belangrijke inzicht dat mensen meerdere identiteiten bezitten, die op 

hun beurt inzet van een stigma kunnen zijn. De beeldvorming en dialectiek van beter/slechter speelt 

per identiteit een rol. Identiteit en dus beeldvorming zijn meervoudig (zoals ook discriminatie 

meervoudig is): verschillende vormen lopen dooreen: geslacht, etnische groep (Stuart, 1992), 

seksuele voorkeur (Corbett, 1994 in Vernon, 1999), leeftijd, sociale klasse, beperking… Dit  is tegelijk 

wel en niet een authentieke interpretatie van de dagdagelijkse ervaring van mensen. “In other words, 

the reality of being a multiple Other (Vernon, 1996d) results in shared alliances, as well as 

oppositional interests between different groups of Others.” (Vernon, 1999, p. 389). Vernon (1999) 

stelt dat dit in een golvende beweging loopt. Er is geen sprake van een gelijktijdige verdrukking, 

behoren tot verschillende minderheidsgroepen is iets dat afwisselend gebeurt. Er is wel nood aan 

een oog voor meervoudige identiteit en dagelijkse ervaring. Voelen doen we in het enkelvoud en we 

worden ons stapsgewijs bewust. De ene identiteit krijgt vorm/voorkeur door/over de andere. 

“Impairment which is a precondition of disability, settles upon anyone, but the effect on any 

individual is very largely moderated, minimized or exacerbated by who that person is in terms of their 

ethnicity, sex, sexual orientation, age and class.” (Vernon, 1999, p. 395). Belangrijke boodschap: ook 

onderdrukte groepen discrimineren. Het schrijven over disability zonder oog voor context of 

achtergrond is überhaupt onjuist en onmogelijk. Dat is ook de inzet van dit deel in mijn scriptie. Een 

individu valt niet in één categorie en ideologie: alles interageert zinvol met elkaar. Vernon (1999, p. 

391) stelt: “It is the fact that in all the numerous discussions and textbooks on disability, issues of 

race, gender, class, sexuality and age have either been omitted as irrelevant to disabled people’ s 

lives, or added on as an optional extra.” 

 

Jill Humphrey (1999) kijkt door dezelfde lens maar breder. Zij koppelt de politieke meervoudigheid 

van identiteit aan de politieke notie van verschillen (“Politics of difference”, zie ook Allan, 2008; Egéa-

Kuehne, 2008). Het afwijkende wordt de lens waardoor een hele persoon wordt gefilterd. “Until 

being disabled or gay may occlude other dimensions of identity (e.g.  Peters, 1996).” (Humphrey, 

1999, p. 182). Identiteit brengt eenheid en symmetrie met zich mee maar de droom kan een 

nachtmerrie worden voor mensen met een label. Ook al zijn er veel verschillen, de identiteit in een 

bepaalde gemeenschap van mensen wordt algauw een monolithisch blok. Modernistische trekjes in 

een postmodern tijdperk? Ik ging er bij de Ander al dieper op in en doe dit verder ook in de rubriek 
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rond tegendraadse denkers. Het gaat van een strakke identiteit over een gefragmenteerde, hybride 

identiteit tot een aantal dimensies. Dan loopt de beweging verder van identiteit naar diversiteit. “In 

the latter version, it is advocated that we deconstruct and reconstruct ourselves ad nauseum, 

roaming the globe as rootless and homeless subjectivities, whilst embarking upon partial and 

provisional alliances with our fellow travelers (Gutterman, 1994). (…) The latter quest is oblivious to 

the need for stabilising identities in order to allow cohesive communities and coherent movements to 

flourish at al. Rather, there must be some way of reinscribing differences into identities, communities 

and movements without denying the significance of our identities, jeopardising the existence of our 

communities and collapsing the viability of our movements.” (Humphrey, 1999, p. 186).  

 

En net hier schiet het sociaal model tekort. Het kent zijn nut en schudt mensen wakker. “The social 

model of disability has been a useful tool to shift the focus of disability as individual deficit to 

disability as a social construction in an oppressive society.” (Peters, Gabel & Symeonidou, 2009, p. 

543). Verdrukking wordt erkend en er wordt tot weerstand opgeroepen. Het wordt het vehikel 

waarmee wordt gedacht en gestreden (Shakespeare, 1994, 1996, 2000; Watson, 2002; Gabel & 

Peters, 2004; Barnes, Beckett, Finkelstein in Peters, Gabel & Symeonidou, 2009). De kritiek is parallel 

aan het pleidooi rond een eenzijdig conceptuele identiteitsvorming, het heeft geen voeten meer in 

de aarde, concrete erkenning ontbreekt. “Disability with a big ‘D’ constitutes technologies of the self 

that encompass a matrix of language, practice, body effects, dispositions and aspirations.” (Peters, 

Gabel & Symeonidou, 2009, p. 544).  

 

In navolging van Shakespeare en Watson roepen Peters, Gabel & Symeonidou (2009) op tot het 

breder kijken dan enkelvoudigheid, “(…) identity: it is a multiplicity, a plurality (Shakespeare and 

Watson 2001, 19). However, a collective identity has been forged in the experience of disablement, 

and solidarity is then exercised in terms of a vision of the world as disabling.” (Peters, Gabel & 

Symeonidou, 2009, p. 546).  

 

Een politiek en academisch web wordt geweven rond het concept disability. Het concept identiteit 

krijgt vorm in golven. Eerst was identiteit een antidosis tegen sociale verdrukking, een positieve 

invulling ten aanzien van een negatieve: het hebben van een niet-identiteit. Na het afbakenen van 

een sterke identiteit kwam meer oog voor diversiteit (Humphrey, 1999) en herdefiniëren in 

meervoudige en meer complexe vormen. Een laatste golf (Davis, 2002) wijst op de positionering van 

het subject. Met hun model van weerstand stellen Peters, Gabel en Symeonidou (2009) een 

positieve, (gedeeltelijk) individueel vormgegeven identiteit voor. Foucault (1982, in Tremain, 2005) 

zegt hierover dat een identiteit extern en institutioneel tot stand komt. Shakespeare (1996) grijpt 

hierop in. Hij beschrijft hoe mensen zich kenbaar maken en hoe dit een plaats krijgt binnen de 

invulling van een disability identity in de verbinding met een nieuw discours (Somers 1994, in Thomas 

1999, in Corker & French, 1999) van positieve beeldvorming (versus negatieve, externe 

beeldvorming). Priestley (2001) spreekt in dit opzicht over becoming known nooit zonder making 

known, het onderhandelen van een identiteit (Low, 1996; Allan, 2008).  

 

Een laatste bijdrage aan veelzijdigheid wordt gebracht door Stienstra & Ashcroft (2010). Zij keren het 

om. De dagelijkse ervaring van wat het betekent te leven met een disability wordt het 

aanknopingspunt, de meervoudigheid van het menselijk bestaan de logische conclusie.  Ze bouwen 

op Hughes (2007) en Titchkosky (2003) en stellen dat disability belangrijk is voor de betekenissen die 
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non-disabled people aan het leven verlenen, disability leert ons allen waardevolle lessen. Ze banen 

de weg voor openheid ten aanzien van een onmisbaar aspect: de plaats van begeestering. Dit is een 

gemis in veel literatuur dat uitgaat van het monopolie van de individuele ervaring. De 

begeestering/geest als een onderscheiden deel van het menselijke zelf, spiritualiteit als een 

belangrijk aspect van de ervaring en als een intersubjectief en interafhankelijk deel van het leven 

(Stienstra & Ashcroft, 2010). In een ontologie van disability gaan ze op zoek naar meer dan enkel een 

belichaamde identiteit (in contrast met Watson, 2002, die stelt dat belichaming niet van tel is) met 

tezelfdertijd respect voor het hebben van een beperking. Voorgaande modellen blinken uit in 

Westerse waarden. Andere invullingen worden door onze huidige denkkaders niet gevat. “Even in a 

world where non-belief is hegemonic and human identity is understood as ‘disengaged, objectifying 

subject’ (Taylor 2007, 560), Taylor suggested that we all experience spirituality.” (in Stienstra & 

Ashcroft, 2010, p. 197). De menselijke identiteit transcendeert. Een meervoudige interpretatie van 

de menselijke ervaring met een oog voor tijd, ruimte en andere dimensies lijkt aldus een 

noodzakelijke uitbreiding. De extra dimensie van interafhankelijkheid verdringt de 

alomtegenwoordige dominantie van het streven naar onafhankelijkheid.  
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2. Gezocht: identiteit met ervaring: over jongere met talent?! 

In bovenstaande rubriek ging ik in op de zoektocht naar een conceptuele invulling van identiteit, 

steeds weer werd ik op het belang van de ervaring gewezen. In wat volgt breng ik u een kort 

overzicht waarbij de zoektocht naar de ervaring van identiteit en zelfexpressie de drijfveer vormt.  

 

Ik neem kinderen (Davis, 1993; Corker & French, 1999; Priestley, 1999; Priestley, Corker & Watson, 

1999; Davis & Watson, 2002; Connors & Stalker, 2007; Singh & Ghai, 2009; McDonald, 2009) en 

jongeren (Low, 1996; Hughes, Russell & Paterson, 2005; Taylor, 2005) als uitgangspunt, met een 

aantal uitstapjes naar de wereld van de volwassenen (Swain et al., 1993; Barton, 1996, 1998; 

Shakespeare, 1994, 1996, 1998; Watson, 2002; Hosking & Morly, 2004; Kuppers, 2009).  

 

In een onderzoek naar identiteit bij studenten met een (functie)beperking bespreekt Low (1996) de 

onderhandelingsprocessen tussen een disabled en non-disabled identity. Dit sluit aan bij wat Watson 

(2002) stelt en waar de Disability Movement voor ijvert. Een afwijkende identiteit wordt zowel warm 

verwelkomd als bevochten. Bevochten, omdat er grenzen moeten overschreden worden in 

alledaagse contacten met anderen. Verwelkomd, omdat net die andere identiteit een hulpbron kan 

zijn voor het nastreven van gelijke kansen. Denken we bijvoorbeeld aan een bijzonder statuut 

waardoor kansen worden gewaarborgd. Bogdan & Taylor (1989) stellen dat iemand in een intieme 

relatie gezien wordt als ‘normaal’ en dat, als we te analytisch op de dingen ingaan, we vanuit een 

deviante hoek naar een ander staren. Hier sluit Low (1996) bij aan wanneer ze beginnende relaties 

(tussen vreemden) bestudeert vanuit dit (be)oordelen. Thomas (1982 in Low, 1996) stelt dat drie 

aspecten een rol spelen: het onderhandelen van een disabled identity, het onderhandelen van een 

non-disabled identity en het onderhandelen over de omgeving. Ze zijn noodzakelijk tegenstrijdig.  

 

Traditioneel stellen we onszelf de strijd voor die een persoon met het label ‘beperking’ voert om 

‘normaal’ te mogen/kunnen zijn. Kritische tegengeluiden worden geopperd (Mason, 2000; 

Shakespeare, 1994, 2004). Low stelt dat ook het tegendeel waar is. Een te grote focus op gelijkheid 

maakt dat de bijzondere nood vergeten wordt, waardoor een persoon zich niet erkend voelt. Het 

label kan door een persoon zelf opgeëist worden (Shakespeare, 1994) maar wordt hem/haar vaker 

toebedeeld. Etiketten veranderen vaak en worden erg snel opgeplakt, zodat ze tot inhoudsloze 

categorieën verworden. Een onderkenning van de sociaal-culturele inbedding en implicaties van 

labels. Een aantal denkers vatten het samen. Goffmann (1963, in Low, 1996, p. 242) stelt: “Visibility is 

crucial.” Low vat het samen met de woorden van Davis (1961 in Low, 1996, p. 243): “Having been 

labelled as potentially threatening `to the framework of rules and assumptions that guide sociability’ 

students with disabilities set about `breaking-through’ this identity by actively negotiating a 

nondisabled identity.”  

 

Over het onderhandelen van een non-disabled identity, schrijft Davis (1961, in Low 1996) dat dit 

stapsgewijs verloopt: een doorbraak naar normale interacties en daarna een poging tot het 

bestendigen van deze interacties tot ze institutioneel vastgelegd worden. Het leven op een 

universiteit brengt studenten met een label een aantal thema’s. Zij doen evengoed een beroep op 

hun zogeheten ‘abnormale identiteit’. Er is geen eenduidigheid: iedere identiteit ontwikkelt zich met 
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verschillen. Er is sprake van een verhoogde zichtbaarheid, ook als groep. Maar de vraag is of dit 

relevant is (Humphrey, 1999; Watson, 2002).  

 

Disability is dus op z’n minst een  levendige werkelijkheid. Stemmen van kinderen werden lange tijd 

niet gehoord in onderzoek (Priestley, Barnes & Shakespeare, 1999 in samenwerking met Watson et 

al., 1999). Nochtans drukken ze een ontzettende veelzijdigheid uit: “Findings illuminated immense 

variation and fluidity in children’s understanding of ‘disability’.” (Singh & Ghai, 2009, p. 129).  

 

Watson et al. (1999) stellen dat kinderen leven in een wereld die fundamenteel hun aanwezigheid 

niet naar waarde weet te schatten, hen als problematisch en onwenselijk beschouwt. Er mag niet van 

uitgegaan worden dat kinderen met een label onervaren, passief en onrijp zijn. Hen enkel als 

disabled beschouwen, leidt tot een monolithische interpretatie van hun identiteit: één blok zonder 

iets anders. Davis & Watson (2002), Singh & Ghai (2009) beschrijven hoe kinderen doorheen 

institutionele en culturele ontmoetingen met anderen in aanraking komen met invullingen van 

normaliteit. Kinderen dienen erkend te worden in hun agentschap (Priestley, 1999; Priestley, Corker 

& Watson, 1999) en hun strijdvaardigheid. Ze onderhandelen hun complexe identiteit(en) ten 

aanzien van een disabling environment (Goodley 2007). Ze hebben een uniek perspectief en zijn niet 

passief (Shakespeare et al., 1998).  

 

Kinderen vertellen zich zowel normaal als verschillend te voelen. Er valt een ambiguïteit vast te 

stellen: van een internaliseren van labels, met name het medische model: deviantie en tragiek, tot 

een voorstelling van zichzelf als normaal, net zoals de anderen. Priestley (2001) stelt dat kinderen 

met een label vaak als pathologisch worden beschouwd, “the hegemony of normality,” schrijven 

Singh & Ghai hierover (2009, p. 139). Het leven van kinderen zelf vertoont echter vele overgangen 

(Watson et al., 1999; Singh & Ghai, 2009) en hangt van de context af. Identiteit is gefragmenteerd en 

onderbroken (Thomas, 1999). Identificatie met het label beperking is meervoudig: de ander en ik zijn 

gelijk, het hebben van een beperking is iets wat mij onderscheidt van anderen: veelzijdig begrip en 

begrensd. Het hebben van een beperking kan soms een ‘voordeel’ zijn. Een interessante invalshoek 

hierbij, aangereikt door kinderen, is dat iedereen een beperking heeft. Een eigen identiteit 

onderscheidt zich door het bieden van weerstand ten aanzien van dominante verhalen. Dit 

onderschrijven ook conceptuele visies (Hughes, Russell & Paterson, 2005). Zoals elke categorie 

binnen identiteit, is disability een begrip met meerdere gezichten, veranderend, niet vast. Het 

portretteren van mensen met het label beperking gebeurt zelden vanuit het gezichtspunt normaal of 

gewoon. Ik ging op zoek naar bijzondere literatuur en vond die in Watson, 2002; Shakespeare, 1994, 

1996, 1998, 2004; Goodley, 2007; Van Hove & Roets, 2008; Roets, 2009. Ik onderschrijf echter de 

aanklacht van Singh & Ghai (2009) wanneer ze stellen dat er in mainstream literatuur weinig opening 

voorhanden is.  

 

Watson et al. (1999) stellen dat het opgebouwde zelfbeeld en de identiteit van kinderen gebaseerd is 

op wat ze wél kunnen, niet op hun disability. Die veelzijdigheid wordt echter niet altijd 

onderschreven door de samenleving, “Impairment becomes a totalizing identity” (naar Foucault, 

1994, Malacrida, 2005, p. 140). Disability is relationeel, met een grote nood aan het doorbreken van 

die hegemonie: stem, macht en ruimte aan andere geluiden. Identiteit krijgt vorm doorheen sociale 

relaties, praktijken en technieken (McDonald, 2009). 
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Er zijn dus nog zekerheden in het leven. Het is een dwaasheid om in onderzoek over kinderen en 

jongeren geen stem voor hen te voorzien. Het is een dwaasheid om ‘over’ en niet ‘met’ te schrijven. 

Catherine McDonald (2009) schrijft het mooier. Discursieve praktijken of grote (gedeelde) verhalen 

stellen een invulling van identiteit voor. Ook het beleid geeft vorm aan identiteit, vaak zonder de 

partij in kwestie te beluisteren. Die vormgeving aan identiteit fungeert als raamwerk waarbinnen 

bepaalde acties wel of niet mogelijk zijn. Het sociaal beleid geeft door middel van rechtvaardiging en 

begrenzing mee vorm aan uitsluitings- en insluitingsprocessen. Een zinvol denkkader wordt 

aangereikt door McDonald (2009). Het vormgeven aan een invulling van identiteit bij kinderen en 

jongeren kan op meerdere manieren. Een beleid kan meervoudig falen. Een technisch vlak wordt een 

hellend vlak wanneer het beleid kinderen niet ziet voor wie ze werkelijk zijn en hoe ze werkelijk 

denken. Tenslotte is er het risico op ontologisch falen: wanneer kinderen en jongeren niet erkend 

worden in hun agentschap.  

 

Het is niet mijn bedoeling diep in te gaan op onderwijs in de kunsten. Maar het kruispunt tussen 

identiteit en creativiteit is een uiterst boeiende stilstand. Hoe wordt kunst geproduceerd waarin ook 

het zelf tot uiting komt, vraagt Taylor (2005) zich af. Hoe krijgen impairment, dan wel disability een 

plaats? Onderzoek wijst op een identiteit als een veelzijdig concept (Low, 1996; Shakespeare, 1996; 

Priestley, Corker & Watson, 1999; Watson, 2002; McDonald, 2009, Singh & Ghai, 2009). Wat is de 

plaats voor kunst of creativiteit binnen identiteit als meervoudig concept?  

 

Jongeren met een label bieden weerstand tegen een invulling van beperking die verdrukt en 

proberen zich te ontvoogden door middel van beeldvorming. Dit wordt het medicijn tegen negatieve 

representaties (Taylor, 2005). Kunst niet enkel om de kunst, maar ook als instrument in het laten 

horen van een stem. Een voorbeeld hiervan is het Disability Arts Magazine waarin krachtige 

tegenbeelden gecreëerd worden. Kunst wordt een politieke act in het verspreiden van een disability 

identity. Kunst is een persoonlijke expressie met ruimte voor een meer vluchtige, vergankelijke uiting 

van jezelf (Shakespeare, 2002). Er is geen reden aan te nemen dat het anders zou verlopen voor 

jongeren met een label. Er is wel oog voor de extra kleur waartoe een label hen uitdaagt. Processen 

van othering spelen een rol (Shakespeare, 1994; Garland-Thomson, 1996; Barnes & Mercer, 1993 in 

Taylor, 2005). Garland-Thomson (1996) schrijft over disability als freakshow, het culturele spektakel 

van het buitengewone lichaam. Disability als het excuus voor een “clean sheet” (Taylor, 2005, p. 765) 

waarop allerlei invullingen geprojecteerd mogen worden. Al van op jonge leeftijd weerstaan kinderen 

dit opleggen van een identiteit (Davis & Watson, 2001). 

 

Taylor (2005) wijst op het belang van het aanleren van kunst en techniek: om gehoord te kunnen 

worden in een streng competitieve wereld zijn vaardigheden en competenties een absolute vereiste. 

Pas dan kunnen verschillen zegevieren. De kunst als (onderwijs)tak kan mee vormgeven aan het 

beleven en uitdrukken van ervaringen die deel uitmaken van een meervoudige identiteit. De kunsten 

(bij Taylor, 2005) zijn exemplarisch, het visueel geven van een stem, een oproep tot het erkennen 

van een spectrum aan verschillen.  
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3. Tegendraads met een doel 

Er weerklinken harde tegengeluiden maar ook creatieve antwoorden.  In deze rubriek sta ik stil bij 

alles wat zich niet in de vorige hokjes wil laten proppen en maak ik de verbinding met creativiteit 

in/van denken.  

 

3.1 De cultuur van consumptie  

Onze wereld is een niet-permanente wereld die voortdurend in beweging is. Zelfs de constructie van 

een eigen identiteit wordt vloeibaar en vergankelijk (Hughes, Russell & Paterson, 2005). Een 

identiteit wordt steeds meer vormgegeven door het consumeren van een levensstijl. Mensen met 

een label ervaren vaak exclusie en immobiliteit. De consumptiementaliteit van mensen is traditioneel 

volledig onwetend over alles wat anders is.  “Cultures of consumption are constituted in ways that 

mark young disabled people off as outsiders who need not apply for entry.” (Hughes, Russell & 

Paterson, 2005, p. 3). Nu de oude wereldorde dood is, is er plaats voor vergankelijke, vage, 

meervoudige relativiteit. Wat met het sociale model met woorden als verdrukking en sociale 

barrières als grote uithangborden? Als woordvoerders worden aangeduid: Oliver (1997) en Barnes & 

Mercer (in Hughes, Russell & Paterson, 2005). Ik stel zelf ook voor Shakespeare (1994, 1996, 2000, 

2005); French & Swain (Corker & French, 1999; 2000, 2004) en Goodley (2007).  

 

Het idee van flexibiliteit mag mooi zijn in theorie, maar in het echte leven “We want to make the case 

that mobile sociology and its epistemological imperatives constitute a narrative that does not make 

much sense to disabled people.” (Hughes, Russell & Paterson, 2005, p. 4). Het proces dat iemand 

meemaakt op de economische (identiteiten)markt is gebaseerd op beeldvorming. Dit ideale beeld 

contrasteert heel erg met de associaties die het hebben van een beperking oproept. Op z’n zachtst 

gefluisterd wordt hierdoor het samenstellen van een identiteit bemoeilijkt. Het wordt een project, 

met de keuze van de consument als leidraad  (Giddens, 1991 in Hughes, Russell & Paterson, 2005). 

Dit ligt nog steeds in lijn met voorgaande geluiden (Watson, 2002; Shakespeare, 1994; Low, 1996; 

McDonald, 2009). Identiteit blijft meer dan enkel een keuze, met een flexibelere inzet van 

bijvoorbeeld ook het lichaam. Gaat het hier mis? “The affirmation of liquid identities by many 

sociologists and the transformation of mobility into a project for the renewal of sociology (Urry, 

2000a,b) seem to ignore the view that for some people identity may be beyond the control of the 

individual and may in fact be re-enforced and even predicated upon forms of social and spatial 

organisation.” (Hughes, Russell & Paterson, 2005, p. 6). Dit is geen pleidooi voor het ontkennen van 

agentschap, integendeel het besef van het belang van weerstand en weerbarstigheid wordt 

aangescherpt. Maar het proces van “othering” (Hughes, 2002, p . 573) draagt ertoe bij dat de 

vorming van een identiteit regelmatig niet gekenmerkt wordt door mobiliteit.  

 

Consumptie brengt verder ook het probleem van (onder)bemiddeldheid in de kijker. Het recht 

waarborgt niet dat je je identiteit ten volle kan beleven…  Hughes, Russell & Paterson (2005, p. 8) 

stellen het hard: “In a culture where consumer lifestyle is central to identity, particularly amongst 

young people (Miles, 2000), the curtailment of leisure and consumption opportunities is a major 

social disadvantage.” Net zoals identiteit meervoudig is, zijn exclusiepraktijken dit ook. Als jongeren 

met een label hun identiteit willen beleven, botsen ze op exclusieve barrières. Daarnaast hebben ze 
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ook een verminderd onafhankelijk leven, minder ruimte voor het hoofd dat tegen de muur wil 

botsen. De disability business als andere economische vertakking houdt ook een beperking in: 

belangenverdedigers op de “gehandicaptenmarkt” en in de (sociale) wereld zijn niet gericht op 

mobiliteit en integratie/inclusie.  

 

De ideale identiteit lijkt te bestaan uit jeugdigheid. Alles wat abnormaal is, dient verdoezeld of 

gecompenseerd te worden (Shakespeare, 1994). Jeugd met een disability is een tegenstrijdige 

categorie en loopt langzaam over in het liminale (Hughes, Russell & Paterson, 2005). Dit brengt een 

mooi aanknopingspunt met het nomadische gedachtegoed zoals Braidotti dit brengt. Ik vind tevens 

een mooie aansluiting met Allan (2004, 2008) in haar toepassing van het opnieuw innemen van de 

grond (re-territorialization) waarop je recht hebt. Nomadisch, twee betekenissen? Zij spreekt over de 

reis die mensen afleggen zonder een echte grond om op te staan (de-territorialised) en identiteit als 

iets vloeibaar (Deleuze & Guattari, 1986, in Goodley, 2007, 2009). Ze waarschuwt om binnen die 

ontoegankelijkheid en het terrein van het niemandsland oog te hebben voor het begrippenkader. 

Het parcours van mobiliteit is niet dat van mensen met het label disability. Eerst moet aan de 

mogelijkheid worden voldaan, naar een re-territorialization (Swain & French, 2000; Hughes, 2002; 

Hughes et al., 2005; Allan, 2008).  

 

3.2  Nomadisch activisme 

“However, we suggest, as nomads, they set foot on the landmarks of their lives in a never-ending 

search for smooth spaces in which something different might happen.” (Roets & Goodley, 2008, p. 1). 

 

Rosi Braidotti (2006 in Roets, 2009; Roets & Goodley, 2008) vult subjectiviteit nomadisch in, als iets 

wat gelaagd en belichaamd is en wordt ingebed in een grotere context. Hierbij heeft ze oog voor het 

grotere sociaal-politieke veld én self-advocacy, tegengeluiden vanuit mensen zelf. Het krijgen van het 

label wordt door hen gerapporteerd als een standaarddefinitie, een allesoverheersende definitie van 

een zelf. Vele schakeringen en doelen worden zo onbelangrijk (Corker & French, 1999). Er is 

weerstand tegen de processen van othering, zoals beschreven door Goodley (2001). Roets (2009) 

sluit aan bij Stienstra & Ashcroft (2010) wanneer ze stelt dat de ontologische aanname ten aanzien 

van het hebben van een beperking een stabiele en essentiële categorie is. Impairment als invulling 

doet geen recht aan een veelkleurige werkelijkheid. Er wordt gezocht naar een andere manier om 

complexe subjectiviteit te begrijpen (Roets, 2008; Hughes, 2007a in Roets, 2009).  

 

Er lijkt een dynamisch spel aan de gang tussen verschillende disciplines. Creatieve manieren van 

denken en begrijpen lossen elkaar af. Dit sluit aan bij Foucault, machtsmisbruik, modernistische 

processen van othering, een ander anders dan de Ander (Säfström, 2003; Biesta, 2003; Allan, 2004, 

2008), met  vooronderstellingen zoals een minderwaardigheid van lichaam en geest (Braidotti, 2006 

in Roets, 2008 en 2009). Het denken is onderhevig aan een minimalistische, onveranderlijke en 

universele invulling. 

 

We moeten vooruit. “Critical disability theorists put a new focus on the dynamic interplays between 

various aspects of contemporary culture and impaired bodies and minds as discursively created 

phenomena that vary immensely from culture to culture, and perhaps even within cultures.” (Roets, 
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2009; zie ook Shakespeare, 1994, 1998; Corker 2001; Corker and Shakespeare 2002; Roets & 

Goodley, 2008, Roets, 2008).  

 

Het concept van nomadisch denken (Roets, 2008, 2009) sluit aan bij creativiteit als een 

ongecensureerd, ongeremd denken en ontdekken, opwekken en samenrapen van ideeën en 

inzichten. Het is een grote leermeester voor het begrijpen van identiteit als een meervoudig concept 

met vele facetten. Mensen zijn fundamenteel auteur van hun eigen leven, met meervoudige 

persoonlijkheden en in een bredere ambivalente context. Hierbij aansluitend volgt de oproep tot 

handelen, het leven in eigen handen nemen, het herdefiniëren van de eigen identiteit. Braidotti 

schrijft expliciet over het vrouwelijke subject van onderzoek en de noodzaak haar te begrijpen als 

meervoudig, verbonden en verweven, een identiteit met een open einde, met verschillende rollen en 

posities over tijd en ruimte (vrij naar Braidotti, 1994, in Roets, 2009). Deleuze & Guattari, die van 

onschatbare waarde zijn gebleken voor mijn methodologie, reiken een uiterst zinvol denkkader aan 

rond “Nomadic distribution of being(s) constantly in flux, as multiplicities…” (Roets, 2009, p. 694). 

Van passieve kijker naar de televisieuitzending over je eigen leven tot actief participerend scenarist, 

zo vat ik Braidotti samen: “Becoming nomad means to desire the self as a process of transformation, 

to desire change, flows and shifts and to reinvent a multiplicity of selves.” (Braidotti, 2002 in Roets, 

2009, p. 694).  

 

Ze ruimen de baan voor een creatieve uitweg en alternatief denken. “Fortunately, striated cultural 

space actually exists but only in mixture with smooth cultural space: variability is an essential feature 

of cultural spaces and discourse.” (Roets & Goodley, 2008, p. 4).  Wat is striated en wat wordt 

bedoeld met smooth? Striaat is de ruimte die beperkt, reguleert, relativeert, mogelijkheden 

reduceert, het machtsmisbruik en het domineren van de (theoretische) ruimte en reflectie. Zo maken 

Roets & Goodley (2008) een verbinding met het marktprincipe van Hughes, Russell and Paterson 

(2005).  De-terriorialization als principe krijgt vorm vanuit striate, vaste, rigide structuren… maar 

weerstand overwint. Reizigers over grenzen worden creatief. In identiteit vind ik een prachtige 

verbinding met creativiteit en nomadisch denken: je wordt doordat je actief weerstand biedt als 

nomadisch individu,  je wil de diversiteit in jezelf en anderen tentoonstellen. Er is geen 

programmatie, net zoals iets dat plots muteert, weerbarstig wordt, tegenspreekt. Het ‘toekomstige 

verleden’ speelt hier de rol van werkbare metafoor, heden en verleden komen samen wanneer men 

toekomst bouwt (vrij naar Roets & Goodley, 2008; Braidotti, 1994, 2006b).  Het is in het creëren dat 

men echt vrijheid verwerft. “It is a place we create when - in hosting others - we change, hybridize 

our discourses and identities, and let others teach us, from the beginning, how we are different and 

multiple within ourselves.” (Gregoriou, 2004, p. 146). Dit is bij uitstek het veld van de critical disability 

studies, een boeiend veld in beweging dat interdisciplinair sociale, culturele, politieke, historische, 

psychologische en relationele theorieën over disability met elkaar verweeft. Het samenspel tussen 

disability en impairment wordt gesitueerd tegen het strijdveld van cultuur, politiek en samenleving 

(o.a. Corker & Shakespeare, 2002; Snyder, Brueggemann & Garland-Thomson, 2002; Garland-

Thomson, 2005; Tremain, 2005; Shildrick & Price, 2005/2006; Snyder & Mitchell, 2006; Goodley, 

2007a opsomming naar Roets & Goodley 2008; Roets, 2009). De wereld is bij uitstek een plek die we 

kunnen problematiseren. Maar het hoeft niet wereldschokkend. Braidotti (1994, in Roets & Goodley, 

2008, p. 6) schrijft: “Not all nomads are world travellers; some of the greatest trips can take place 

without physically moving from one's habitat.” 
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III. Creativiteit  

 

Creativiteit is een groots begrip, het roept meerdere betekenissen op. Creatief is scheppen, 

inspireren, herschikken (Sternberg, Grigorenko & Singer, 2004), intelligentie als meervoudig creatief 

(Gardner, 1980, 1994, 2002). Creatief is ook denken, uitdagen, boeien, verwonderen. In dit deel laat 

ik de tegendraadse denkers verder aan het woord. Ik verbind het nomadische gedachtegoed, het 

denken zonder begrenzing (Roets & Goodley, 2008; Kuppers, 2009) met een postmoderne theorie 

met veel voelsprieten naar andere disciplines (Somerville, 2007) om te eindigen met de bijzondere 

kruisbestuiving tussen esthetiek en wetenschap van Sara Lawrence-Lightfoot en Jessica Hoffman 

Davis (1997).  

 

Onderzoek dat op zoek wil naar méér kijkt door een erg veelzijdig vizier en schrikt hier niet voor 

terug. Het vindt aanknopingspunten in levensverhalen, reisverhalen, ontmoetingen, ervaringen… Het 

erkent de waarde van de menselijke interactie (Roets & Goodley, 2008). Beelden worden verbreed 

en gekaderd. In hun zoektocht naar burgerschap en een (nieuwe) invulling van het begrip disability, 

vatten Roets & Goodley (2008) het beeld over mensen met het label (verstandelijke) beperking 

verhelderend samen. Uiteraard niet nieuw is de korte historische schets over modernisme met de 

allesomvattende verhalen (Lyotard, 1979 in Roets & Goodley, 2008) en het ideologische construct 

dan ten grondslag ligt aan disability. Het functionalistische denken dat zich baseert op een invulling 

van normaal versus deviant wordt onder de loep genomen (Hughes, 1999; Goodley & Rapley, 2001). 

Praktijken zoals eugenetica, institutionalisering en discriminatie zijn er legio. Echte creativiteit, zo 

betoog ik hier, gaat verder dan een analyse van traditionele verhalen, hoe nuttig ze ook waren en 

nog steeds zijn. Goodley & Roets (2008) stellen voor ook een kritisch oog te werpen op hedendaagse 

theorieën. Zij belichten dit vanuit het label cognitieve beperking, maar ik stel dat dit breder 

toepasbaar is. “Epistemological grounds of 'intellectual disabilities' are drawn on modernist cultural 

territory and social maps of expert professionals (Skrtic, 1995): people described as having 

'intellectual disabilities' inhabit landscapes that are pathologized and marginalized, surrounded by 

impermeable label borders (Smith, 1999).” (Goodley & Roets, 2008, p. 250).    

 
Er is nood aan meer gevoel(igheid). Een nieuw discours moet worden gecreëerd met 

bruggenbouwers. Kennis dient een meer hybride structuur te krijgen, waarbij ook politieke 

mobilisering niet mag ontbreken. Er is zowel behoefte aan actie als aan kritische denkers die sociale 

verandering teweeg willen brengen (Hughes et al., 2005; Roets & Goodley, 2008). 

 

1. Waarom flirten een kunst hoort te zijn 

Waar sommige auteurs zich vastbijten in een hokje, flirten anderen met velen. Petra Kuppers is een 

veelzijdig en vrijgevochten wetenschapster. Zij verheft het flirten tot de kunst van het 

interdisciplinair denken en handelen. Sara Lawrence-Lightfoot schrijft over de rigor van de 

wetenschap en de intensiteit van kunst (met Hoffmann Davis, 1997). Kuppers verheft haar inzichten 

tot kunst wanneer ze Deleuze & Guattari verweeft met ‘de ervaring van disability’ tot een ‘poëzie van 

disability’. Ik maak snel de overstap naar creativiteit.  
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“Disability is a strange label (like most words in identity politics: woman, black, queer, etc). It adheres 

to individual bodies and to a social scene, to a structural position as well as an embodied, lived 

experience. And yet, it describes nothing shared: no one form of embodiment or orientation to the 

world, no origin story, no diasporic experience - not even this myth of shared social oppression, not 

really.” (Kuppers, 2009, p. 228).  

 

Disability Studies dienen heterogeniteit en culturele vormen te omarmen. Een oproep tot poëzie. Op 

een aantal sneden: cultureel, politiek, sociaal, individueel. Een rhizomatische structuur gaat als volgt: 

de mens is niet in één essentie samen te vatten, noch is een verzameling van componenten. Wat we 

nodig hebben is een rhizoom, een samensmelting van poëzie en disability, het brengt ons weg van 

andere discoursen en dubbele discriminatie. Poëzie maakt dat de dingen verwoord worden: jij, niet 

jij: YOU.NOT YOU. Kuppers (2009) schrijft verder: het woord of concept disabled en de 

meervoudigheid van de persoon valt niet te vatten zonder relaties en ervaringen. Met een woord 

gaan we zoeken naar betekenissen. Een gedreven machine of desiring machine (Deleuze en Guattari, 

1987, in Kuppers, 2009) produceert betekenissen, nieuwigheden, ontstaat, schept.  

 

Hier komt het nomadisch zoeken, het afwisselend deterritorialiseren om weer te reterritorialiseren,  

heel centraal te staan (Braidotti, 2006b; Allan, 2008; Roets, 2008; Goodley & Roets, 2008). Het woord 

wordt poëzie, het onttrekt zich aan de individuele ervaring en vermengt zich met de structuren van 

het culturele. Crip dance als fijn voorbeeld, anders dan bij Shakespeare (1994, 1996, 1998) waar het 

functioneel wordt ingezet ter illustratie van beeldvorming, vormt het hier het uitgangspunt van 

tegendraads denken en zet zélf de wereld op z’n kop.  

 

Op het snijpunt tussen disability zoals in de (concrete) ervaring en disability als beeld staat Kuppers 

met het ‘mes Deleuze en Guattari’ te zwaaien. De taart is niet in stukken te verdelen, er bestaat geen 

eindige horizon, alles kent een oneindige variatie. Er is geen vast referentiepunt dat toegankelijk is 

voor een stilstaand onderzoeker. Er is slechts een zee van golven, waarin eenieder groen, grijs, 

blauw, bruin tot zelfs weerspiegeling geel en oranje kan ontdekken. In de levendige ervaring worden 

essentiële identiteiten mobiel en het woord en lichaam raken elkaar. De link met becoming (Deleuze 

& Guattari in Goodley, 2007) reikt naar elkaar doorheen een discontinue tijd en ruimte. Het leven ís 

een label.  

 

Creativiteit: het denken behoudt mogelijkheden met een wagenwijde openheid. Gebruikelijke 

associaties die we maken worden plots minder vanzelfsprekend en ongewone elementen kennen 

een alternatieve samenhang.  

 

Disability wordt disability: een aanknopingspunt voor betekenissen. De hele idee is een theorie die 

praktijk is (Roets & Goodley, 2008; Kuppers, 2009), alle concepten moeten iets oproepen. Zo ook is 

het mijn bedoeling in het vertellen van mijn literair verhaal, begrippen en inzichten echt in uw hoofd 

binnen te brengen. Onverwachte raakpunten, oppervlakten, veelzijdigheid en gelijktijdigheid… 

(Kuppers, 2009).  

 

Het rhizomatische vermengt intrinsiek met extrinsiek (en omgekeerd). Hier wordt een synthese 

gesmeed tussen het functioneel, medisch en het sociaal model, een uitweg uit de impasse. Het is een 

beweging eerder dan een definitie, schrijft Kuppers (2009). Meerdere starende blikken worden 
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verweven. Onderweg naar een rhizomatisch model van disabilities: “Disability is a word cut in the 

landscape of bodies. It marks the markings of language: a tattoo that makes a legible map when we 

lie together. To write within its purview highlights the language function of words: their differential 

play, their ability to structure YOU/NOT YOU.” (Kuppers, 2009, p. 238).  

