
 Waarom leren als je kan googlen? Podcast. 

 The internet & education – Openmind

 “DEAR TECH, We’ve been together for quite some 
  time now and it feels like things are getting serious. 
  Over time you have evolved from a tool for mere 
  survival to an instrument for labor intensification.”

Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen
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Intro?

Kunsten ON/OFF is net als Kunsten Inclusief een onderzoeks–
groep vanuit de Educatieve Master BK die wil inzetten op 
ervaring– en kennisdeling. Kunsten ON/OFF brengt in kaart 
hoe de Academie omgaat met — de recente maar intussen 
zeer gekende — digitale realiteit.

“Samen klungelen, samen leren”

In 2021 gingen we in gesprek met twintig docenten en 
medewerkers en stelden hen volgende vragen over de 
afgelopen ON/OFF academiejaren.

Wat is de opgebouwde kennis? Welke mogelijk–
heden werden ontdekt? Welke (digitale) werk–
vormen of tools konden inspireren? Hoe hebben 
jullie de switch gemaakt? En welke goede 
praktijken wil je wel (of niet) meenemen naar 
de toekomst.

Samen gingen we vanuit de frustraties op zoek naar de 
wins. Uit alle interviews bleek een ongelooflijke (digitale) 
buigzaamheid. Ieder maakte, in essentie, een creatieve 
omslag. Vanuit een eigenheid als docent/onderzoeker/
medewerker werd er gezocht naar de ‘juiste’ wijze om in 
deze uitzonderlijke tijden trouw te blijven aan de didactiek 
van hun vak, onderzoek of opdracht.  

De intensiteit en langdurigheid van de situatie toont 
ons immers dat ideeën en experimenten uit de eerste 
lockdown valideren of te verduurzamen zijn. We zien dat 
verschillende opleidingsonderdelen, als een zelfstandig 
organisme, absoluut bekwaam zijn om zich flexibel op 
te stellen en open te staan voor nieuwe didactische 
en pedagogische uitdagingen en dat willen we breder 
zichtbaar maken. 

Hoe kunnen we samen slimmer, sterker en duurzamer 
(lees: wendbaarder en weerbaarder) uit deze crisis 
komen. Hoe kunnen we hier de krachten bundelen en 
onze gedeelde kennis meegeven aan collega’s & de 
nieuwe generaties van beeldende kunstenaars.  Dat is de 
centrale vraag van Kunsten ON/OFF. Met deze  bundeling 
maken we enkele ervaringen, kennissen & praktijken 
deelbaar. Niet als een waarheidsgetrouwe manual, maar 
als inspiratiedocument én een ode aan de flexibiliteit en 
goede moed van de afgelopen en de huidige ON/OFF 
academiejaren.  

We dachten dit onderzoek te kunnen presenteren als  
een leerrijke FLASH–back. De meest recente Omnikron– 
golf maakt daarvan een FLASH–nu en/of misschien zelfs 
een FLASH–forward. Dat weegt ongetwijfeld erg op de 
veerkracht van studenten en medewerkers. Maar vormt 
in essentie geen probleem voor dit rapport, de centrale 
bevindingen blijven standhouden.

ON/OFF gaat over ‘zich verhouden’. 
Over het combineren van een ON/OFF educatie in het (hoger) 

kunstonderwijs en om het vertalen van de kunstpraktijk naar 
een ON/OFF realiteit. Gisteren, vandaag en ook morgen….

Hoe kan je dit onderzoek lezen?

Kunsten ON/OFF werd een gelaagd en visueel verslag. 
Gecommuniceerd via analoge en digitale media, ON/OFF 
campus. 

Met stellingenposters in de wandelgangen, een QR–poster in 
de kantine, een webpagina & deze LONGREAD.

Flipping the classroom 
“Studenten krijgen voor de les nieuwe leerstof die ze zelf–
standig moeten bekijken. De tijd in de les wordt gebruikt 
om te oefenen, te discussiëren, vragen te beantwoorden 
of op een andere manier actief met de stof bezig te zijn. 
Docenten die een les flippen maken meestal gebruik van 
video’s of andere vormen van online instructie.”