Het raken van anderen, Alice van der Klei beschrijft het treffend. “Why the rhizome? Because I have 

seen people as varied as literary theorists, philosophers and cinema critics, disk jockeys, visual artists 

and even a dancer, in Canada, in the Netherlands and on the Net, being inspired by Deleuze. (…) I 

would suggest using modes of textuality that cross borders like a ‘leuzen’ or a slogan.” (in Kuppers, 

2009, p. 224). Het doet me denken aan Sara Lawrence-Lightfoot (1997), maar eerst een korte halte 

bij een doorgedreven vorm van postmodernisme.  

 

2. Postmodernisme en het wilde westen? 

Nieuwe geluiden vragen om een nieuwe methodologie, zo stelt Somerville (2007). Creatief en 

tegendraads denken wordt naar een werkbaar kader vertaald. Methodologie hoort misschien niet 

thuis in dit hoofdstuk, kan u zeggen. Toch vormt het een prachtige illustratie van hoe het 

postmodernisme zich heeft weten te manifesteren.  

 

Kunst vormt het uitgangspunt van een alternatieve manier van werken. Er is fundamenteel het besef 

dat interpretatie en representatie onmogelijk worden. Dit vindt ook gehoor in het veld van de 

Disability Studies. Er is oog voor ruimte waarin existentieel mag worden getwijfeld, waar onzekerheid 

een plaats krijgt (Somerville, 2007). In aansluiting met Levinas (Allan, 2004, 2008; Egéa-Kuehne, 

2008) is er plaats voor wat niet gezegd kan worden. Net die onzekerheid vormt het aanknopingspunt 

om gebruikelijke vormen van reportage radicaal te herdenken. Richardson (1994) stelt dat ook 

kwalitatief onderzoek de eigenheid van de onderzoeker ondermijnt. Ook Lawrence-Lightfoot (1997) 

pleit voor een integratie van drie partijen: portrettist, geportretteerde en kijkers van dit portret.  

 

Wat is dan het alternatief? Op zoek naar de kwaliteit van het zoeken, vragen, dwalen, onzekerheid, 

niet bewijzen maar afvragen. In het nieuwe beschrijven, voelt de onderzoeker zich betrokken. Het 

proces van beschrijven vraagt een terugtrekken van autoriteit, van wetenschappelijke overtuigingen 

over wat juist en onjuist is. Somerville (2007) schrijft dat we de dingen niet mogen vragen anders te 

zijn dan ze zijn. Dat is ook waar, in andere bewoordingen, vele schrijvers binnen de Disability Studies 

voor waarschuwen.  

 

Ontologisch zowel als epistemologisch wordt het postmodernisme verweven met de wetenschap. 

Het liminale waar geen verhaal meer is, hetgeen steeds wordt en nooit is, het zijn-tussen (Somerville, 

2007; Goodley, 2007; Kuppers, 2009) krijgt een hoofdrol. Dit vormt een mooie verbinding met 

Hughes, Russell en Paterson (2005) in hun waarschuwing voor vergankelijkheid van jeugd met een 

label. Het worden als de Ander (Somerville, 2007) sluit mooi aan bij de Ander zoals Levinas het 

beoogt (Allan, 2007; Egéa-Kuehne, 2008) en het respect dat vooropstaat bij Braidotti (1994, 2006b). 

Dit is waar echte kennis ontstaat.  

 

Kennis dient men te verzamelen en tot leven te brengen eerder dan, met absolute duidelijkheid en 

zekerheid, voor waar aan te nemen. Kennis ontstaat wanneer men schrijft en erover denkt. Het kent 
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nooit een eindpunt, het is steeds tussen dingen. Een bijzonder aandachtspunt zijn de binaire 

tegenstellingen (normaal/abnormaal, abled/disabled, gepast/ongepast...) waarbinnen we vaak 

denken. We worden ervoor gewaarschuwd dat we tijdens het genereren van kennis onszelf als 

spiegel voorhouden. Tenslotte is er het belang van meerdere manieren waarop we ons uitdrukken. 

Iedere expressie kent een zekere naïviteit en kan gedeconstrueerd worden. Betekenissen zijn 

dynamisch, het creëren is belangrijk en einddoel op zich. Een assemblage van representaties, zo 

noemt Somerville (2007) de nieuwe omgang met een veelkleurige werkelijkheid.  

 

3. Portraiture als instrument voor veelzijdigheid  

Het is bijzonder mooi om te zien hoe denkers onafhankelijk van elkaar tot dezelfde besluiten komen. 

Nog mooier is het te zien dat ze elkaar gebruiken en het beste naar boven halen. Lawrence-Lightfoot 

(in samenwerking met Hoffman Davis, 1997) is bijzonder veelzijdig en inspirerend. Ze sluit in stijl deze 

literatuurstudie af.  

 

In het leven word je door dingen geraakt: muziek, poëzie, literatuur, theater …  Het is geen zwakte 

maar net een sterkte om daar wetenschap mee te verbinden. De eerste brengt kunst, de laatste een 

zekere stevigheid (Lawrence-Lightfoot & Hoffmann Davis, 1997).  

 

Een portret is een weefstuk van verschillende verhalen, stoffen, kleuren, patronen en textuur, de 

portrettist, de geportretteerde en het publiek dat ontvangt.  Anders dan objectiverende wetenschap 

wil Portraiture de eigenheid, de invloed en de rol van de portrettist niet verbergen. Daarnaast is er de 

eigenheid van diegene die zich laat portretteren. Ook hier is herkenning nodig. Tenslotte gaat die 

herkenning verder wanneer het portret wordt uitgedragen.  

 

Portraiture speelt met de kracht van het medium. Hoe we de dingen beschrijven en met elkaar 

verbinden, werkt als katalysator voor wat we ontdekken. Het perspectief van de artiest wordt 

meegenomen. Lawrence-Lightfoot (1997) spreekt in dat opzicht over schilderen met woorden, een 

prachtige metafoor die haar boek kenmerkt. Portraiture staat voor het kruispunt van onderzoek én 

interventie. Het wil traditionele grenzen doorbreken en gaat de improvisatietoer op. Doel is het 

brengen van een authentiek en overtuigend verhaal. Het gaat niet om kennis die je zo breed mogelijk 

kan toepassen, maar om de overtuiging “In the particular resides the general.” (Lawrence-Lightfoot & 

Hoffman Davis, 1997, p. 14). De schrijver zit in z’n werk, niet erbuiten. Hij of zij is een tekenaar, 

schetst gebaren, zowel letterlijk als figuurlijk. In het proces dat doorlopen wordt, is oog voor het 

artistieke, de esthetische kwaliteit. Conversatie blijkt hierbij van levensbelang, het eindresultaat is 

een co-constructie van betekenissen. Daarenboven is aandacht voor de grotere context belangrijk, 

de zoektocht naar een evenwicht van stemmen: betrokken personen, de wereld, de geschiedenis, 

een specifieke scène uit het theater van het leven...  

 

Niet alleen authenticiteit en citatie zijn belangrijk, ook de transformatie, de andere betekenissen, het 

sterke kader van waaruit geïnterpreteerd en gedacht wordt. Dit wordt vergeleken met een 

kunstexpositie, een ervaring die je erg raakt. Als je ergens komt, zoek je in de dingen nog steeds 

hetzelfde verhaal. Wetenschap staat op de grens tussen precisie en poëzie. Daarbij is de stem van de 

portrettist overal, vooral zijn of haar ziel aanschouwen we. Maar daarbij mag het voortdurend 
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bewaken van de stem van de Ander nooit vergeten worden. Stemmen fluisteren, spreken, zacht, 

harder, melodieus of schel, schreeuwen en zijn verweven: brengen getuigenis, interpretatie, zijn 

autobiografisch, in gedachten verzonken, luisteren naar andere stemmen. Relatievorming staat in 

het hart van dit verhaal, op de grens tussen jezelf en een ander, in onderhandeling.  

 

Een kunstwerk vraagt een zorgvuldige voorbereiding en opvolging. Een zoektocht naar Goodness 

(Lawrence-Lightfoot & Hoffmann Davis, 1997) in een harde wereld, naar wat waardevol is, waar 

weerstand te vinden is, (veer)kracht, creativiteit in mensen, instituties, culturen, de maatschappij. 

Daarbij is er ook ruimte voor zwakte, wat moeizaam gaat, het kleine. Omdat een portret au fond 

geen ideaalbeeld is, maar een poging levendig de ervaren werkelijkheid te documenteren. Zielen 

worden blootgelegd, met oog voor weerstand en tegenstand. De wereld wordt geïnformeerd en 

geïnspireerd. Mensen herkennen zich in het weefgetouw.  



 
 

 

 

  



 
 

 

  

Ons verhaal dat we samen schrijven en waaruit een nieuw verhaal ontstaat.  
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 Methodologie: een schets van onze reisweg 

Een verhaal is als de wind, die komt en gaat en ons doet dromen van verre koele plaatsen met warme zonnestralen. 

 
Een eigenzinnige zoektocht vraagt om een eigenzinnige verzameling van materialen. In het vorige 

hoofdstuk ging ik op zoek naar wat handvaten kunnen zijn, hoe het landschap er uitziet. En vooral 

wat cartografen en geologen hierover te vertellen hebben. In ons verhaal wordt dat dan: wat 

orthopedagogen en hun handlangers hier over zochten en vonden. In wat volgt wil ik graag onze 

kaart en onze route schetsen. Wat heeft ons geholpen, wat hield ons op de goede weg, wat was een 

lichtpuntje in de verte, de nodige vangrail aan de kant? Dit hoofdstuk legt zich toe op wat ook wel 

wordt omschreven met het woord methodologie. Ik hoop dat ik u zal kunnen meenemen naar een 

smeltkroes van inzichten en producten van eigen makelij. Onder het mooie label, made in de 

Eendrachtstraat.  

 

I. Een zoektocht naar/met handvaten 

1. Taal creëert heerlijke mogelijkheden: mijn methodologisch statement 

Een aantal bronnen krijgt een speciale vermelding in dit verhaal. Ik wou graag aan de slag met 

verhalen van leerlingen, omdat zij vanuit de meest unieke positie het werken met de Zeven-

weeënboeken beleven. Zij zijn de hoofdrolspelers, diegenen van wie het leren verwacht wordt. Zij 

zijn ook de spelers in het toneelstuk over Zelfexpressie in Creatieve Talen. Het leek me dan ook niet 

meer dan logisch dat ik met hen samen op zoek ging. In wat volgt schrijf ik voortaan ook ons verhaal, 

hun verhaal en het mijne, als onderzoekers samen.  

 

U merkt het al, mijn positie als onderzoeker werd een zoektocht, een spelen met en aftasten van 

grenzen. In de kritische orthopedagogiek en de Disability Studies vind ik handvaten, een 

goedkeurend knikken of een schouderklopje. Ik schets graag voor u wat mij hier het meest heeft 

geholpen. Ik noem het narratief onderzoek op het kruispunt met de Disability Studies. Disability 

Studies houden de maatschappij kritisch onder de loep. Ze willen de complexiteit in elke situatie 

erkennen, met een utopisch geloof in verandering. Bogdan & Taylor (in Goodley, 2004) schrijven: het 

label verstandelijke beperking is in feite een sociaal-politieke en geen fysiologische constructie. Dit is 

mijn eerste uitgangspunt, mijn medeonderzoekers volgen onderwijs in een secundaire school voor 

buitengewoon onderwijs, toch is dit niet mijn uitvalsbasis. Ik vraag hun medewerking op basis van 

hun kennis en expertise, hun ervaringen met hun Zeven-weeënboek tot wat steeds meer onze 

gemeenschappelijke reiservaring werd. Goodley (2004) gaat hier verder naar op zoek, mensen 

met/zonder een label worden onderzoekers en praktijkwerkers. De vraag staat centraal hoe 

onderzoek werkelijk participatorisch wordt. Dit is een ervaring die ik telkens opnieuw heb beleefd, 

het heruitvinden van ons eigen onderzoek, het zoeken naar een authentieke en oprechte 

samenwerking. Chapman & McNulthy (Peoples First, 2004, in Goodley, 2004) leren mij dat het verder 

gaat dan enkel mijn kleine aandeel, het is deel van een politieke zoektocht naar een mandaat en een 

stem (Oliver 1990, 1996; Campbell & Oliver, 1996). Het vraagt een herdenken van de eigen agenda, 

een oog voor eigenzinnigheid en kritiek uit onverwachte hoek (Goodley, 2004). Ik neem mee dat ik 
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oog wil en moet hebben voor weerstand en weerbarstigheid (Goodley, 2004). Dit brengt me op de 

weg van het gedachtegoed rond self-advocacy. Foucault doorprikt de mythe: “Where there is power, 

there is resistance.” (Foucault, 1975 in Goodley, 1998, p. 440). Self-advocay brengt het denken over 

impairment ten opzichte van disability onder de aandacht. Denken we over een fysiologisch 

mankement of zien we het breder als een on-mogelijk gemaakt worden om te participeren? Watson 

(2002) speelt met die identiteit. “Well, I know this is going to sound very strange to you, but I don’t 

see myself as a disabled person,” is de titel van een wetenschappelijk werk van zijn hand (Watson, 

2002). In mijn literatuurstudie stond ik hier al uitgebreider bij stil. Oliver (2000) leert me dat we niet 

bij het verhaal van tragiek en individualiteit moeten blijven stilstaan.  

 

Ook Shakespeare is hierin een heel belangrijk voortrekker. Een collectieve identiteit wordt verweven 

met die van rebellie (Shakespeare, 1993; Campbell & Oliver, 1996). Ik neem mee dat wanneer ik naar 

mijn medeonderzoekers kijk en met hen samenwerk, het niet eender is hoe ik dat doe.  Als ik 

disabilities bij hen veronderstel, ondermijn ik hun steun en ondersteuning van en naar anderen toe. 

Het keldert het nemen van initiatief en risico’s, het geloof in zichzelf, de waardering van anderen en 

de kracht van het netwerk (Wilson, 1992). Het blijft belangrijk om te vermelden “People see our 

disability only, they don’t see our ability. We may have a handicap but we’re not the handicap.” 

(Yarmol, 1987). Het betekent een echte stem geven aan iedereen in onze groep, niet alleen de 

onderzoeker die een vraag stelt, maar ook hén vragen laat stellen. Een sturende rol durven overlaten 

aan de ander. Als we niet zorgvuldig luisteren opdat iemand zichzelf echt kan uiten, missen we de 

hele essentie, de vragen waar we zelf naar op zoek zijn (vrij naar Worrel, 1988 in Chappell et al., 

2001). Het kan nodig zijn om een self advocate te herinneren aan eigen rechten en bronnen. Een 

simpele vraag kan ingezet worden voor onafhankelijkheid (Chappell, 1998). Ook ik ervaar dit dansen 

op de koord. Tot slot geldt dat een geloof in ieders inbreng tot het vertellen van ons gedeeld verhaal 

krachtiger is, dan de focus op een individuele inbreng. Crawley (1988) schrijft dat self-advocates veel 

meer in staat zijn empowerment te realiseren door samenwerking en samen denken met elkaar, dan 

wanneer hun handje wordt vastgehouden. Een hand vasthouden is een dubbel gebaar: een sterk 

bundelen van krachten, maar ook risico op machtsgebruik/misbruik: als ik harder trek, gaan we mijn 

kant op. Freire (1998) schrijft hier ook over, een thema dat verder terugkomt in mijn literatuurstudie 

en analyse.  

 

Ik kies ervoor om deze sterke fundamenten als basis voor mijn methodologie te gebruiken. Ik maak 

het tot mijn methodologisch statement. Ze gaan verder dan concrete praktische handvaten maar 

geven richting aan alles wat ik doe. Elke stap in mijn onderzoek, wat ik toegankelijk of niet 

toegankelijk maak, de vragen die ik stel, de media die ik hiervoor gebruik, de wereld die ik open of 

sluit… is hiermee verbonden. Ik vertrek van een grotere werkelijkheid vooraleer ik een kleinere 

wereld wil binnenlopen. Ik ontdek een stevige traditie van onderzoekers. “An important theme that 

links the methodological approaches within learning difficulty research has been the role of the 

sympathetic non-disabled researcher, who empathizes with people with learning difficulties, uses 

her/his academic position to tell people’s stories to the outside world and argues for improved 

services (Chappell 1998; Goodley & Moore 2000).” (Chappell, Goodley & Lawthom, 2001, p. 47).  

 

Maar het gaat verder dan dat: de leermeester Van Hove en de vakgroep orthopedagogiek, 

verbonden aan de Universiteit Gent, zijn hiervoor exemplarisch in alle betekenissen van het woord 

(bijvoorbeeld Van Hove & Roets, 2003; Roets, 2006, 2009; Broekaert & Van Hove, 2010). Die groei 
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van een participatorische methodologie illustreert de brede innovatieve manier waarop mensen met 

het label disabled en het label non-disabled kunnen samenwerken in een onderzoek (People First 

1994; March et al. 1997; Palmer et al. 1999 in Chappell et al., 1998). Labels mogen dan wel 

veranderen, het leven zelf doet dat niet zo snel. Dumbleton (1998) maakt me hierop attent. Elk label, 

ook dat van cognitieve of leerbeperking, impliceert twee dingen. Dat mensen willen en kunnen leren, 

maar ook dat sommigen hierin ‘beter’ beschouwd worden dan anderen (Dumbleton 1998). Met 

Chappell (et al., 2001) besluit ik dat self-advocacy een focus legt en tegelijk een erkenning van 

weerstanden en tegenstemmen. En dat ik dit alles tot een statement, ons statement wil maken. 

 

2. De lokroep van de focusgroep 

In ons onderzoek ben ik voornamelijk aan de slag gegaan met de vormelijke component van een 

focusgroep. We kwamen wekelijks twee keer samen, gedurende een periode van vier weken: acht 

intensieve en heel diverse samenkomsten. Dankzij mijn stage kenden we elkaar op het moment van 

de start van het eigenlijke onderzoek al zo’n drietal maanden. Na nog eens drie maanden was er een 

afsluitende samenkomst waarin de analyse wordt nabesproken. 

 

Ik schrijf ‘vormelijke component’, wat bedoel ik hier mee? Centraal staat een selectie van 

medeonderzoekers, de leerlingen hebben allemaal ergens een speciale kennis of expertise over 

(Redmond & Curtis, 2009). Het bijzondere aan een focusgroep is de aandacht voor het 

samenbrengen van mensen, het samen denken, het samen spreken rond bepaalde thema’s (Vaughn 

et al., 1996; Krueger & Casey, 2000; Wilkinson, 2004). Mensen staan in het leven en verlenen 

betekenissen door het leren van en aan elkaar. Een onderzoek dat zich richt op een interactieve 

manier van leren kan niet anders dan ook op een interactieve manier aan onderzoek doen. Nieuwe 

ideeën en creativiteit zijn niet alleen mijn onderwerp van onderzoek, maar ontstaan ook echt uit het 

onderzoek zelf.  

 

Naar een onderzoeker wordt ook wel gekeken als een kameleon (Karger, 1987).  

Ik maak hierbij zelf de aanvulling: een kameleon die af en toe ook zélf kleur bekent. Focusgroepen 

maken deel uit van de grotere verschuiving in het paradigma. Dit paradigma stapt af van algemene 

kennis die zo breed mogelijk wil gaan, ruwweg samengevat als kwantitatief onderzoek (Redmond & 

Curtis, 2009), ten voordele van specifieke, zinvolle kennis. Interessant is de specifieke aandacht voor 

focusgroepen in een schoolse context. Onwuegbuzie (et al., 2009) vestigt mijn aandacht op de 

communicatie van een individu in een schoolse context, hoe dit verandert naargelang de aanwezigen 

(bijvoorbeeld wanneer een leerkracht of een directielid ons verhaal binnenloopt), hoe de leerlingen 

het aanvoelen deel te zijn van een ‘bijzondere’ onderzoeksmissie (iets wat vragen brengt op school) 

en welke antwoorden zij denken dat ik als onderzoeker van hen verwacht.  

 

3. Handvaten uit het narratieve onderzoeksveld 

Ik ontdek een wondere wereld van verhalen en creatieve mogelijkheden. Ik weet dat ik in dit 

hoofdstuk onmogelijk recht kan doen aan de rijkdom die aan studies over narrativiteit voorhanden is. 

Ik selecteer wat ik zelf heb meegenomen, wat voor ons verhaal relevant is. Inzichten haal ik vooral uit 

de ‘klassieke narratieve canon’, gesteld dat die bestaat (in navolging van Kohler-Riessman, 1993, 
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2008; Davis, 2000; Gubrium & Holstein, 2001; Murray, 2003; Kellet, 2005; Parker, 2005; Squire, 

2008). Mijn onderzoek als een kwalitatief, narratief onderzoek wil ik dus onder dat dakje plaatsen. 

Een narratief wordt door Kohler Riessman omschreven als een breed, vaag, tot zeer specifiek begrip. 

Aristoteles definieerde heel lang geleden al een verhaal als “bestaand uit een begin, midden en slot” 

(Polanyi, 1985; Cronon, 1992). Labov en Waletzky (Murray, 2003) definiëren als volgt: het is het 

antwoord op de vraag: “En dan, wat gebeurde… ?” Narratieven lopen door de tijd, hoewel discussie 

bestaat over of in die tijd thema, dan wel chronologie doorslaggevend moet zijn. Niet alle 

narratieven worden gepresenteerd als verhalen. Mitchell (1981) schrijft over genres: toneelstukken, 

komedies, detectives, drama’s, mimespelen… Corine Squire (2008) schrijft over narratief onderzoek 

als een vat vol tegenstrijdigheden. Het is een paraplubegrip, een vlag die bijgevolg vele ladingen dekt. 

Het is interdisciplinair, postmodern, legt zich toe op inhoud én structuur en geeft een stem aan 

mensen. Eenheid van onderzoek ligt in het narratief, het verhaal. Bruner vestigde de aandacht op de 

mens als zingever en verhalenverteller, de homo narrens (Squire, 2008). Het is een vorm van leren, 

de wereld kennen, gebeurtenissen met elkaar verbinden door middel van verhalen. Ook 

Polkinghorne schrijft over een narratief dat het de centrale manier is waarop betekenissen verleend 

worden. Dit sluit aan bij volkse psychologie en intuïtieve theorieën over hoe mensen denken 

(Murray, 2003). Todorov (1969, in Crossley, 2000c) wijst ons op de temporale en causale ordening 

van het medium. Het is een manier om spontane verhalen van mensen te vertellen en te 

representeren.  

 

Uit Squire (2008) neem ik verder mee dat het van ongelooflijk belang is verhalen als co-constructies 

te bekijken. In narratief onderzoek wordt de persoon van de onderzoeker niet weg gedacht. Voorts is 

er oog voor het bouwen aan een relatie. Van Hollway (in Squire, 2008) leer ik dat niet alleen verhalen 

verteld worden, maar dat ook het vertellen van verhalen vorm geeft aan het denken over een 

ervaring als een verhaal. Kellett (2005) heeft het specifiek over het betrekken van kinderen in 

(narratief) onderzoek. Hier gaat speciale aandacht van mijn kant naar uit, omdat de 

medeonderzoekers met wie ik samenwerk allen minderjarig zijn. Het lijkt me belangrijk ook met die 

eigenheid rekening te houden. Een dwarsverbinding valt te vinden tussen het denken over 

onderzoek met kinderen (kunnen zij vrij zijn van de macht van een volwassene) en dat van mensen 

met het label ‘beperking’. Ook voor kinderen en jongeren stelde men lange tijd de vraag: kunnen zij 

medeonderzoeker zijn? Macht en emancipatie zijn centrale thema’s. Shakespeare (1996) schrijft 

hierover: moeten able-bodied onderzoekers überhaupt wel aan onderzoek doen op gebieden waar zij 

het meest onwetend zijn? Kinderen en mensen met een label (om ze nu eens onzorgvuldig over 

eenzelfde kam te scheren) zijn op eenzelfde en tegelijk andere manier competent, ze hebben op 

bepaalde vlakken de enige expertenpositie. Daarom kies ik er ook bewust voor, over 

medeonderzoekers te spreken.  

 

Narratieven kunnen bewust breed gaan. Een aantal elementen zijn verhelderend (Parker, 2005). Een 

eerste ankerpunt is het in eer herstellen van de auteur van het verhaal als agent. Mijn 

medeonderzoekers zijn de kritische brengers van hun eigen verhaal. Daarnaast is er een kader, we 

filteren een verhaal, er ontstaat betekenis. We staan stil bij hoe dit denken tot stand komt (dit vindt 

u terug bij de eerste schets uit dit palet, “Op zoek naar het Zeven-weeënboek,” het verhaal van 

Hildegarde Verwulgen). Hoe beleven de leerlingen dit? Wat is mijn rol als onderzoeker? En die lus 

verloopt opnieuw en opnieuw, iets nieuws ontdekken of leren heeft een invloed op wat je vertelt en 

integreert. Een focusgroep in lussen lijkt het enige zinvolle antwoord. Een tweede element is onze 
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verhouding die we hebben met een gebeurtenis, we hebben altijd een referentiepunt, ons eigen 

leven, de ander. Het woord interverwevenheid mag dan wel niet bestaan in onze officiële spelling, 

het is de moeite van het bedenken waard. Ook sociale en culturele achtergrond mogen niet vergeten 

worden. Tenslotte valt heel bijzonder te vermelden: verhalen zíjn nog geen narratieven, ze worden 

het, we denken na, we ordenen, we delen mee (Parker, 2005).  

 

Sommige onderzoekers zeggen waar het op aan komt. Zo ook Schostak (1991). In bepaalde gevallen 

is narratief onderzoek gewoon superieur, schrijft hij. Een aantal paradigmatische veranderingen 

(Smeyers, 2008; Kuhn in Leezenberg & de Vries, 2009) brengen aan het licht dat in de zogeheten 

objectieve wetenschappen ook subjectieve percepties en de constructie van een wereldbeeld een rol 

spelen.  

 

In de sociale wetenschappen, met proces en context als levendige dimensies, wordt het zoeken naar 

die narratieven een logische volgende stap (vrij naar Schostak & Davies, 1991). Iedere actor brengt 

die realiteit anders tot leven. Dit beluisteren betekent concepten blootleggen.  

 

Voor een laatste kritisch geluid geef ik het woord aan John Davis (2000). Hij voert onderzoek net op 

het kruispunt van narratief onderzoek en Disability Studies. Onderzoek gaat over het uitdagen van 

machtsrelaties. Onderzoek moet mensen in staat stellen om zelf een actieve rol te spelen in het 

onderzoeksproces. Okely (1975 in Davis, 2000) stelt dat echt leren tweezijdig is, dat het 

tweerichtingsverkeer is. Shakespeare (1996) trekt het open: hij schrijft dat het een politiek statement 

is, iets wat ik al meermaals tegen kwam. Hij waarschuwt voor het eindmandaat van een onderzoeker. 

Uiteindelijk kiest een onderzoeker zelf wat er geselecteerd, verteld wordt. Is dat geen contradictio in 

terminis: je eigen verhaal wordt door een ander als relevant beschouwd en vervolgens rustig 

geïnterpreteerd. Hammersley (1990) stelt een compromis voor: als onderzoeker dien je uit te leggen 

waarom je bepaalde data hebt gekozen. Binnen de Disability Studies ligt vaak ook een sterk politieke 

ondertoon aan de basis. Ik ben mij ervan bewust dat ons onderzoek deel uitmaakt van een ruimer 

geheel, een leerling, een klas, een school, een maatschappij. Dit probeer ik ook mee te nemen. Maar 

de focus van onderzoek wil vooral blijven stilstaan bij kleine verhalen. Hiermee heb ik al een 

prachtverbinding met de volgende hoofdrolspeelster, de cartografe Sara Lawrence-Lightfoot.  

 

4. Het belang van Sara Lawrence-Lightfoot 

Als er in de wetenschappelijke wereld zoiets bestaat als liefde op het eerste theoretisch zicht, dan 

kan ik u met de nodige trots verklappen dat ik mij aan een verliefdheid schuldig maak. Het 

onderwerp van mijn aandacht en affectie: Portraiture. De talentvolle auteurs: Sara Lawrence-

Lightfoot en Jessica Hoffmann Davis. De inzichten die ik meeneem uit hun oog voor verhalen, zijn 

pareltjes die ik verder wil koesteren. Ik heb ernaar gestreefd om in het verzamelen van mijn verhalen 

en in het analytisch overdenken ervan, die inzichten met me mee te dragen.  

 

Het moge duidelijk zijn, ik besteed er tweevoudig aandacht aan. Ik vind er twee ingangen, die van de 

klei, het hout, het inhoudelijke studiemateriaal. Maar ook die van het boetserende, het vormende, 

methodologische. Portraiture is zowel een filosofie als methodologie. Net daarom vind ik het zo 

mooi, omdat het méér wil zijn dan enkel een techniek van onderzoek. Het komt dus ook tweevoudig 
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in deze scriptie terug. De esthetiek van verschillende kunstvormen wordt gemengd met de kracht 

van de wetenschap, de analytische kijk op de werkelijkheid, met als bedoeling een complexe en 

gedetailleerde beschrijving te geven van een unieke ervaring (Chapman, 2005). Deze methodiek 

werd ontwikkeld door Sara Lawrence-Lightfoot, in 1986, tijdens en na een onderzoek naar de 

componenten van een effectieve school (1983). Ook inhoudelijk vind ik dus aanknopingspunten. 

Maakt ons onderzoek immers geen deel uit van een zoektocht naar een creatieve, cirkelende manier 

van leren?  

 

Het maken van een portret poogt een volledig beeld te schetsen dat zowel vertelt over de personen 

zelf als over de persoon van de onderzoeker of portrettist. Ik vind het mooi dat ik dit ook echt kan 

meenemen, het wordt ons verhaal, ik als onderzoeker ben een deeltje van die ons. Mijn scriptie 

wordt gelezen, mijn bril heeft gekeken, mijn hoofd en handen hebben samengewerkt voor het 

schrijven. Mijzelf wegdenken is dus niet alleen onmogelijk, maar het is ook volledig zinloos (vrij naar 

Lawrence-Ligthfoot & Hoffman Davis, 1997). Ook met criteria zoals generaliseerbaarheid wordt 

anders omgesprongen. Net door iets erg detaillistisch te beschrijven, probeert men naar herkenning 

te streven, op zoek naar een gevoel van identificatie bij het publiek dat het verhaal leest. Ik vergelijk 

het als het lezen van een boek dat geschreven wordt, waarschijnlijk voor diverse doeleinden: het 

eigen creatieve genie van de auteur, het gevoel een boodschap door te willen/moeten geven, de 

nood aan een zinvolle levensbesteding, financiële en meer down-to-earth drijfveren. Sara Lawrence-

Ligthfoot (2005) streeft ernaar om met wetenschappelijk onderzoek diezelfde beweging te maken. 

Levensportretten, een techniek die wil schilderen met woorden, een narratief dat aanleunt bij 

etnografisch onderzoek (zie 3 - Handvaten uit het narratieve onderzoeksveld) maar verder wil gaan, 

ook tot het literaire genre. Het bouwt voort op een lange traditie, tot in het oude Griekenland waar 

Hippocrates wetenschap en kunst in verbinding zocht. Nieuw is dus niet de ontdekking, wel de 

uitvinding om doelgericht op zoek te gaan naar het doorbreken van grenzen tussen kunst, 

narratieven, interpretatief onderzoek en alles wat verder in hokjes werd gedeeld. Ik vind hier 

aanknopingspunten met de Disability Studies. Er wordt gezocht naar kracht, naar sterktes, niet langer 

naar falen en deficit. Men wil de stem van iemand zelf beluisteren, geen onderzoek over, maar mét 

en vanuit een persoon. De grenzen tussen sociale wetenschap en traditioneel onderzoek worden 

opnieuw gedefinieerd.  

 

Drie elementen worden door Lawrence-Lightfoot uitgelicht (1997). Ik vind ze als geschreven uit en 

door een Disability Studies perspectief. Er is één lens op onderzoek (Portraiture als unieke methode) 

met het doelbewuste streven naar een interdisciplinariteit. Daarnaast is er een ommekeer in het 

karakter van onderzoeksrelaties, het leidt tot interpersoonlijke en ethische vragen, zoals wie de 

auteur wordt van het werk. Zijn dat mijn medeonderzoekers? Mijn naam die officieel op de 

voorpagina prijkt? Wij allemaal? Of heb ik hier niet veel méér mee te maken dan enkel hoofd, arm, 

been, oog… van dienst? Op dit laatste geeft Lawrence-Lightfoot overigens een antwoord. Ik ben 

evengoed deel van het onderzoek, de portrettist geeft mee vorm. Is het een eclectische beweging? 

Persoonlijk vind ik van niet. Met Broekaert (2009) stel ik dat het niet het eclectisch versmelten tot 

een nieuwe eigenheid is, maar wel het afwisselend samengaan, zonder het verlies van eigenheid. 

Goodley (1998) stelt zich verder de vraag: om een ander te bereiken ga je anders spreken, waarom 

gaan we dan ook niet anders presenteren? Ik probeer hieraan tegemoet te komen door de aanleg en 

presentatie van een onderzoeksdagboek. Portraiture gaat paradoxen niet uit de weg. Zowel de vraag 

naar de simultaan centrale als perifere rol van de onderzoeker, als de vraag waarom we schrijven, 
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wordt gesteld. We schrijven om zowel persoonlijke verhalen te vertellen als analytisch te 

verspreiden, zowel om te onderzoeken als om te veranderen, faciliteren, evolueren.  

 

Een cirkel van paradoxen ligt ook in mijn onderzoek besloten (Lawrence-Lightfoot & Hoffman Davis, 

1997). De beweging van ontvangen en scheppen, reflecteren en sturen, spiegelen en improviseren. 

In het creëren van een proces maak je onvermijdelijk deel uit van de harde wet van het leven, je 

komt binnen in iemands leven, bouwt een relatie op, gaat een engagement aan en je vertrekt weer. 

Een portret hoopt de wijsheid van het individu te vatten, het perspectief op de manier waarop 

iemand leeft, niet óver die persoon, maar levend-ín-de-persoon. Een portret hoopt het individu te 

erkennen, te waarderen, te emanciperen. Lawrence-Lightfoot (1997) schrijft verder dat men altijd bij 

het kleine dient te beginnen, nooit bij het algemene. Wetenschappers en artiesten, ze beweren 

allebei dat in het kleine, afgebakende, particuliere… het grote, algemene te vinden valt. Dixson, 

Chapman & Hill (2005) gaan op zoek naar of er een uitbreiding is van de methodologie van 

Portraiture. Illustrerend is hierbij ook het zinnetje uit het college orthopedagogische synthese over 

het steeds meer jezelf worden (Broekaert & Van Hove, 2010). Neil Young bracht toen inspiratie. 

Diezelfde zoektocht wordt door Chapman en haar collega’s gevoerd. Er is geen zoektocht naar 

pathologie en verdriet, maar een search for goodness, naar gezondheid en weerstand (Lawrence-

Lightfoot & Hoffmann Davis, 1997). Jazz, poëzie en het alternatieve leren staan centraal in deze 

scriptie. Hoe menselijker en rauwer het wordt, hoe groter de erkenning bij de lezer. Het is mijn 

streven ons verhaal vanuit die geest te vertellen.  

 

5. Photovoice: de stem en het beeld 

Aandacht voor verhalen en hun creatieve talen doet me zoeken naar een manier om dit te kunnen 

verbeelden. Gevonden werd een geschikt instrument: Photovoice.  

 

Wang, Burris en collega’s (1997) hebben dit ontwikkeld. Het gaat om een participatorische manier 

van onderzoeken, gericht op agentschap en verandering. De omgeving speelt een sleutelrol. Mijn 

medeonderzoekers in ons onderzoek maken deel uit van een school, krijgen greep op het leren, leren 

in het leven. Onderzoek is in het klein wat het leven in het groot is. “*To+ record and reflect their 

community’s assets and concerns, discuss issues of importance to the community in large and small 

groups to promote critical dialogue and produce shared knowledge, and reach policy makers.” (Wang 

& Burris, 1997, p. 560). Dit sluit aan bij verhalen. Een aantal basisprincipes staat voorop. In navolging 

van Freire het feit dat ieder mens, hoe onwetend of genesteld ook in de cultuur van het zwijgen, in 

staat is in dialoog te treden met een ander en kritisch de wereld rond hem/haar heen te bevragen. 

Ook ethiek (Wang & Redwood-Jones, 2001; Wang, Cash & Powers, 2001) wordt hier hoog in het 

vaandel gedragen. In het leven van mensen binnengaan betekent ook hun vrijheid beschermen. Het 

is schipperen tussen loslaten en leidinggeven. De rol van de context en cultureel relativisme worden 

scherp in kaart gebracht. Fotografie voor sociale verandering, waarbij nooit vergeten wordt dat de 

fotograaf ingekapseld  zit in een politiek, cultureel, sociaal en economisch web.  

 

Ook bij deze vorm van actieonderzoek probeert men kinderen en jongeren als actieve onderzoekers 

te betrekken (Punch, 2002; Barker & Weller, 2003; Kuhn, 2003; Jorgenson & Sullivan, 2010 in 
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navolging van Greene & Hogan, 2005). Het blijft echter een voortdurende zoektocht naar een 

authentiek begrijpen.  

 
Photovoice is zowel instrument van onderzoek als een bijdrage tot een persoonlijke en sociale 

identiteit, een les in multipele vaardigheden dus. De reflectie gaat niet alleen over onderzoeksvragen 

maar ook over hoe iemand fundamenteel is. Terugkoppeling staat centraal. Daarnaast komt een 

verbinding tot stand tussen fotografie en verhaal. Photovoice is een sterk instrument, vanuit het 

verbeteren van de kwaliteit van onderzoek. Door tekeningen en beeldtaal wordt aan kleine kennis 

een stem gegeven. Er wordt een platform voor verandering opgetrokken (Carlson, Engebretson & 

Chamberlain, 2006). 

 

Een foto brengt meerdere gelaagdheden. Darbyshire, Macdougall en Schiller (2005) stellen dat voice 

in Photovoice voorop staat. Zonder stem is er geen onderzoek die naam waardig. Het blijft opletten 

voor het interpreteren van een onderzoek door de volwassene, zonder daarbij de medeonderzoekers 

te beluisteren. Ik neem dus mee dat een foto meer kan zeggen dan duizend woorden, maar enkel 

wanneer het nog steeds de woorden van mijn medeonderzoekers zijn (Clark & Zimmer, 2001; 

Horowitz et al., 2003; Sharples et al., 2003 in Darbyshire, Macdougall & Schiller, 2005). 
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II. Ons verhaal: een inclusie van theorie en reiservaringen 

1. Ronddwalen in Theoretica  

Een scriptie vraagt een bepaalde manier van denken. Ik durf te beweren dat ik geprobeerd heb om 

de elementen in ons verhaal op een tegendraadse manier te brengen. Toch kan ook ik niet 

ontsnappen aan de structuur van de taal (Derrida schrijft hier heerlijke dingen over, in Leezenberg & 

de Vries, 2009). Ik moet mij ook plooien naar een grotere werkelijkheid. Mijn allerhoogste doel is u 

als lezer zo goed mogelijk mee te nemen en onder te dompelen in deze ontdekkingsreis. Daarom heb 

ook ik gekozen voor een kunstmatige indeling, eerst bracht ik u een theoretische schets van mijn 

wortels in methoden en technieken. Toch heb ik telkens geprobeerd om ook daar ons verhaal aan op 

te hangen. In dit onderdeel presenteren we samen trots het kroonstuk van de scriptie: de kaart en de 

route. In een volgend hoofdstuk ga ik in op de analyse en resultaten: de doorleefde waarneming en 

interactie met het landschap.  

 

Het onderzoek bestaat uit één echte onderzoeksmaand, een intensieve samenkomst in acht leerrijke 

momenten van telkens drie uur. Als toetje is er de bijeenkomst drie maanden na de laatste 

samenkomst, waarbij de resultaten van de analyse met ons groepje worden besproken. Hierbij 

vermeld ik dat veel van de dingen die aan bod kwamen ook voortbouwen op mijn stage-ervaringen 

met de leerlingen, van december 2009 tot februari 2010. Het wordt een leerrijke ontdekkingstocht. 

Mijn rol veranderde van leerkracht/begeleider van leerprocessen in die van onderzoeker/begeleider 

van leerprocessen. De leerlingen werden medeonderzoekers. Het centrale thema bleef: het werken 

met een Zeven-weeënboek.  

 

Ons onderzoek kent acht lussen, één voor elke samenkomst die we meemaken. In het spreken over 

een lus stel ik mij een lus voor zonder begin en met een open einde, zo komen we uit bij een 

Deleuzoguattarisch (Van Hove & Roets, 2006; Goodley, 2007) denken. Ik kan niet zeggen dat ik 

Deleuze en Guattari echt helemaal kan vatten. Ik moet het met Broekaert (2009) eens zijn dat dit 

enkel impliciet kan. Maar ik heb sterk het gevoel dat ons onderzoek intuïtief diezelfde beweging en 

openheid kent. Het mooie aan dit verhaal is dat het ook voor de context van het onderwijs relevant 

is, een context waarin ook wij ons bevinden. Ik schets kort waarom ik het zo boeiend vind en hoe ons 

onderzoek geankerd en gestut wordt in dit raamwerk. Als ik het Deleuzoguattarian (critical 

disabilities) framework (voor het gemak gebruik ik even de Engelse termen) gebruik, voel ik een 

herkenning van binnenuit. Ik wil niet beweren dat ik onafhankelijk aan hen tot dezelfde ontdekking 

ben gekomen, want ik kan niet eens het begin vatten van dit grootse kader. Zij spreken uit hetgeen 

waar ik aarzelend naar zoek. Belangrijk is de pedagogiek van het worden, niet het zijn. Inderdaad, dit 

werkt bevrijdend, dit opent mogelijkheden voor weerstand (Goodley, 2007). Alle betrokken partijen 

in het (onderwijs/onderzoeks)proces worden uitgenodigd om te ervaren en te experimenteren, 

vluchtige lijnen te worden (Goodley, 2007). Hier komt het concept van een rhizoom binnen, we zijn 

geen bomen, noch bestaan we uit een binaire tegenstelling, schrijft Goodley (2007). De vergelijking 

wordt gezocht en gevonden in grassen, zaden, diverse vormen met een gedeelde eigenschap, de 

(zachte) aanklacht aan het modernisme. Er is geen begin, noch een einde, altijd een beweging in het 

midden, tussen dingen, inter-esse, intermezzo (Deleuze & Guattari, 1987 in Goodley, 2007). We 

worden, we zijn op meerdere manier verbonden, we groeien. “We zijn niet Één, noch Veel, we zijn 
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meervoudigheid.” (vertaling Deleuze & Guattari, 1987 in Goodley, 2007). Die verwevenheid kent 

geen grenzen, het kent niet één punt of één plekje van overgang, niet één brugje met een sluis. Een 

pedagogiek dient ook met de lerende mee te gaan. Wat een mooie vergelijking met de wind die 

waait, de wind die ook centraal staat in verhalen als vluchtige pogingen om de vergankelijkheid te 

vatten. Zo ook beschouw ik ons onderzoek, een tocht met steeds veranderlijke, steeds bewegende, 

steeds wordende deelnemers. Een knipoog naar de Disability Studies, het sterke kader van mijn 

scriptie en grote leermeesters, waar dit worden, de stem, ons wijst op uitsluitingsprocessen. Morss 

(2000) schrijft in Goodley (2007): “Al te vaak zijn mensen uit-ge-anderd.” Met andere woorden, het 

anders zijn werd een ticket naar een plaats waar je er niet bij hoort. Ik schreef dat ik een kunstmatig 

onderscheid heb aangehouden tussen onderzoeken en theoretisch funderen. Dit kon ik niet voor 

Deleuze & Guattari (en bij uitbreiding de kritische Disability Studies). Ze zijn net zoals het raamwerk 

zelf verankerd in de dingen. 

 

Mijn acht lussen situeren zich dus in het midden van een proces. Ze hangen op allerlei manieren met 

en aan elkaar vast. Een onderzoeksmoment in tijd hoeft helemaal geen afgesloten blok informatie te 

zijn. We komen op dezelfde punten terug, vinden er nieuwe, een op voorhand opgemaakt schema 

loopt vaak niet zoals gepland en net daardoor is er zoveel openheid, zo’n kracht in het moment. 

Maar toch blijven we draaien in een kring van leren, creativiteit en zelfexpressie. Kleine voorbeelden, 

kleine momenten van reflectie, grootse onthullingen of terugkerende vragen… wijzen mij op dit 

intermezzo, die meervoudigheid, de heterogeniteit. Een heterogeniteit zowel van mijn 

medeonderzoekers als individu, als de groep waar ze deel vanuit maken, de creatieve kunstenaars 

die ze zijn en auteurs van hun boek. Ze wijzen ook op onze gelijkwaardige positie, mijn persoon als 

onderzoeker, ik als orthopedagoge in wording, ik als begeleidster van onderzoeksprocessen.  

 

De lussen kennen vage scheidingslijnen en overlappingen, eigenlijk zou de voorstelling er nog 

verdeelder en chaotischer kunnen uitzien: de laatste lus is het laatste moment in tijd, maar kan zijn 

anker aanmeren in de voorgaande lussen. Alles begint trouwens veel eerder en loopt verder door. 

Een schema is dus een contradictio in terminis. Maar net die uitdaging te proberen voorstellen wat 

onmogelijk voor te stellen valt, is aantrekkelijk als een magneet.  

 

Dit vind ik ook terug in het werk van Derrida. Hij introduceert het begrip différance, een parodie op 

het Franse différence, wat verschil betekent. Met différance probeert hij te vatten dat we de dingen 

nooit kunnen begrijpen zonder een aanknopingspunt, dat een woord zonder een ander woord geen 

betekenis kent en bijgevolg zinloos is. Zo ook loopt het met ons onderzoek. “Finally, a strategy 

without finality, what might be called blind tactics or empirical wandering if the value of empiricism 

did not itself acquire its entire meaning in its opposition to philosophical responsibility. If there is a 

certain wandering in the tracing of différance, it no more follows the lines of philosophy of its 

symmetrical and integral inverse, empirical-logical discourse. The concept of play keeps itself beyond 

this opposition, announcing, on the eve of philosophy and beyond it, the unity of chance and necessity 

in calculations without end.” (Derrida, 1982, p. 4). Empirisch wordt niet begrepen als iets 

fundamenteel ontologisch empirisch, maar als het verantwoordelijk nastreven de dingen te begrijpen 

vanuit hun eigenheid. Dit maakt een mooie verbinding met Deleuze & Guattari, dingen die in het 

midden beginnen (1987), met het rhizomatische proces dat wij hebben doorlopen. “It is never the 

beginning or the end that are interesting; the beginning and the end are points.  What is interesting is 

the middle. The English zero is always in the middle. Bottlenecks are always in the middle. (…) The 



45 
 

French think in terms of trees too much: the tree of knowledge, points of arborescence, the alpha and 

omega, the roots and the pinnacle. Trees are the opposite of grass. Not only does grass grow in the 

middle of things it grows itself through the middle.” (Deleuze & Parnet, 1987, p. 39). We maken onze  

eigen lussen omdat een mens er nu eenmaal van houdt de dingen opnieuw te vinden. Maar in dit 

proces van vragen, zoeken, beschouwen, dolen… komt dit ‘in het midden van de dingen staan’ net 

tot uiting. Deleuze schrijft dat hij niet meer weet wat hij schreef en wat Guattari schreef, maar dat 

het niet datgene is wat telt. Ook ik besluit bij valavond dat we het samen hebben geschreven. 

Cirkelend leren sluit aan bij het leven, het stapt in de dingen en hun eigen beloop. Wij lopen slechts 

even met ze mee om samen empirisch rond te dwalen.  
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2. De medereizigers:  

2.1 Een bijzondere rol voor Hildegarde Verwulgen  

Hildegarde Verwulgen speelt een sleutelrol in dit hele verhaal. Zij is een dame die het rhizomatisch 

denken tot een levensstijl heeft verheven. Als geen ander begrijpt zij intuïtief hoe cirkelend leren met 

het leven verbonden is. Daarom maakt zij deel uit van het onderzoeksproces, zij loopt als een rode 

draad doorheen ons verhaal: als groot denker, als bevlogen praktijkwerker, als geliefde leerkracht, 

als mijn mentor en als wervelende inspiratiebron. Mijn kennismaking met het leerparadigma van de 

Zeven-weeënboeken, mijn gedrevenheid om met de leerlingen op onderzoek te trekken, de kiemen 

voor ontplooiing en ontdekking… hebben duidelijke (gras!)wortels bij haar. Zij is de hoofdpersoon in 

de eerste schets uit ons palet, “Op zoek naar het Zeven-weeënboek”. Uit talrijke boeiende 

uitwisselingen in het algemeen en een tweedelig interview in het bijzonder, distilleer ik uit haar 

woorden de kern van dit paradigma. Ik noem haar een katalysator, een dame waar Freire het goed 

mee zou kunnen vinden. Zij heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt, de aanzet gegeven, begeestering 

en motivatie gebracht. Maar mijn medeonderzoekers en ikzelf legden samen onze eigen weg af.  

 

2.2 Hoofdrollen in vier karakters:  

Ik vraag de leerlingen tijdens mijn stage om hun medewerking aan het onderzoek. Alle drie stemmen 

ze enthousiast in, een informed consent (maart 2010) met uitleg over het onderzoek wordt 

meegegeven aan hen en hun ouders, alle brieven worden snel en ondertekend terug bezorgd. Maar 

als zij medeonderzoekers zijn, verdienen ze dan geen speciale plaats? Ik overleg met hen, willen jullie 

in mijn scriptie staan? Het mag, ze lezen en keuren goed (april 2010). Wat volgt is een korte 

voorstelling van ons onderzoeksgroepje, met daarna een impressie van bijeenkomsten. 

 

Jan-Willem, vijftien jaar en creatief, leergierig, bezorgd. Lacht, giert, buldert en schatert. Een 

entertainer pur sang, met een scherpe kijk op de dingen. De koekjes zijn zonder meer het 

belangrijkste deel van het onderzoek. “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van ’t 

hele land?” Zonder enige gêne of spijt, is het antwoord op deze vraag, Jan-Willem natuurlijk!  

 

Luc, veertien jaar, jarig in “Tussen vreemde en vertrouwde stemmen” met cakejes en een kaart. Blinkt 

uit in een heel fijne kruisbestuiving tussen Nederland en België, waar zijn hart tweemaal ligt. Is 

technisch aangelegd en bevlogen, hierbij een grote hulp, of het nu over camera, laptop of statief 

gaat, hij doet briljante ontdekkingen. Houdt van de dingen en spreekt ze aan. Geen weerstoestand 

ontgaat hem. Hij maakt ons attent op kleine dingen. Wist u dit al? “Vrouwen kunnen zagen, ze!” De 

jongens zijn grote voetbalfans, de laatste beschouwt fanatiek hierbij als compliment.  

 

Ibtissam, veertien jaar, jarig één dag na Nele. Ibtissam is attent, scherp, geïnteresseerd en leergierig. 

Een stille kracht tussen al het jong geweld maar intussen een geweldige dame van wijze woorden. 

Speelt met de grenzen tussen België en Marokko, haar geboorteland. Ze haalt uit beide het beste.  

 

Nele, drieëntwintig jaar (wou dit jaar niet verjaren) en tweevoudig betrokken in het project van de 

Zeven-weeënboeken, als begeleider en onderzoeker van leerprocessen. Probeert het beste uit de 

wereld van de orthopedagogiek met die van de journalistiek te verbinden.  
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2.3 Een zoektocht in creatieve talen: de acht bedrijven van het stuk 

De eerste halte kent de introductie van onze vernieuwde samenwerking. We worden allemaal 

medeonderzoekers. Er is plaats voor koffie, thee en koekjes. We klaren samen uit wat wordt bedoeld 

met het woord onderzoek. Een moeilijke opdracht om te doen, maar tegelijk broodnodig en 

ontzettend veelzijdig. Narratief onderzoek, wat is dit, wat zou dit kunnen zijn? Wat heb ik geleerd 

over de Zeven-weeënboeken en kunnen mijn medeonderzoekers zich hier in vinden? Hoe is het hen 

in tussentijd vergaan? Net zoals het in de boeken gaat is ook hier plaats om jezelf voor te stellen. Wat 

kunnen creatieve talen zijn?  

 

In Een nieuw boek. En vele vormen van onszelf, willen we op zoek gaan naar het luik zelfexpressie en 

identiteitsbeleving: van mijzelf naar het boek. In het onderzoek maken we dezelfde beweging als in 

de boeken. We gaan samen op zoek naar identiteit, wat vertellen we? Het onderzoeksdagboek wordt 

geïntroduceerd, een boek van ons samen. Het zal onze vaste waarde worden, de illustratie van de 

weg die we hebben afgelegd. We gaan op zoek naar hoe iedereen zichzelf heeft voorgesteld in zijn 

eigen boek en hoe we daar nu tegenaan kijken. Hoe stellen we onszelf nu voor? We maken een cirkel 

met het boek in het heden, het werken en denken over onszelf nu, met de cirkel van het boek in het 

verleden. Zoals we nu in ons onderzoeksdagboek werken, werkten we ook in de boeken. We kunnen 

ook heerlijk gek doen als we onszelf ontdekken: verhalen, dans, muziek, toneel en een flinke dosis 

spontaniteit.  

 

Tijdens de Derde Stilstand in Beweging gaan we actief op zoek naar fragmenten en citaten van vorige 

keren waar we feedback op kunnen geven. We spelen een stellingenspel, gebaseerd op uitspraken 

over creativiteit en zelfexpressie en grotendeels geïnspireerd door de vorige lussen. De 

fototoestelletjes voor een (Photo)voice worden uitgedeeld, bewonderd en er wordt verteld. 

 

Le quatrième moment suprême de la Creativité brengt creativi-tijd. Er is ruimte voor een nieuwe 

uitdaging: in korte tijd iets creatief bedenken, samenwerken, opzoeken, een concrete invulling 

geven, presenteren en nabespreken. Op een indirecte manier gaan we aan de slag met onszelf en de 

invulling van het begrip creativiteit.  

 

Het relaas van onze avonturentocht in Gent brengt het verhaal van onze ontdekkings- en 

overlevingstocht in de stad. We koppelen het aangename aan het nuttige terwijl we onze 

fototoestelletjes binnenbrengen in het winkelcentrum. De camera’s zijn onze ogen van dienst, we 

zien, ontdekken en vertellen. Nadien is er tijd voor het aanboren van een creatief kanaal uit het 

digitale tijdperk: gaming.   

 

Andere stemmen aan het woord in Tussen vreemde en vertrouwde stemmen. Even tijd voor een 

voorstelling van Luc die de eerste lus niet kon meemaken, wegens verplichtingen in voetballand. 

Daarna komen andere leerlingen uit eerdere ontmoetingen aan bod en hoor ik hun stem over de 

dingen die ze doen met hun boek. Jan-Willem brengt zijn brugverhaal.  
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Een nieuw huisje voor de foto’s. “Vol verwachting klopt ons hart….” Het is fototijd: verhalen, 

voorstellingen en kleine ontdekkingen. De leerlingen stellen hun foto’s voor, kijken terug en vinden 

betekenissen in de toekomst. 

 

Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond vormt het decor voor de voorlopige afronding 

van ons onderzoek. Tijd voor meer verhalen over de foto’s en een terugblik. We zeggen geen 

vaarwel, maar tot ziens. Het onderzoeksdagboek gaat heen- en weerreizen tussen school en huis.  

 

Met de wijze woorden van le Petit Prince sluit ons onderzoek in stijl af. We bespreken analyse en 

interpretatie en nemen afscheid in stijl.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  

“Buiten gaan, zo echt, met een boek buiten gaan en dan iets tekenen wat erop staat en dan gewoon iets, 

doodgewoon anders tekenen. (…). Als je, daar staat een boom, je tekent een boom, maar je maakt daar 

iets totaal anders van. Iets totaal anders, je hebt een boom en dan heb je daar een ander stukje bij, daar 

iets anders, daar maak je een kop van, daar maak je een bloem van, daar zet je een foto opplakken, aan 

die tak, zo da’s anders gewoon, da’s creatief zijn. Knutselen een beetje.”   

Uit: onze analyse, De eerste halte.  
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Analyse: onze kaart in mijn hoofd:  

Een topografie van geuren en kleuren 

We zijn alweer een stukje verder op de route die deze scriptie volgt. We zijn alweer een stukje verder 

op het in kaart brengen van het landschap. We hoorden cartografen vertellen, we gingen zelf op zoek 

naar materialen die ons helpen bij het verzamelen. Ik vermeld nog heel bijzonder Sara Lawrence-

Lightfoot (1983, 1997, 2005) voor de vorm die deze analyse aanneemt. Ik vermeld ook het rhizoom 

(Roets, 2006; Goodley, 2007; Goodley & Roets, 2008) dat Deleuze & Guattari als “model of thought” 

hanteren (Allan, 2008), als de inhoudelijke ‘poot’ waarop mijn analyse steunt, het denkkader 

waarbinnen ik groei en vorm krijg.  

 

Graag zou ik de analyse beschouwen als een verhaal dat ik samen vertel. Het lijkt logisch om in een 

onderzoek dat zo verhalend wil zijn, diezelfde vorm aan te houden. Ons onderzoek leest als een 

verhaal, dat zowel chronologisch als thematisch vorm krijgt. Alles speelt op elkaar in, kent een 

oorsprong en een vervolg. Ik beklemtoon dat dit een momentopname is, een hele rijke weliswaar, 

met veel voelsprieten naar vroeger en later. Deleuze schrijft hierover “somewhere ‘in the middle’, 

because things do not begin to live except in the middle.” (Deleuze & Parnet, 1987, p 55). Deze 

topografie heeft niet de pretentie méér te willen zijn dan een authentieke beleving en zoektocht van 

een groepje onderzoekers met een kritische, open geest. 

 

Aan dit deel zal ik zelf het meest vorm geven. Zoals ik al schreef, vertel ik het verhaal maar toch 

samen. Ik beklemtoon de wijze waarop deze weg heeft vorm gekregen. In het luik methodologie kon 

u het parcours lezen dat we hebben afgelegd. Hier bied ik u de kans een stukje mee te lopen. Ik wil 

een eigenzinnige analyse brengen van ons verhaal, gerangschikt volgens een aantal verhelderende 

thema’s maar tegelijkertijd met oog voor de natuurlijke loop. Zelfexpressie en creativiteit zijn grote 

woorden. Ik sla bruggen met Agency en Advocacy, verhalen van weerstand en eigenzinnigheid, 

begrippen met een hoofdletter. Ik ga op zoek naar hoe de leerlingen dit concreet vormgeven, met 

oog voor zowel het concept als de handeling. Daarbij komt voordurend de eigenheid van een Zeven-

weeënboek uit de verf. Cirkelend leren is de adem bij onze woorden, het krijgt vorm vanuit een 

voortdurend samenwerken en spreken en wordt geïllustreerd door een indrukwekkende 

veelzijdigheid aan onderwerpen. Groei en samenhorigheid tenslotte, zijn inherent met dit proces 

verbonden.  
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III. Een groeiproces bewegwijzerd 

Een analyse is een proces van geleidelijkheid, van rustpunten en reflectie tussenin, een herkenning 

van grote lijnen, een herdenking, een wroeten in de rijke aarde. Met als uiteindelijk doel het 

resultaat nog meer vruchtbaar te laten worden, antwoorden te zoeken op oude vragen en nieuwe op 

te roepen. Mijn analyse kent meerdere rondes, golven, cirkels, weeën zo u wil. Ik vergelijk het met de 

banen die een spiraal trekt, de metafoor die Hildegarde Verwulgen gebruikt, aanknopingspunten en 

nieuwe aanzetten, maar iedere beweging is uniek en kent geen herhaling in de volgende.  

 

Een eerste ronde kenmerkt zich door het nalezen, doorlezen, diagonaal, omgekeerd, chronologisch 

en thematisch. Een tweede ronde wordt een meer geijkte zoektocht, met een aantal intuïtieve 

thema’s als leidraad.  

 

Een derde ronde kent een meer empirische insteek, thema’s krijgen levendig vorm en kennen een 

stevige basis. Het zijn de verhalen die ontstaan uit de samenkomsten. Hoewel ze verder zoeken, 

overstijgen ze nog steeds het perspectief van de tijd niet. De basis wordt gevormd door het 

chronologische onderzoeksverhaal dat u terugvindt bij onze schets van de reisweg, methodologie.  Ik 

merk een onderbouwing van mijn ‘intuïtieve’ manier van denken en werken. Oude thema’s 

verdwijnen en nieuwe doen hun intrede. Dit herhaalt zich een aantal keer. Er zijn dan nog acht 

verhalen4, parallel aan de acht onderzoeksmomenten, met titels die zorgvuldig de essentie willen 

vatten: ‘De eerste halte’, ‘Een nieuw boek. En vele vormen van onszelf’, ‘Derde stilstand in 

beweging’, ‘Le quatrième moment suprême de la Créativité’: een oefening die kunst baart, ‘Relaas 

van onze avonturentocht in Gent’, ‘Tussen vreemde en vertrouwde stemmen’, ‘Een creatief huisje 

voor de foto’s’ en ‘Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond’. Tijdens deze ronde 

beschouw ik de analyse als een verhaal, ik verweef inzichten met citaten. Dit verhaal kan u 

terugvinden in bijlage. Ik ga echter nog iets verder aan de slag.  

 

Dat vertaalt zich in de vierde ronde, met een iets strakker keurslijf, waarin het bespelen van grenzen 

toch mogelijk blijft. Het resultaat van deze ronde kent z’n eind in het beschrijven van mijn 

bevindingen. Ik kies bewust voor een tegendraadse aanpak, geen droge analytische opsomming met 

een beetje illustratie uit de verhalen. Nee, ik kies voor de verhalen als basis en een uitgepuurde 

theorie als illustratie. Ik sluit me bij de traditie van klaagzangen aan, die zich het hoofd breekt over de 

enorme rijkdom die in een compacte vorm moet worden gepresenteerd. Ik hoop dat ik echter 

verdienstelijk slaag in mijn poging u toch die rijkdom mee te geven.  

                                                           
4 Dit chronologische en thematische analyseverhaal vindt u terug in bijlage vier.  
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IV.   

“All growth is a leap in the dark, a spontaneous, unpremeditated act 

without benefit of experience.” (Henry Miller) 

Een groeiproces 

 

Iedere tocht kent een evolutie, een onvermijdelijk toegroeien naar of verwijdering van elkaar, zo ook 

dit onderzoek en deze analyse. De leerlingen groeien in hun rol als medeonderzoekers. Ook ik groei 

in mijn rol als medeonderzoeker, doch tegelijkertijd spelend met de grens van ‘grote stem’ in deze 

analyse. Dit groeiproces staat op het snijpunt met andere thema’s die verder worden besproken, 

maar springt er tegelijkertijd ook tussenuit. In het groeien worden agentschap, weerstand en 

eigenzinnigheid tot een boeiend proces verweven. Een belangrijke rol is aldus voorbehouden aan 

tegendraadsheid, de leerlingen zijn kritische denkers met een eigen aard.  

 

1. Oog voor het verloop van het onderzoek, voor wat allemaal plaats vond, de 

beleving  en ervaring van de medeonderzoekers, het leerproces. Hoe is iedereen 

gegroeid?  

De eerste samenkomst wordt gekenmerkt door het samen zoeken naar een gemeenschappelijk 

verhaal. Het verhaal begint op een koude dag begin maart, wanneer Nele koffie en thee schenkt met 

een koekje erbij. Wanneer Nele vraagt: “Jullie zijn er mee... jullie gaan ermee akkoord dat er 

opgenomen… dat er gefilmd wordt en dat jullie stem opgenomen wordt?” zegt Jan-Willem “… anders 

zouden we die brief niet getekend hebben hé?” Maar wat is nu precies zo’n onderzoek? Nele zegt: 

“Als ik nu gewoon zeg, ik doe een onderzoek, wat is dat dan eigenlijk hé? Ibtissam knikt instemmend: 

“Ja, wat is dat dan?” Nele licht kort toe, het zal gaan over de boeken, maar dat is nog teveel “We 

leren op school ook van, je moet een beetje zeggen waarover dat je wil zoeken, als je gewoon zegt, de 

boeken, dan weet nog niemand waarover het gaat. Ik wil zoeken of de boeken je helpen om creatief 

te zijn én of ze u helpen iets over jezelf te vertellen. Of dat die boeken jullie helpen (…) want misschien 

is dat niet zo. Want misschien is het op school anders dan in je boek.” Ibtissam en Jan-Willem 

stemmen in. Ze oefenen in hun positie als medeonderzoekers. Jan-Willem zegt: “Uw eigen mening 

zeggen” en “Wij helpen zo’n beetje.” “We komen samen in een groepje,” vertelt Nele “en we werken 

met verhalen. Verhalen kunnen veel vormen aannemen, zoals een sprookje. Alles wat iemand je 

vertelt, kan een verhaal worden. Maar een onderzoek betekent ook dat we een beetje dieper op de 

dingen zullen ingaan.” Jan-Willem beaamt: “Je wil erover leren, je wil erover schrijven.” Nele zegt: 

“We gaan er langer over praten dan als we gewoon op de bus samen zouden zitten en vrienden 

waren (hilariteit) en een busrit erover praten.” Jan-Willem vult aan: “Er staat een camera! En er zijn 

koekjes.” *De eerste halte+ 

 

Het verhaal gaat verder, een flinke opgraving naar onze ideeën over creativiteit en zelfexpressie 

volgt. Ibtissam vraagt kritisch: “Wat moeten we nu doen?” Uzelf blijven, luidt het antwoord, gewoon 

uzelf blijven. Het verhaal gaat, er komt een nieuwe partner in het spel, het onderzoeksdagboek. Het 

lege, koude en nog bibberende onderzoeksdagboek stelt zich voor: “De komende maand gaan we veel 

samenkomen en alles wat jullie doen, kunnen jullie in mij schrijven en plakken en tekenen en 
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schilderen en alles wat dat jullie willen. Véél succes, ik kijk er al naar uit om véél nieuwe kleren te 

krijgen. Doei!!” Er wordt ontdekt dat een leeg boek ligt te wachten, het moet nog worden 

aangekleed. Met hoeveel zijn we? Met drie onderzoekers, nee, vult Luc aan, met vier: “Ik en Jan-

Willem, jij en juffrouw.” En Ibtissam zegt hier nog over: “Alles wat wij… als wij klaar zijn, moeten we 

dan alles over schrijven.” Jan-willem is nieuwsgierig: “Toon mij de boodschappen van het boek. Toon 

mij het verzoek.” Er wordt gepolst naar vragen en bemerkingen, wat heeft iedereen bijgeleerd? Ons 

onderzoek kenmerkt zich steeds meer door een vanzelfsprekende inspraak, voorstellen… *Een nieuw 

boek. En vele vormen van onszelf] 

 

In het onderzoek maken we dezelfde beweging als een Zeven-weeënboek. Aan de hand van een  

onderzoeksdagboek proberen we onze verhalen te bundelen. Er is duidelijk een plaats voor de 

eigenheid van iedereen. We wijden ons onderzoeksdagboek in. Ibtissam heeft paars gemaakt door 

rood met blauw te mengen. Plechtige momenten kennen hun gebaren en onder het zingen van een 

lied (de bruidsmars van Wagner) schilderen we onze eerste strepen. Het boek wordt verder 

aangekleed. Ibtissam morst per ongeluk koekjeskruimels. “Dat geeft niet, dat is evengoed een deel 

van onze bijeenkomst hé,” vindt Nele. In het boek van Ibtissam staat een leuk idee. Nele stelt voor: 

“We moeten dat ook doen in ons boek, zo’n cirkeltje met haar.” Iedereen is onmiddellijk erg 

enthousiast. Ibtissam zegt: “Ik heb veel haar, dus voor mij is dat geen probleem,” waarop Jan-Willem: 

“’t Kan bij mij ook wel een stukje af.” Nele zegt: “Awel, sinds dat Luc diegene is die niet geeft (“Ik wil 

mijn haar een beetje houden”), mag hij misschien knippen…” Nadat het haar is verzameld, denken we 

na: op welke pagina? Ibtissam stelt voor: “Op die paarse. We kunnen misschien een mannetje 

maken!” Luc: “Een sikje?” Jan-Willem denkt: “Op dat geel vind ik dat mooi.” Waarop Ibtissam zegt: 

“We gaan daar iets met zomer maken.” Overleggen is belangrijk als je samenwerkt. “Toch op het 

paars?” vraagt Luc. Uiteindelijk bereiken we een compromis: “Ah ja, daar rond schilderen,” zegt Jan-

Willem, “met kohlpotlood (tekenen).” Over het mannetje wordt iets geschreven is het een jongen of 

een meisje of alle twee? Ibtissam vindt: “En jongen én meisje.” Jan-Willem opteert: “Travestiet?” Nele 

begint: “We knipten… onze haren (Ibtissam) in twee (Jan-Willem).” Jan-Willem voert het woord: “We 

maakten een mannetje met ons haar. We plakten het haar op het gezicht van het mannetje, een 

snorretje, een sikje en haar en punt. (lacht). We hebben het lijfje gemaakt met twee armen, twee 

voeten, twee handen, twee vingers en twee dikke tenen. (De vingers zijn) hartjes. Omdat dat mooi is, 

it is so cute.” “Het mannetje is een coproductie van ons allemaal hé?“ vraagt Nele. Jan-Willem 

verwoordt het treffend: “Allemaal ons eigen DNA. Ja (…) in uw haar is er ook DNA hé.” Jan-Willem 

heeft nog een voorstel, misschien kunnen we bewegende oogjes op het mannetje plakken? Tijd voor 

cirkelend leren, ook hier een openheid: “Wat is DNA?” vraagt Jan-Willem. We denken verder. Hoe 

stellen we onszelf voor? Na even over en weer gepraat: “Ei! Wat ook leuk is, is als we allemaal zo’n 

mannekes tekenen en dan ons hoofdjes uitknippen… en dan erop plakken?” zegt Luc. Nele vult aan: 

“En dan allemaal, en dan zo’n kadertje er rond maken, alsof dat het een groepsfoto is.” Ibitissam zegt 

het in één woord: “Ooo-oooh!” En Jan-Willem: “Ik vind het een goed idee.” We overleggen, wie wil 

waar een plaatsje krijgen? Jan-Willem kondigt aan: “Ik ga hier, in het midden.” En Luc: “Ik ben naast 

Jan-Willem.” Nele zegt: “O, ik heb een dikke kop!” Waarop Jan-Willem, gevat: “We weten wel 

waarom… hé, Luc, dat weten we al langer dan vandaag hé?” (geschater). Op zoek naar materialen. 

Het einde van ’t plaatje wordt: Ibtissam dartelt door de wei, onder het motto “Ik zwijg.” Zij komt 

tegen Luc: “Vinger in de lucht, van eerste keer hup! En Ibtissam, wat denk jij in deze tekening?” 

Daarnaast huppelt Jan-Willem: “Laat deze onnozelaars maar lopen.” Nele volgt als laatste. Luc vertelt 

hierover:”Juffrouw jouw benen zitten… Jan-Willem zitten door jou!” Waarop Jan-Willem: “‘k Heb 
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gewoon veel benen.” Nele zegt: “Zijn hand zit door mijn hoofd, zijn been door mijn been.” Luc doet 

“’Fuck you’ naar Jan-Willem, voor de grap.” En als Jan-Willem wegloopt: “Juffrouw, beschermt mij,” 

denkt Luc: “Yes, dat is goed. Dan ben ik blij.” Luc kondigt trots aan: “O jo! Jan-Willem, wat ik zeg!” We 

bedenken namen, Jan-Willem: “Ibti, gij zegt, Ibt, Ibt!” Waarop Nele: “Wi? Lu? Ja-Wi? Né? En Ibt?” 

Ibtissam wil horen of het goed is: “Mijn been staat zo… mijn voeten staan zo.” Zelfexpressie in alle 

vormen en maten: “’t Is fantasie, hé, Ibtissam? Een beetje creativiteit.” We werken in het boek “Van 

ons vier,” vult Ibtissam aan. In een nieuw boek: “Denk je, werk je,” zegt Jan-Willem en Ibtissam vult 

aan: “Over hoe je het kan gebruiken.”  En: “Hoe we onszelf een beetje kunnen aanpassen.” Ibtissam 

verduidelijkt: “We gaan dat elke week gebruiken.” *Een nieuw boek. En vele vormen van onszelf] 

Evolutie betekent terugkijken op wat we eerder bespraken. Filmpjes en hun reacties, verhalen 

hebben hun wortels in eerdere hersenspinsels. “Dat wij naar een filmpje gaan kijken. En wij moeten 

daar reactie op geven. (…) grappige filmpjes,” zo vat Jan-Willem samen. “Nee,” verbetert Ibtissam, “’t 

Is van vorige week!” Jan-Willem verbetert: “Van vorige keer, wat we gedaan hebben.” We gaan nog 

dieper in op wat onderzocht wordt en waar we ons als onderzoekers mee bezig houden. Luc begint: 

“Over de boeken,” waarop Ibtissam aanvult: “Ook met ons.” En “Je wil weten wat creatief is.” Jan-

Willem vult aan: “Wij moeten zoeken wat creatief zijn is, precies wat lopen en zo. En iets anders doen, 

tekenen en zo, iets zelf bedenken. Fantasietekenen.” Ibtissam beaamt: “Knutselen.” De belangrijke 

andere pijler wordt aangereikt door Jan-Willem: “Over ons. Ons haar, ons mannetje! Onze travestiet.” 

We hebben een nieuw boek waarin we onszelf voorstellen. Meer en meer komen we op de parallelle 

lijn tussen creativiteit en zelfexpressie. Jan-Willem zegt: “We hebben iets bedacht. (…). Inspiratie.” 

[Derde stilstand in beweging] 

 

Aan de hand van foto’s proberen we de moeilijke concepten creativiteit en zelfexpressie al doende te 

vatten. Photovoice, een fototoestel met een missie. Nele vertelt: “Het gaat bijna letterlijk over jullie 

oog. Niet jullie oog, maar wat jullie zien met jullie oog en wat jullie belangrijk vinden.” Groot 

enthousiasme bij de leerlingen, voor het technische aspect en voor de andere mogelijkheden, het 

vastleggen van wat de wereld brengt. Een manier wordt bedacht en gevonden waarop we het helder 

kunnen verwoorden. Luc tekent een camera, Ibtissam dicteert Nele. “Ik weet het al. Ibtissam, uw 

fototoestel niet vergeten. Niet zomaar foto’s, (maar) over uzelf en over iemand anders.” Luc dicteert: 

“We moesten foto’s trekken,  (denkt hard na) ‘k weet het eigenlijk al niet meer…” Twee dingen, 

antwoordt Nele: “1. Jezelf.” Luc: “Ok, da’s wel een leuke, tsjak, hup…” (doet alsof hij een foto van 

zichzelf trekt). “En dan, iets speciaals.” Ibtissam vult aan: “Iets mooi, iets  leuk, een idee voor in uw 

boek.” Jan-Willem maakte een creatieve voorstelling van de opdracht. “Creatief hoe wordt dat 

geschreven?” Nele spelt het voor hem. “Creatief, ‘k wist dat het zo iets was.” Hij vertelt: “Uw naam, 

ons alle vier en een kodak.” Die heeft hij getekend. “Dat moet uw sjaal voorstellen, ‘k ging eerst een 

decolleté van maken, maar ‘k heb er maar een sjaal van gemaakt.” Geschater in onze groep. *Derde 

stilstand in beweging] 

 

Spannende momenten. Nadat de fototoestelletjes zijn uitgedeeld hebben de leerlingen twee weken 

ter beschikking om foto’s te trekken “van uzelf” en “iets moois, iets leuk, een idee voor in uw boek.” 

Wanneer we de opdracht tussentijds bespreken, valt me het enthousiasme van de leerlingen op. 

Daarnaast boren we ook onze planningsvaardigheden aan en maken een schema als 

geheugensteuntje. Ibtissam en Luc vertellen in het midden van hun fotoweek wat ze al ontdekt 

hebben. “Eentje van m’n hond,” heeft Luc intussen getrokken en Ibtissam heeft er “al wat meer 

getrokken.” Het fototoestel is een oproep tot eigenzinnigheid, het is de bundeling van creativiteit, 
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zelfexpressie en het krijgen van een eigen stem: “Jij bent diegene met het fototoestel, dus jij bent de 

enige die beslist welke foto’s dat je trekt en dat gaat over de dingen die jij mooi vindt. Of dingen die 

voor jou belangrijk zijn,” vertelt Nele. Luc vat samen: “Gewoon foto’s trekken wat je graag ziet, waar 

je van houdt, wat er belangrijk is en euh, dan moet je daar foto’s van trekken en dat. Zo veel mogelijk, 

dat die vol is.”  Er ontstaan ideeën. Luc: “Ja, of mij en Véro. Ik en m’n lief misschien. (…) Als ik thuis 

kom, ga ik foto’s trekken van mijn kamer. Want er hangen daar ook dingen bij van AA Gent.” Ibtissam 

wijst: “Ik ga dat trekken.” (een mooie wandtekening bij juffrouw Y. in de klas). Thuis werd de opdracht 

enthousiast onthaald: “Dat was leuk.” Samen maken we een schema, we tellen hoeveel foto’s, 

gedeeld door het aantal dagen, maken een planning, nummeren… De leerlingen kiezen materialen 

om hun kaartje mee te versieren. Ibtissam: “Kijk, dat schrijft beter met stylo.” Ze versiert met 

pastelkrijt en werkt af met een tekening op een post-itje, die we opkleven. Luc bedenkt wanneer hij 

foto’s kan nemen: “In het weekend, dan moet ik gaan werken, allé, helpen met m’n vrienden. Ze 

werken daar met stof en dat. (…) Op 20 maart ga ik misschien nog naar de voetbal, in m’n eentje, dus. 