Hybrid learning
“Hybrid learning describes an educational model in which 
students spend at least half of their time learning online 
and the rest of their time learning in physical classrooms”

“Blended learning is een doordachte mix van face–to–face 
en digitaal onderwijs. Daarbij krijgen leerlingen een stukje 
in handen wanneer, waar en aan welk tempo ze de online 
leerstof individueel of in groep verwerken. Het is meer dan 
alleen maar technologie toevoegen. Het verandert ook hoe 
je contactmomenten en je rol invult. Zo word je meer een 
coach van het leerproces van je leerlingen.”
— Tommy Opgenhaffen  
  (expert in onderwijsontwikkeling & digitaal leren)

Door de opgelegde beperkingen zagen we de student 
niet meer enkel op de campus, maar meer en meer in 
onze mailbox, Teams en zelfs via Instagram en Whatsapp.
Het digitale gaf iedereen meer en vaker inkijk in elkaars 
persoonlijke (leef)ruimte. Zo creëerde de ON/OFF wereld 
een nieuwe of andere verbondenheid met de studenten 
en collega’s. We spraken niet enkel over projecten en 
deadlines, maar ook over gezondheid en verbondenheid. 
Het welzijn/welbevinden van de student kwam nog centraler 
te staan. Ook al waren we verder af dan normaal, het bracht 
ons tegelijk dichter dan ooit. 

In een ON/OFF realiteit vertroebelen de grenzen 
tussen formeel en informeel.

Er werd weinig verschil gemaakt tussen e–mail en een
Whatsapp–bericht. We merken dat de constante aanwezig–
heid een noodzaak was voor flexibel manoeuvreren. Hier 
tegenover verloren we de momenten na het schoolwerk die 
nodig zijn om je eigen gedachten te verzetten. De grenzen 
bij jezelf en je eigen persoonlijke mentale ruimte werden 
op de proef gesteld. 

Thuiswerken is genormaliseerd, maar jezelf offline melden 
moet nog komen. Als reactie op de overdaad werd er terug– 
gekeerd naar de term ‘e–mail–etiquette’. Hierdoor merken
we nog een zoektocht naar formaliteiten en overzicht. Deze
zoektocht ligt momenteel individueel per opleidingsonder–
deel. 

Soms ben je aan, soms ben je uit.
Soms ben je ON/OFF.

Respecteer jezelf en de ander hierin.

Gun jezelf en elkaar de tijd OFF, respecteer jezelf en de 
ander hierin. We voorzien een e–mail banner met animatie 
waarmee je de collega’s/studenten laat weten dat je 
niet altijd ONline & ON–campus kunt zijn en op welke 
momenten je wél beschikbaar of aan het werk bent. 

Deze kan je downloaden via deze link. 
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Paswoord vergeten

Herkenbaar? Ongetwijfeld. In de ON/OFF realiteit kwam er 
een brij, chaos, charade, janboel, klit, kluwen, knoeiboel, 
knoeierij, knoop, puinhoop, rommel, rotzooi, soepzootje, 
troep, verwarring, wanorde, warhoop, warwinkel of wirwar 
aan nieuwe communicatiemiddelen en online ruimtes voor 
ontmoeting & educatie. 

Wie zag het bos nog? Wij konden, uit de gestroomlijnde 
interviews, enkele (kap)stokken halen…

Vrijheid/beperking —  Waar de docenten eerst zelfstandig 
moesten zoeken naar eigen communicatiekanalen is er 
vanuit AP ingezet op het gebruik van één communicatie–
kanaal. Iedereen werd aangeraden om online gespreks–
momenten in Teams te voorzien. Dit bracht duidelijkheid en 
structuur. Daarbovenop kon de (her)ontdekking van enkele 
digitale communicatietools de meeste wel bekoren. Het 
zorgde voor een andersoortige didactische band met de 
student, vooraf, tijdens en achteraf. 

Ontdekking/herontdekking — Teams werd voor sommigen 
een verzamelplek van prikkel materiaal én tussentijdse 
evaluatie. Er werd gebruik gemaakt van het ‘whiteboard’ 
als een visuele tool voor uitwisseling. Samenwerking werd 
mogelijk in de ‘break–outs’. Voor sommigen was het één op 
één consult via videogesprek een opvallend toegankelijke 
manier om in persoonlijk contact te komen. Het kon binnen 
het digitale bepaalde muurtjes slopen. Vergaderen ging 
soms vlotter maar over het algemeen onpersoonlijker. 
Met efficiëntiewinsten op verplaatsing en tijdspanne maar 
verlies op nuances, ‘team’gevoel en gevoeligheden. Digitap 
kreeg naast de digitale klasruimte ook een herveroverde 
plek tussen de online tools. Verschillende collega’s maken
gebruik van het reservatiesysteem, de opslag en de ver–
spreiding van lesdocumenten en inspiratie. Ook Panopto 
& Youtube werden i.f.v. videostreaming ingezet. In de 
zoektocht naar een kwaliteitsvol beeldend, didactisch 
alternatief maakten sommige docenten gebruik van extra 
software. Het is een ontzettend pluspunt dat de AP–login 
kan gebruikt worden voor een gratis licentie. 