(…). Maar zondag kan ik niet, dan ben ik weg van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.” Nele beaamt: 

“Je doet het gewoon mee bij de dingen die je normaal doet.” *Le quatrième moment suprême de la 

créativité] 

 

Een onderzoek naar Zeven-weeënboeken wil een sterke verbinding maken met het echte leven. 

Gewapend met onze munitie voor de dag: het fototoestel, gaan we op weg naar het depot: de HEMA, 

verborgen in het Zuiderse winkelwalhalla van de Gentse binnenstad. Deze avonturentocht verloopt 

echter niet zonder hindernissen en we beleven een weg vol heerlijke ontdekkingen en onverwachte 

wendingen! De vrolijke musketiers laten het echter niet aan hun harten komen. Waar een wil is, is een 

weg. En… een koek! *Het relaas van onze avonturentocht in Gent] 

 

De opdracht wordt uitgebreid besproken. De leerlingen focussen zowel op het technische, 

organisatorische aspect als een kunstzinnige, expressieve insteek. Cirkelend leren kent een 

hoogtepunt als onze bijdragen in het onderzoeksdagboek in groep worden samen gelegd.  

 

Hoe heeft iedereen de opdracht ervaren? Jan-Willem vertelt: “Een hele tijd gaan wachten tot uw 

foto’s zijn getrokken.” Luc beaamt: “Ja, ik vond het ook wel leuk.” Lastig of niet? “Dat viel wel mee,” 

klinkt het in koor. Ibtissam vertelt dat ze het nog nooit had moeten doen. Werden er dingen ontdekt: 

“Bij Kruidvat krijg je de foto’s vroeger maar bij de HEMA heb je dat alleen maar de zaterdag of zo.” 

Jan-Willem vertelt: “Wat we ontdekt hebben? (…). Dingen dat we nog nooit gedaan hebben, zoals 

figuurtjes en graffitidingskes en zo. En dat je daar niet op let. Dat was leuk.” Luc beaamt: “Ik vond het 

niet lastig.” En Ibtissam: “Wij hebben geleerd, hoe moeten wij dat doen. (…). En we zijn ook naar 

boven geweest. En de HEMA is sneller dan het Kruidvat.” Heeft ze iets bijgeleerd: “Ja, eigenlijk wel.” 

Een beter antwoord op de vraag wat creatief is: “Mhm, ja.”  

 

De nabespreking, uitblazen in de klas. Jan-Willem vertelt: “We hebben veel gedaan hé? Maar, gaat 

dat vol zijn? Gans vol?” De pagina’s in het boek worden bekeken. Luc: “Werk jij daar ook in, 

juffrouw?” en Ibtissam: “Heb jij dat erin gedaan?” De leerlingen pluizen de nieuwigheden uit. Ibtissam 

vraagt: “Heb je daar iets op geschreven?” Jan-Willem neemt een klein briefje uit een theezakje: 

“Welkom. Piep gerust even in het zakje binnen.” Nele vertelt: “Dat is het zakje thee. En dan zit er 

ook… Da’s een bladwijzer precies hé?” De leerlingen lachen. Jan-Willem leest: “Een onderzoek. Dat 

gaat met een hogere maag…” Luc vraagt: “Hongerig? Onverstoorbaar vervolgt Jan-Willem: “Een 
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onderzoek, dat gaat niet met een hogere maag?” Luc zegt, zekerder: “Hongerige.” Dus wordt 

besloten: “Dat gaat niet met een hongerige maag of dorstige kelen. Een ode aan de kunst van het 

bijkletsen.” Nele legt uit: “Koffiekletsen, bijkletsen.” Jan-Willem besluit: “Wat hebben we geleerd? 

Jan-Willem is de koekjeskampioen (gegrinnik). Ibtissam is de zorgzame gastvrouw.” Ibtissam 

glimlacht. “Luc is een attente tafelheer.” Luc lacht. “…en Nele de leverancier!” We lachen. Jan-Willem: 

“Ober, koekjes!” (…) Later zegt Jan-Willem: “Ik ben de koekjeskampioen. Alle koekjes zijn voor mij!” 

Ibtissam en Luc denken mee wat we nog nodig hebben, Ibtissam: “Foto’s…” en Luc: “Onze hoofden…” 

en verder bladerend, Luc: “Ah, hier die tekst. (…) Sterren, dromen, mensen. Ibtissam, in… in… Nisserin, 

of hoe is dat hier? Wat is dat Ne, wat wil dat zeggen, Ne?” Ook Jan-Willem wil weten: “Ja, wat is dat, 

Ne?” Ibtissam vertelt: “Nele, maar dat is nog niet af.” Jan-Willem: “Ah, dat moet een tekstje zijn?” 

Nele vraagt intussen “Herinner je u?” Waarop Ibtissam “Ja.” En Jan-Willem waardeert: “Wel, da’s 

echt schoon.” Daar ontdekken we al: “Spreekkoor, en da’s ook van mij, voetbal.” Luc waardeert: 

“Mooi!” *Het relaas van onze avonturentocht in Gent] 

 

Een mooie illustratie van de voortdurende groei en beweging in ons onderzoek is het zélf ontdekken 

van eigen talenten. Voortborduren op eerder creatief talent. Jan-Willem ontdekt zijn talent voor 

spreekkoor (zie ook verder). “Mamasaki, mamasaki, mamasaki.” Ibtissam en Nele verbeteren: 

“Nagasaki Nagasaki.” Jan-Willem vervolgt: “Pipi kaka pipi kaka pipi kaka pipi kaka…” “Titicaca!” 

roept Ibtissam verstoord. Maar de ritmes van Jan-Willem zijn natuurlijk doelbewust: “Ik heb dat nog 

gekunnen ze, pipi kaka pipi kaka…” Nele en Ibtissam wagen pogingen: “Titi!” En Luc concludeert: 

“Jan-Willem, jij kan zagen ze! Ja, hallo!” “Titicaca en ’t is ook Nagasaki.”  Jan-Willem vertelt 

enthousiast: “Ik zou dat nog kunnen ze, zo’n koor doen! Ik zou dat nog kunnen ze, juf?” Nele beaamt: 

“Ja, da’s waar.” Hij denkt na “Hé, maar als je moet zingen, is dat één groot particulier of zo?” Nele 

vraagt: “Particulier? Ah, partituur?” Jan-Willem: “Ja, is dat zo één grote partituur? Met nummertjes 

op bij wat je moet zeggen of zo?” Nele vertelt over het spreekkoor dat zij ooit zong: “Neen, dat zijn 

ook allemaal blaren hé? Neen, dat zijn ritmes die daarop staan. Je hebt langer en korter en sneller.” 

Jan-Willem vraagt geïnteresseerd: ”En die woordjes staan er al op?” *Het relaas van onze 

avonturentocht in Gent] 

Het is mooi om te zien hoe de leerlingen groeien in hun rol als medeonderzoekers. Hun stem binnen 

de groep wordt luider. Er ontstaat vertrouwen. Handelingen worden bewuster en krachtiger.  

 

Tijdens onze voorlaatste bijeenkomst neemt Jan-Willem het woord en vat het samen: “Wat hebben 

we geleerd vandaag? 1. Wij moeten een achtergrond maken. 2. Wij maken de verf wat groener. 3. De 

namen moeten erbij zijn. En 4. We moeten er goed uit zien voor vandaag. En zien we er goed uit? 

Natuurlijk! Kijkt u maar eens naar uzelf! U ziet er stralend uit.” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

Leiding geven en nemen: Ibtissam vertelt Nele: “Wij hebben één ding nodig. Raad een keer.” Nele 

vraagt: “Het enige ding dat we nodig hebben?” Waarop Ibtissam: “Ja.” Nele overloopt opties: “Het 

boek?” Ibitssam lacht: “Nee, nee, nee…” Het is duidelijk dat ze benieuwd afwacht of Nele het zal 

raden. Waarop Nele een nieuwe poging waagt “De cake?” Ibtissam verklapt: “De potjes!” We lachen. 

[Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Ibtissam beëindigt haar verhaal: “Nog vragen?” Ze kijkt ons groepje rond. *Een creatief huisje voor de 

foto’s+ 
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Groei betekent ook meer ruimte voor zelfexpressie, iemands eigen kleur, het kennen van elkaars 

eigen-aardigheden. Ibtissam vertelt: “En dat (foto 3) dat vind ik mooi, want dat is in ’t paars. (lacht).” 

Waarop Luc haar goed kent: “Als er maar paars opstaat!” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

Ibtissam legt uit waarom ze een foto koos: “Ah! Want daar zitten veel kleuren in en dat is mooi 

gedaan.” Luc vertelt verder: “En er zit ook paars in!”  We glimlachen even naar elkaar. *Het einde van 

grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Ons boek groeit, het laatste onderzoeksmoment is aangebroken. De leerlingen maken spontaan een 

lus met vroeger en nemen afscheid, met de belofte dat ik na mijn analyse de ‘resultaten’ aan hen 

kom voorleggen. Luc: “Amai, hij is al dik geworden, die boek!” Jan-Willem zegt met een krassende 

piepstem: “Het leeg boek…” (een allusie op de boodschap van het onderzoeksdagboek). Waarop Nele 

enthousiast uitroept: “Ja! ’t Is niet meer zo leeg hé?” Jan-Willem beaamt: “Nee.” [Het einde van grote 

verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Luc vertelt: “We zijn terug, gaan weer verder. ’t Was eventjes reclame.” Nele lacht: “Pauze.” Luc geeft 

een hint: “Camera, je hebt niets gezien hé?” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Nele vertelt: “Da’s gek hé, ik heb totaal niet het gevoel dat het de laatste keer is”. Luc zegt: “Jammer 

dat het al de laatste keer is, juffrouw dat je komt.” Dat beaamt Nele. Luc vraagt nog eens voor de 

zekerheid: “En daarna kom je nooit meer?” Nele antwoordt: “Goh, nooit meer... Ik kom wel nog eens 

een keertje, als ik alles heb uitgetypt en als ik alles heb bekeken om te vragen …”  Ibissam weet dat ze 

alle opnames op cd zullen krijgen: “Op cd.” Nele beaamt: “Ja, om dat te geven aan jullie en om nog 

eens te vragen van kijk, dat heb ik geschreven over jullie, en dat heb ik geschreven over wat jullie 

zeiden, zijn jullie daar mee akkoord, want jullie onderzoeken mee. Maar ik kom zeker niet meer elke 

week.” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond+ 

 

2. Oog voor tegendraadse uitingen, een zoektocht naar agentschap. Wat 

nemen we mee aan eigenzinnigheid?  

Hoe kijken de leerlingen kritisch naar de bestaande praktijk? Tegendraadse geluiden over het werken 

in hun boek. Jan-Willem vertelt: “Nee, omdat we, als, in ’t begin, toen meester C. in het boek werkte, 

hij altijd zei: we gaan een nieuwjaarskaart maken, we gaan dat maken, we gaan dat maken 

(gebarend), maar ik wou dat niet, ik wou altijd in mijn boek werken en daar zelf iets over maken.” En 

verder: “Mijn eigen plan trekken, iets moois tekenen, of een stamboom maken. Niet zo van, ’t is uwen 

boek, jij moet naar mij luisteren, jij moet wat doen voor mij.” Ook Ibtissam stemt in: “Niet leuk (….) 

gewoon, allé, ik wil dat niet.” Er wordt verder gepolst: “Ja, de manier waarop. Meester C. is daarin 

gewoon, ik weet niet, anders.” “Ja,” beaamt ook Jan-Willem, “die is, hoe moet ik dat zeggen, die zegt 

altijd: “Stil zijn in de klas, niet veel praten” en als hij kwaad wordt, ik krijg daar soms zo echt veel 

stress van.” We denken na over regels en vrijheid. Nele vraagt: “En jullie, als ik het nu goed begrijp (…) 

vinden jullie leuk aan het boek dat er minder regels zijn, of dat er andere regels zijn?” Jan-Willem 

beaamt: “Er moeten minder regels zijn.” We gaan op zoek. Het is ook wel leuk als iemand je helpt in 

het zoeken wat je kan doen. “Ik vind meester C. ook wel strenger dan de meeste leerkrachten. ’t Is een 

goeie meester, maar hij kan echt wel streng zijn. Als je wat verkeerd doet, hij komt direct zo…” 

Ibtissam vult aan: “Hij is niet lief zoals gewone leerkrachten.” Dat beaamt Jan-Willem. Ibtissam 
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vertelt verder: “Hij is gewoon, ik weet het niet, ik begrijp hem niet.” Jan-Willem: “Hij is anders, heel 

anders.” Nele besluit: “Je merkt dat dit een beetje vreemd is, omdat die boeken ook helemaal anders 

zijn. Maar anders anders dan meester C. anders. Heb ik het zo goed samengevat?” Er wordt gelachen 

met ‘anders-anders’. De leerlingen gaan akkoord. [De eerste halte] 

 

Leerlingen denken kritisch na en stellen dingen in vraag. Het leren op school komt ter sprake. Het 

boek wordt een eyeopener.“Hier op school vind ik dat écht saai,”  zegt Jan-Willem. Ibtissam beaamt: 

“Maar hier, wij leren echt niets.” Zo zegt Ibtissam: “En ons boek, ook altijd via iemand.” Jan-Willem 

legt uit: “we leren echt niets! Kijk, die andere, die andere kinderen op gewone scholen, die leren 

Frans, Nederlands, Duits…” Ibtissam zegt: “Engels.” Jan-Willem: “Engels, alles… Wat krijgen wij hier? 

Een beetje rekenen, oefeningen…” Ibtissam: “Houtbewerking…” Jan-Willem: “En dat is ‘t. En 

Nederlands.” Ibtissam vertelt: “Ik zou nog veel meer willen leren.” En Jan-Willem besluit: “Ik moet 

geen Nederlands leren, want ik ben een Belg.” Zou hiervoor een plaats kunnen zijn in het boek? De 

leerlingen denken van wel. “Dat zijn eigenlijk wel dingen die je in je boek zou kunnen doen hé. Dat je 

via uw boek zegt van, ah, ik wil graag Engels leren (…) kijk, dat zou ik graag willen doen en dat zij 

(leerkrachten op school) u daar dan bij helpen om daar samen aan te leren.” De leerlingen denken 

hierover na. [De eerste halte] 

 

Die tegendraadse geluiden worden bestendigd. Over agentschap en verantwoordelijkheid. Het 

praten en werken over het boek brengt enkele terugkerende spanningsvelden in kaart rond wat ze 

willen leren, hoe ze willen leren... De drie medeonderzoekers nemen echt een positie in en ‘voor-de-

hand-liggende’, ‘vanzelfsprekende’ structuren, verhoudingen en systemen worden in vraag gesteld 

op basis van hun concrete ervaringen. Zij hebben niet alleen een duidelijke invulling van hoe het 

volgens hen niet moet, maar ook constructieve ideeën en voorstellen naar wat er wel kan.   

 

Jan-Willem vertelt: “Maar als je dan bijvoorbeeld iets wil doen en je wil dat écht doen en je kan je niet 

laten dwingen, ah ja, en je mocht niet, dan doe ik het toch…” Nele vervolgt: “Ah, wat ik ook geleerd 

heb over de boeken, is dat jullie het heel belangrijk vinden om zelf te kiezen wat dat jullie daarin 

doen. Als er teveel regels zijn, dan vind je het niet leuk. Als er te weinig zijn, is het soms ook moeilijk 

hé?” Daar gaan de leerlingen mee akkoord. Ibtissam vertelt: “Een plan (hebben), samenwerken.” 

Want we zijn het er over eens: “Als je niet samenwerkt, dan krijg je een juffrouw die zegt wat je moet 

doen en dat wil je niet.” Creativiteit kent soms eigen regels, om zichzelf te beschermen. Jan-Willem is 

enthousiast: “Ah, ik ken nog één regel. (…) Niet krabbelen in het boek.” Ibtissam vult aan: “Niet 

scheuren… en…” Jan-Willem: “Geen vuile manieren.” We staan hier even bij stil, is dat een regel? 

Regel is dat er geen taboe is, wat betekent taboe? “Dingen waarover niet gesproken wordt, vaak 

moeilijke dingen om te zeggen, zoals ‘vuile manieren’ vroeger.” We dromen weg: meer materiaal, een 

grote kast waar je altijd naartoe mag. Jan-Willem: “Ja! Uw eigen kast, met uw eigen boek, uw 

eigen…” Ibtissam zegt: “Ja!” Kritische geluiden: “En ons boek, ook altijd via iemand.” Nele ontdekt: 

“Da’s een heel goed punt (…) allé, met woorden zeggen we: ’t is uw boek, met ons gedrag zeggen we 

eigenlijk: ’t is uw boek niet. (…) Je hebt daarin groot gelijk, ’t is uw boek, maar da’s ergens iets bizars 

hé, ’t is uw boek, maar toch kan je er niet aan.” We zoeken verder, naar een oplossing. “Als je echt 

een onderzoeker bent, heb je ook de macht om daar iets aan te doen.” Het onderzoek brengt ook 

andere geluiden mee. “Of kan zeggen van, ah, ik wil eventueel een keer iets vragen aan mijn vrienden 

en ik kan dat verzamelen en ik kan daar ook iets van vertellen.” Jan-Willem vraagt: “Vind jij dat goed, 

als wij zogezegd… Je wil dat wij die boeken nog mee willen. Zouden wij daar mogen op schrijven, wat 
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zij (thuis/vrienden) vinden van ons boek. En dat ik dan opgeschreven heb, wat zij goed vinden van het 

boek en dat we dan, ik dat… prrt, erop plak?” Dit wordt enthousiast door de anderen onthaald. “Maar 

stel dat je daarover praat en je hoort interessante dingen, dan neem je die ook maar mee hé, dan 

vertel je die ook maar.” *De eerste halte] 

 

Jan-Willem: “En als ik iets graag wil doen en ze zeggen mij dat het niet mag, dan doe ik het toch.” Dus 

eigenlijk is een belangrijk element van de boeken dat je vrij bent. Of, zoals Jan-Willem het zegt: “Trek 

uw plan met de boeken.” Waarmee hij bedoelt: “Ja, dat je je eigen werk mag doen.” Dat is leuk, 

omdat: “Dan kan je zelf,” zegt Ibtissam… “Mee nadenken, da’s het leuke,” vult Jan-Willem aan. Luc 

vindt: “Bij meester C. mogen we meestal niet zuchten of niets. Heel streng is ie. Maar ik luister daar 

gewoon niet naar, ikke. (…). Het leukste ervan is, is gewoon dat we zelf mogen kiezen wat we willen 

doen.” Waarop Ibtissam heel mooi nuanceert en verder bouwt op eerdere conclusies: “Voorbeeld, als 

iemand u helpt, wel. Maar niet van, jij moet dat doen of dat doen, nee, is niet zo leuk.” Nele vraagt: 

“Als iemand je helpt, ben jij nog steeds diegene die beslist wat er gaat gebeuren?” Het antwoord is 

eenduidig: “Ja.” Eigen aan het boek, de honger naar het leren. Nele zegt, ik leerde bij: “Jullie willen 

echt veel dingen leren hé.” Jan-Willem zegt over de boeken, “Ja, ‘k denk van wel. Omdat je zelf mag 

kiezen.” Ibtissam vertelt ook: “Dat was over de boeken, allé, dat zijn onze boeken, maar we krijgen 

dat niet zomaar. We moeten dat altijd via iemand vragen.” Jan-Willem vindt dat: “Beetje, beetje, 

vervelend.” Luc, iets minder: “Nee, ik vind dat geen probleem.” Belangrijk is, dat je er toegang tot 

hebt. Kritische onderzoekers hebben ook macht om dingen zelf te bedenken of herdenken. Hoe ziet 

een ideale klas er dan uit? “Op de deur kloppen?” (geschater). En dan? Wat is een ideale klas voor 

jullie? vraagt Nele. Luc zegt: “Deze. Omdat het hier een beetje kleiner is, makkelijker. En we moeten 

niet zo ver lopen en dat.” En wat er in deze klas gebeurt? “Feestje bouwen in de klas.” Feestje 

bouwen, dus vrijheid? “Ja.” Nele zegt: “Jan-Willem zou de hele tijd dansen.” Jezelf kunnen zijn, dus? 

“Ja.” En dan, Jan-Willem: “Dit is een leuke klas.” Luc beaamt: “Hier kunnen we lachen en dat 

allemaal.” En Jan-Willem vult aan: “Ja! Dat je nog een beetje mag kiezen.” Nele: “Dat je je kop op de 

bank mag leggen als je wil?” De leerlingen zijn enthousiast: “Ja en dat de juffrouw dat ook doet.” Zegt 

Jan-Willem. En Luc vult aan: “En wippen op de stoelen.” Jan-Willem heeft een kritische bemerking: 

“Maar ik heb dat al gehoord, juffrouw. Ik vind dat niet meer interessant, als ik twee keer iets hoor, ik 

vind dat soms teveel, als ik twee keer iets moet kijken.” Dat kan wel kloppen, maar de anderen vinden 

ook: “Dan zou je geen kans meer hebben om daar nog iets over te zeggen.” *Derde stilstand in 

beweging] 

 

Leerlingen zijn verdeeld én eigenzinnig. Dit hebben ze in zich, maar dit groeit verder tijdens ons 

onderzoek. Ik merk dat kritieken gefundeerd zijn. De leerlingen wikken en wegen. De laatste 

bijeenkomst brengt volgende genuanceerde evaluatie van “juffrouw Y.”. Ibtissam begint: “Ja, een 

beetje.” Jan-Willem valt haar bij: “Da’s tof. Ze kan soms een keer lastig doen, hé juffrouw Y.?” Dat 

beaamt Ibtissam: “Ja.” Nele wil weten: “Ja? En waarom?” We moeten lachen. Jan-Willem denkt na: 

“Awel…” Waarop Luc ook op het belang van de ‘bezetting’ wijst: “Vooral als Jeroen in onze klas zit…” 

Jan-Willem illustreert met een voorbeeld: “De… de … ik en Luc, de eerste twee weken, waren de 

vuilbakken altijd slecht!” Luc valt bij: “We moeten rondgaan in alle klassen en dan de vuilbakken 

legen.” Nele polst: “Niet zo’n leuk werkje?” Dat beaamt Jan-Willem: “Ja, en ‘k vond dat zo lollig, van 

juffrouw Y. zo onder de voeten te krijgen zo, (doet na) je moet uw vuilbakken goed doen! Doet…”  Luc 

zegt dat het nog altijd niet goed is nu, Jan-Willem zegt: “Soms, niet altijd. Nee.” Nele ontdekt met een 

twinkeling: “Maar jullie weten eigenlijk wel hoe dat het zou moeten zijn, je hebt daar gewoon niet 
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zoveel zin in?” Zo is dat. Jan-Willem zegt: “Ja, doe ’t maar zelf de volgende keer.” Ibtissam probeert 

dit dubbelzinnige gevoel te plaatsen: “Gewoon, ze is soms gewoon anders…” Luc zegt waar het op 

staat: “Dat ze zaagt.” Dat lijkt de nagel op de kop. “Ja, ze zaagt. Ja, ze zaagt zoveel. Ze is gewoon 

anders. Soms is ze echt goed,” aldus een genuanceerde inschatting van Ibtissam. “Soms is ze echt 

goed. Maar soms niet.” Luc zegt nog eens: “Ik vind het ook dat ze zaagt en al.” Nele gaat de kritische 

onderzoekstoer op. “Ah ja, ja ja. Maar wat is zagen voor jullie? Eigenlijk iemand die veel keer 

hetzelfde zegt?” Luc: “Zeuren.” Jan-Willem beaamt: “Ja,” en Ibtissam, “Ja, da’s zagen.”  Nele polst: 

“Dus, als ik zeg, “ruim een keer op”, dan zaag ik ook?” De leerlingen verduidelijken. Ibtissam: “Nee, 

als jij dat ene keer zegt…” en Jan-Willem: “Nee nee nee, als je dat….” Ibtissam vat samen: “Juffrouw, 

als jij dat één keer zegt, da’s niet zagen, maar als je dat blijft zeggen… da’s zagen.” We lachen. *Het 

einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Een zoektocht naar agentschap, is evenzeer een concrete stempel op het onderzoeksdagboek 

drukken. Het creatieve valt niet los te koppelen van het expressieve. Ook dit proces zelf wil oproepen 

tot verantwoordelijkheid en bewustzijn. Dit onderzoek staat niet los van het echte leven, het 

faciliteren en bewustmaken van mogelijkheden (Freire, 1998).  

 

Ibtissam werkt in ons onderzoeksdagboek: “Da’s gedaan. Kijk! Juffrouw.” Het onderzoeksdagboek 

krijgt verder vorm. Nele vraagt: “Welke kleur? Verven of tekenen of …” Jan-Willem zoekt een 

creatieve oplossing: “Allebei!” Ibtissam valt hem bij: “Ja.” Daarna aarzelt ze: “Ja, allebei…” Nele 

vraagt: “Wat is jouw voorkeur, Ibtissam, wat zou jij het liefst doen?” Waarop een beslissing wordt 

genomen: “Sschilderen!” Nele zegt: “Ok, kies maar een kleur. Je weet hoe dat gaat.” Waarop 

Ibtissam: “‘k Ga paars kiezen. (lacht).” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

3. Het brugverhaal als inleiding op het vervolg van deze analyse.  

Dit verhaal, gebaseerd op een gesprek met Jan-Willem, wil ik als brugverhaal inzetten. Het verenigt 

alle elementen die hier aan bod zullen komen. Het stoomt u klaar voor de rest van deze analyse. Er is 

oog voor onthaal, het proces en de inhoudelijke thematiek van de Zeven-weeënboeken. Jan-Willem 

beschrijft het proces waardoor hij zijn boek eigen maakt en maakt de verbinding met ons 

onderzoeksdagboek. Er is aandacht voor zichzelf, zijn netwerk, de cirkel waaruit hij leert. Er is een 

veelzijdigheid en openheid aan onderwerpen. Er is een creativiteit, een gedrevenheid en grote 

leergierigheid. Er zijn sterke elementen terug te vinden van agentschap, met een evenwicht tussen 

mijn gesprekspartner en ikzelf. Het terugkijken op het proces brengt heel veel naar boven, soms ook 

nog andere dingen dan het gesprek op het moment zelf. De tijd is een krachtig instrument, het zijn-

tussen krijgt krachtig gestalte (Deleuze & Guattari, 1987 in Goodley, 2007; 1987, in Kuppers, 2009). 

De rest laat ik hem zelf vertellen.  

 

We starten met een tasje koffie en een stukje cake. Jan-Willem wil weten: “‘k Ga een keer kijken hoe 

dat wordt gemaakt. Tarwebloem, bloemsuiker, eieren, samengestelde boter…” Nadien biedt hij aan: 

“Pak maar.” Nele antwoordt: “Och! Hoe galant, van u!” We lachen. Jan-Willem is nieuwsgierig: 

“Waar is ons boek?” Als Nele het tevoorschijn tovert, zegt hij: ”Ah! Mag ik een keer? Ah! Want ik wil 

daar nog een keer in voortdoen ze.” Later kijken we zijn boek in. Hij vraagt: “Van in ’t begin?” Jan-

Willem vertelt: “Mijn naam. Een boom hé, een stamboom, ik heb dat een keer gezegd… (…) mijn 
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hobby’s. Wat ik graag kijk op tv. Wat ik graag zie. En… ‘k Leer daar soms wel dingen uit.  (…) In ’t 

begin was dat wel raar… (Nele knikt). Zo’n leeg boek.” Nele beaamt: “Een beetje zoals met ons 

onderzoeksboek.” Jan-Willem antwoordt: “Mhm. Want we wisten nog niet echt wat we daarin 

moesten doen. En dan moest dat soms nog een keer herhaald worden maar op den duur, als je dat 

zo’n paar keer doet, dan wordt dat…“ Nele vult aan: “Ja. Dat wordt zo iets van uzelf?” Jan-Willem 

knikt overtuigd. We gaan verder. Muziek is zo belangrijk: “Kun jij je een leven voorstellen zonder 

muziek?” Hij schudt van nee. “Zou moeilijk zijn hé?” We bladeren verder. “Leven, staat er ook in, Jan-

Willem. Schone dingen hé, dat jij schrijft?” Jan-Willem beaamt: “Ja.” Nele vraagt: “Vind je dat zelf 

ook?” Waarop het antwoord luidt: “Ja.” We lachen. Over de eerste kennismaking, toen we Mooi en 

Meedogenloos opzochten en leerden dat wiskunde leuk kan zijn. “Kijk en we hebben al een klein 

figuurtje van ons huisjes.” Nele vraagt: “Die huisjes… Waarover gingen die huisjes?” Jan-Willem 

vertelt: “Over euhm, hoe dat dat ging. En C. had dat door en ze wist dat. Die kon dat.” Waarop Nele: 

“Ja. Maar… nu weet ik nog altijd niet waarover dat je iets aan ’t zeggen bent. Over hoe dat dat ging. 

Wat bedoel je daar mee?” Jan-Willem vertelt dat hij naderhand “Over… wij wouden dat proberen, die 

huisjes. Omdat dat wijs was. (…). In één keer.” Nele: “En dat was een stukje wiskunde eigenlijk hé?” 

Jan-Willem verduidelijkt: “En dat was van C. ja, amai, die kon dat onmiddellijk.” We kleven het losse 

briefje vast. “D’accord, monsieur Pepels?” waarop Jan-Willem: “C’est très bien. (…) Jij mag dat,” 

antwoordt. We bladeren verder. Jan-Willem toont: “Dat zijn bloemen, dat.” Hij doet voor hoe hij de 

kringetjes trok en legt uit: “Over bloemen. Dat wil zeggen, euhm. Een bloem bloeit, maar mijn bloed 

stroomt.” Nele vraagt: “Heb je dat zelf bedacht?” Het antwoord is ja. We besluiten: “Dus eigenlijk, als 

je zo in uw boek werkt, dan kun je ook wel, allé, zo van die dingen doen zoals poëzie en tekeningen 

en, dingen die je misschien anders in de klas niet zo makkelijk zou doen.” Jan-Willem knikt 

enthousiast. We lachen. Nele steekt haar duimen op. “Ok.” Een foto van een dame in herfsttenue. 

“Dat vond ik mooi die foto. En ik heb dan daar een boom bijgedaan, hier. En een paar blaadjes. Dat 

moet de herfst, dat moet de herfst voorstellen.” Nele is enthousiast: “Dat is ECHT leuk. Die blaadjes 

zijn echt leuk, tof dat je daaraan denkt.” Jan-Willem:” Ja. En da’s de lente (de andere kant).” Dezelfde 

kleuren van de boom zitten in de blaadjes. Jan-Willem vertelt: “Dat heb ik deze lente gedaan, eu, deze 

herfst heb ik dat gedaan.” “Amai. Dat is geïnspireerd op de herfst?” vraagt Nele. “Ja.” Wat maakt iets 

leuk en wat niet? Jan-Willem vertelt wat leuk is. We komen op een quasilege pagina bij een opdracht 

met veel potentieel. Nele polst: “Maar, dat zou wel leuk zijn als je daar iets mooi van maakte? Want, 

dat (de herfstpagina) zou ook niet interessant zijn als er daar niets stond, hé? (…) Een tekening of 

poëzie of als je nu eens zelf een kerstkaart moogt bedenken, da’s toch echt wel tof? (…) Stel u voor 

dat je zo’n tekenaar bent en dat je zo uw kaarten moogt verkopen. En de mensen: ik wil de nieuwe 

van Jan-Willem Pepels.” Jan-Willem moet lachen. “Ja, da’s misschien wel waar.” Hier komt ook het 

element tegendraads naar boven: “Als ze me zeggen wat ik moet doen, wil ik het niet.” Actualiteit, de 

week van de groenten en fruit, met als kers op de taart: ‘veggiedag’. “Een appel! Ik heb een 

binnenkant van een appel gedaan.” Een plaats voor originele ideeën in het boek. Ook een oproep tot 

het denken in cirkels, het terugkeren, verder werken en afwerken: “ Oei, oei, oei. Groot drama. 

Waarom, een drama?” vraagt Nele als Jan-Willem kreunt en zijn hoofd neerlegt.  “Daar heb ik nooit 

aan voort gedaan.” Nele vraagt: “En je vindt dat jammer?” Ja, Jan-Willem vindt dat jammer. Maar 

verder doen, afwerken kan toch: “Je kunt dat wel nog een keer doen?” Het idee: “’k Had graag van 

iedereen in de klas een foto, een vriendenfoto.” (Hij tekende een groot huis met in de ramen plaats 

voor foto’s). “Maar euhm, ik had gevraagd. Maar, ik had gedacht dat het niet echt zou mogen van de 

leerlingen.” Een volgende tekening, nauw aan het hart van Jan-Willem: “De draak vliegt. (…) Da’s een 

draak. En da’s een boom. En die draak vliegt tegen de boom. De draak vliegt.” Samen denken we 
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verder: “Da’s wel schoon… (bedachtzaam). Eigenlijk zie je dat wel dat dat een draak is, en de boom 

hangt aan de rots (Jan-Willem: “Ja.”). En da’s zoals een dal  (Jan-Willem: “Ja.”). En je hebt daar een 

kader rond getrokken.” Jan-Willem besluit: “Ja. Schoon hé? (…) En ik vond dat mooi. En ik heb dat, ja, 

bedacht. Dat was euhm. We zijn zo een keer, ‘k heb dat, naar een schaduwtoneel geweest zo, met zo 

een meneer, met popjes zo. (…) Ja, ja en dat was met kleurtjes erin zo. Dat was schoon. En ik heb dat 

dan nagedaan.” Het interviewen, een interactieve opdracht. Jan-Willem legt uit: “We hebben dat 

gehad over die interviews. Da’s van dat nog. We hebben dat gefilmd. (…). We kropen eigenlijk in de 

huid van zo’n voetballer. (…) De prijzen! De prijzen! De kostprijs voor euh, een zitplaats. (…) euh, dat 

was een, euh, wat heb ik vandaag, al die rare kuren dat ik heb, euhm, dat was van ’t interviewen, 

toen moest jij (Nele) een foto van ons hebben. Ik vind dat eigenlijk wel cool, dat die foto zo schuin, zo. 

’t Lijkt wel een communieprentje!“ We moeten lachen.  We lezen wat er nog staat. “Binnenkort krijgt 

Jan-Willem zijn hoofdletters. Maar nu mag hij ze al gebruiken.” We schateren. Leest u even mee, de 

volgende conversatie:  

 

 David Beckham, vind je dat een leuke voetballer? Ja. Waarom? Dat is een goede 

speler 

 Hallo, David Beckham, mag ik een paar vragen stellen?  

 Goed, alles goed, alles gaat goed?  

 
Jan-Willem schreeuwt plots: “Ooooh! Ik weet van wat dat is, toen zaten we in de computerklas!” 

 Het schijnt dat gij verloren hebt tegen KAA Gent.  

 Wat vind jij van Gent?  

 Het schijnt dat jij kan zagen tijdens het voetbal. (Nele schatert). 

 Schop jij tijdens het voetbal? 

 
Jan-Willem besluit: “Je kunt er nog mee lachen hé als je dat een keer hoort?” Nele lacht: “Ja. Grappig 

hé? Dat brengt een heleboel herinneringen boven. Dat zijn leuke vragen.” *bewerking van ‘Tussen 

vreemde en vertrouwde stemmen’+ 
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V.   

“Künstler haben das Recht, bescheiden, und die Pflicht, eitel zu sein.” 

(Karl Kraus) 

Over Creativiteit. 

 

Creativiteit is een prachtig concept, veelzijdig, eigenzinnig, uniek en ongrijpbaar. Het krijgt 

meervoudig vorm in dit onderzoek en kent een bloedverwantschap met cirkelend leren en de 

praktijk van de Zeven-weeënboeken. Creativiteit is een act, een handeling op zichzelf, iets wat je 

afleest uit wat mensen doen. Daarnaast is creativiteit een open vraag, een uitnodiging, een 

illustratie, een reflectie. De leerlingen en ikzelf gaan meervoudig op zoek. We leggen samen een 

onderzoeksdagboek aan, we bestuderen creativiteit in en als handeling. Daarnaast denken we 

samen, overleggen, zoeken. Er vallen stiltes en inzichten. De verbinding met (zelf)expressie is nooit 

ver weg. Een overzicht in vijf delen.  

 

1. Cirkelend leren is de basis waarop alles steunt, een voorwaarde om van 

echte, volle creativiteit te kunnen spreken. Het loopt doorheen het hele 

onderzoeksverhaal.  

Doorheen alles komt dit cirkelend, wervelend, beweeglijk leren tot uiting. Deze voorbeelden 

illustreren dit cirkelende bewegen op een sprekende manier. U zal echter merken dat dit in alle delen 

terugkomt. 

 

Aan het begin van het onderzoek stel ik voor dat ik de leerlingen vertel over wat ik geleerd heb over 

de boeken en dat zij me vertellen wat ze als experts hierover denken. Het wordt een levendige 

interactie. De leerlingen vertonen een scherp inzicht in de werking van de boeken. Jan-Willem 

vertelt: “ ‘k Ga nu wel zeggen, zo’n boek dat we nu hebben, WOCK (het werd opgestart als een WOCK 

project = Werken aan Onderwijs, Cultuur en Kunst) is wel zeer goed voor uw taal. (…) Om … als je in 

het boek werkt zijn, zoals Ibtissam, Albanezen, Turken enzo… die kunnen daar dan een taal uit leren, 

de Nederlandse taal en die leren dan ook schrijven en zo. In het boek moet je ook schrijven.” Nele 

polst wat Ibtissam denkt: “Ja, da’s waar.” Jan-Willem vervolgt: “En als je zo van iemand, zoals 

Ibtissam, komt uit Marokko en je wilt daar zo wat over leren, dan kun je vragen zo van, mag ik dat 

ook een keer nadoen? Mag ik dat ook een keer naschrijven? En dan weet je daar dan over, wat taal is. 

(….). En dat vind ik leuk eraan.” Nele vat samen: “Dus ’t is niet alleen een taal schrijven, maar ook het 

leren over andere dingen, waarover je niet zoveel kent… “ Jan-Willem: “Een andere cultuur… en de 

andere kant ook.” Hoe ziet een ideale juf/meester eruit, hoe wordt er ideaal in het boek geleerd? Hier 

komt juffrouw-ik-weet-het-niet op de proppen. Zij brengt een bezoekje aan Meester Jan-ik-weet-het-

altijd-Willem en juffrouw Ib-ik-weet-het-tissam. [De eerste halte] 

 

Wat leeft er bij de leerlingen? Het beschrijven van een herinnering met oog voor de technieken van 

een Zeven-weeënboek. Luc vertelt: “Ja, we moesten interviewen maken, dus ik en Jan-Willem 

moesten eventjes voetballen en daarna gingen we dat interviewen en ja, moesten we allemaal 

vragen bedenken en dan moesten we dat zeggen tegen, de vragen stellen en zo…. Ja, zoiets, dat was 
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‘t. En toen moesten we daarop terug antwoorden.” Daar werd ook een neerslag voor het Zeven-

weeënboek in gemaakt: “Zo’n tekening gemaakt, ik heb een tekening van AA Gent gemaakt,” vertelt 

Luc. Er werden foto’s in geplakt en commentaren bij geschreven. Op voorhand werd op het internet 

ook naar ideeën gezocht en werd er samen overlegd. [Derde stilstand in beweging] 

 

Cirkelend leren gaat over het delen van kennis met anderen. Die kennis komt soms in de buurt van 

het vertellen over jezelf. We ontdekken telkens opnieuw hoe je samen, van en met elkaar kan leren 

vertrekken, polsend en luisterend naar elkaars interesses en invalshoeken. Jan-Willem zegt: “Ik moet 

zeggen, zo’n boek is wel goed voor uw taal.” Wat wordt bedoeld? “Dat je van andere mensen iets 

kunt leren. Bij iemand anders. Da’s leuk. (lacht). (…) Ik kan ook iets van Luc leren. Bijvoorbeeld, Luc is 

’n Hollander. Ik kan Hollands leren klappen. (We lachen). Maar ja, dat mag gezegd worden!” Er wordt 

gepolst bij Luc: “Heb jij ook vaak het gevoel dat je ‘Hollands’ moet leren aan anderen?” Luc vertelt: “Ik 

versta gewoon, tegen mij mogen ze gewoon in normale taal praten want ik versta het gewoon, dus. 

Ik woon al acht jaar in België.” Bewijze het woordje ‘normale’ taal, als een heerlijke mengelmoes van 

Nederlands en Gents samen. Luc woonde “Eerst in Haarlem.” Nele zegt: “Haarlem, ik ben daar 

geweest, da’s wel een mooie stad hé. Ligt dicht bij Leiden eigenlijk.” (Luc knikt). Waarop Jan-Willem: 

“Hebben ze daar veel kappers, in Haarlem?” Luc beaamt: “’t Zit vol met kappers.” Jan-Willem 

ontdekt: “Daarom noemt dat Haarlem!” (geschater). Nele vertelt: “Heel veel mooie straatjes.” En Luc: 

“En veel koffieshops.” Ja, “Ah, overal in Nederland… Ik denk Roosendaal het meest hé, omdat het net 

aan de grens ligt…” Jan-Willem informeert: “De Checkpoint, da’s gesloten hé, dat was in Terneuzen.” 

En hij vertelt van zijn vader: “Van ’t water.” Zijn vader is binnenvaartschipper. Nele vat samen: “Zo 

kom je nog iets te weten hé?” *Derde stilstand in beweging+ 

 

Later, bij de creatie van ons onderzoeksdagboek, ontdek ik diezelfde cirkelbeweging in het onderzoek 

als in ons object van onderzoek, de Zeven-weeënboeken. We maakten samen een mannetje (een  

ManEnVrouwtje) dat ons groepje voorstelt. We gaan op zoek naar een juiste naam. Jan-Willem is 

voor travestiet te vinden. Dit doet ons nadenken over stalagmieten en stalactieten. “Stalagmieten,” 

zegt Jan-Willem. “Wat is dat eigenlijk?” Nele denkt: “Wel, je hebt er twee hé, stalagmieten en 

stalactieten, ik weet niet welke…” Waarop Jan-Willem: “Ja, de ene gaan naar onder, de ander naar 

boven. Stalactieten gaan naar beneden en stalagmieten gaan naar boven.” *Derde stilstand in 

beweging]. 

 

Een spontane cirkelbeweging, één onderwerp maakt een knoop met een ander. Alles wat 

uitgesproken of aangebracht wordt, kan aanleiding worden om iets uit te leren. Er liggen heel veel 

kansen open rond heel uiteenlopende onderwerpen en over verschillende dieptes heen. We praten 

over de dingen die we samen zien maar vergeten hierbij niet onze eigen invalshoek. Zo wordt ieder 

gesprek een synthese van invalshoeken, met ruimte voor de ander en een aanvulling vanuit jezelf. 

Respect is hierbij een noodzakelijke katalysator. Het wordt een synergie, het geheel is meer dan de 

som van de delen. Dat kan enkel wanneer respect het optelteken is. Daarbij worden leerkansen 

gefaciliteerd, afwisselend door de leerlingen, maar ook door mijn stem in dit onderzoek. Cirkelend 

leren betekent dan ook, het hebben van voelsprieten naar leerkansen die nog onontgonnen zijn, 

maar net zoals sommige gesteenten heel veel potentieel en energie in zich hebben.  

 

Ibtissam vertelt over haar foto: “En dat heb ik gewoon gekregen. En daarom heb ik er een foto van 

getrokken.” Jan-Willem informeert: “Da’s in ’t Nederlands.” Ibtissam vertelt: “Ja, in ’t Nederlands. 
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Maar dat niet… da’s in ’t Albanees.” Nele is bewonderend: “In ’t Albanees…” Waarop Jan-Willem: 

“Wat wil dat zeggen, wil dat iets zeggen? Tedoe, tedauw?” Ibtissam: “Tedauw. Ja. Eerst ik wist dat 

ook niet, maar dan heb ik dat gevraagd.” Luc valt bij: “Er is hier een jongen die van Albanees komt, 

hier op school.” Nele: “Ja? Is het die jongen die jou dat gegeven heeft?” Ibtissam kijkt vragend naar 

Luc, waarop hij de naam zoekt: “Lycru.” Ibtissam vertelt: “Nee. Buiten ’t school zo.”  

 

Ibtissam toont een hond die haar vriendin (K.) heeft gemaakt: “En zijn naam is Bobby.” Nele denkt 

luidop: “Zijn naam is Bobby. Wie noemt er nog Bobby, de hond van… kennen jullie Nero? Euhm! 

Kuifje?” Jan-Willem valt enthousiast in: “Bobby! Ja, dat wit hondje!” Ibtissam: “Ja!” Nele vertelt: “Ja. 

En je had daar zo, denk ik ook op Ketnet, een programma… (enthousiaste bijval) … en da’s zo’n heel 

heel basis tekenfilmpje hé. Hij stapt zo en je ziet zo (doet voor, Ibtissam lacht). “Bobby, wat zouden 

we doen vandaag? Ik weet het niet,” zegt de hond dan.” We lachen. Waarop Jan-Willem ons vertelt: 

“Je hebt ook zo’n ander programma! Bobby en Ernst! Op Holland is dat, Bobby en Ernst.” [Het einde 

van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

De leerlingen kijken geboeid naar een foto, Ibtissam beschrijft: “Ja, da’s ook met stof. En in ’t midden 

daar zit er een knoopje.” Waarop Jan-Willem zoekt: “Een knoopje?” Nele ontdekt: “Ah ja! Een 

knoopje. Als het hartje van dat …”  Jan-Willem is opmerkzaam: “Vind je bomen speciaal, toch?” Dat 

beaamt Ibtissam: “Ja.” Waarop Jan-Willem zich verduidelijkt: “Omdat je er zoveel getrokken hebt.” 

Dat is zo: “Ja, ik vind dat mooi.” Jan-Willem bevestigt: “Ok.” En Ibtissam wijst verder op de foto: “En ik 

vind dat mooi.” Jan-Willem tuurt: “Dat zijn allemaal prentjes en ’t staan daar allemaal namen op.” 

Waarop Ibtissam zegt: “Da’s voor Valentijn.” Dat heeft Jan-Willem begrepen: “Ja. En ’t staan daar 

allemaal namen op.” Er is meer, zo verklaart Ibtissam: “Ja. Nee, jij kan, van voor is dat gewoon en van 

achter jij kan hartjes tekenen.”  Euraka bij Nele? “Ah ja, ja, ja en dat zijn dan hartenkaartjes!!”  Zo is 

dat, “Ja,” zegt Ibtissam. “Aha,” Jan-Willem vraagt aan ons groepje: “Weet je wat je moet doen?”  

Nele, die ziet dat Ibtissam niet helemaal tevreden is met het resultaat, zegt: “Da’s ook moeilijk hé?” 

Jan-Willem weet enkele tips: “Weet je wat je moet doen? Je maakt een hartje.” Hij toont het in de 

lucht. We begrijpen het. Hij vervolgt: “Je tekent dat. Je doorstreept…. Je trekt daar een lijn door. Je 

plooit dat blad in twee en dan moet je in dat hartje een figuurtje knippen. Gewoon zo, hup, daar een 

vierkantje, hier een vierkantje… en je hebt iets.” [Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Jan-Willem vertelt over zijn foto’s. De vraag “Ja, da’s een poort.” Waarom heb je dat getrokken?”  

vraagt Nele. Op precies hetzelfde moment vraagt ook Luc: “Waarom heb je dat getrokken?” We 

lachen. Jan-Willem vertelt: “Omdat dat, dat ga ik subiet vertellen, omdat dat, omdat dat…. Ik vond 

dat mooi. Die, die poort. Met ter, leven op.” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 
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Kijken naar creativiteit is kijken met verschillende ogen, uit verschillende hoeken en op verschillende 

hoogtes. Concept (2) en handeling (4) zijn twee invalshoeken, met brede vertakkingen. Tussen beide 

staat openheid (3) en na de tweespalt volgt creativiteit in/van denken (5).  

 

2. Creativiteit als concept 

Ik maak bij dit blokje een indeling in twee delen. Enerzijds zoeken we een invulling voor creativiteit 

als een theoretisch concept ( 2.1) een nadenken pur sang. Maar er is ook een andere ingang, die van 

de praktische invulling, door het doen, het herdenken, het hergebruiken. Hier staan de Zeven-

weeënboeken expliciet centraal ( 2.2).  

 

2.1 Het volbloed denken  

Ons groepje denkt na over creativiteit, gaat uitwisselen, in dialoog. Dit is iets wat in alle verhalen 

terugkomt. Stilstaan bij creativiteit is een hele uitdaging. Meestal doen we het niet zo expliciet. 

Expliciet stilstaan, nadenken, het niet-weten… is iets wat moeilijk is, zo vertellen de leerlingen me. 

Toch levert een brainstorm mooie ideeën. Ook tussendoor komt die vraag  steeds terug. Creativiteit 

is “Waarom ik iets doe, wat mijn motivatie is en hoe ik hier achteraf op terugkijk.” Deze illustraties 

frapperen me: die evolutie tussen De eerste halte en Het einde van grote verhalen. In het begin is er 

het Zeven-weeënboek van iedere leerling en ons denken en wroeten. Geleidelijk aan merken we dat 

we het niet zo ver moeten zoeken, dat er al veel rijkdom in de boeken verscholen zit, dat we samen 

op iets creatiefs broeden en dat de tweedeling enkel op papier werkt. We merken een enorme 

verbinding met zelfexpressie: creativiteit ís zelfexpressie.  

 

Nele vraagt: “Eigenlijk dat je met iets dat je ziet in de werkelijkheid, in het echt, dat je daar toch uw 

eigen ding mee doet. (…). Dat je denkt, wat betekent dat voor mij?” Jan-Willem knikt. We bedenken 

woorden: “Tekenen, knutselen, zingen, dansen.” Ibtissam: “Foto’s trekken (…) foto’s plakken.” Jan-

Willem:”Personages.” Nele zegt: “Toneel spelen.” Jan-Willem: ”Een boek,” Nele: ”Boeken schrijven, 

boeken lezen ook, erover vertellen, verhalen vertellen.” Jan-Willem: ”Culturen. Mode!” We denken na, 

“Kleren combineren, een eigen stijl. Haarstijlen. Koken!” Jan-Willem legt ons haarfijn uit hoe we 

frietjes met kip en zelfgemaakte appelmoes creatief kunnen klaarmaken. “Het versieren van een bord, 

iets presenteren.” Hierover weet Ibtissam te vertellen: “Hoe? Ik doe, over eten hé, ik doe rijst in het 

midden, en tomaten ernaast en komkommer en salade en tonijn, zo naast, zo’n beetje versieren.” 

Dansen is ook creatief. Jan-Willem ontdekt een grote liefde, spreekkoor, “Dat is zo zingen en zo gans 

roepen (babbelen en herhalen), als je een stukje zingt, en dat dat dan een liedje wordt.” Nele zegt: 

“Ja, en spreekkoor, dat is spreken als koor eigenlijk.” Jan-Willem: “Ik zoek dat soms op het internet 

op, ik vind dat echt zo de max!” We proberen het zelf even uit. Hilarische combinaties met “Voet, 

voetbal en YES-R.” Creativiteit is ook iets grappig. De leerlingen worden ‘seriewoordenaars’: 

“Tekenen, buiten spelen, met uw vrienden omgaan, uitgaan, plezier maken, uitgaan met vrienden, 

een keer naar de frituur gaan, verjaardagsfeestjes vieren, cadeautjes krijgen, kerstmis vieren, 

carnaval onder andere, ook zeer creatief. (Jan-Willem). En kermissen. (Ibtissam). Iets uitkiezen in de 

winkel (Jan-Willem), weggaan (Ibtissam).” Waarop Jan-Willem: “Weggaan, zonder dat uw ouders het 
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weten, dat heb ik al eens gedaan.” (…) “Wat is er zo creatief daaraan?” wil Nele weten. Ibtissam: 

“Bijvoorbeeld naar een park proberen gaan of zo, maar dan echt ver.” *De eerste halte+ 

 

Een zoektocht in creatieve stellingen. Is creativiteit iets moeilijk? Luc beaamt: “Een beetje moeilijk is 

dat.” Jan-Willem verduidelijkt: “Inspiratie, ja. Dat je u moet goed… (denkt na). Concentreren.” 

Ibtissam zegt: “Gewoon,” in de zin van, ’t is zowel iets gewoon als moeilijk om over te vertellen. Is 

creativiteit iets nieuws maken? Jan-Willem denkt van wel: “Om als je tekent… dat bestaat niet, je kan 

nog iets anders maken.” Ook Luc en Ibtissam beamen. Tekenen, zingen, dansen, een museum, boeken 

schrijven, een verhaal vertellen, koken, je bord versieren, de tafel dekken, uitgaan, een plan maken. 

We zijn het erover eens dat het creatief is. Een paar kritische bedenkingen. Luc: “Creatief zijn is niet 

enkel iets dat je graag doet.” We ontdekken dit verschil, ’t lijkt soms alsof het alleen maar gaat over 

wat we zelf leuk vinden. “Maar ’t gaat ook over iets speciaals, waarover jij ook al dingen hebt verteld, 

waarvoor dat je moeite doet, waar je over nadenkt, iets dat anders is dan anders.” Jan-Willem: 

“Omdat je zelf iets hebt verzonnen.” Is ons boek nu creatief? Er is een consensus, Ibtissam: “Da’s ook 

creatief.” En Jan-Willem: “Ja, en da’s zo leuk. We hebben van iedereen het DNA.” Luc zegt: “Maar niet 

van mij…” Ondertussen wel: “Met uw vingers,” weet Nele. Creativiteit ligt ook vaak besloten in het 

moment. Zo zitten de leerlingen alle drie op een rijtje, Luc vindt: “Juffrouw, we lijken wel op de jury!” 

Waarop Nele een 43-jarige “zo oud voor de leeftijd” Dora uit Haarlem speelt, die als hobby’s heeft: 

“Naar de kapper gaan en zingen.” De jongens jureren: geen punten van Luc, 10 van Jan-Willem, dat 

geeft 5 als gemiddelde. Als Nele/Dora bedelt krijgt ze er 10. Jan-Willem: “Ja, je krijgt korting.” Jan-

Willem zingt hetzelfde lied, “Zo vals!” volgens Luc, waarop Nele voorstelt een duet te zingen. “Een 

duet, ik kan dat goed,” zegt Jan-Willem. We ontdekken de woorden lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi en dimanche in het schrift van Ibtissam. Ze vertelt: “Mijn kleine broer die moet leren 

schrijven.” En verder: “Want ik ga… ik ben bezig aan zo’n boek met schoon schrijven. *Derde stilstand 

in beweging] 

 

2.2 Nadenken betekent ook, terugkijken, vertellen over, delen, doorgeven. Hier 

staan de Zeven- weeënboeken expliciet centraal.  

Het gaat over creatieve verhalen uit het verleden en de eigen leefwereld. Over creativiteit 
op school. Creativiteit betekent goed zijn in iets en daarin erkend worden. Het floreert in een 
stimulerende omgeving. Die context is van levensbelang, het grote verhaal waarbinnen 
iemand participeert, de school als invloedrijk instituut, de manier waarop naar een leerling 
wordt gekeken (sociale constructie, Bourdieu in aanvulling met Giddens, in Jacobs, 1993). De 
interactie tussen individu en omgeving en de fundamentele keuze voor de inzet van 
positieve mogelijkheden voor beiden.  
 

De leerlingen werken aan een theatervoorstelling. Ibtissam vertelt: “Iedereen werkt mee.” Jan-Willem 

ontdekt talenten bij zichzelf: “Ik moet elke donderdag naar het toneel gaan (…) en dan moet ik daar 

over schrijven en de vrijdagmorgen moet ik dan naar meester A. gaan. ‘k Moet daarover babbelen, 

wat ik geschreven heb en die zet dat dan op internet en die stuurt dan door naar andere landen wat ik 

heb geschreven.” Ibtissam zegt: “Ik moet, ik moest euhm, veel over YES-R (Nederlandse muzikant, 

vooral rapmuziek), allé zoeken, ik moet alles over hem weten. Want ze gaan ook vragen stellen over 

YES-R en ik moet antwoorden.” Het blije gebeuren wordt verwacht: “Ik geloof eind mei of in juni gaan 

we beginnen, eerst in de Kopergietery, ik dacht twee of één keer en dan voor ’t school en dan nog een 
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keer. Ik denk drie of vier keer,” weet Jan-Willem ons te vertellen. Hoe wordt er dan geoefend? 

Workshops of kijken naar toneel…? Jan-Willem vertelt: “Repeteren, repeteren.” En meester A. vroeg 

om daarover te schrijven, daarover te vertellen? Jan-Willem: “Omdat ik daar goed in ben.” *De eerste 

halte] 

 

Nele vraagt Ibtissam over haar foto van een kussen: “En dat kussen heb jij zelf gemaakt?” Ibtissam 

zegt: “Hier ook op school, haha!” (lacht). Nele: “Ah, ook op school. (gelach). Eigenlijk zijn jullie wel een 

creatieve school, dan?” Waarop Ibtissam: “Ja.” Nele: “… als er zoveel geknutseld wordt. Vinden jullie 

dat ook, jongens?” Jan-Willem en Luc beamen: “Ja.” *het einde van de grote verhalen, de cirkel is 

bijna rond] 

 

Vertellen vanuit het Zeven-weeënboek betekent delen met elkaar. Het boek illustreert dat 
creativiteit een gedeeld product is. We zijn niet alleen op de wereld en dat zijn we nooit, dus 
in alles wat we creëren is fundamenteel die ander te vinden. Het eigene van een Zeven-
weeënboek is de erkenning van die rol van de ander zonder zichzelf te ontkennen.  
 

Jan-Willem vertelt hierover: “Ja, dat klopt (…) dat doe ik echt graag, knutselen en zo. (…) Ik heb veel 

geknutseld, je mag eens kijken, in mijn ouwe boek heb ik met koffie gewerkt.” Moet je goed weten 

wat je wil doen? “Ja, dat kan kloppen,” vertelt Jan-Willem. Ibtissam vertelt over wat ze geleerd heeft: 

“Ik heb geleerd, over die water en verf. Ha, dat was zo tof. (…) Je moet verf op papier doen en met 

dingen, euhm rietjes…” Jan-Willem pikt hierop in: “Met rietjes… ah ja! Moet je dat inzuigen?” Nele 

zegt: “Liefst niet inzuigen.” (algemene hilariteit). Jan-Willem: “Ik bedoel inblazen in die riet en dan 

moet je dat fwiet, over het blad, over het blad (doet een rietje na en blaast). Je kan dat ook met een 

spuitbus doen, een spuitbus pakken, water doen, verf doen, roeren en dan psssttttt…” Hij geeft een 

luchtdemonstratie. Wat was nog creatief? Ibtissam: “Foto’s opplakken, met krijt (…) mijn YES-R 

liedje.” Jan-Willem “Ik heb dat geleerd (…) het interviewen, dat ik en Nele, en Luc, die jongen hier 

(wijst) en dat ben ik, hallo, dat zie je wel. En wij moesten een tekening, een achtergrond maken en dat 

gingen dan foto’s op komen en Nele heeft, die daar (hij wijst, Nele wijst ook, Ibtissam moet lachen) 

heeft dan foto’s voor ons gemaakt en filmpjes gedaan en dat was formidabel. Kijk, ‘k heb er nog veel 

meer.” Wat denken wij in het algemeen over creativiteit? Wat komt tijdens een brainstorm in ons op? 

Jan-Willem begint treffend: “Wat voor mij creatief is? Buiten gaan, zo echt, met een boek buiten gaan 

en dan iets tekenen wat erop staat en dan gewoon iets, doodgewoon anders tekenen. (…). Als je, daar 

staat een boom, je tekent een boom, maar je maakt daar iets totaal anders van. Iets totaal anders, je 

hebt een boom en dan heb je daar een ander stukje bij, daar iets anders, daar maak je een kop van, 

daar maak je een bloem van, daar zet je een foto opplakken, aan die tak, zo da’s anders gewoon, da’s 

creatief zijn. Knutselen een beetje.” Die cirkelbeweging naar het oude boek maakt ook Ibtissam: “We 

hebben zo verf gepakt, we hebben dat geroerd, samen met het water, we hebben dan het rietje 

gepakt en ons boek (lacht). We hebben dat uitgezuigd, gezuigd. (denkt). Nee, nee, nee, nee. “ Luc 

zegt: “Jak!” Nele zegt: “Blazen?” Ibtissam: “Ja!” We maakten een schilderij met een gedichtje, 

Ibtissam gaat op zoek, de jongens luisteren geïnteresseerd. “YES-R, moet dat YES-R voorstellen?” 

vraagt Jan-Willem. En: “Mag ik dat eens lezen, dat gedichtje?” Nele zegt dat hij het Ibtissam moet 

vragen: “Mag ik het een keer lezen?” Ibtissam stemt toe: “Ja, je mag.” Waarop Luc: “Jan-Willem, mag 

ik het na jou lezen? Hé, mag ik het lezen, Ibtissam?” Luc draagt voor: “De mensen, licht, ik weet niet, 

die kleuren, rood, oranje, paars, groen.” “Dansen,” vult Ibtissam aan. Luc herneemt: “Dansen als een 

haardroger.” Het spreekkoor is een geliefd onderwerp in onze gesprekken. “Voetbal, voet, YES-R, 
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voetbal, voet, voet, voetbal, YES-R…” zegt Jan-Willem. Het geïmproviseerde liedje valt onder de 

copyright van drie onderzoekers: Ibtissam, Jan-Willem en Nele. “Dat liedje is wijs,” aldus Jan-Willem. 

[Derde stilstand in beweging] 

 

Het werken met het Zeven-Weeënboek toont linken met multimedialiteit en veelzijdigheid. 
Er is oog voor alternatieve elementen in het  leerproces. 

 
Jan-Willem vertelt: “Wij gaan naar een digitale tentoonstelling waar je alle games kunt krijgen en al. 

En alle computerbaardinges. Zoals Touch, XBOX, playstation 3… alles, Touch, XBOX.” Nele: “Ah, kijk! 

Vind je dat leuk, gamen?” Luc vertelt: “Ja, ik zit elke dag op de playstation!” En Jan-Willem: “Ik zit vier 

uur, ik zit vier uur op mijn XBOX.” Luc vervolgt: “Ik zit elke nacht op mijn playstation. (…) Ja, ik ben een 

playstationspel aan het spelen, maar dan met schieten. Moeten we missies doen.” Jan-Willem 

verduidelijkt: “Opdrachtjes dus.” Nele vraagt: “En je wordt er steeds beter in? Hoelang doe je dat al?” 

Luc zegt: “Al een paar jaar!” Jan-Willem, duidelijk geïnteresseerd, vraagt: “Hoelang doe jij dat al, 

hoeveel jaar?” Luc: “Van m’n tien jaar.” En: “Maar wat voor games, wat voor games?” Luc vertelt: 

“Schieten, voetbal.” Jan-Willem: “Ah nee, ik doe alleen maar horrorgames en shooting games. (…) en 

rally.” Nele wil weten hoe ze aan een nieuw spelletje komen. Luc zegt nuchter: “Je koopt dat in de 

winkel.” En dan: “Ah nee, iedere maand krijg ik zakgeld.” Genoeg om een spelletje mee te kopen.  Jan-

Willem vertelt: “Mijn ouders, ik krijg één keer in de maand een spel. 14€, 20€, soms een keer 40€, als 

ik mag…. Mijn duurste spel was 96€! Dat was eu, dat was een ganse box van playstation 2, van Medal 

of Honour.” Luc zegt: “Ha, die heb ik ook, Lord of the Rings.” Jan-Willem vertelt verder: “En die heb ik 

allemaal uitgespeeld. Op hoeveel dagen? Drie weken! Allemaal uitgespeeld!” Nele informeert of er 

regels zijn thuis. “Ja, maar ik luister daar niet naar,” lacht Jan-Willem, “als mijn ouders weg zijn, game 

ik, ik stop als mijn zus een keer op de XBOX wil. Dan maken we daar soms een keer ruzie over.” Maar 

soms ook niet: “Ik heb vroeger op de playstation 1 voor mijn zus nog een keer sudoku gekocht. (…) 

Dat was echt plezant.” Ibtissam vertelt dat ze niet van playstation houdt, maar ze hebben er wel één 

thuis, “van mijn broer.” *Het relaas van onze avonturentocht in Gent] 

 
We maken dezelfde beweging in ons nieuwe boek. Samenwerken, delen, vertellen, 
gemeenschappelijke grond creëren. Dit situeert zich op het snijpunt met de andere thema’s, 
het kent een diepte, een breedte en een hoogte. Het gaat over het onderhandelen, je eigen 
‘ik’ even aan de kant zetten om ruimte te maken voor de ‘ik’ van een ander, zoeken naar 
compromis en het komen tot een gemeenschappelijk plan van uitvoering. Het samen leggen 
van ideeën leidt tot nieuwe ideeën en verandering maakt zo op een heel natuurlijke manier 
deel uit van het gezamenlijk denkproces. Flexibiliteit in denken wordt geoefend, we doen 
afwisselend afstand of zetten een stukje van onze bijdrage in om bij iets anders, meer 
gemeenschappelijk gedragen, uit te komen. Het gaat over interconnectedness.  
 

De ogen van het mannetje worden geplakt, een moment van/voor overleg. “Welke oogjes willen jullie 

graag?” vraagt Nele. “Die grote, wil ik graag” zegt Jan-Willem. Waarop Luc: “Ik vind deze (de 

allergrootste).” Jan-Willem past zich aan: “Ah ja, ja, ja!” Maar Ibtissam is niet akkoord: “Ik de 

kleinste!” Wat nu? Jan-Willem stelt voor: “Wie vindt de grootste leuk, steekt zijn hand naar omhoog.” 

Hij steekt onmiddellijk zijn hand op, gevolgd door Luc. Kunnen we het anders oplossen? Jan-Willem: 

“Een klein en een groot oog?” Ibtissam is akkoord. “Da’s toch iets lolligs? Dat zou elkeen zijn zin, wij 

willen een groot oog en zij een klein oog. Hebben we een deal?” besluit Jan-Willem. Ibtissam neemt 

een klein en een groot oog, ze twijfelt. “Oftewel zo, oftewel zo…” Jan-Willem bedenkt: “We kunnen 



71 
 

drie ogen op doen, zeker? En dan zegt Luc: “Ja, da’s ook wel grappig.” Ook Nele zegt: “Ja, we 

kunnen…” En we ontdekken, met Jan-Willem: “Da’s toch kunst, juf?” Nele beaamt: “Ja! We kunnen 

voor ieder van ons een oog! Zou dat geen idee zijn? Dan hebben we er vier?” Iedereen gaat akkoord. 

Luc stelt voor: “Alleen maar groot naar klein, of groot naar klein, juffrouw!” Er wordt druk overlegd, 

geplakt, geschikt en gelachen. Het mannetje/vrouwtje doet ons nadenken. Jan-Willem: “Ha, je kijkt 

precies de andere kant op.” Luc lacht: “O, ha. ’t Is eigenlijk niet correct hé?” Als Nele vraagt waarom: 

“De grootste mond heeft het kleinste oog?” Antwoordt Jan-Willem: “Ei, wie de grootste mond heeft, 

heeft het kleinste oog.” En dan: “Dat oog is verliefd op mij. (even stilte). Het heeft een oogje op mij!” 

We schateren. “Het oog heeft een oogje op mij!” Het besluit van een samenwerkend vennootschap. 

“Ik vind het wel leuk, onze vier ogen!” *Derde stilstand in beweging+ 

 

De foto’s die uit de opdracht tevoorschijn komen, doen ons stilstaan. Freire (1998) schrijft 
over een praktijk van bewustwording als de optelsom van actie en reflectie. Het gaat over 
het sámen leren betekenis geven en daarna kenbaar maken in communicatie met elkaar.  
 

Nele vraagt: “En die dingen heb je dan eigenlijk getrokken om dat je dacht van, ah, dat zijn dingen die 

mooi zijn. Want ’t was een beetje moeilijk om te vinden wat we mooi vonden hé?” Ibtissam lacht: “Ja. 

Da’s Cyrille. Da’s daar. Op de koer.” Nele ontdekt “Ja… en zij doet iets. Doet ze dat… Heb je dat 

gevraagd? Dat ze dat zou doen?” Ibtissam vertelt: “Zij heeft dat gevraagd.” Nele polst: “Zij heeft dat 

gevraagd, dat je een foto wou trekken van haar?” Ibtissam: “Ja, zij heeft dat mooi gemaakt (wijst op 

de kleine scène op de foto).” Jan-Willem ontdekt een betekenis: “’t Is gelijk, euhm, hoe moet zeggen, 

’t is gelijk een dakloos meisje, zou je zeggen… hoe ze daar zo zit, aan een paal en zo waardeloos, met 

haar duim in haar mond en popje erboven …” Nele: “Ja…” Jan-Willem: “’t Lijkt wel zo, hé?” Nele 

bedenkt: “Ja… maar ze heeft het wel zelf gedaan?” (geknik). “Dus eigenlijk heeft zij zelf ook wel een 

beetje in scène gezet wat mooi is en wat speciaal is, eigenlijk hé?” Ibtissam knikt en lacht: “Ja.” Nele 

zoekt een invulling: “Zo, zo toneelachtig. Ja, da’s wel leuk! Jullie hebben dat samen een beetje 

versierd?” Ibtissam vertelt dat het fototoestelletje wel een beetje gezorgd heeft dat je andere dingen 

ging gaan doen of proberen vinden wat speciaal is. [Het einde van de grote verhalen, de cirkel is bijna 

rond] 

 

Door het delen ontdekken we creativiteit die we niet zouden kunnen vinden zonder de actie 
zelf. Creativiteit zit vaak in verholen hoekjes. Er volgt heel veel associatie vanuit onze 
interactie met elkaar. De onvoorspelbaarheid en openheid geeft aanleiding tot nieuwe input 
waar weinig is in voorgeprogrammeerd. De resultaten zijn heel vaak verrassend. De enige 
gegevenheid is de gedrevenheid om te verkennen.  
 

“Breadfast. Zegt jou dat nog iets? Weet je nog waarom je dat getrokken hebt?” Jan-Willem weet het 

nog: “Snel eten, bread, fast.” Nele: “Snel brood hé? En ’t lijkt een beetje op…?” Jan-Willem valt in: 

“Breakfast!” Nele: “Ja, ontbijt.” Waarop Jan-Willem: “Breadfast en bah.” Hij doet alsof hij vreselijk 

snel eet. “Rap mijne croissant opeten!” Dit wordt natuurlijk vergezeld door de nodige geluiden. We 

lachen. “Koffie op (slurp). O! ’t zit nog in.” (Er zat nog koffie in het kopje). We gieren. [Het einde van 

de grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Jan-Willem zegt: “Hallo, voor deze dag van vandaag met Gunter…” (denkt na). Nele: “Lamoot…” Jan-

Willem vertelt enthousiast: “Gunter Lamoot? Ik vind dat zo’n komiek. En de vraag van vandaag. Voor 
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morgen hé?” Nele speelt mee: “En madamtje. Mij een beetje dichter zetten.” Ze slaat een arm rond 

Ibtissam. Jan-Willem doet hetzelfde: “Ja. Hoe noem jij? Van waar kom jij?” Luc heeft een voorstel: 

“Uit de wc komt ze.” Jan-Willem, onverstoorbaar Gunter: “Vanuit Gent?” Ibtissam lacht: “Nee, uit 

China.” Nele lacht: “Uit China!” En Jan-Willem/Gunter: “China. Amai, uit China. Ik uit West-

Vlaanderen. Zij uit China. Da’s ver hé?”  *Het einde van de grote verhalen, de cirkel is bijna rond+ 

 

3. Tussen reflectie, herinnering en creatie staat spontaniteit, een grote 

openheid voor het moment, leergierigheid en veelzijdigheid. 

Creativiteit tussendoor maar heel bijzonder hier, in vele kleine momenten besloten. Er ontstaan 

spontaan interessante gesprekken, waarbij iedereen een inbreng heeft. Echte creativiteit is de 

openheid om hierop in te gaan, om het leren echt al cirkelend, met een gelijkwaardige inbreng van 

alle onderzoekers, te beschouwen. Creativiteit vraagt een skelet, een structuur van gelijkwaardigheid 

en openheid. De veelzijdigheid van de onderwerpen valt me op, de snelheid waarmee we linken 

leggen. Creativiteit is ook de kunst om van het gewone iets ongewoon te maken, “inspiratie” noemt 

Jan-Willem het, geloof in jezelf zullen we ontdekken bij het luik over zelfexpressie, maar ook humor 

en interesse. Een aantal voorbeelden illustreren helder deze componenten.  

 

Van het gewone iets ongewoon maken. Al doende oog hebben voor het potentieel, voor hoe 
je samen iets maakt. Iets kan ontstaan als ‘gewoon’, een gesprek in functie van het 
verzamelen van kennis, maar gaandeweg, intuïtief, ontdekken medeonderzoekers de 
grotere waarde. Het gaat over het ongrijpbare, kunstzinnige, het aspect dat begeestering 
heet.  Een smeedwerk van oog en ziel.   
 
Een liedje op een één-twee-drietje. Terwijl de anderen aan het werken zijn aan onze groepsfoto, stelt 

Jan-Willem voor om een liedje te maken: “Gaan we daar een tekst van maken? Ik loop weg! Ik steek 

mijn vinger uit! Ik steek mijn hoofd door haar arm. (lacht). Mijn hand door haar hoofd. Jan-Willem:  

“En dan moet iedereen zo’n woordje zeggen, zo. Ik loop weg! Nee! Ik steek mijn hand in uw hoofd!” 

Nele herinnert zich: “Ah jaja, dat spreekkoor!” Jan-Willem zegt: “Zoals we gisteren hebben gedaan! 

(stilte). Maar zo echt gemeend, hé? ‘k Wil dat wel een keer proberen… “ Nele heeft een voorstel: “ Ja! 

We kunnen het nu ook doen, terwijl zij aan het schrijven zijn… Ik loop weg!” Jan-Willem: “Ik loop niet 

weg!” Nele: “Ik wel!” Jan-Willem: “Ik steek mijn vinger door uw kop!” (gelach). Nele: ”Help! Mijn 

hoofd!” Jan-Willem: “’t Is niet erg!” Nele: “Ik loop weg… Jawel!” Jan-Willem: “’t Is niet erg!” Nele: 

“Jawel!” Jan-Willem: “’t Is niet erg!” Nele: “Jawel!” Jan-Willem: “Nee!” Nele: “Ja.” Jan-Willem: “Nee!” 

Nele: “Ja!” Jan-Willem: “Nee!” Nele: “Ja!” Jan-Willem: “Ja” Nele: “Ja. Ja! Nee! Ja! (geschater). Ik blijf 

erbij! Ja! ’t Is wel erg! Jan-Willem z’n vinger zit door m’n hoofd. ’t Is erg! ’t Is erg!”  Jan-Willem: “’t Is 

niet erg.” In koor zeggen we: “’t Is wel erg/ ’t is niet erg” (gelach). Jan-Willem: “’t Is toch maar een 

hoofd”. Nele: “’t Is… ’t is mijn hoofd! ’t is niet zomaar een hoofd, ’t is mijn hoofd!” Jan-Willem: “Da’ s 

niet erg!” We schuiven heen en weer. Nele: “Da’s wel erg!” Jan-Willem: “’t Is geen waar!” Nele: 

“Jawel!” Jan-Willem: “’t Is niet erg!” Nele: “Jawel!” Jan-Willem: “’t Is niet erg!” Nele: “Jawel!” Jan-

Willem: “Bel de 101!” Nele (gespeeld verontwaardigd): “101 bestaat niet eens! (gelach). Hij wil mij 

niet redden! (gelach). Hij wil een vals nummer bellen!” Jan-Willem: “Bel de MUG!” Nele (nog steeds 

verontwaardigd): “De MUG??!! (bedenkt dan dat dit wel klopt). Ja! (denkt na). Jij (Jan-Willem) kan de 

MUG ook al niet bellen, want uw hand zit door mijn hoofd. (gegrinnik). Je zit aan mij vast!”  Jan-

Willem schreeuwt: “Luc! Pak de GSM!” We schateren. [Een nieuw boek. En vele vormen van onszelf]  
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Een ontdekkingstocht met drie spelers: openheid als onze brandstof, interesse als 
transportmiddel en leergierigheid als de weg waarop we rijden. Soms brengt een toevallige 
link een creatief moment: inspiratie en begeestering.  
 
Jan-Willem zingt de hele tijd liedjes uit z’n koor. We hebben het over één- en meerstemmigheid. We 

lopen liedjes af die we samen delen. Er wordt verteld en geleerd over de Boléro van Ravel en de 

French Cancan. [Le quatrième moment suprême de la Créativité] 

 

Onderweg komen we fijne dingen tegen die worden gewaardeerd. Een impressie. Jan-Willem: “Ja. Dat 

busje hier. Ik ben voor oude Volkswagenbusjes. Met zo van die ronde, zo echt zo’n cirkel. Ken je dat 

niet, die oude Volkswagenbusjes? Die volkswagentjes, die oude busjes, ken je dat niet?” We komen 

langs een mooie wandfoto op de voorgevel van een huis. Luc: “Da’s de Eendrachtstraat. (…) Valt naar 

beneden… In plaats van boven valt die naar beneden.” Ibtissam beaamt: “Ja, da’s de 

Eendrachtstraat.” Jan-Willem zegt: “Watch hé, ik ga dat trekken, ik.” Luc filmt: “Ik kan het inzoomen.” 