Trial/error — In al deze gevallen moeten we het wel doen 
met de parameters die het programma ons opstellen. Wat 
niet altijd evident is binnen de mentale muren van een vrije 
academie. Vele van de aangereikte tools zijn daarbij niet 
toereikend voor een visueel beeldende kunstopleiding. 
 
Wachtwoord/sleutel — Desalniettemin is de groei in onze 
online aanwezigheid zeker merkbaar. Alleen al door het 
aantal extra accounts dat we afgelopen jaar moesten aan–
maken. Intussen bezitten we wel allen een reuze sleutelbos 
van wachtwoorden. Ook al kunnen we voor de meeste onze 
AP gegevens gebruiken, toch blijft het gebruik van meer–
dere paswoorden een must. Het is dus niet onvermijdelijk 
om er af en toe één te vergeten.
Opgeschrikt door een inbraak in het gehele online be–
veiligingssysteem is het inloggen op ons eigen account een 
opdracht op zich geworden. Als conciërge en behoeders 
van onze online aanwezigheid kunnen we altijd rekenen 
op het ICT–team van de Academie. Weet dat je met al je 
digitale vragen altijd terecht kunt bij Tom Dietvorst en 
Ben Hertschap voor je vergeten wachtwoord/sleutel.

Digitaal
maakt

Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen
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Kunst voor databank

Uit de interviews blijkt de nood aan een gecentraliseerde 
en bewegwijzerde digitale ‘plek’ voor beeldende inspiratie, 
raadpleging, uitwisseling, presentatie en zelfs creatie. Er 
zijn veel digitale databanken. Maar geen enkele adequaat 
voor de werking van de Academie en/of voor het (hoger) 
kunstonderwijs in het algemeen. De bestaande interne en 
externe hubs waar we nu data verzamelen blijken niet altijd 
even toereikend voor een visuele manier van werken. 

De databank kan zich richten op inspiratie, raadpleging, 
kennisname & instructie, creatie, presentatie & uitwisseling.
Ze biedt ruimte voor ontdekking, onderzoek en verdieping. 
Maar evengoed voor artistiek-creatief onderzoek, toe–
passing en uitwisseling. Hoe houden we echter balans 
tussen analoog en digitaal. Tussen de materialiteit van 
een echt boek of (kunst)werk? Zoeken naar een ON/OFF 
verhouding in deze data lijkt, in deze sector, aan de orde.

Kunsten ON/OFF grijpt de nieuwe realiteit als een mogelijke
hefboom in de zoektocht naar een interactieve, associatieve 
digitale beeldendatabank voor de Academie. Een interne 
samenwerking met de Bibliotheek en de EMA BK lijkt hier 
een optie. Daarbovenop zijn er bruggen naar de bestaande 
onderzoeksgroepen zoals Archivolt, Thinking Tools, MAXlab
& Expanding Academy mogelijk. Ook voor het Conservatorium
kan dit een relevante tool zijn. Als er sprake zou zijn van 
een overkoepelend AP–arts systeem kunnen er mogelijks 
meer middelen en ondersteuning volgen. 

We lijsten op wat de uitdagingen/mogelijkheden zijn; 

Machine/mens — Waar in een vorige generatie de bibliotheek 
diende als onuitputtelijke inspiratiebron krijgen we via het 
wwweb toegang tot een immense bron van kennis waar zelfs
de koninklijke bibliotheek van Alexandrië jaloers op is. De 
weg vinden in alle data is echter geen evidentie, overdaad 
aan informatie kan leiden tot een verdwaald spoor. Zoals 
een catalogus en begeleiding binnen een bibliotheek nood–
zakelijk is, is een associatieve, intuïtieve manier van oriën–
tatie gewenst. In de OFFline realiteit treedt de docent, 
onderzoeker of medewerker op als een soort van curator… 
Hoe kan een digitale verzamelplek toch gidsen? Hoe vertalen 
we de rijkdom van dit menselijke bewustzijn naar een 
digitale context? 