We komen voorbij diertjes aan de ingang van een appartementsblok, grafische kunst. Jan-Willem: “Ik 

ga een keer die diertjes trekken, da’s echt nice.” (…) “‘k Moet dat katje hebben, dat katje.” Aan de 

overkant van de straat ontdekt Jan-Willem: “’k Ga dat trekken. Ja, die neushoorn hé?” Nele vraagt: 

Ja, je kan daar ook een foto van trekken hé?” Waarop Jan-Willem: “Ja, ‘k ga dat doen.” We lopen 

verder. Jan-Willem informeert ons: “Ken je het verschil tussen die Polo en die Golf?” Wanneer we nee 

zeggen: “Die heeft een groter stuur en de andere heeft kleinere spiegels.” En daar staat: “Een HONDA 

CIVIC!” We moeten lachen met het enthousiasme van Jan-Willem. “Ja, zeg, een Honda Civic, ze maken 

dat wel niet meer hé. Ik wil daar later in rijden. Ei!” *Het relaas van onze avonturentocht in Gent+ 

 

Interesse als snelle wagen, met nieuwsgierigheid als ruitenwisser en koplamp van dienst. 
Interesse is het vehikel waarmee we ons verplaatsen, openheid is hierbij noodzakelijk omdat 
zonder brandstof de wagen niet wil rijden. Maar daarnaast zijn er ook hulpmiddelen die dit 
proces faciliteren, middelen waardoor je een helder zicht krijgt, middelen die de verplaatsing 
verbeteren. Middelen als ruitenwissers en koplampen. De wagen rijdt zonder deze 
middelen, maar niet zonder gevaar. De leerlingen maken het leerproces rijker door hun 
interesse en leergierigheid.  
 
Voetbal brengt verhalen. Nele vraagt zich af: “Zeg jongens wat vinden jullie, en Ibtissam, wat vinden 

jullie van hooligans, eigenlijk? Er stond iets in de krant, in de Volkskrant, over Hooligans.” Luc 

bedenkt: “Ik heb daar niets tegen, tegen hooligans…” Nele vraagt: “Want je zegt (aan Luc) je hebt 

daar niets tegen, maar eigenlijk is dat toch vervelend omdat die goede voetbalsupporters in een 

slecht daglicht stellen hé?” Luc beaamt: “Ja, zeker als ze verliezen, AA Gent. Dan zijn de supporters 

van AA Gent boos. En 9 op de 10, als ze naar huis gaan en ze zien supporters van de andere ploeg, 

dan kloppen ze die tien keer in elkaar.” Nele denkt:  “Ja? Maar da’s eigenlijk niet… niet echt sportief 

hé?” Luc: “Dat zijn dan de supporters hé.” Nele polst: “Ja, maar jij doet daar niet aan mee?” Luc 

schudt nee. “Soms wel een keer, als ik een klein gastje zie van de andere ploeg, ram ik in elkaar.” Luc 

wordt even aangestaard, een verontwaardigd lachje is te horen. Jan-Willem zegt: “Dat geloof ik niet. 

Dat geloof ik nu een keer niet.” Luc: “’t Is waar.” Het wordt een welles-nietes spelletje. Tot Nele 

bedenkt: “Maar, ’t gaat niet over het geloven, ’t gaat over het feit dat iemand dat doet…” Luc: “En 

heb ik ook gevochten.” Vechten en iemand pijn doen, omwille van de voetbal? Luc: “Als we winnen, 

dan gaan we niet vechten, dan gaan we vrolijk naar huis.” Nele: “Nee. Maar dan wordt er op jullie 
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geklopt door de andere ploeg.” Gegrinnik in het groepje. Luc antwoordt laconiek: “En dan kloppen wij 

gewoon terug.” Er wordt wat heen en weer gebabbeld tussen de jongens. Nele zegt aan Ibtissam: 

“Voetbal. Zie, daarom Ibtissam, dat wij vrouwen dat niet verstaan.” Ibtissam beaamt volmondig: 

“Ja.” Jan-Willem keurt het ook niet goed: “Geweld is voetbal.” Nele vertelt verder over het artikel: “Ja. 

In Nederland zeiden ze dat je twee soorten voetbal, dat je twee soorten hooligans had. Je had 

hooligans die vochten om te vechten, die echt nog voetbalsupporters waren. Maar je had er ook 

gewoon, die niet eens meer voor de voetbal waren, maar gewoon kwamen om te vechten.” Ibtissam:  

“Amai…” en  Jan-Willem: “Ja, om ruzie te zoeken.” We behandelen achtereenvolgens het thema 

reizen, landen, Piratenzender radio Veronica  met haar illegale verleden, email, het uitwisselen van 

recepten, agenda’s, drukte, uitwisselingsprojecten, stress, dierengeluiden, winkelen, boetes, 

insecten/spinnen, flauwe grappen, strafbare feiten. [Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna 

rond] 

 

Tijdens ‘gewone’ gesprekken zijn er ontelbaar veel kansen op spontane leermomenten waar 
dwarsverbindingen worden gelegd tussen mensen, kennis, ervaringen... We ontdekken een 
kerneigenschap van creativiteit. Ieder van ons kan hierbij de aangever zijn. Vaardigheden, 
expressie, spontaniteit, kennis en kunde spelen een rol. Creativiteit staat op het snijpunt en 
heeft ook de ander nodig om te kunnen bestaan.  
 

Ibtissam: “Dat.” Luc herhaalt: “Dat. Dat.” Nele bedenkt: “Da, da, is in ’t Pools ja. In ’t Bulgaars ook.”  

Ibtissam is geïnteresseerd: “Zo?” Jan-Willem: “O yeah, o yeah! Nice of evil!” *Een creatief huisje voor 

de foto’s+ 

 

Luc: “Hé, Jan-Willem? Goodbye!” Jan-Willem: “Hé?” Luc vraagt: “Alles good? Hé, Jan-Willem, ça va? 

Ça va, oui?” Jan-Willem is een beetje verstrooid: “Wat?” Luc verklaart: “Da’s Frans.” Nele (van aan de 

overkant aan tafel): “Ja, hoe gaat het?” Jan-Willem vertaalt: “Comment ça va?” Luc weet niet goed 

wat hij kan antwoorden en zegt aarzelend: “Oui?” Nele legt uit: “Oui is ja, Luc. Bien is goed.” Jan-

Willem zegt:  “Ca va bien hé, Luc, ça va très bien.“ Luc lacht. Luc: “Waar heb jij leren praten hé?” Jan-

Willem vraagt: ‘’Frans, waar ik heb dat geleerd?’’ Luc: ‘Waar?’’ Jan-Willem vraagt : ‘’Qu’est-ce que 

c’est?’’ Ibtissam antwoordt : ‘’Rien, rien du tout.’’ Nele: ‘’Ah, Ibtissam, parlez-vous français?’’ Ibtissam 

antwoordt: ‘’Un peu.’’ Luc informeert intussen: ‘’Ibtissam, spreek jij Turks?’’ Ibtissam: “Nee.” Luc is 

verwonderd: “Nee?”  Ibtissam zegt: “Wel een paar woorden.” Luc: “Welke taal is dat?” Nele legt uit: 

“Wel een paar woorden, Ibtissam spreekt geen Turks thuis hé Luc?” Ibtissam lacht: “Nee.” *Een 

creatief huisje voor de foto’s+ 

 

Ibtissam nam een foto van het schoolplein. Nele vraagt: “En is dat ook, omdat… Is school voor jou 

belangrijk?” Waarop Ibtissam dit lachend beaamt: Ja.” Nele begrijpt: “’t Is toch wel zeker een deel 

van jouw leven hé?” Dat is zo voor Ibtissam: “Ja.” Waarop Nele vraagt: “En is ‘t, ’t is waarschijnlijk ’s 

morgens getrokken?” Ibtissam is verbaasd: “Ja. Hoe weet jij dat?” Nele verklapt: “Aan ’t licht.” 

Waarop Ibtissam verwonderd: “Ah!” uitroept. De leerlingen kijken aandachtig toe. Nele wijst op de 

foto: “De lichtinval, kun je zien.” Ibtissam begrijpt: “’s Morgens. Ah, ja. Da’s waar.” Nele maakt de link 

met: “Zie, detectives bij de politie en zo, die analyseren foto’s op die manier. (we lachen). Komen we 

wat te weet!” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 
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4. Creativiteit draagt in zich het woord creatie, inventie, vernieuwing. Centraal 

staat enerzijds de creatie van ons onderzoeksdagboek, maar ook de foto-

opdracht, photovoice, de stem van de leerlingen doorheen hun foto’s.  

Deze verhalen beschrijven het proces van het actief creëren. Er zijn oneindig veel ogenblikken 

waarop we de handen in elkaar slaan en een kunstwerkje scheppen. Zo brengt de eerste ontmoeting 

een spreekkoor van Jan-Willem, Ibtissam en Nele. We interviewen elkaar met de camera. We lopen 

rond op school. Daarnaast maken we samen het onderzoeksdagboek en zijn we creatief met de 

foto’s. En soms ontstaat iets gewoon à l’improviste.  

Samen iets creëren vraagt “inspiratie” maar zeker ook samenwerking en overleg. Het 
bundelen van krachten blijkt verrijkend op alle vlakken…  
We denken na over een voorstelling van onze foto-opdracht in het onderzoeksdagboek. “Ik ga een 

zonnetje tekenen, met een regenboog en een wolk en met een struik.” Later worden de taken 

verdeeld. De plannen worden uiteengezet. Nele: “Ja, ja, ja… Is dat iets wat ik mag doen?” Jan-Willem: 

“Ja. Kun jij dat goed?” Nele overdrijft lachend: “Ik kan alles.” Eigen hulpmiddelen inzetten: “Wacht 

eens!” bedenkt Jan-Willem:  “Ik denk dat ik ook verfborstels bij heb. Juffrouw, als je mooie, dunne 

lijntjes wil trekken hé en ik ga wat vlindertjes maken, mag ik?” Besluitend: “Juffrouw, wat vind je? 

Tadaa…” We werken verder in stilte. Na een tijdje vraagt Nele: “Jan-Willem, ben je er akkoord mee 

dat ik jouw struik in donkerder groen verf?” Jan-Willem: “Ik ben daar akkoord mee.” Onze voorstelling 

wordt kleurrijker. Jan-Willem: “En wat vind je, Luc, jij (Nele) bent het zonnetje en dan Ibti… O ja, ik 

moet er ook bij, ik moet er ook nog bij.” Nele: “Wie is ’t zonnetje? Ah! (roept lachend) Ik ben ’t 

zonnetje! Heeft dat een betekenis, of is dat toevallig?” Jan-Willem: “Nee, da’s toevallig.” Ibtissam: 

“Juffrouw, moeten wij hier zo stipjes? Gewoon die bolletjes kleuren? Zo’n kleine puntjes, zoals ze 

hebben dat hier gedaan?” Jan-Willem: “Wel, de grootste oogjes mogen dan zijn.” Nele vindt: “Da’s 

een leuke tekening!” We denken verder na wat er nog bij kan. Jan-Willem aarzelt: “‘k Weet het niet… 

Een foto of zo?” Nele valt bij: “Ja, van ons allemaal!” Jan-Willem: “Ja. O ja! Van die man die ik had 

gevraagd van wil je een keer… Of vragen zo aan een kunstenaar zo, wil je die foto een keer 

naschilderen.” Luc herinnert het zich ook: “Aan de Zuid! Met z’n vieren.” Later, enthousiasme: “Ja. 

Ooo! Schoon! Schoon met die struik en alles. Da’s echt wel leuk. En straks ga ik dan nog een keer die 

uitleg daarbij plakken. Dat wordt mooi hé?” Ook Luc beaamt: “Mja.” Hij doet een nieuwe ontdekking. 

“O, da’s mooi! Weet je wat dat wil zeggen?” Hij heeft een tekening gevonden in de klas. Jan-Willem 

gaat juffrouw M. vragen om een kopie van de mooie tekening. [Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

Een spontane creatie bij de foto’s. Op het ogenblik zelf, met het materiaal dat voorhanden 
is, de nodige durf en een open geest.  
 
Jan-Willem vraagt: “Hé, juf, mogen we daar ook een verhaaltje van maken?” Nele: “Ja, zeker, zeker!” 

Creativi-tijd! Het verhaal van Jan-Willem: “En mijn zus rent weg! En ze gaat in de auto. En ze rijdt 

weg. En ze komt het gele kruis tegen en ze parkeert haar auto. En het is gebeurd. Pas op! 

Tutututututuuu… En op een nacht rijdt mijn zuster door het centrum van Boekhoute. Tsjutsju… 

njoenk. Mijn zuster passeert. Zij komt het kasteel tegen van de (spreekt met een thriller stem) 

TWILIGHT ZONE. Ze komt het kasteel tegen van de Twilight zone. En plotseling! Plotseling komt er een 

reuzenspin! En ze valt haar aan. Ze valt haar aan: “aaa aaa  aaa aaa aaa!!!” (Jan-Willem schokt heen 

en weer). En mijn zus op haar fietsje, terugkeren. Nienienienienienienie… (maakt een heleboel 

geluiden). En ze komt haar auto tegen: de Honda civic. En ze zegt: “O! mijn droomauto staat daar.” 
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En ze parkeert en ze parkeert en ze parkeert. En ze rijdt weg en ze rijdt weg en ze rijdt weg. Tuuttuut! 

(Luc echoot: “Tuuttuut”). (...) En ik zeg: “Ja, ja, ja, ja, ja!” (Luc: “Nee, nee, nee, nee…”). En ik ga daar 

naartoe. Haar vinger is genezen, ’t is goed afgelopen en ze gaat er nooit meer naar toe.”  Jan-Willem: 

“Ah nee, ‘k heb nog een idee, ‘k heb nog een idee. Maar plotseling! De volgende dag. Mijn zus keert 

vlug nog naar huis.” Nele is verwonderd: “Oe? Waar was ze naartoe? Was ze nog altijd niet thuis?” 

Jan-Willem zegt ietwat verstoord: “Ja, ze wou naar huis gaan.” Nele fluistert stilletjes bij Luc en 

Ibtissam: “‘k Ben een lastige zeker die luistert? ‘k Heb altijd commentaar.” We lachen. Jan-Willem 

gaat intussen onverstoorbaar verder: “Maar, er dreigde gevaar. En mijn zuster keerde terug en viel 

die spin aan! Pak pak, pak, pak, pak, pak! Ok. En ze valt aan, ze valt aan (x 20)!” Hij beeldt intussen 

ijverig uit. “Mijn verhaaltje is gedaan juf. We leven nog lang en gelukkig.” *Een creatief huisje voor de 

foto’s+ 

 

5. Tenslotte... 

... is er creatief, tegendraads, alternatief denken. Het gaat om creatief in de wereld staan, creatief 

omspringen met wat gegeven is: ons onderzoek, de foto’s en hun verhalen. Hier valt een brug te 

bouwen met zelfexpressie. Dit werd al uitgebreid geïllustreerd vanuit ons zoekproces.   
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VI. Zelfexpressie 

 

Zelfexpressie, uitdrukking, vertolking en mimespel. We doen het zowel letterlijk als figuurlijk. Dit luik 

krijgt ook veelzijdig vorm. Ik beschouw het als een product, de levendige illustratie van hoe iemand 

zich toont, zowel expliciet als impliciet. Daarnaast gaan we aan de slag met ons onderzoeksdagboek, 

we spreken met elkaar, tonen delen van onszelf en gaan in dialoog. Creatie en expressie zijn 

verbonden. De verbinding met agentschap en het opkomen voor jezelf, het krijgen van een stem, is 

gemaakt. Cirkelend leren krijgt ook hier gestalte.  

 

Het raamwerk van zelfexpressie bestaat uit een aantal componenten die het concept onderbouwen. 

Het netwerk van een leerling, ik en de Ander, ik en mijn (culturele) achtergrond ( 1). Daarnaast is er 

de voorstelling van zichzelf aan ons onderzoeksgroepje (voor de camera), zichzelf uit het verleden: in 

en door het Zeven-weeënboek ( 2). Maar er loopt een parallelle lijn. Een onderzoek naar zelfexpressie 

wil ook echt expressie. Op zoek naar een gemeenschappelijk gedragen identiteit met respect voor 

elkaars eigenheid, stellen we onszelf voor in het onderzoeksdagboek ( 3). Expressie betekent ook 

(letterlijk) spelen met rollen, rollenspel, levensrollen en leerlingen als leermeesters. Identiteit is iets 

wat we voortdurend, cirkelend onderhandelen ( 4). Tenslotte is er de foto-opdracht, met oog voor 

agentschap en eigen keuzes. Leerlingen ontdekken bijzondere talenten.  

 

1. Ik kan niet zonder de Ander  

Opvallend is het beroep dat we telkens doen op de Ander wanneer we kijken naar onszelf. 
Eerste, spontane antwoorden op de vraag: wie ben jij, hoe toon je jezelf? verwijzen naar 
familie, vrienden, klasgenoten, het sociaal netwerk. Het relationele aspect is heel erg 
belangrijk in wie wij zijn en hoe we willen zijn en gezien worden. Daarnaast is er de bredere 
achtergrond van gewoonten en gebruiken, de wisselwerking met de context waarin we 
leven. Het onderzoek nodigt ook verder uit om elkaar te ontdekken. Leerlingen tonen hun 
werk aan anderen, zijn trots op wat ze bereiken en willen dit delen met het  gezin waar ze 
wonen, hun vrienden en vriendinnen en andere familieleden: ik, mama, papa, broer, zus, 
tante, nonkel, opa, oma, vriendje of vriendinnetje en al mijn vrienden ver weg en dichtbij. 
Een echte dialoog is hierbij onontbeerlijk. Er wordt verteld over familie, de plaats die je zelf 
inneemt, de dingen die je aan je dichte kring wil doorgeven. De relatie met de Ander is ook 
fundamenteel een uitnodigende relatie, waarbij die Ander een stap zet in mijn richting. 
 

Het belang van betrokkenheid en een warme ‘achterban’. “Maar stel dat je het thuis zou tonen, zou 

je dat dan doen, zou je dat graag doen?” Ibtissam is overtuigd: “Zeker!” en Jan-Willem: “Ik schaam 

mij daar niet voor.” Want dat is ook creatief en je kan daardoor ook iets over jezelf vertellen. Toon je 

dat soms ook aan anderen? Ibtissam vertelt: “Soms aan mijn nicht.” En Jan-Willem: “Ik vertel dat ook 

aan mijn ouders soms: “ja, ik heb vandaag die tekening gemaakt, schone tekening…” en dan vraagt 

mijn moeder altijd van “Breng toch een keer dat boek mee, ik wil dat ook zien…” Want ik heb hem een 

keer meegedaan, had ze er toch nog niet in kunnen kijken zeker? Ik vond dat echt zo jammer… en nu 

is ze zoveel thuis, kan ik hem ook niet brengen.” Ibtissam bevestigt: “Bij mij, ik wil mijn oude boek 

naar huis meepakken.” Waarop Jan-Willem enthousiast: “Ah jaaa!!” *De eerste halte+ 
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Op een andere foto is de broer van Ibtissam te zien: “Da’s mijn kleine broer en mijn andere broer.” 

Jan-Willem kijk geïnteresseerd toe: “Da’s uw… ah!” Nele informeert: “Hoe noemen ze nu weer, Rayan 

en…?” Ibtissam: “Ishak.” Jan-Willem informeert: “Wie is Ishak, de kleinste?” Ibtissam antwoordt: “De 

kleinste, da’s Rayan.” Jan-Willem: “Hoe oud is die, tien, elf?” Waarop Ibtissam: “Nee.” Jan-Willem 

raadt verder: “Negen?” Ibtissam geeft een tip: “Minder?” Nele waagt ook een poging: “Zeven?” Jan-

Willem: “Vijf, zes?” Ibtissam geeft tenslotte het antwoord: “Acht.” Het gesprek kabbelt verder, een 

nieuwe familiefoto. “Ah, is dat, is dat jouw broertje?” Ibtissam beaamt: “Ja.” Er ontspint zich een 

gesprek. Nele zegt: “Da’s Ibtissam haar broertje. Hoe noemt die?” Ibtissam: “Rayan.” Nele herhaalt: 

“Rayan.” Waarop Ibtissam vervolgt: “Juffrouw, wil jij mijn foto’s zien?” We kijken verder: “Wie is dat 

kindje?” Ibtissam vertelt: “Mijn kleine broer.” Jan-Willem vraagt: “Is dat uw kleine broer?” Ibtissam 

knikt. “Met hoeveel zijn jullie thuis?” Ibtissam wil weten: “Kinderen? Vier.” Jan-Willem: “Vier?” Nele: 

“Wij ook.” Jan-Willem stelt vrolijk vast: “Uw mama heeft ook haar best gedaan!” Nele reageert 

spontaan: “Maar Jan-Willem! Jullie zijn ook met drie…”  Ibtissam vertelt intussen verder: “Drie 

jongens en één meisje.” We spreken over Ibtissam die het enige meisje is en Jan-Willem de enige 

jongen. Ibtissam: “Erg hé?” Nele: “Ja… Jij bent het enigste meisje. Ik ben één meisje van de vele.” Jan-

Willem: “Mijn zus is ook het enigste meisje. Maar ik heb nog een halfzus ook.” Nele: “Ah, heb jij nog 

een halfzus ook?” We praten over onze plaats in de rij. Ibtissam zegt: “Nee, ik ben in ’t midden.” (…) 

Later op de dag. Nele vraagt Ibtissam: “En dat is jouw kleinste broertje.” Jan-Willem herinnert: 

“Rayan?” Dat beaamt Ibtissam. Waarop Jan-Willem: “Wil de naam iets betekenen? Rayan? Is dat een 

betekenis?” Ibtissam denkt: “Nee, niet echt.” Jan-Willem verduidelijkt: “Ah, omdat het zo’n andere 

naam is. ‘k Heb dat nog nooit gehoord, Rayan.” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

“En je zus, is zij belangrijk voor jou?” Jan-Willem twijfelt: “Euhm… ja…” Benoemen van gevoelens: “Ik 

hoor een aarzeling in je stem?” Jan-Willem filmt ondertussen het overzichtsblad met alle kleine 

fotootjes. “Ja. Omdat ik wel een keer mijn zus leuk vindt. Maar niet altijd, ze kan koppig doen, zoals 

elke zus, je weet dat wel hé?” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

Dingen willen doorgeven en delen. Nele en Luc kijken naar zijn foto’s. Nele merkt op: “Als ik naar 

jouw foto’s kijk, Luc, zie ik heel veel bekers en zo.” Luc knikt. “Vind jij dat belangrijk? Dingen winnen of 

sport of?” Luc vertelt: “Ja, ‘k vind wel mooi als ik iets win, dan wil ik het bijhouden, wil het aan mijn 

kinderen laten zien, later, wat ik gewonnen heb.” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

Ibtissam vertelt: “Da’s hier een kussen en daar staan op, namen, dus YES-R, Ibtissam, Zineb, Nouara 

en nog een keer YES-R hier (lacht). En da’s de achterkant. Da’s gewoon een bloem.” Nele vraagt: 

“Eigenlijk, als ik goed kijk, zijn het ook de dingen dat mensen geven die jij graag ziet, da’s ook 

belangrijk voor jou?” Ibtissam: “Ja. Da’s belangrijk.  Dat maakt ook iets moois.” Ibtissam over een 

foto: “Ja, da’s juffrouw Nele, da’s zij.” Ze wijst naar Nele voor de camera en lacht. Nele knikt 

instemmend: “Dat ben ik,” en vraagt dan onschuldig: “Waarom hangt zij (wijst op Nele) in jouw 

boek?” We lachen. Ibtissam zegt: “Want zij is mijn vriendin, daarom.” (geschater). Jan-Willem valt bij: 

“Waarom niet? Waarom niet, waarom niet, hé juf?” Nele zegt: “Inderdaad.” Waarop Jan-Willem: 

“We zijn ervoor.”  *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond+ 

 

Wachten op een uitnodiging. Ibtissam vertelt: “Ik ben een beetje stil en ik wacht totdat iemand mij 

iets vraagt. En, ik weet het niet.” Nele vraagt: “Als ik het goed begrijp, je wacht eigenlijk eerst tot je 

een uitnodiging krijgt van iemand, allé, totdat je zeker weet dat die persoon geïnteresseerd is op de 
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één of andere manier?” Ibtissam beaamt: “Ja. Ik praat het liefst. En (ik vertel ook via) kleren.” *De 

eerste halte] 

Jezelf uitdrukken, betekent ook je (culturele) achtergrond betrekken. Het kan groot gaan, 
zoals een andere cultuur, maar ook klein: je dorp, je straat, gewoonten en gebruiken. Meer 
nog betekent het ook rekening houden met wat de anderen al weten, iemand betrekken, de 
eigenheid naar waarde schatten en in dialoog over jezelf kunnen delen.  
 
Nele vraagt: “Maar jullie, klopt dat dat jullie een lijst hebben van namen, waaruit dat je mag kiezen 

en als je die naam niet geeft, dat je niet de Marokkaanse nationaliteit kunt krijgen. Klopt dat?” 

Ibtissam: “Nee, ik weet dat niet.” Nele: “Je denkt van niet. Ik dacht dat dat zo was, maar misschien 

kan ik me vergissen. Maar Rayan ja, is wel een mooie naam.”  Het gesprek loopt verder. Ibtissam 

weet: “Je kan ook twee namen doen hé? Eentje hier, eentje daar.” Nele: “Ja. ’t Zijn sommige mensen 

die dat doen hé?” Waarop Jan-Willem: “Mijn mama heeft er drie.” Nele beaamt: “Ja, ik ook. Maar ja, 

zo gebruikelijk is dat niet.” Jan-Willem, verwonderd: “Ja?” Luc beaamt: “Ik heb er ook wel drie.” Jan-

Willem vraagt: “Hoe dat?” Nele legt uit: “Maar, dat is, de eerste naam is gewoon uw voornaam en de 

rest, dat is meer op uw paspoort, ik gebruik dat nooit.” Het gesprek gaat over op familienamen. Luc: 

“Juffrouw, ik heb twee achternamen hé?” Nele en Jan-Willem willen weten: “Ja? Welke? Wat zijn dan 

uw twee achter, nee uw laatste namen?” Luc: “Luc v.K. en Luc V.G. nee, Luc G.. En dan m’n echte 

vader V.K.” Jan-Willem denkt: “Je kan toch geen twee achternamen hebben?” Nele legt uit: “Jawel, je 

kan daarvoor kiezen om je kind de dubbele achternaam te geven. Dat gebeurt niet veel… Dus officieel 

noem jij Luc V. K. G.?” Jan-Willem: “Ik heb de achternaam van mijn, van mijn euhm… van mijn andere 

opa.” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Ibtissam vertelt ons: “En dat heb ik bij Islam gedaan.” Jan-Willem gaat dichter kijken: “Da’s ook 

euhm…” Ibtissam vertelt: “Da’s in ’t Suikerfeest, oftwel in ’t Offerfeest, ‘k weet het niet meer…” Nele 

lacht: “Oei! ’t Is wel een belangrijk verschil.” Jan-Willem beaamt: “Da’s zo mooi, ja.” Ibtissam vertelt: 

“En hier staat dat in ’t Marokkaans, euhm… “ Jan-Willem: “En da’s in ’t Nederlands.” Ibtissam 

beschrijft verder wat er te zien valt: “Nederlands… Turks… Marokkaans…” Nele: “Ja, ja.” Jan-Willem: 

“Ah, alle landen… alle talen.” Nele wil weten: “En wat betekent dat in ’t Nederlands?” Ibtissam 

vertelt: “Edmu barek. Is gelukkig… euhm…” Nele herhaalt: “Edmu barek.” Ibtissam denkt: “Is 

gelukkig…”  Jan-Willem probeert ook: “Edmu barek, feest?” Ibtissam: “Nee nee, is gelukkig…”  Jan-

Willem: “Feest?” Ibtissam zegt: “Ja, gelukkig feest.” Nele en Jan-Willem wensen elkaar een aantal 

keren een Edmu Barek toe. Nele wil dan weten: “En hoe zeg je, hallo, mijn naam is… ?” Jan-Willem 

maakt intussen een muziekje “Toem, toem toem… Edmu Barek.” Het klinkt als een beatbox. Ibtissam 

bedenkt intussen: “La bes, mijn naam, ik weet niet…” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna 

rond] 

 

Jan-Willem over de foto van Luc: “De kleur van Holland…” Hij toont: “Oranje.” *Het einde van grote 

verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Jan-Willem geeft uitleg bij de foto’s: “Goh, je kent hem toch wel, de bou-8? De bekendste boot van 

Boekhoute, de bou-8?” Nele vraagt: “Jan-Willem, weet jij dat, als je niet van Boekhoute bent, dat best 

kan dat wij dat niet weten?” Jan-Willem zegt: “Hoe bedoel je?” Nele verduidelijkt: “Als wij niet van die 

streek zijn, dan kennen wij die niet hé?” (…) Jan-Willem vertelt verder: “Nee, die vaart niet meer.” 

Ibtissam wil weten: “Is die oud?” en Nele: “En daar is een kapelletje?” Jan-Willem: “Nee, dat was 
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gewoon een kapelletje. Dat hebben ze daar gemaakt voor euhm, ik weet het niet. Dat was zo’n 

kapelletje, maar ‘k weet niet voor wat het daar staat.” Nele bedenkt dan: “En Ibtissam vroeg ook 

iets.” Jan-Willem: ” … en vroeger, ja, wat vroeg jij?” Ibtissam: “Is hij oud?” Jan-Willem: “Ja, zeer oud. 

Ik ben daar al een keer, we zijn er ooit eens binnen geweest en da’s zeer oud. Vroeger lag er, vroeger 

stond hier een boom maar ze hebben die boom weg gedaan en ’t lag daar een euh, motor. Met haken 

aan. En da’s nog een ouwe anker, en da’s nog een anker geweest. En hier hangen altijd zo van die 

zeilen aan en zo.” Nele vraagt: “Ah, ’t was een zeilboot?” Jan-Willem: “En weet je waarom dat ik dat 

heb getrokken? Omdat ik het wel iets speciaal vond.” We kijken verder. Jan-Willem geeft uitleg over 

een andere foto: “Omdat dat wel een vriend is. En ‘k vind, als je een vriend hebt, mag je er ook wel 

een foto van hebben.” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

2. De uitnodiging om te vertellen over jezelf, het maken van een expliciete 

voorstelling.  

Hoe stel ik mezelf voor aan de groep? De leerlingen doen dit letterlijk voor de camera, maar 
gaan ook op zoek in hun Zeven-weeënboeken. Identiteit komt gemeenschappelijk tot stand, 
vraag leidt tot reactie en/of tot nieuwe vraag, het zet een radarwerk van denkprocessen in 
gang. We kunnen voor de vormgeving aan het nieuwe boek in ons eigen boek te rade gaan. 
De Zeven-weeënboeken zijn een schat aan zelfexpressie en helpen de leerlingen om zich op 
een indirecte manier voor te stellen. Ze zetten bovendien aan tot dialoog en zijn een 
instrument om interesse vorm te geven. 
 
“Als je eens in uw oude boek kijkt, of je nieuwe boek, hoe heb je uzelf daarin dan voorgesteld?” Een 

belangrijk element: “Van bij het begin, tot aan ’t einde,” zegt Luc. Ibtissam stelt voor “Een titel” aan 

het boek te geven. Luc vult aan: “En dan schrijven, over die titel.” Zelfexpressie kan niet zonder 

creativiteit. Hoe geven we vorm en uitdrukking aan onszelf? “In potlood,” zegt Luc. Ibtissam kiest voor 

“Paars!” haar lievelingskleur. Wat doen we verder? Luc aarzelt: “Ik weet het eigenlijk niet.” Tijd voor 

overleg: “Ben je akkoord dat ik iets in potlood wil doen?” vraagt Luc. “Een tekening maken, iets 

schrijven, met potlood alleen.” Een kleurrijke achtergrond wordt de verwelkoming in het boek. De 

kleur wordt snel gevonden. Ibtissam: “Met paars.” Iedereen is akkoord?“ Ja hoor, voor mij mag het.” 

Luc vertelt over zijn lievelingskleuren: “Blauw en wit.” Toevallig? Nee, “Voetbal is belangrijk.” Blauw 

en zwart is het zeker niet. “Blauw-wit” zoals Ibtissam en Luc verbeteren. “Zwart en blauw moet ik niet 

hebben. Da’s de kleur van Brugge.” Luc vertelt verder over zijn boek: “Ik heb hier, daarboven heb ik 

geschreven, KAA Gent en dan heb ik mijn naam zo heel groot gemaakt. En dan m’n onder, m’n 

achternaam. En dat was het voor mijn eerste blad.” Nele grapt: “KA, staat dat voor Koninklijk 

Atheneum?” “Nee, da’s de naam van m’n voetbalploeg.” Erg belangrijk voor Luc. Hij antwoordt op de 

vraag hoe belangrijk, een klein beetje, groter of tot je er helemaal in kan? “Dat ik er helemaal in kan.” 

Vriendschap is heel belangrijk. Luc zegt: “Ik heb hier nog een keer Luc geschreven en Jules.” (Jules is 

één van z’n beste vrienden). Nele merkt op: “Ik zie dat het in blauw en zwart is, is dat toevallig, die 

vijandige kleuren in uw boek?” Luc zegt berustend: “Jules heeft dat gedaan.” Een boek biedt plaats 

aan iedereen. Nele vertelt: “Ibtissam ziet heel graag de kleur paars… ik vind geel leuk.” Dat doet ons 

denken “Aan de zon,” zegt Ibtissam, “en de zomer. Ook in andere landen, “als Marokko.” We vinden 

iets dat ons verbindt, zon hier en zon in Marokko. Jan-Willem polst: “En ieder doet er dan zijn eigen 

kleur (…) ik wil er ook een kleurtje in zetten.” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 
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O. wil ook graag iets over het boek vertellen. Of hoe het boek het aanknopingspunt is voor verhalen 

over jezelf. Over elk onderwerp dat we tegen komen, valt een wereld te vertellen. Het boek is een 

mooie illustratie van hoe interactie ontstaat. Aanwezig: Jan-Willem, O. en Nele. Er wordt kort verteld 

over de eigenaardigheden in het boek van O, alias Daskalides. “Maffia, ‘k vind dat wel leuk. (…) 

Grieks. Mijn liedje.” Jan-Willem vraagt: “Wat is dat, zwarte piet?” Waarop O. “Wat, zwarte piet?” 

Jan-Willem verduidelijkt: “Wat is dat eigenlijk?” Waarop O. “Dat zijn negers, zie je dat niet?” Jan-

Willem: “Ja, maar wat was daar te doen? Plechtige communie? Trouw?” O.: “Nee, gewoon hiphop, 

zie jij dat niet?” Jan-Willem: “Jij was daarbij?” O. grijpt zijn kans: “Ja, ik stond bij die mensen, ja.” 

Ongelovig vraagt Jan-Willem: “Waar dat?” O.: “Ik stond daar achter die lange.” Jan-Willem, 

sceptisch: “Ja, ja, ja…” Later ontdekken we Neles naam in Griekse letters: lambda en epsilon. O. 

vertelt over hoe zijn weekend er uit ziet: “Willem, ik ga één uurtje slapen vandaag. Weet je wat ik ga 

doen? Ik ga straks als ’t school gedaan is, ik ga mijn cd gaan halen op internaat, ik ga naar de gym 

gaan trainen. Dan ik ga thuis op mijn playstation 3 spelen. Ik ga bij mijn vriend gaan, dan wij gaan tot 

12u film kijken op zijn pc. Dan ik ga van zijn pc zo’n memory stick, allé, zo’n stick, usbstick (N: mhm) ik 

ga daar een film opsteken van zijn pc, dan ga ik dat op mijn playstation 3 zetten. (…) Want ik ga dat 

kopiëren op mijn playstation. Ik heb dat met zoveel films gedaan. (…) Dan, ik kijk tot vijf uur film, ik ga 

om zes uur… tot vijf uur kijk ik film, dan om halfzes een beetje slapen, zes uur opstaan en zes uur, in 

mijn zetel naar tv kijken. (…) Gewoon, een beetje naar de basket kijken.” Hij vat samen: “Kijk! Ik slaap 

misschien een halfuur. Of twee uur, één uur en een half op een gans weekend. (…) Dan de volgende 

nacht, (…) gans de nacht spelen, tv kijken, een halfuurtje slapen, opstaan.” Jan-Willem is kritisch over 

de uren slaap: “Je hebt negen uur slaap nodig op een dag.“ Over de schoolweek: “Dan heb jij moeite 

met uw eten maken“, over of het wel kan “Dat mag niet op internaat (…) dat mag wel niet hé, want 

ze controleren uw kamer.“ En over hoe het thuis gaat. Het loopt uit op een woordenwisseling. “Saaie 

moeder,“ zegt Jan-Willem. Waarop O.: “Hé, rustig hé, over mijn ma, gij!” Nele zegt: “’k Weet niet of 

dat saai is, iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes hé?” O. toont foto’s van sigaren en een aantal 

kledingstukken. Hij vertelt over zijn kledingstijl: “Mooie maffiakleren. (…). Iemand kleren kopen? (…) 

Als ik uitga, ik draag altijd smoking, altijd smoking.” Waarop Jan-Willem: “’t Zijn precies gordijnen.” 

O. heeft weerwoord: “Wat, gordijnen? Moet jij mijn vuist op uw tanden, gij? Da’s tenminste deftiger 

dan wat jij nu aanhebt.” Jan-Willem herhaalt: “Wij noemen dat zo.” Het boek als een plaats voor 

dromen van O.: “Ik ga zo catcher worden, wrestler.” Nele en Jan-Willem denken: “Als je dat echt wil 

worden, ga je serieus veel moeten slapen, eten, gezond eten en heel veel trainen.” En: “Die drinken 

niet ze, die worstelaars (…) die roken niet.” O. bedenkt een plan: “Maar ik ga wel één keer in de week 

10 bikiburgers gaan halen.” En verder: “Weet je wat ik doe? Overdag slapen, ’s nachts opblijven.” 

Plots zegt Jan-Willem: “O jong, gaan we iets anders doen?” (…) ‘k begin mij te vervelen. Ik wil nog wat 

dingen afwerken.” Als O. weg is, vertrouwt hij Nele toe: “Ik heb een hekel aan die gast! (…) gewoon… 

die is zo boring…” Nele vraagt: “De dingen waar hij mee bezig is, zijn niet echt de dingen waar jij mee 

bezig bent?” Jan-Willem beaamt: “Nee.” *Tussen vreemde en vertrouwde stemmen] 

 

3. De zoektocht naar een gedeelde identiteit, een groepsidentiteit, 

vormgegeven doorheen onze gesprekken en in ons onderzoeksdagboek. 

Waar samenhorigheid is en plaats voor overleg, is creativiteit nooit veraf… We groeien 
doorheen het onderzoek, van aarzelende leerlingen met een ‘juf’ aan het hoofd, tot 
medeonderzoekers met een gelijkwaardige verantwoordelijkheid voor het 
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onderzoeks(dag)boek. We zijn een groepje met een kopje thee of koffie en een koekje. We 
komen op een andere manier samen, want we werken niet alleen in ons eigen boek, we 
werken in een gedeeld boek. Het is soms hard werken en nadenken. De andere leerlingen op 
school weten dit ook, wij praten over dingen, wij denken over de boeken. Dat herhaaldelijke 
nadenken, dit samen zwoegen, het elkaar aanvullen, het cirkelen, het voortdurend draaien 
en keren van hetzelfde onderwerp… maakt tenslotte een gevoeligheid los, een 
herkenbaarheid, een samenspel dat langzaam geolied wordt. Dit vindt u ook uitgebreid 
geïllustreerd terug bij het groeiproces en de rollen ( 4) die de leerlingen innemen.  
 