Een digitale kunstdatabank vraagt om een gecentraliseerde, 
maar tegelijk breed toegankelijke aanpak. De rijkdom van een 
hedendaagse ‘bibliotheek’ vandaag bloeit bij een ‘open 
source’ beleid. Ze maakt het ook een boeiend en groeiend 
gegeven. Tegelijk is een visie op collectiebeheer en selectie 
noodzakelijk. Samen met een digitaal behendige en 
enthousiaste community van gebruikers. 

Presentatie/creatie — Een databank biedt kansen als digitale 
presentatieplek en archief voor het werk van docenten, 
studenten en alumni. Het kan fungeren als een artistiek 
breed en duurzaam portfolio van de Academie als kunst– 
en onderwijsinstituut. Het medium an sich kan echter 
evengoed uitdagen tot creatie, hierbij dient het digitale 
als een continuüm. Een online in situ. 

Permanent/uitwisseling — Vaak speelt de meest interessante 
inspiratie zich niet af in het verleden, maar in het heden. 
In tijden van afstand hebben we gemerkt dat er nood is 
aan een campus waar we elkaar kunnen informeren en 
inspireren. Eerder gebeurde dit vaak met schetsboeken, 
portfolio’s en maquettes. Een informatiestroom die enkel  
ontvangen werd door een select gekozen groepje. Het 
digitale biedt ons een mogelijkheid om sneller een impressie 
te geven van een werkelijk werk. We geloven sterk dat de 
studenten elkaar kunnen inspireren door het delen van al 
deze persoonlijke archieven, onderzoeken en impressies 
van de wereld. 

Technologie is [niet] de redder 
van het onderwijs 

Digital natives/students — In onze hedendaagse samenleving 
valt digitale technologie niet langer weg te denken. De on–
en offline realiteit raken — in toenemende mate — met elkaar
verweven. Net als alle andere technologische ontwikke–
lingen uit het verleden wordt het internet voor onze huidige 
generatie studenten als een basisvoorwaarde beschouwd.

Dit heeft zijn impact op de vormgeving van ons hedendaags 
onderwijs dat vandaag gretig gebruik maakt van het ‘web 2.0’ 
als een tool voor informatie, uitwisseling, communicatie 
en kenniscreatie. Terecht, want het biedt een rijkdom aan
leerkansen. Dit heeft te maken met onderstaande basis–
principes.

Geconnecteerd — Het web maakt directe en massale kennis–
deling tussen mensen wereldwijd mogelijk.

Vrijheid — Het web kent, eens de toegang mogelijk is, weinig 
fysieke beperkingen. Raadpleging kan op elk moment/elke 
plaats/elk tempo. 

Gepersonaliseerd — Het web kan gebruikt worden wanneer, 
hoe en waar je wil. Dit resulteert in meer gecontroleerd en 
zelfstandige verhouding tot leren. 

Veelheid — Het web werkt bottom–up, is open–source. Het 
hanteert niet één maar meerdere bronnen. 

Gedecentraliseerd — Het web is een open source plek waar 
ruimte is voor debat, kennisdeling, spel, kritische discussie 
en experiment. Alle gebruikers vormen samen een onder–
zoekende & interactieve leergemeenschap.

In deze hoedanigheid zorgt het digitale tijdperk voor heel 
wat verschuivingen binnen de traditionele & geïnstituali–
seerde vormen van onderwijsaanbod en praktijk. Het daagt 
alle actoren uit tot een creatieve, adaptieve (ver)houding 
tot leren. Van web, naar school 2.0. (binnenkort 3.0.)

“Het internet is niet alleen een krachtig communicatie–
middel. Het is misschien wel de meest krachtige kracht 
voor leren en innovatie sinds de drukpers.” 

— Jeb Bush

“The systems and institutions that we see around us — of 
schools, college, and work — are being systematically dis– 
mantled… If you want to learn the skills required to navigate 
the world — the hustle, networking, and creativity —, you’re 
going to have to hack your own education.”

— Dale Stephens (2013, 9) reasons

Kunsten ON/OFF maakte naar aanleiding van deze 
statement een eenvoudige, participatieve, DIY databank. 
Deze kan al doende worden aangevuld. 

Volg de instructies in de link. 
Leer elkaar kennen, inspireer elkaar.