4. Spelen met rollen, letterlijk via rollenspel en improvisatie. Daarnaast ook het 

ontdekken van de leermeester in onszelf. 

Van leerling tot leermeester. Over het delen van informatie en iets aan een ander leren. Freire 

schrijft hierover dat een dialoog fundamenteel horizontaal is (Freire, 1998). Gelijkwaardigheid is een 

voorwaarde om van elkaar te kunnen leren. Gelijkwaardigheid maakt verder mogelijk dat we elkaar 

afwisselend als ‘juf’ en ‘meester’ beschouwen.  

 

We zijn onderweg naar de HEMA. Ibtissam stelt voor: “Gaan we langs daar gaan?” Nele vraagt: “Is 

dat korter?” Het antwoordt luidt: “Ja.” En later vraagt Jan-Willem: “Jij woont in Gent en jij kent dat 

niet?” Nele zegt: “Weet je wat het is, Jan-Willem, je hebt verschillende buurten, en de meeste 

buurten, als je daar niet moet zijn, dan ken je die niet.” Het gesprek kabbelt verder. Ibtissam 

informeert: “Juffrouw, wat ga jij doen in de paasvakantie?” Nele vertelt over de stage: “Wel, je weet 

dat ik samen met jullie stage heb gedaan hé?” (“Ja”). Ik moet daar een beetje over schrijven, hoe dat 

was, wat ik deed. (…). En over ons onderzoek, daar moet ik dus een grote stapel boeken voor lezen en 

samenvatten en zo.” Ibtissam leeft mee: “Amai!” Jan-Willem denkt: “Ja, mijn zus heeft dat ook. In de 

paasvakantie moet die ook naar school gaan. (…) De dinsdag een halve dag, de woensdag heeft ze 

een ganse dag…” Nele vraagt: “Zou dat kunnen dat je zus niet meer in ’t middelbaar zit? Zit ze al in ’t 

hoger?” Jan-Willem denkt eerst: “Ja,” en dan, “Ah, zo bedoel je! Nee, nee, nee, ze zit nog altijd in ’t 

middelbaar.” *Het relaas van onze avonturentocht in Gent+ 

 

Jan-Willem geeft een lesje geschiedenis. Over Boekhoute: “Een vissersdorp zonder haven. Daar staat 

altijd zo’n grote affiche op. Vissersdorp zonder haven. Boekhoute, dat was de zee hé. Ja, dat was één 

grote zee. Maar dat hebben ze allemaal weggetrokken en ze hebben daar één platteland van 

gemaakt.” *Het einde van grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

Wie filmt maakt beslissingen:  camera en regie.  
 
Nele zegt: “Jij bent nu de filmer van dienst hé? Je kijkt… Wie wil er…” Jan-Willem filmt en regisseert: 

“Toon een keer een fotootje, Ibtissam.” Ibtissam vraagt: “Wat?” Jan-Willem herhaalt: “Een fotootje 

tonen!” Ibtissam gaat zorgvuldig op zoek. Jan-Willem licht intussen de kijker in: “Ze gaat een mooi 

fotootje pakken. Toon een keer… Ah, we gaan een beetje dichter kijken…” Hij zoomt in. Nele: “Oh da’s 

ook een mooie foto!” Waarop Jan-Willem blij Ibtissam bevestigt: “Kijk juf, mooie foto hé?” Nele: “Ja. 

Da’s inderdaad een mooie foto, Jan-Willem.” Jan-Willem probeert alle partijen in beeld te brengen: 

“En we gaan een beetje foto’s van mij… Kijk hé. Kijk, mensen, mensen.” Hij filmt “ter, ter… “ (Dat 

staat op de foto). Hij zoekt naar een andere foto. Het dubbeltje komt tevoorschijn. “Oei ter, ik heb 
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twee keer ter gefilmd, ’t is ’t andere. Ter, ter, ter, ter…” Hij filmt van ene naar andere foto. Luc neemt 

de camera over: “Ibtissam, wat ben jij aan het doen?” Ibtissam vertelt hem: “Ik maak paars.” 

Problemen oplossen, hoe kan Luc de camera zijn foto’s tonen?  Jan-Willem heeft een plan: “Of film, 

tijdens dat je filmt. En elke keer als je een foto mooi vindt, dan kijk je een keer naar uw foto. En je 

keert gewoon terug. En dan zo wisselen.”  Luc twijfelt “Ja…” Jan-Willem zegt kordaat: “Ja, pak uw 

foto’s. En elke keer als je een mooie foto vindt…” Later is het weer de beurt aan Jan-Willem (Ibtissam 

houdt niet van het camerawerk). Hij vertelt: “Ibtissam is momenteel aan het verven. Laten we een 

kijkje nemen… Ibtissam, wat ben je nu momenteel aan het doen?” Ibtissam vertelt: “Roze maken.” 

Jan-Willem informeert: “Maar je zei dat het niet echt lukte. Je roze.” Inderdaad: “Dat lukt niet.” Jan-

Willem wil weten: “Nee? En waarom lukt het niet?” Ibtissam zegt: “Dat weet ik niet.” Oei, de batterij 

dient te worden opgeladen. Jan-Willem vertelt de camera: “En ik ga die prise nu vervangen. Ik heb 

jullie nog altijd in beeld (2x). Nog steeds… nog steeds (x4). Ik heb u nog steeds in beeld, in beeld (x3). 

Blijven… in beeld blijven (x3). Blijf in het beeld (x4).” Ondertussen wordt er van de ene naar de andere 

kant gelopen. “Nu heb ik de rug. Kijk, en ik heb een kortere weg gepakt. Nu sta ik alweer dicht bij jou. 

Ah! Dag juffrouw! Goeiedag, meisje!” *Een creatief huisje voor de foto’s+ 

 

Over de mogelijkheden van de camera. Nele zegt: “Check het een keer… wacht, wacht. Jan-Willem 

heeft mij dat geleerd.” Ze staat recht en loopt naar camera. Jan-Willem vraagt verwonderd: “Hé?” 

Waarop Nele vertelt: “Jan-Willem heeft mij dat geleerd.” Jan-Willem ziet dat Nele naar de camera 

loopt en zegt enthousiast: “Ja, van dat beeldje? Ja, zo! Draaien. Kijk, zie, we staan er allemaal op.” 

Luc ontdekt het mee: “Ah!” Jan-Willem controleert: “Ja, we staan er allemaal op!” Nele stelt voor: 

“Als we nu allemaal eens zwaaien…” Jan-Willem vertelt: “Kijk, jij (Nele) zit daar, ik zit daar, Luc zit 

daar en zij (Ibtissam) zit daar…” Hij wijst naar onze plaatsen. We zwaaien. We lachen. *Het einde van 

grote verhalen, de cirkel is bijna rond] 

 

De rol van een medeonderzoeker. Dit groeit tijdens het onderzoek.  
 
“Als je echt een onderzoeker bent, heb je ook de macht om daar iets aan te doen.” Het onderzoek 

brengt ook andere geluiden mee. “Of je kan zeggen van, ah, ik wil eventueel een keer iets vragen aan 

mijn vrienden en ik kan dat verzamelen en ik kan daar ook iets van vertellen.” Jan-Willem vraagt: 

“Vind jij dat goed, als wij zogezegd… Je wil dat wij die boeken nog mee willen. Zouden wij daar mogen 

op schrijven, wat zij (thuis/vrienden) vinden van ons boek. En dat ik dan opgeschreven heb, wat zij 

goed vinden van het boek en dat we dan, ik dat… prrt, erop plak?” Dit wordt enthousiast door de 

anderen onthaald. “Maar stel dat je daarover praat en je hoort interessant dingen, dan neem je die 

ook maar mee hé, dan vertel je die ook maar.” *De eerste halte+ 

 

Later nemen de leerlingen taken over, ze vatten samen “Wat hebben we geleerd vandaag,” staan in 

voor technische aspecten “We hebben nog verf nodig,” “Juffrouw, zeg maar waar ik de camera moet 

opzetten,” en modereren het gesprek “Nog vragen? (…)”, “Ga maar door hoor,” of “De zesde foto.”  

 

Meer illustraties zijn verder ook te vinden bij het groeiproces dat werd beschreven.  
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VII. Zes wijze ogen. 

“Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c’est fatiguant pour les enfants 

de toujours leur donner des explications…’’ (le Petit Prince – A. de Saint-Exupéry).  

Gewapend met deze waarschuwing trek ik een kleine drie maanden na onze wekelijkse 

samenkomsten met mijn verzamelde analyses terug naar de leerlingen, aan wie ze toebehoren. Deze 

waarschuwing stelt me voor een uitdaging, analyseren is jamais rien toutes seules zien. Ik ging op 

zoek naar samenhang en verbinding, ik nam niets zomaar aan, ging cirkelend leren. Maar daarnaast 

draag ik ook deze wijze woorden van die Petit Prince met me mee. Als ik het verhaal van de 

leerlingen vertel, dien ik hun verhalen en inzichten te vertellen. En wie kan ik het beter vragen dan 

henzelf? Ik ben vooral benieuwd dit groepje terug te ontmoeten en ontzettend nieuwsgierig naar 

hun onthaal en feedback.  

Eerst delen we een heleboel verhalen. We wisselen uit over vakantieplannen en wat er intussen op 

school is gebeurd. Een fantastisch toneelstuk waarover iedereen laaiend enthousiast is bijvoorbeeld. 

Ik krijg spontaan de DVD mee van Luc, met de belofte hem de volgende dag weer op school te 

bezorgen.  

De leerlingen zijn unaniem lovend in hun feedback. We bespreken alle thema’s, steeds staat een 

andere herinnering centraal. Het duurt even voor we weer in het ritme komen, er is ook heel veel 

informatie in één keer… Heel veel elementen komen terug, de zin: “Hé, weet je nog…” is de meest 

populaire uitspraak op dit feedbackmoment. Ik merk dat de leerlingen erg enthousiast zijn over de 

tastbare materialen, de foto’s in het onderzoeksdagboek, onze gedragen identiteit, hun verhalen en 

anekdotes. Luc vindt: “’t Was erg grappig.” En ook Ibtissam beaamt: “Alles is goed, ik ga akkoord.” 

Sommige dingen behoeven geen extra uitleg, bij andere gaan we met handen en voeten zoeken naar 

wat ik bedoel. Een stukje van je identiteit inleveren ten voordele van de gemeenschappelijke 

identiteit van het maken van ons mannetje. We herinneren levendig ons overleg. Deel per deel wordt 

doorgelezen, de leerlingen leggen cirkelend de stukjes van de puzzel samen en vinden mijn 

interpretaties erbij passen. Er wordt weer heel wat afgelachen, de koekjes zijn weer van de partij. De 

leerlingen geven telkens een “Ja, zeker.” Dit is wat Sara Lawrence Lightfoot en Jessica Hoffmann 

Davis (1997) schrijven over resonantie, een “yes of course” antwoord. Deze analyse wordt als een  

authentiek antwoord beschouwd: voor de leerlingen, voor mij en ik hoop ook voor de lezer.  

 

Een levendige illustratie over hoe belangrijk het onderzoeksproces is geweest, is de ingetogen stilte 

die er valt op het einde van onze samenkomst. Nele geeft Ibtissam een zoen, willen Luc en Jan-

Willem er ook één? Ze vertelden eerder dat ze niet zo’n fan zijn. Maar toch zeggen beiden: “Ja hoor, 

ik ook.” Ibtissam heeft een cadeautje meegebracht, een prachtig doosje met drie kaarsjes in de vorm 

van een roosje. Nele werpt een blik in de tas en zegt vol bewondering: “O, van wie heb je dat 

gekregen? ’t Is prachtig.” Waarop Ibtissam zegt: “Da’s voor u juffrouw, voor het afscheid.” Dit gebaar 

zegt me meer dan ik in duizend woorden kan beschrijven. De leerlingen hebben het onderzoek echt 

in hun hart gesloten en ronden het nu met me af, in de hoop dat er verder met de boeken op weg 

wordt gegaan.  
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VIII. Besluit: over het bouwen van bruggen 

Weerstand en eigenzinnigheid komen tot uiting in zelfexpressie. Creativiteit is zowel een zelfstandig 

product als logisch gevolg van dit hele proces. Ik bespreek kort de belangrijkste lessen die ik geleerd 

heb. Het zijn de kroongetuigen van dit gezamenlijke onderzoeksproces.  

 

Groei herbergt echte rijkdom. Het is het gevolg van een grote investering, omdat groei het gevolg is 

van relatie, tijd, evenwicht, kennismaking, respect, waardering en gedrevenheid. Groei is iets wat het 

mooie langzaam tevoorschijn tovert, iets wat je niet kan overhaasten maar wat het wachten de 

moeite waard maakt. Het is iets wat we tijdens dit onderzoek niet konden voorspellen. Als 

gelijkwaardigheid uit een reeks van juwelen bestond, dan was groei haar kroonjuweel. Het is de 

dynamiek die aan deze scriptie ten grondslag ligt; persoonlijke én gemeenschappelijke groei. Het 

maakt ontdekkingen mogelijk en geeft vorm en inhoud aan dit verhaal.  

 

Creativiteit is een concept dat deels ongrijpbaar blijft maar net daardoor een grenzeloze openheid in 

zich draagt. We groeien in onze omgang met die ongrijpbaarheid en merken toch ook dat we vanuit 

(inter)actie een grote verantwoordelijkheid kunnen dragen in de vormgeving hieraan. We vinden 

concrete handvaten om mee aan de slag te gaan. En wat meer is, we ontdekken dat we al heel veel in 

ons hadden waar we ons niet altijd zo bewust van waren.  

 

Zelfexpressie bestaat uit de woorden zelf en expressie, twee bruggen. We ontdekken dat er geen zelf 

kan bestaan zonder die ander, dat een zelf een concept is met een regenboog aan betekenissen. 

Expressie is uitdrukking, denkoefening, evenwichtsoefening en is verder creatief, spontaan en toch 

weloverwogen.  

 

De belangrijkste boodschap van een Zeven-weeënboek, lijkt het cirkelende, evolutieve, 

fundamenteel menselijke karakter dat eraan ten grondslag ligt. Deleuze & Guattari zijn niet voor 

niets grote filosofen gebleken. Ik moet besluiten, datgene wat al velen voor mij hebben besloten en 

wat je maar kan vaststellen als je een weg hebt doorlopen. Dat dit hele onderzoek een proces is 

zonder begin en einde, dat er geen vaste, stabiele definitie is, dat er dingen zijn die steeds terugkeren 

en dingen die vergankelijk zijn. Het lijkt op het begin van een vraagstuk, maar dat is niets meer dan 

een trompe l’œil. Deze ontdekking komt er pas ná een hele zoektocht.  



 
 

 

 

  



 
 

 

  

“Triangles, at first scarcely visible, change into more complicated figures, whilst the colour contrast 

between them increases. In the middle they are transformed into white and black birds, and from there 

fly off into the world as independent creatures. And so the strip of paper on which they were drawn 

disappears.” Uit: The Graphic Work of M.C. Escher, Ballantine, 1971.  
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 Discussie: een twistgesprek van cartografen en analisten? 

Aan het eind van onze reisweg zijn we op het punt iets verder van het midden beland. We zijn 

gewapend met meerdere kaarten, stalen van bodemonderzoek, analyses en een landschap  waar we 

doorheen dwaalden. Aan de ene kant bevindt zich de kunstenaar, aan de andere kant de klei die 

gekneed zal worden. Zaak is om beiden te verenigen in een synthese die recht blijft doen aan ieders 

eigenaardigheid maar toch méér wordt dan de som van de delen.  

 

Deze tocht begint in het midden van een verhaal over Zeven-weeënboeken dat al lange tijd loopt, dat 

aansluit bij de eeuwenlange kracht van dingen en daardoor een oneindig aantal mogelijkheden 

genereert. Het is een moment van stilstand in beweging, maar loopt verder ook met de dingen mee. 

Toch kent dit onderzoek een gerichte selectie. Centraal staat de vraag naar de beleving van 

creativiteit en zelfexpressie als concept en als doorleefde, spontane ervaring. Hoe valt literatuur met 

onderzoek te rijmen?  

 

I. Over die andere Ander? 

Wat ik van Levinas meeneem is zijn waardering voor de Ander, het respect die Ander niet enkel als 

inzet tot definitie van het zelf te beschouwen. Het gaat om het radicaal herdenken van die Ander. In 

de zelfreflectie tussen denken en handelen valt een bidirectionele lijn te trekken.  

 

Zo definieer ik samen met mijn medeonderzoekers wat het onderzoek is, maar ook wie wij daarin zijn 

en kunnen worden. Respect voor die Ander uit zich in het erkennen van deze bidirectionele lijn. Het 

denken zoekt in navolging van Freire (1998) en Hildegarde Verwulgen naar een verbinding met 

handelen. Zo staat zelfs het uitgangspunt van het onderzoek, de zoektocht naar creativiteit en 

zelfexpressie, ter discussie. Wie meewerkt, wat we onderzoeken, hoe we het aanpakken en wat 

uiteindelijk wordt geleerd, is fundamenteel de vertaling van het beeld van die Ander.  

 

Samenwerking en overleg is een ankerpunt in het onderzoek. Tijdens de foto-opdracht denken we 

samen aan de lezer, de Ander die niet aanwezig is en voor wie we de dingen toegankelijk willen 

maken. Ik haal nog eens uit de analyse: “Je moet u indenken. Iemand doet die pagina open. Weet 

niets van wat erachter komt, weet niets van wat jullie hebben gedaan. De opdracht was dat wij foto’s 

moesten trekken, dat ging over onszelf, welke foto’s dat we graag zien en we moesten daarover 

vertellen, wat dat betekent voor mij, we moesten het cameraatje, moesten we meenemen naar huis 

en er foto’s mee trekken (…). Zijn er nog dingen die er op moeten?” Er volgt een stilte. “Denk je dat 

mensen alles gaan verstaan als ze dat lezen?” We denken aan het vertalen van ons verhaal. De Ander 

is dus op ieder ogenblik aanwezig.  

 

Niet zonder de Ander kunnen, maar op een manier die tegelijkertijd een grote erkenning uitspreekt. 

Ik merk dat we in het definiëren van onszelf een ander nodig hebben, maar dat er meerdere 

manieren zijn om dit te doen. De verdienste van Levinas lijkt me dat de Ander in die rol wordt 

erkend. In plaats van inzetbaar “ingrediënt” voor het eindproduct, is er erkenning van eigenheid en 

respect voor de bijdrage van de Ander. Zo gebruiken we ons netwerk van familie, vrienden, 
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leerkrachten, klasgenootjes… als centrale inspiratiebron. Zij zijn diegene die ons mee maken tot wat 

we zijn. Ook het grotere geheel waarbinnen we participeren: klas, school, sportvereniging, werk (van 

ouders), verantwoordelijkheden die we dagelijks dragen… vormt een aanknopingspunt. Zo vertellen 

we allemaal over het gezin waar we vandaan komen, onze broers of zussen, wat significante anderen 

doen, wat we op school leren, wie onze vrienden zijn en wat we doen in onze vrije tijd. Ik besluit met 

een citaat van Levinas uit mijn literatuurstudie. “Ik kom  in de wereld, ik kom in het bestaan.” (Biesta, 

2003).   

 

Een bijzondere positie wordt ingenomen door het woordje “juffrouw”. Een woord waar ik helemaal 

niet zelf voor gekozen heb en mee geworsteld doorheen het onderzoeksproces. Hoe ik ook 

probeerde om me door mijn medeonderzoekers als “Nele” te laten aanspreken, toch bleef het al die 

tijd “juffrouw Nele”. Ik ontdek gaandeweg dat dit helemaal niet betekent dat de leerlingen me niet 

durven aanspreken met mijn voornaam. Het gaat om het verschil tussen wij en zij, het aanvoelen van 

de andere rol die we innemen, het fundamenteel erkennen van het Anders-zijn van ieder van ons. 

Tenslotte denk ik dat “juffrouw” voor hen ook een titel was, een waarderen van mijn rol. Net zoals ik 

hen het woord “medeonderzoeker” als een broche opspeld omdat ik erin de erkenning vind van de 

rol die zij als Ander voor mij hebben ingenomen.  

 

Het rijke woord Education beschouw ik in verbinding met de woorden van Hildegarde Verwulgen: 

breder, toegankelijker, met oog voor het eigen ritme en de rijkdom die in iedere mens ligt besloten. 

Education gaat niet enkel over kennis tot we ‘genoeg weten’, niet één ideaal dat we moeten 

bereiken, schrijven Biesta (2003); Chinnery (2003); Säfström (2003); Simon (2003); Todd (2003) en 

tenslotte Egéa-Kuehne (2008). Het gaat ontzettend veelzijdig. Zo bewijzen concrete voorbeelden dat 

leren in het moment, met overleg, zonder focus op wat ‘moet’, een grote rijkdom meebrengt. 

Voorbeelden zijn legio aanwezig in mijn analyse, enkele zijn bijzonder illustratief. Jan-Willem bekijkt 

de cakeverpakking en leert de ingrediënten die er in zitten. Later besluiten we dat het niet voldoende 

zal zijn om ingrediënten te hebben, maar dat we ook verhoudingen en hoeveelheden nodig hebben. 

Travestiet doet ons denken aan stalagmieten en stalactieten. De grensstad Roosendaal is verbonden 

met het verhaal van ons allemaal, Luc is afkomstig uit Nederland, Ibtissam heeft familie daar, de 

vader van Jan-Willem is binnenschipper op het kanaal Gent-Terneuzen en Nele doorkruist deze stad 

op tochten naar de stad waar ze gaat studeren. We leren over de grensproblematiek, het water, de 

leegloop.  

 

Cirkelend leren op metaniveau scherpt het kritisch denken van de leerlingen aan. Niet het hebben 

van méér kennis leidt tot die Ander. Zo gaat het nooit over het zoeken naar een consensus, maar wel 

over een oog voor tegendraadse uitingen. De medeonderzoekers weten heel goed wat ze willen en 

stellen dingen in vraag. Zo schrijf ik in mijn analyse dat die tegendraadse geluiden worden 

bestendigd. We boren de thema’s agentschap en verantwoordelijkheid aan. Woorden die letterlijk 

ook door Levinas worden genoemd. Het praten en werken over het boek brengt enkele terugkerende 

spanningsvelden in kaart rond wat mijn medeonderzoekers willen leren, hoe ze willen leren... De drie 

medeonderzoekers nemen echt een positie in en ‘voor-de-hand-liggende’, ‘vanzelfsprekende’ 

structuren, verhoudingen en systemen worden in vraag gesteld op basis van hun concrete  

ervaringen. Zij hebben niet alleen een duidelijke invulling van hoe het volgens hen niet moet, maar 

ook constructieve ideeën en voorstellen naar wat er wel kan. 
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Wederzijdse verantwoordelijkheid veronderstelt fundamenteel een dialoog. Hildegarde Verwulgen 

benoemt het als één van de pijlers van cirkelend leren. Otherness is een fundamentele ontologie. 

Vragen stellen en antwoorden zoeken in oprechte dialoog. Bij Levinas is een juist antwoord niet van 

tel, het is oprechte dialoog, zonder juiste antwoorden, met oog voor een gevoel van 

ongemakkelijkheid met hoe de dingen zijn. Chinnery (2003) schetst de voorwaarde hiertoe: een 

passieve wens om te ont-leren, om dingen anders te bekijken. Zo overleggen we samen over de 

evolutie in het onderzoek en vanuit die dialoog ontstaan ideeën. Verhalen hebben hun wortels in 

eerdere hersenspinsels. “Dat wij naar een filmpje gaan kijken. En wij moeten daar reactie op geven. 

(…) grappige filmpjes,” zo vat Jan-Willem samen. “Nee,” verbetert Ibtissam, “’t Is van vorige week!” 

Jan-Willem verbetert: “Van vorige keer, wat we gedaan hebben.” We gaan nog dieper in op wat 

onderzocht wordt en waar we ons als onderzoekers mee bezig houden. Luc begint: “Over de boeken,” 

waarop Ibtissam aanvult: “Ook met ons.” En “Je wil weten wat creatief is.” Jan-Willem vult aan: “Wij 

moeten zoeken wat creatief zijn is, precies wat lopen en zo. En iets anders doen, tekenen en zo, iets 

zelf bedenken. Fantasietekenen.” Ibtissam beaamt: “Knutselen.” De belangrijke andere pijler, wordt 

aangereikt door Jan-Willem: “Over ons. Ons haar, ons mannetje! Onze travestiet.” We hebben een 

nieuw boek, waarin we onszelf voorstellen. Meer en meer komen we op de parallelle lijn tussen 

creativiteit en zelfexpressie. Jan-Willem zegt: “We hebben iets bedacht. (…). Inspiratie.” Een dialoog 

veronderstelt evengoed verantwoordelijkheid en doorbreekt traditionele patronen. 

 
Spontane cirkelbewegingen en aanknopingspunten, talloze ogenblikken waarop we een veelheid van 

onderwerpen aansnijden. Leren kan niet zonder die Ander. Levinas stelt dat verantwoordelijkheid 

het geven van een antwoord veronderstelt, een antwoord dat gezocht wordt in een conversatie, een 

onbevooroordeelde uitwisseling tussen gesprekspartners. Zo zoeken we samen naar een invulling 

van creativiteit, een veelheid aan voorstellen passeert de revue. We vullen elkaar voortdurend aan 

en ontdekken verschillen en gelijkenissen. Dat zoeken naar die creativiteit blijkt iets moeilijk, iets 

speciaals. Iets waarbij je stilstaat en nadenkt. Het is het startschot voor nieuwe ontdekkingen. 

Dwarsverbinding draagt in zich zowel de woorden dwars, weerbarstig als verbindend, de hand 

reikend naar een ander. Uit onze analyse komen de volgende ontdekkingen. Tijdens ‘gewone’ 

gesprekken zijn er ontelbaar veel kansen op spontane leermomenten waar dwarsverbindingen 

worden gelegd tussen mensen, kennis, ervaringen... We ontdekken een kerneigenschap van 

creativiteit. Ieder van ons kan hierbij de aangever zijn. Vaardigheden, expressie, spontaniteit, kennis 

en kunde spelen een rol. Creativiteit staat op het snijpunt en heeft ook de ander nodig om te kunnen 

bestaan. Interesse is het vehikel waarmee we ons verplaatsen, openheid is hierbij noodzakelijk omdat 

zonder brandstof de wagen niet wil rijden. Maar daarnaast zijn er ook hulpmiddelen die dit proces 

faciliteren, middelen waardoor je een helder zicht krijgt, middelen die de verplaatsing verbeteren. 

Middelen als ruitenwissers en koplampen. Een wagen rijdt zonder deze middelen, maar niet zonder 

gevaar. De leerlingen maken het leerproces rijker door hun interesse en leergierigheid. Hierin vind ik 

ook een verbinding met een kritische ingesteldheid en tegendraadse uitingen waarover ik eerder 

schreef.  

 

Agentschap en verantwoordelijkheid kunnen gaan over hoe je wil leren. Voor de hand liggende, 

vanzelfsprekende structuren worden in vraag gesteld. De leerlingen komen vanzelf tot een 

“neopragmatische curriculum theorie” met aandacht voor tekst en context (Säfström, 1999). Uit onze 

analyse haal ik dat we dezelfde beweging maken in het oude en het nieuwe boek. We werken samen, 

we delen en vertellen en creëren gemeenschappelijke grond. Dit situeert zich op het snijpunt met de 
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andere thema’s, het kent een diepte, een breedte en een hoogte. Het gaat over het onderhandelen, je 

eigen ‘ik’ even aan de kant zetten om ruimte te maken voor de ‘ik’ van een ander, zoeken naar 

compromis en het komen tot een gemeenschappelijk plan van uitvoering. Het samen leggen van 

ideeën leidt tot nieuwe ideeën en verandering maakt zo op een heel natuurlijke manier deel uit van 

het gezamenlijk denkproces. Flexibiliteit in denken wordt geoefend, we doen afwisselend afstand of 

zetten een stukje van onze bijdrage in om bij iets anders, meer gemeenschappelijk gedragen uit te 

komen. Het gaat over ‘interconnectedness’. Via twee ingangen bereiken we zo die andere manieren 

van nadenken over onderwijs en curriculum. Analyse en literatuur vinden elkaar. Centraal staan 

kritische perspectieven op een relationele wereld: relatie tussen mens en samenleving, natuur en ook 

onderwijs en vorming. Verschillen worden de voorwaarde van conversatie en er wordt gezocht naar 

harmonie (Egéa-Kuehne, 2008). Hier contrasteert deze omvattende curriculumtheorie met Levinas, 

omdat hij niet op voorhand wil vastleggen dat harmonie een uitkomst is. 

 

Dit maakt een mooie verbinding met het begrip diversiteit. Verschillen zijn de voorwaarde tot 

conversatie. Een conversatie die als uitkomst harmonie dient te brengen, schrijft Säfström (2003). 

Met Levinas en mijn medeonderzoekers stel ik dat verschillen evengoed aanleiding kunnen geven tot 

disharmonie. We zijn wat tussenin ligt. We zoeken een antwoord dat de dingen moeilijker maakt. 

Illustratief is onze zoektocht naar het concept creativiteit. We vinden iets wat de dingen moeilijker 

maakt. Iets bespreekbaar maken betekent niet het eenvoudiger maken, maar de complexiteit van de 

werkelijkheid erkennen. Via verschillende ingangen proberen we grote begrippen helder te krijgen. 

Het groeiproces illustreert het aftasten en definiëren van het onderzoek, maar ook van onze rollen. 

Het gaat zowel over denken als doen; denken over creativiteit en het scheppend werk zelf, denken 

over zelfexpressie en in de praktijk ontdekken hoe we onszelf uitdrukken in een (onderzoeks)groep.   

 

Hildegarde Verwulgen wijst me op de component gelijkenis in het woord diversiteit. Samen met 

dialoog staat dit in verbinding met de Ander. Doen, herdenken, hergebruiken. Koorddansen tussen 

harmonie en disharmonie. Ergens zit het heel diep ingebakken om toch tot een consensus te willen 

streven. Ik merk de dissonantie die we voelen tussen het denken van Levinas met het gevoel van 

disharmonie en onze concrete interacties en conversaties. Dissonantie voelt soms onwennig, we 

moeten er een plaats aan leren geven. Foucault (1993; 1977, in Allan, 2008) komt hier mooi 

binnenlopen. Hoewel ik denk dat Levinas fundamenteel ook die drang naar harmonie erkent, geeft 

Foucault een stem aan het gevoel van onbehagen. Ergens moet ik hier, hoewel ik het erg moeilijk 

vind, ook erkennen dat het woordje juffrouw net ook die dingen scherp stelt. We zoeken naar een 

consensus, we willen overeenkomen, we vinden het moeilijk om disharmonie te verwelkomen. Dit 

betekent niet dat we het niet kunnen. Dit betekent evengoed niet dat perfecte harmonie onmogelijk 

is. Vaak werken we samen en komen tot een besluit over wat we willen maken, hoe we onszelf willen 

voorstellen, maar ook hoe we denken over creativiteit (vele voorstellen) en het belang van ons 

netwerk. Wat ik dus denk te kunnen besluiten is niet dat harmonie niet tot de mogelijkheden 

behoort, maar wel dat er in iedere relatie, hoe erkennend we ook zijn ten aanzien van de Ander, een 

element van onvermijdelijke machtsongelijkheid dreigt in te sluipen. Iets waar we misschien enkel 

aan kunnen ontsnappen door de kracht van ons bewustzijn.  

 

Conversatie leert me ook onze tweedeling op papier, de clash tussen theorie en praktijk. Derrida 

(1982; in Leezenberg en de Vries, 2009) die verder ook stelt dat we woorden niet zonder elkaar 

kunnen begrijpen en gedoemd zijn tot het leven in een talige context. Gedoemd klinkt misschien erg 
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sterk, maar volgend stukje uit onze analyse illustreert wat ik bedoel. In het begin is er het Zeven-

weeënboek van iedere leerling en ons denken en wroeten. Geleidelijk aan merken we dat we het niet 

zo ver moeten zoeken, dat er al veel rijkdom in de boeken verscholen zit, dat we samen op iets 

creatiefs broeden en dat de tweedeling enkel op papier werkt. We merken een enorme verbinding 

met zelfexpressie: creativiteit ís zelfexpressie. 

Een subject dat in staat is tot verantwoordelijkheid brengt onzekerheid en veelzijdigheid met zich 

mee. Respons-ability draagt in zich de mogelijkheid tot een antwoord. In die zin is de Engelse term 

beter geschikt om tot de kern van dit filosofisch concept door te dringen. Pedagogiek staat met lege 

handen (Biesta, 2008 in Egéa-Kuehne, 2008), je draagt verantwoordelijkheid nog voor je echt iets 

doet. Verantwoordelijkheid vertaalt zich doorheen de analyse als het zoeken naar een 

gemeenschappelijk verhaal. Zo illustreert onze analyse dit groeiproces. We onderhandelen 

betekenissen. Ook in de omgang met elkaar bewaken we voortdurend onzekerheid en veelzijdigheid. 

Doorheen cirkelende gesprekken, een gemeenschappelijke onderzoeksdagboek, een persoonlijk 

Zeven-weeënboek, eigen foto’s, netwerk, relatie en verhalen komt een platform voor die 

onzekerheid tot stand. Het betekent telkens opnieuw voor mij als onderzoeker mij bij mijn niet/nog-

niet-aanwezigheid van die verantwoordelijkheid bewust te zijn. Het gaat over het behoeden van de 

persoon van mijn medeonderzoekers. Maar tegelijkertijd spelen zij hier ook een rol, dragen zij ook 

verantwoordelijkheid voor elkaar en voor mij. Als we elkaar vorm mogen geven binnen radical 

otherness (Levinas in Tauber, 2005) is dat eigenlijk de allergrootste eer die we kunnen krijgen. Die 

grote verantwoordelijkheid vraagt om respect. De boeken worden een instrument dat in dit opzicht 

inzetbaar is.  

 

Lyotard en de Politics of difference verkiezen rechtvaardigheid boven waarheid. Spreken vult niet al 

het zeggen. Ik, de Ander en rechtvaardigheid: de kracht van een tripartite. Rechtvaardigheid 

betekent niet dat iets exact is, want wat is exact meer dan een authentiek antwoord? Lawrence-

Lightfoot en Hoffmann Davis (1997) wijzen op de kracht van resonantie, een “yes, of course” 

antwoord. Ik krijg dat antwoord van mijn medeonderzoekers, maar ik weet tegelijkertijd dat ik de 

macht heb om de code niet te kraken. Ik heb ze leren kennen en ze hebben me binnengelaten in hun 

wereld. Ze gaven me de toestemming om hen te proberen begrijpen. Daarom schrijf ik, ik kan de 

code kraken, we groeiden uit tot een groepje dat elkaar verstaat. Maar ik heb evengoed de macht om 

dat niet te doen, om mijn code aan hen op te leggen of hun code geen plaats te geven. Weerstand en 

weerbarstigheid vormen de kern van de Politics of difference. Weerstand kan je opvatten als 

eigenzinnigheid, maar ook als de kracht van het formuleren van je eigen antwoord. De foto’s die uit 

de opdracht tevoorschijn komen, doen ons stilstaan. Freire (1998) schrijft over een praktijk van 

bewustwording als de optelsom van actie en reflectie. Het gaat over het sámen leren betekenis 

geven en daarna kenbaar maken in communicatie met elkaar. De kracht van een Zeven-weeënboek is 

de plek van en voor de stilte. Het is een plek om samen te leren en te delen. Ik schreef al over het 

worstelen met disharmonie. Bij uitstek een illustratie is het zoeken, het streven naar een gedeelde 

identiteit, deel van een wij worden, groepsidentiteit zoeken en onderhandelen. Ik schrijf in de 

analyse: hoe stel ik mezelf voor aan de groep? De leerlingen doen dit letterlijk voor de camera, maar 

gaan ook op zoek in hun Zeven-weeënboeken. Identiteit komt gemeenschappelijk tot stand, vraag 

leidt tot reactie en/of tot nieuwe vraag, het zet een radarwerk van denkprocessen in gang. We 

kunnen voor de vormgeving aan het nieuwe boek in ons eigen boek te rade gaan. De Zeven-

weeënboeken herbergen een schat aan zelfexpressie en helpen de leerlingen om zich op een indirecte 
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manier voor te stellen. Ze zetten bovendien aan tot dialoog en zijn een instrument om interesse vorm 

te geven. 

 
Speciale aandacht gaat uit naar het vervreemden van kennis van de eigenaar: agentschap en 

advocacy. Als auteurs van een eigen Zeven-weeënboek zijn leerlingen fundamenteel eigenaar van dit 

stukje van hun leven. Treffend spreekt dit voorbeeld voor zich. Leerlingen denken kritisch na en 

stellen dingen in vraag. Het leren op school komt ter sprake. Het boek wordt een eyeopener. Zo zegt 

Ibtissam dat ze niet echt als eigenaar van haar boek wordt erkend: “En ons boek, ook altijd via 

iemand.” Het gaat verder ook over het ontdekken van talenten. De leermeester in de Ander 

erkennen, maar evengoed in onszelf. Expressie betekent ook (letterlijk) spelen met rollen, rollenspel, 

levensrollen en leerlingen als leermeesters. Identiteit is iets wat we voortdurend cirkelend 

onderhandelen. Tenslotte is er de foto-opdracht, met oog voor agentschap en eigen keuzes. 

Leerlingen ontdekken bijzondere talenten. Ook onze rol als medeonderzoeker groeit.  

 

Openheid als raamwerk, werken aan toegankelijkheid. In het onderzoek maken we dezelfde 

beweging als in het Zeven-weeënboek. Spontane momenten doen een appel op die toegankelijkheid. 

Toegankelijkheid van mezelf naar een ander. Volgend voorbeeld illustreert ook die kwetsbaarheid als 

ik mezelf toegankelijk opstel.  We spreken over een juf op school. Luc zegt waar het op staat: “Dat ze 

zaagt.” Dat lijkt de nagel op de kop, “Ja, ze zaagt. Ja, ze zaagt zoveel. Ze is gewoon anders. Soms is ze 

echt goed,” aldus een genuanceerde inschatting van Ibtissam. “Soms is ze echt goed. Maar soms 

niet.” Luc zegt nog eens: “Ik vind het ook dat ze zaagt en al.” Nele gaat de ‘kritische’ onderzoekstoer 

op. “Ah ja, ja ja. Maar wat is zagen voor jullie? Eigenlijk iemand die veel keer hetzelfde zegt?” Luc: 

“Zeuren.” Jan-Willem beaamt: “Ja,” en Ibtissam, “Ja, da’s zagen.”  Nele polst: “Dus, als ik zeg, ruim 

een keer op, dan zaag ik ook?” De leerlingen verduidelijken. Ibtissam: “Nee, als jij dat ene keer zegt…” 

en Jan-Willem: “Nee nee nee, als je dat…” Ibtissam vat samen: “Juffrouw, als jij dat één keer zegt, 

da’s niet zagen, maar als je dat blijft zeggen… da’s zagen.” We lachen.  

 

De Ander nodigt me fundamenteel uit om te vertellen en te delen. Zonder die Ander als onthaal heb  

ik niets te vertellen. Ibtissam vertelt: “Ik ben een beetje stil, en ik wacht totdat iemand mij iets vraagt. 

En, ik weet het niet.” Nele vraagt: “Als ik het goed begrijp, je wacht eigenlijk eerst tot je een 

uitnodiging krijgt van iemand, allé, totdat je zeker weet dat die persoon geïnteresseerd is op de één of 

andere manier?” Ibtissam beaamt: “Ja. Ik praat het liefst. En (ik vertel ook via) kleren.”  

 

Openheid betekent afstand, interesse en ruimte. Een Zeven-weeënboek lijkt verschillende dingen te 

verbinden. Zelfexpressie én de expressie bij de Ander, een aanzet tot dialoog en een instrument om 

die interesse vorm te geven.  
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II. De auteurs en hun Zeven-weeënboek: concept ontmoet analyse  

Identiteit en beeldvorming hangen samen met zelfexpressie en creativiteit. In die samenhang zit ook 

de verwantschap met de Ander vervat. Onze analyse komt langs een andere weg tot hetzelfde 

besluit: creativiteit ís zelfexpressie. Een gehokte indeling geeft op een vreemde manier soms een 

helder inzicht in verwantschap en familiebanden. Het valt me meteen op dat het mijn verzamelde 

verhalen zijn die me naar een bepaalde structuur leiden. Uit die verhalen kan ik twee belangrijke 

besluiten trekken. Dat er ten eerste een groot oog is voor agentschap bij creativiteit, wat we zelf 

doen, wat we zelf scheppen of verwezenlijken, hoe we onze eigen inbreng in samenhang zien met 

die van anderen. Maar evengoed merk ik bij creativiteit de drang om eruit te springen, een 

individualiteit te beleven, de Ander en ikzelf tot kern van het betoog te benoemen.  

 

Identiteit als breed begrip wordt begrensd vanuit een zoektocht met een conceptuele, een 

ervaringsgerichte en een disharmonische, nomadische ingang.  

 

Impairment wordt uitgespeeld tegen disability. Net zoals er kritieken ontstaan binnen het 

theoretische onderzoeksveld, merk ik ook bij mijn medeonderzoekers dat beiden in samenhang 

moeten bekeken worden. Of het label een rol speelt is niet expliciet aan de orde maar komt soms tot 

uiting in een gesprek. De leerlingen pleiten voor een authentiek begrijpen. Als ze zich voorstellen, 

vernoemen ze ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen, klasgenootjes, leerkrachten, 

hobby’s… Het zijn heel gewone jongeren waar het label geen rol speelt in deze expressie van het zelf. 

Ze ijveren voor een gelijkwaardige benadering en denken buiten de lijntjes. Toch getuigen ze van een 

flinke dosis realisme. Wat hen onlogisch lijkt, wordt benoemd. “Hier op school vind ik dat écht saai,” 

zegt Jan-Willem. Ibtissam beaamt: “Maar hier, wij leren echt niets.” (…) Jan-Willem legt uit: “We 

leren echt niets! Kijk, die andere, die andere kinderen op gewone scholen, die leren Frans, Nederlands, 

Duits…” Ibtissam zegt: “Engels.” Jan-Willem: “Engels, alles… Wat krijgen wij hier? Een beetje rekenen, 

oefeningen…” Ibtissam: “Houtbewerking…” Jan-Willem: “En dat is ‘t. En Nederlands.” Ibtissam vertelt: 

“Ik zou nog veel meer willen leren.” Identiteit krijgt vorm doorheen sociale relaties, praktijken en 

technieken schrijft McDonald (2009). En Watson et al. (1999) stelt dat het opgebouwde zelfbeeld en 

de identiteit van kinderen en jongeren gebaseerd is op wat ze wél kunnen, niet op hun disability. Uit 

mijn ontdekkingstocht met mijn medeonderzoekers kan ik onderschrijven dat dit fundamenteel juist 

aanvoelt. We worstelen allemaal met een label en onzekerheden, met de taken die we af te werken 

hebben, met het tot een goed einde brengen van die verantwoordelijkheid naar de Ander.  

Beeldvorming dient rekening te houden met de grotere werkelijkheid. We ontdekken dat een begrip 

pas waardevol wordt wanneer we het breder plaatsen. Uit onze analyse haal ik dat creativiteit 

floreert in een stimulerende omgeving. Die context is van levensbelang, het grote verhaal waarbinnen 

iemand participeert, de school als invloedrijk instituut, de manier waarop naar een leerling wordt 

gekeken (sociale constructie, Bourdieu in aanvulling met Giddens, in Jacobs, 1993). Centraal staat de 

interactie tussen individu en omgeving en de fundamentele keuze voor de inzet van positieve 

mogelijkheden voor beiden. In onderwijs en vorming kruisen vele domeinen zich. Onderwijs wordt 

vaak bekeken als een nog-niet-zijn, een voorbereiding, oefening voor het echte leven. Maar het gaat 

allesbehalve over een generale repetitie. In weinig andere instituties zijn meer terreinen 

vertegenwoordigd: beeldvorming, cultuur, economie, politiek, sociale veld, religie; van conflict over 

compromis tot consensus.  
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Tegenover die grote werkelijkheid staat vrijheid, je eigen identiteit proberen samenstellen, jezelf op 

de kaart zetten (Bauman, 1999, in Watson, 2002). Als we het hebben over een ideale klas, doen mijn 

medeonderzoekers een aantal voorstellen: de vrijheid jezelf te kunnen zijn, op je eigen manier 

plezier maken, eigen keuzes maken, respect hebben.  

 

Foucault brengt een verbinding tussen beeldvorming en samenleving tot stand wanneer hij schrijft 

over de “allesomvattende disciplinerende macht van het staren”. Ik merk twee bewegingen in ons 

onderzoek. Een eerste is het staren van/door de onderzoeker, het onvermijdelijke binnenkijken, de 

vragen die zich stellen en een antwoord verwachten. In hoeverre kan een medeonderzoeker in de 

context van het onderwijs zich daaraan onttrekken, mocht hij/zij willen? Met elkaar praten houdt 

vaak een vorm van staren in. Hoewel het moeilijk is om genuanceerd in te schatten wat dit staren in 

dit onderzoek heeft betekend (ik ben nl. afhankelijk van de gevolgen van die inschatting) is er 

evengoed aandacht nodig voor tegenargumenten, die pleiten voor het respect bij de Ander. Al van bij 

aanvang springen we in een lopend proces van Zeven-weeënboeken, die op hun beurt aansluiten bij 

het leven zelf. De leerlingen vermelden heel helder de uitgangspunten. Ibtissam vertelt: “Een plan 

(hebben), samenwerken.” Want we zijn het er over eens: “Als je niet samenwerkt, dan krijg je een 

juffrouw die zegt wat je moet doen en dat wil je niet.” Creativiteit kent soms eigen regels om zichzelf 

te beschermen. Jan-Willem is enthousiast: “Ah, ik ken nog één regel. (…) Niet krabbelen in het boek.” 

Ibtissam vult aan: “Niet scheuren… en…” Jan-Willem: “Geen vuile manieren.” We staan hier even bij 

stil, is dat een regel? Regel is dat er geen taboe is, wat betekent taboe? “Dingen waarover niet 

gesproken wordt, vaak moeilijke dingen om te zeggen, zoals ‘vuile manieren’ vroeger.” We dromen 

weg: meer materiaal, een grote kast waar je altijd naartoe mag. Jan-Willem: “Ja! Uw eigen kast, met 

uw eigen boek, uw eigen…” Ibtissam zegt: “Ja!”  

 

Watson (2002) en French & Swain (2004) proberen een uitweg te vinden uit de impasse en zetten de 

wereld op z’n kop door hun aandacht voor de voordelen van het hebben van een beperking en 

daardoor de kans te ontsnappen aan (onmogelijke) doelen. Een bijzonder controversieel 

uitgangspunt, niet omdat het onmogelijk zou zijn deze voordelen in te zien, maar omdat het 

gevaarlijk lijkt agentschap al op voorhand van een invulling te voorzien. Onze analyse brengt een 

genuanceerder beeld, een enorme honger naar gelijkenissen in een diverse wereld. Hildegarde 

Verwulgen vatte het al treffend samen, diversiteit betekent ook gelijkenissen. Enerzijds merk ik de 

lijn naar diversiteit, het vieren van verschillen, het leren uit dialoog, het intrigerende aan dat 

onontgonnen terrein dat de Ander is. Iedereen komt uit een ander gezin, een andere culturele 

achtergrond, staat op een bepaalde plaats in het leven. Ik merk een enorme nieuwsgierigheid bij de 

medeonderzoekers om dit te ontdekken. Zowel op het vlak van creativiteit, waar we samen nieuwe 

dingen ontdekken en leren uit de boeken van de anderen als in zelfexpressie. Ik denk aan het 

brugverhaal van Jan-Willem waar ik een ongelooflijke leergierigheid in herken. Hij neemt 

voortdurend van leermeesters over en maakt toch zijn eigen werk. Ook wanneer het gaat over 

bepaalde denkkaders, een manier van kijken naar de dingen, een ander perspectief overwegen… 

heeft hij een grote openheid. Wanneer we in onze groep praten over de foto’s, merk ik die 

tweezijdige beweging: enerzijds een drang naar ontdekken, diversiteit, anderzijds een drang te leren 

van anderen, een groep te zijn. Ibtissam heeft haar Marokkaanse roots maar ook Belgische creaties. 

Luc komt uit Nederland, maar heeft hier zijn voetbalploeg K.A.A. Gent. Alledaagse beschouwingen 

krijgen hun plaats. Net hier beland ik op het scharnierpunt met gelijkenissen. Er is ook een 
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ontzettende drang, gelijk, hetzelfde, gewoon, normaal… te willen zijn. Dat is het totaliserende aspect 

volgens Levinas – we proberen de Ander samen te maken.   

 

Het gaat vooral om het mandaat je leven in eigen handen te houden, agency, auteurschap, vertelt 

mijn literatuurstudie. “Disabled people define independence as an ability to be in control of and make 

decisions about one’s life. Independence is then not linked to doing things alone or without help, but 

by obtaining assistance when and how one requires it.” (Rock, 1988, Oliver, 1989, Morris, 1993 in 

Reindal, 1999, p. 253). De Disabled People’s Movement ijvert hiervoor, maar mijn medeonderzoekers 

ook. Zelfexpressie valt grotendeels hierop terug te brengen: het auteurschap over je eigen leven. Dat 

is waar echte vrijheid om draait. Lees ik ons verhaal erop na, dan vind ik dit terug op een vijftal 

punten.  

Zelf kiezen wat je niet leuk vindt, maar evengoed een constructief antwoord formuleren over wat je 

wél wil. Vertaald naar de Zeven-weeënboeken wordt dit dan: een positieve keuze maken om bij te 

leren, gekoppeld aan de verwachting in die leerbehoefte (of zelfs ‘nood’) erkend te worden.  

 

Het gaat verder om het drukken van een eigen stempel op je eigen boek. Het mag vanzelfsprekend 

lijken, toch schrijf ik het extra duidelijk: in je eigen, persoonlijke boek toch voortdurend blijven 

zoeken naar authenticiteit, die manier waarop je zelf het best tot je recht komt.  

 

Agentschap betekent ook dat terugkijken op het proces heel veel naar boven brengt, soms ook nog 

andere dingen dan het gesprek op het moment zelf. De tijd is een krachtig instrument, het zijn-tussen 

krijgt gestalte (Deleuze & Guattari, in Goodley, 2007; in Kuppers, 2009). Het betekent dit auteurschap 

niet enkel opvatten als ‘iets van jezelf’, maar je sterk genoeg voelen om die Ander binnen te laten en 

samen naar betekenissen te zoeken. Een Zeven-weeënboek wordt de belichaming van die 

voortdurende onderhandeling: ik heb een forum voor en van mezelf nodig en kan dan in interactie 

treden. Maar met Levinas (Egéa-Kuehne, 2008) Derrida (1982) en Deleuze en Guattari (Kuppers, 

2009) leren we ook dat die Ander eveneens een voorwaarde is om jezelf te manifesteren. Freire 

(1998) wijst in onze analyse op de kracht van het faciliteren. Een zoektocht naar agentschap is 

evenzeer een concrete stempel op het onderzoeksdagboek drukken. Het creatieve valt niet los te 

koppelen van het expressieve. Ook dit proces zelf wil oproepen tot verantwoordelijkheid en 

bewustzijn. Dit onderzoek staat niet los van het echte leven, het faciliteren en bewustmaken van 

mogelijkheden (Freire, 1998). Een ander maakt evengoed dit forum mogelijk. Zo kom ik weer bij 

Foucault (Tremain, 2005) uit en de machtsprocessen die overal ingesleten zijn. 

 

In het gedeeld werk dat we scheppen, komt agentschap expliciet aan de orde: zowel de expressie van 

een zelf als een creatieve component. Een gemeenschappelijk Zeven-weeënboek is zoals een huis dat 

een zoete inval kent. Net zoals de gastvrouw of gastheer heen en weer schippert tussen eigenheid en 

het verwelkomen van haar/zijn gasten in hun eigenheid. Veel loopt in lijnen dooreen: van binnenuit 

en van buitenaf, nadenken en reflecteren over, spontaan doen en creëren. Daarbij gaat het niet in 

het minst om dingen doorgeven, delen, kennis verspreiden. Een mandaat dat je wordt gegeven of 

dat het resultaat is van een onderhandelingsproces. Geschiedenis, aardrijkskunde, technieken, 

waarden, normen, esthetica, vrije tijd, schoolse nieuwigheden, camerawerk … het Zeven-weeënboek 

is een forum voor het leven.  
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Tenslotte gaat het over iemand in zijn onderzoeksvaardigheden erkennen, de methodologische 

veelzijdigheid van dit onderzoek. Van een oproep tot een dimensionaliteit in identiteit naar het 

begrip liminaliteit dat Turner introduceert (Murphy, 1987 in Shakespeare, 1994). Het mag niet 

eenzijdig materieel noch eenzijdig cultureel. Watson (2002) bewijst waarom een theoretisch 

conceptueel onderscheid tussen zelf en identiteit een uitgang biedt.  

 

Ik doorworstel inhoudelijk en vormelijk onze analyse. Inhoudelijk komen een groot aantal verhalen 

bovendrijven: levensverhalen, theoretische verhalen, zwervende verhalen, creatieve verhalen, 

scheppende verhalen, avonturenverhalen, spontane en intuïtieve verhalen, persoonlijke verhalen, 

dwarse verhalen. Het gaat over alle componenten die u in mijn analyse kan beschouwen, over 

concepten en concrete handelingen en het verhaal van een groeiproces. Liminaliteit heeft alles te 

maken met het loslaten van vakjes, de lijnen tussen mezelf en de ander, tussen “juffrouw” en 

medeonderzoekers, tussen grote en kleine stemmen, concepten en uitingen. Daarnaast is er een 

vormelijke component; het bewaken van mijn methodologisch statement. Het bewaken van 

vertrouwen, grenzen, de co in het woord co-constructie. Het bewaken van de voorwaarde opdat 

verhalen zouden kunnen verteld worden.  

 

Ik kan stellen dat er in de afzonderlijke delen van het geheel zowel consonanten als dissonanten 

weerklinken. Toch is het ongelooflijk boeiend te mogen vaststellen dat twee onafhankelijke 

speurtochten, het cartografisch werk versus het reizen door het landschap, tot dezelfde besluiten 

lijken te komen. Nuances zijn het grote inzicht. Schakeringen en een gezonde dosis relativisme 

brengen rust in de woordenstorm.  
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III. Van beleven tot beschrijven: een zoektocht naar authenticiteit 

Individuen zijn als een weefstuk van indrukken en invloeden. Vrijheid voor het samenstellen van ons 

eigen verhaal lijkt het eensgezinde besluit van Auteurs en hun Zeven-weeënboek: concept ontmoet 

analyse. Vernon (1999) stelt dat we een identiteit meervoudig opbouwen. Ze tekent de plannen voor 

een praktische identiteit: labels spelen niet altijd zo’n rol. Onderzoek is niet mogelijk zonder er een 

context of achtergrond bij te betrekken. Het is steeds weer opletten het middel niet als doel te gaan 

bekijken. Peters, Gabel & Symeonidou (2009) maken een synthese van de kritieken op het sociaal 

model. Onderhandelen: becoming known nooit zonder making known (Priestley, 2001).  

 

Dit onderzoek staat dicht bij ervaringen, in zekere zin ís het ervaring. Bijgevolg maakt de zoektocht in 

mijn literatuurstudie naar identiteit vanuit ervaring, dezelfde beweging. Hoe kan je zoiets boeiend en 

veelzijdig als een mens met één label vatten? Verbonden met Deleuze & Guattari (Goodley, 2007) en 

Derrida (1982) wordt dat dan ook een fundamentele onwaarheid. We streven rechtvaardigheid na, 

het rechtdoen aan een meervoudige werkelijkheid. Dit betekent de erkenning van het proces. Hier 

maak ik graag plaats voor een nieuw element: het relativeren van eigen kennis en analyse. Mijn 

medeonderzoekers zijn geboren onderhandelaars, al van de eerste samenkomst worden eigen 

voorstellen binnengebracht. Zo vragen ze om hun boek mee naar huis te mogen nemen en te delen 

met hun netwerk. Ze ijveren voor de positie van medestudenten, maar tezelfdertijd willen ze hun 

unieke positie als medeonderzoeker veilig stellen. Ze hebben voorstellen in het heden, ze tonen 

creativiteit in het verleden. Ze hebben soms een vrij hoofd om na te denken, soms is er minder 

ruimte en willen ze liever bezig zijn met hun handen. Samen ontdekken we dat betekenissen aan alle 

aspecten van dit reisverhaal inherent zijn. Maar sommige dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn: kleine 

uitingen van menselijkheid. Ik heb het nog niet eerder gebruikt als voorbeeld, maar de koekjes, de 

koffie en thee, de pauzes waarin we gezellig bijpraatten, de kleine momenten tussendoor waarin we 

heerlijk dwaalden en steeds weer op nieuwe dingen botsten… maken evengoed deel uit van de 

essentie. Soms zijn de dingen niet groter dan we ze willen hebben. Soms is identiteit gewoon 

tegenstrijdig. Ik schrijf over voetbalfans, knutselaars, breiende dames en familieavonturen. Ik schrijf 

verder over foto’s en camera’s, koekjes, boeken, stiften en lijm. Maar ik schrijf inderdaad ook over 

leerlingen met een label. Om aan het eind te besluiten, ze hebben niet meer label dan ik er heb. 

Gibson argumenteert: “We all have to acknowledge and accept that people may be different by 

recognizing our own vulnerabilities. “As such, I am proposing an “AND”: a re-imagining of disability as 

a fluid category that we all can/will move in and out of.” (Gibson, 2006, p 193). Die tegenstrijdigheid 

is de confrontatie met de strohalm die normaliteit is. We maakten samen de keuze: formuleren we 

een sociaalwenselijk antwoord zonder creativiteit of gaan we voor eigenzinnigheid op scherp? Hier 

lopen analyse en theoretische studie naadloos in elkaar over. Het leven van kinderen (en jongeren) 

zelf vertoont vele overgangen (Watson et al., 1999, Singh & Ghai, 2009) en hangt van context af. 

Identiteit is gefragmenteerd en onderbroken (Thomas, 1999). Identificatie met het label beperking is 

meervoudig: de ander en ik zijn gelijk, het hebben van een beperking is iets wat mij onderscheidt van 

anderen: veelzijdig begrip en begrensd. Daarbij wordt het relationele meegenomen. Ik maakte de 

verbinding met liminaliteit en agentschap. Ik eindig met Foucault en de hegemonie van macht binnen 

ons denken.  

 

Een meervoudige interpretatie van de menselijke ervaring met een oog voor tijd, ruimte en andere 

dimensies, lijkt aldus een noodzakelijke uitbreiding. De extra dimensie van interafhankelijkheid 
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verdringt de alomtegenwoordige dominantie van het streven naar onafhankelijkheid. Dit luik valt in 

twee pijlers uiteen. Een pleidooi voor veelzijdigheid gaat in navolging van Stienstra & Ashcroft (2010) 

enerzijds om de kritiek op een te lokale, eenzijdige, enge manier van leren. Hildegarde Verwulgen 

formuleert kritiek op het eenzijdig Westerse denken. Bij uitbreiding gaat het om eenzijdig blijven 

stilstaan, de blik niet openen voor de kracht van het moment. Mijn medeonderzoekers streven naar 

meer, anders. Ons onderzoek kan nooit twee keer hetzelfde worden, net omdat het stilstaat bij die 

spontaniteit. Toch is er ook structuur, voortgang, opbouw en terugkeer. De tweede pijler bestaat uit 

de oproep tot interafhankelijkheid. Ik denk dat dit het ‘menselijke bestaan’ op de meest eerlijke 

manier vat. Ook in ons onderzoek zoeken we naar het midden tussen twee extremen: die 

individualistische vorm van onafhankelijkheid versus een te sterke afhankelijkheid. 

Interafhankelijkheid is wat ons verbindt, wat iedereen in ons groepje ook met anderen verbindt. Het 

begint bij samen het verhaal zoeken, bijzondere thema’s doorspreken, de link met het echte leven 

behouden. “When the human condition is viewed as one of interdependency and vulnerability, this 

leads to an understanding of independence as ‘partnership’. Departing from a relational view of the 

subject, independence becomes a two-way responsibility and not solely an individual ability.”  

(Reindal, 1999, p. 364).  

 

Taylor (2005) situeert zich op kruispunt tussen het zelf en de kunsten. Kunst als een stem, een 

kleurrijke uiting van jezelf. Maar ook aandacht voor techniek. In navolging van Hildegarde Verwulgen 

stel ik, iets is niet zomaar esthetisch, er kan aan gewerkt en bijgeleerd worden. Uit mijn 

literatuurstudie haal ik het volgende. Om gehoord te kunnen worden in een streng competitieve 

wereld zijn vaardigheden en competenties een absolute vereiste. Pas dan kunnen verschillen 

zegevieren. Steeds doen mijn medeonderzoekers een appel op een ander. Er is plaats nodig voor 

expertise, iemand die meer weet dan jou, zonder dat meer hier betekent, meerwaardig. Onderzoek 

betekent ook een stem laten horen waarbij we de handen in elkaar slaan. Jan-Willem kan erg goed 

vertellen, Luc is technisch aangelegd en een aangeboren modereertalent, Ibtissam is zorgzaam,  

beschouwend, ziet dingen waar anderen in hun snelheid voorbijlopen en ik hou ervan de dingen te 

analyseren en verweven. Zo worden we een echt samenwerkend vennootschap, met Hildegarde als 

inspiratiebron en aanzet, waarna vele andere stemmen (kunnen) volgen.  

 

Theorie zonder verhaal lijkt niet zinvol, de clash tussen theorie en ervaring zet zich ook door in de 

zoektocht naar een identiteit. Nomadisch denken vat het begrip voor de reis die mensen afleggen 

zonder een echte grond om op te staan (de-territorialised). Identiteit is iets vloeibaar (Deleuze & 

Guattari, 1986, in Goodley, 2007, 2009). Eerst moet aan de mogelijkheid worden voldaan om grond te 

bewerken, naar een re-territorialization (Swain & French, 2000; Hughes, 2002; Hughes et al., 2005; 

Allan, 2008). Theoretisch brainstormen komt soms in verlegenheid wanneer ze al te sterk dat 

vloeibare tot iets anders wil maken. Het concept van nomadisch denken (Roets, 2008, 2009) sluit aan 

bij creativiteit als een ongecensureerd, ongeremd denken en ontdekken, opwekken en samenrapen 

van ideeën en inzichten.  In identiteit vind ik een prachtige verbinding met creativiteit en nomadisch 

denken: je wordt doordat je actief weerstand biedt als nomadisch individu, je wil de diversiteit in 

jezelf en anderen tentoonstellen. Vertaald naar ons onderzoeksproces gaat het over de rollen die we 

innemen en die het landschap herdefiniëren. Onze rol als onderzoeker, van een voorzichtig 

binnenpiepen in het land naar het durven verdwalen. Onze rol als bewaker van leerprocessen, 

waarbij we mogen aangeven wat goed gaat en wat we veranderd willen zien. Onze rol als creatief en 

scheppend individu, alleen, in groep, mogen “afkijken” bij elkaar, uitwisselen, bijleren. Onze rol als 
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expressief wezen dat zichzelf kenbaar wil maken doorheen verhalen in woord en beeld. Maar dit 

hoeft niet wereldschokkend te zijn: het gaat over een ontdekking, een openbaring, omdat deze twee 

woorden het procesmatige niet ontkennen. Mijn medeonderzoekers en ikzelf ontdekken dat de 

grootse waarde ligt in kleine verhalen die recht doen aan de verteller en de boodschap, die het 

proces erkennen. Dit brengt me bij de vierde en laatste rubriek.  
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IV. Eigenwijs: een brug tussen denken en doen 

Ik schrijf in mijn literatuurstudie: onderzoek dat op zoek wil naar méér kijkt door een erg veelzijdig 

vizier en schrikt hier niet voor terug. Het vindt aanknopingspunten in levensverhalen, reisverhalen, 

ontmoetingen, ervaringen… (Roets & Goodley, 2008). Onafhankelijk daaraan, maar toch 

ontegensprekelijk verankerd, komen we doorheen de analyse tot hetzelfde besluit. Creativiteit is een 

prachtig concept, veelzijdig, eigenzinnig, uniek en ongrijpbaar. Het krijgt meervoudig vorm in dit 

onderzoek en kent een bloedverwantschap met cirkelend leren en de praktijk van de Zeven-

weeënboeken. Creativiteit is een act, een handeling op zichzelf, iets wat je afleest uit wat mensen 

doen. Daarnaast is creativiteit een open vraag, een uitnodiging, een illustratie, een reflectie. De 

leerlingen en ikzelf gaan meerzijdig op zoek. We leggen samen een onderzoeksdagboek aan, we 

bestuderen creativiteit in en als handeling. Daarnaast denken we samen, overleggen, zoeken. Er 

vallen stiltes en inzichten. De verbinding met (zelf)expressie is nooit ver weg. 

 

Het woord of concept disabled en de meervoudigheid van de persoon valt niet te vatten zonder 

relaties en ervaringen. Met een woord gaan we zoeken naar betekenissen. Een gedreven machine of 

desiring machine (Deleuze en Guattari in Kuppers, 2009) produceert betekenissen, nieuwigheden, 

ontstaat, schept. Een jij/niet-jij verhaal, schrijft Kuppers (2009). Gelijkwaardigheid is een voorwaarde 

om van elkaar te kunnen leren. Gelijkwaardigheid maakt verder mogelijk dat we elkaar afwisselend 

als ‘juf’ en ‘meester’ beschouwen. Ik denk dat ik ons onderzoeksproces wil vergelijken met een 

desiring machine, iets dat betekenissen schept. We gingen niet enkel op zoek naar het doorgronden 

van concepten, maar ook naar het zelf invullen, het scheppen. Op drie grote terreinen: het 

onderzoeksproces zelf, de component creativiteit en de component zelfexpressie. Tijdens het 

onderzoek bouwen we voort op leermeesters; grote namen in een methodologisch statement, 

focusgroepen, Photovoice (Wang & Burris, 1997), Portraiture (Lawrence-Lightfoot & Hoffmann Davis, 

1997) en het Deleuzoguattarian Critical Disability Studies Framework (Goodley, 2007). Maar toch 

geven we zelf ook vorm en inhoud. We komen uiteindelijk bij een erg eigenzinnig verslag, dat zijn 

kracht hoopt uit te dragen net omdat het heel persoonlijk is. Bovendien proberen we te werken aan 

toegankelijkheid. Daarnaast brengen we bij de component creativiteit een onderzoeksdagboek tot 

leven, maken we verhalen, poëzie, rollenspelen en fotoreportages. We staan stil en ontdekken 

nieuwe betekenissen. Verder brengt ook de component zelfexpressie ons langs ongekende terreinen. 

We nemen leerprocessen als uitgangspunt,  ons eigen Zeven-weeënboek, onze eigen leefwereld die 

we op meerdere manieren toegankelijk maken.  

 

Er is geen vast referentiepunt dat toegankelijk is voor een stilstaand onderzoeker. Het leven ís een 

label. Er is oog voor ruimte waarin existentieel mag worden getwijfeld, waar onzekerheid een plaats 

krijgt (Sommerville, 2007). Onderwerpen moet je niet willen vasthouden, ze veranderen voortdurend 

en een inzicht dat je gisteren had moet je soms vandaag opnieuw ontdekken. Wat we gaandeweg 

leren koesteren is die openheid en onzekerheid, de beweging mee met flexibele referentiepunten. 

We ontdekken een aantal vangnetten, rustpunten: ontmoeting en dialoog zijn er twee van. 

Daarnaast wordt dat ook cirkelend leren, dat zowel aansluit bij de spontaniteit van een uitwisseling 

en de voorwaarden voor een oprechte conversatie. “These encounters involve the capacities and 

intensities of affecting and being affected.” (Zemblyas, 2007, p. 337). Er is het Zeven-weeënboek en 

een onderzoeksdagboek om dingen in bij te houden. Ik denk dat de voornaamste verwezenlijking is 

dat we erin slagen die onzekerheid een naam te geven en daardoor sterker te maken. Sommerville 
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(2007) schrijft over (h)erkenning. Een uniek paradigma als een Zeven-weeënboek maakt van die 

ruimte van existentiële twijfel een handelsmerk. Toch ook hier de kanttekening dat het één noch het 

ander de overhand mag krijgen. Hildegarde pleit voor een gestructureerde chaos, mijn 

medeonderzoekers leren me ook dat een ideale combinatie er één is met de ingrediënten respect, 

dialoog en een vangnet van wegwijzers indien nodig.  

 
Op zoek naar de kwaliteit van het zoeken, vragen, dwalen, onzekerheid, niet bewijzen maar 
afvragen. In het nieuwe beschrijven voelt de onderzoeker zich betrokken. Het proces van 
beschrijven vraagt een terugtrekken van autoriteit, van wetenschappelijke overtuigingen 
over wat juist en onjuist is. Verweven we Deleuze & Guattari met onze beschrijving van de 
tocht in de methodologie en het leven in het midden. Kennis ontstaat wanneer men schrijft 
en erover denkt. Het kent nooit een eindpunt, het is steeds tussen dingen. Een assemblage 
van representaties, zo noemt Sommerville (2007) de nieuwe omgang met een veelkleurige 
werkelijkheid. Dit vind ik bij uitstek terug in het concept van cirkelend leren. Het gaat over 
uitwisselen wat we geleerd hebben in een verleden. Maar verder ook over het delen van 
kennis in het heden, in de buurt van jezelf, soms dicht in de buurt van de Ander en spelend 
met interesses en perspectieven. Inzichten uit de analyse leren me dat er heel veel kansen 
rond heel uiteenlopende onderwerpen liggen en over verschillende dieptes heen. We praten 
over de dingen die we samen zien. Zo wordt ieder gesprek een synthese van invalshoeken, 
met ruimte voor de ander en een aanvulling vanuit jezelf. Respect is hierbij een noodzakelijke 
katalysator. Het wordt een synergie, het geheel is meer dan de som van de delen. Er is geen 
wetenschappelijke autoriteit zoals die stem van de onderzoeker die de enige interpretatie 
vormt. Het gaat verder om expliciet stilstaan, een moeilijk begrip proberen doorgronden. 
Maar eigenlijk merken we ook dat we zélf binnen het onderscheid tussen theorie en praktijk 
steeds weer de verbinding maken met creatief-in-context. Door het delen ontdekken we 
creativiteit die we niet zouden kunnen vinden zonder de actie zelf. Creativiteit zit vaak in 
verholen hoekjes. Er is heel veel associatie vanuit onze interactie met elkaar. Die 
onvoorspelbaarheid en openheid geeft aanleiding tot nieuwe input waar weinig is in 
voorgeprogrammeerd. De resultaten zijn heel vaak verrassend. De enige gegevenheid is de 
gedrevenheid om te verkennen.  
 

Ik vind het moeilijk Sara Lawrence-Lightfoot (1983, 1997, 2005) beknopt te brengen. Heel verrassend 

is dit waarschijnlijk niet. Ik vond in haar een schitterende compagnon in alle fasen van dit 

onderzoekswerk. Hoe we de dingen beschrijven en met elkaar verbinden werkt als katalysator voor 

wat we ontdekken. Het perspectief van de artiest wordt meegenomen. Het is een eerlijke manier van 

onderzoeken. Ook tijdens deze discussie worstel ik met de termen wij en ik. Niet omdat ik als 

persoon alle eer wil toebedeeld krijgen. Wel omdat ik mijn stem niet aan de anderen wil opdringen. 

Het is inderdaad mijn taak geweest de dingen met elkaar te verweven. Ik ben met de analyse naar 

mijn medeonderzoekers teruggestapt en heb van hen respons gekregen, een “yes of course” 

antwoord, een instemming met authenticiteit. Ik ben er me van bewust dat mijn ogen hebben 

gekeken en dat dit hele werk bijgevolg altijd mijn stempel zal dragen. Toch ben ik ook optimistisch 

over dit antwoord. Relatie geeft krachtige handvaten om verder op te bouwen. Ik denk dat 

wederzijds vertrouwen een absolute voorwaarde én gevolg is. Portraiture staat voor het kruispunt 

van onderzoek én interventie. In die zin sluit het nauw aan bij dit voorbije onderzoek rond creativiteit 

en expressie, een co-constructie van betekenissen. Het blijft een voortdurend balanceren tussen 

stemmen van verschillende toon, geluidssterkte, melodie en het soort verhaal dat ze brengen.  
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Relatievorming staat in het hart van dit verhaal, op de grens tussen jezelf en een ander, in 

onderhandeling. Omdat een portret au fond geen ideaalbeeld is, maar een poging levendig de 

ervaren werkelijkheid te documenteren. 
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V. Omdat ik van dit onderzoek ben gaan houden…  

… wil ik wat ik zelf als onmogelijk beschouw, toch in overweging nemen. Vaak wordt gevraagd te 

selecteren, te positioneren, prioriteiten te stellen, dingen als absoluut allerbelangrijkst aan te duiden. 

Wat voor mij persoonlijk het belangrijkste besluit is, is geleidelijk ontstaan door de boeiende 

samenwerking met Hildegarde Verwulgen, mijn medeonderzoekers Jan-Willem, Luc en Ibtissam en 

mijn begeleidster onderweg, Elisabeth De Schauwer. Eigenlijk ontstaat het maar op het ogenblik dat 

ik dit pacifistisch twistgesprek afrond. Het is de ontmoeting van het rhizomatische denken van 

Deleuze & Guattari (Goodley, 2007) met Freire (1998) en het cirkelend leren in de Zeven-

weeënboeken. De kracht die deze denkers elkaar geven, de levendige illustratie dat ‘afkijken’ je 

verder kan brengen. Ik voelde me intuïtief aangetrokken door zowel Hildegardes Zeven-

weeënboeken als Deleuze & Guattari en hun rhizomatisch denken dat ik ben gaan koesteren. Ik 

voelde bij beide ingangen een grote gedrevenheid om verder te onderzoeken. Maar het is pas aan 

ons punt iets verder van het midden dat ik besef dat ze elkaar raken en begrijpen. Het is onderzoek in 

de ontmoeting, dat fundamenteel is tussen.   
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VI. Aanknopingspunten voor verder (onder)zoeken…  

Een discussie sluit traditioneel af met een blik op de toekomst en een nederige erkenning van de 

eigen relativiteit in het grote onderzoeksveld. Ook ik wil me van die taak kwijten, net omdat dit 

onderzoek zich aan beweging heeft gehecht, een beetje thesis ‘n motion5. Of die ’n staat voor in of 

and wordt dan Deleuze-Guattarisch: het kan allebei. Daarnaast heeft het zelf ook dingen in beweging 

gezet die vragen om een verdere verkenning.  

 

Ik denk aan de rijkdom van Zeven-weeënboeken en hun cirkelend leren, als een groot onontgonnen 

terrein dat klaar ligt ontdekt te worden. Niet alleen creativiteit en zelfexpressie kunnen anders 

gedraaid en bekeken worden, maar er is een web aan nieuwe thema’s voorhanden. Het kan gaan 

over chaos en structuur, de ervaring an sich, rollen, didactische verkenning, emotionele, sociale en 

cognitieve domeinen, informeren en interageren met verschillende betrokken partijen: 

onderwijsbeleid, schoolbeleid, leerkrachten, leerlingen en pedagogische begeleidingsdienst.  

 

Ik bots op de sterke verwantschap tussen Freire (o.a. 1998) en Hildegarde Verwulgen met haar 

levenswerk. Een mooi onderzoekspad zou zijn dit verder in de boeken te vertalen, in concreet 

onderwijs van elke dag te installeren en omgekeerd om zijn denken in de Zeven-weeënboeken te 

ontdekken.  

 

Ik merk de verbinding tussen het rhizomatisch denken van Deleuze & Guattari (o.a. Goodley, 2007; 

Kuppers, 2009) en het cirkelende leren dat verbonden is met de loop van het leven. Als twee mensen 

elkaar moeten leren kennen, is het nodig een ontmoeting te regelen. Vertaald naar mijn voorstel tot 

onderzoek wordt dit een warme oproep het levenswerk van beiden te verenigen.  

 

  

                                                           
5 Thesis ’n motion is een parodie op Music in Motion, een beroemde dansstudio in New York City. Music and Motion is de naam van een 
tentoonstelling over woord, muziek en beeld in beweging binnen een cultureel antropologisch kader, gebracht door het museum van 
Volkenkunde, Leiden, 2009. Het nomadisch denken kent er vrij spel.  
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 Bijlagen  

De bijlagen zijn digitaal te raadplegen op cd-rom en verblijven op de vakgroep Orthopedagogiek. Ze 

liggen beschikbaar bij mijn promotor, Prof. Dr. Geert Van Hove.  

 

Ze bevatten achtereenvolgens:  

 

I. Aanzet tot een handleiding bij Zeven-weeënboeken: een toverkaart voor 

onderweg 

1. Een toverkaart voor onderweg 

2. Bijlagen  

3. Mindmap componenten van het leren 

4. Mindmap nieuwe perspectieven en domeinen van het leren  

II. Een beschrijving van de lussen in ons onderzoeksproces  

III.  Onze verzamelde transcripten  

1. De eerste halte 

2. Een nieuw boek. En vele vormen van onszelf 

3. Derde stilstand in beweging 

4. Le quatrième moment suprême de la Créativité 

5. Het relaas van onze avonturentocht in Gent 

6. Tussen vreemde en vertrouwde stemmen 

7. Een creatief huisje voor de foto’s 

8. Het einde van grote verhalen. De cirkel is bijna rond 

IV. Een analyse in acht bedrijven, ons onderzoek in en als verhaal 
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