Digital lover/hater — Het exacte effect van de digitale tech–
nologie op onze educatiesystemen valt niet eenvoudig te 
bevatten en zorgt, al even, voor veel onderzoek en debat.Zo 
ook in de academie. De gedwongen omslag deed iedereen
nog meer nadenken over de rol van het digitale in (hoger) 
kunst (onderwijs). Zowel op praktisch als filosofischniveau. 
Hierbij merken we, zoals in elke evolutie, een constante 
wissel van interesse en geloof in het digitale en offline 
gegeven. Daarbovenop bleek de digitale handigheid en
toegang enorm gedifferentieerd, zowel bij student als
medewerker. Dat resulteerde in ervaringen die de 
educatieve grenzen tussen on– en offline bewandelen…

Studenten vrije grafiek maken digitale portfolio’s. De archi–
tectuur verlangt groeiend naar méér zintuiglijk experimen–
teren. Schilderkunst (her)ontdekt de mogelijkheden van 
een digitale inspiratietool, etc. Het wordt, zeker na deze 
pandemie, onmogelijk om het digitale volledig uit onze 
redenering te halen. Hater of lover? 

Een EN/EN verhaal — Nieuwe technieken bieden nieuwe
mogelijkheden binnen het onderwijs en de kunstpraktijk 
zelf. Ze vervangen de oude niet. Ze vertellen gewoon een 
ander verhaal — of misschien hetzelfde verhaal — maar 
met andere tools. 

De academie wil als hoger kunstinstituut iets in gang
zetten, een gevoelige snaar bij de student raken, hun inspi–
ratie geven om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. 
Wekelijks spreken we op de campus af om samen op zoek
te gaan naar deze eigenheid van de student. We proberen 
te stimuleren met iconische beelden, technieken en het
gesprek. De campus blijft een onmiskenbare bron van 
inspiratie. Een veilige plaats waar men tijdens hun zoek–
tocht kan experimenteren en vooral falen. De ervaring 
van fysiek onderwijs op campus heeft in zijn echtheid en 
lichamelijkheid een fundamenteel andere waarde dan het 
virtuele online afstandsleren. 

Maar ze hebben beiden positieve, waardevolle aspecten. 
Die perfect naast elkaar kunnen bestaan. We spreken niet 
van een of/of, maar een en/en verhaal. Het is dan ook aan 
ons — als actoren binnen het hoger kunstonderwijs — om 
dit verhaal te gaan schrijven. 

Waarom leren als je kan googlen?

Het web is niet weg te denken uit ons hedendaags onderwijs 
en Google mag dan nog een alleswetende machine zijn. 
Maar wat als je niet weet welke zoektermen te hanteren? 
Dan begin je terug bij maan, roos, vis.

Docent/medewerker 2.0/3.0 — De rol van de docent als een
richtinggever, als een coach in het leerproces blijft cruciaal. 
In combinatie met alle andere (pedagogische, logistieke, 
administratieve, …) medewerkers faciliteren zij leren in 
een inspirerende (analoge en digitale) leeromgeving. 

Ook in tijden van afstandsonderwijs. Uit de gesprekken 
konden we afleiden dat elke docent/medewerker maar 
één doel voor ogen had: de student blijven inspireren, 
uitdagen en begeleiden in hun artistieke ontwikkeling.  
Een ontwikkeling die veel verder gaat dan technieken maar
zich eerder richt tot een autonome positie binnen de huidige
maatschappij, het zelfstandig en kritisch kunnen inschatten 
van situaties die zich afspelen binnen ieders eigen omgeving. 
Dit kan gaan van vormelijke en technische uitdagingen tot 
gegronde standpunten in hedendaagse politieke en morele 
kwesties. We zien persoonlijke ervaringen uitgroeien tot
eigenzinnige standpunten gevoed door inspiratie, niet alleen
beeldend, maar ook gevoelsmatig, abstract en conceptueel. 

In de afgelopen noodgedwongen digitale tijden stonden 
medewerkers er telkens om de studenten weer op te rapen,
samen te zoeken naar een oplossing. Dit kon niet altijd met
tast en werkelijkheid, maar eerder via beeld en afstandelijk–
heid. Laat ons deze houding koesteren en volhouden, ook 
in post-pandemische tijden.

Student  2.0/3.0 — Sinds enkele jaren ontvangen we studenten 
die volledig zijn opgegroeid rondom het internet. De generatie 
die gezelschapsspelletjes en de huistelefoon hebben in–
geruild voor games en chat. De generatie die het als normaal 
zien dat je via het internet alles wat je wil kan bestellen en 
opzoeken. 

Daarbij moeten we ook hier rekening blijven houden met 
de beginsituatie van iedere student met de bijhorende 
differentiatie en ongelijkheid. Niet iedere ‘digitale native’ is 
even geïnteresseerd, behendig en/of heeft dezelfde kennis 
over en toegang tot hard– & software.

Het is net daarom niet alleen onze rol om hen te leren surfen, 
maar ook om hen aan te reiken in welke richting ze kunnen 
surfen.

Een artistieke, academische opleiding gaat vanzelfsprekend 
veel verder dan termen om te googlen. Het is leren wat de
essentie is van het kunstenaarschap, wat dat betekent voor
je eigen artistieke identiteit en dat omzetten naar een praktijk.
Het is leren jezelf te verhouden tot de hedendaagse maat–
schappij waarin je bestaat. Het is een ervaringsgerichte 
zoektocht naar balans, gevuld met experiment.

Het is in contact komen met verschillende apparaten en
materialen. Het leren verder zien dan het resultaat, maar 
zich leren verdiepen in het proces. Het is vooral ook veel
doen. Dit gaat van analoge tot digitale technieken. De 
mogelijkheid om te spelen met coderingen, wiskundige 
principes, Adobe programma’s, 3D programma’s, integratie 
van foto’s, bewegende beelden, 3D scannen en 3D printen. 

We proberen de student zo veel mogelijk informatie mee 
te geven zodat ze gewapend zijn richting een onbekende 
toekomst. Een toekomst die nog onderzocht moet worden,
waarvan we zelf nog niet weten uit welke nieuwe technieken,
woorden zinnen deze zal bestaan. Hiervoor proberen we 
onze eigen kennis en ervaringen van de wereld samen te 
vatten tot een logisch verhaal.

Faciliteiten faciliteren, 
naar een on/offline community.

Academie 2.0/3.0 — Een verhaal schrijf je nooit alleen, maar
samen. Dit geldt ook voor alles wat te maken heeft met het 
digitale binnen het hoger kunstonderwijs. We zien waarde
in het opbouwen van een community. Niet alleen in de vorm
van een online database waar studenten/docenten/mede–
werkers elkaar kunnen vinden. Maar ook in het opzetten 
van een slim doordacht offline netwerk van mensen, werk–
plekken en materialen. 

Een bredere community waar nieuwe zoektermen worden 
gevonden of zelfs worden uitgevonden. Waar er plaats is 
voor verbinding. Op de campus, maar ook over campus– 
en schoolgrenzen heen. Hierbij zien we de de denkers bij
de makers, de techniekers bij de conceptuele, de commer–
ciële bij de autonome.

(Her)uitgevonden / (Her)ontdekken

Ontdekken of herontdekken, uitvinden of her–uitvinden. 
Het deed wat met ons, het afgelopen ON/OFF academie–
jaar. Iedereen ging noodgedwongen aan het experimen–
teren en proefondervindelijk kwam men tot uiteenlopende 
uitkomsten. We sommen er hier enkele op én staven deze 
met voorbeelden en ervaringen uit de interviews. 

ON/OFF = een bonte verzameling van 
nieuw ON/OFFline didactische methodes en technieken.

Het was een uitdaging voor de academie en de sector om 
blijvend te gaan zoeken naar werkmiddelen die zich lenen 
voor kunstonderwijs. Iedereen nam, binnen hun eigen vak 
en kunnen, maatregelen waarmee je wist te dansen tussen 
de materiële beperkingen van middelen en communicatie. 
Enkele stichtende voorbeelden uit de Academie en het veld 
konden inspireren. 

Van podcast tot video tutorials.
Van huis,tuin, keuken–materialen tot postpakketjes met 
stofstaaltjes en aangepaste cursus poppen.
Van vooraf opgenomen groepslessen tot één op één 
consults.
Van atelier reservaties tot kleine groepslessen i.f.v. social 
distancing.
Van hybride on/off jury’s tot een filmische modeshow.

Vanuit de ‘Educatieve Master Beeldende Kunsten’ werd er 
tijdens de PrOFFwwweek in 2021 ingezet op de nieuwe 
uitdagingen die de huidige pandemie voor het kunst–
onderwijs heeft gesteld. Het professionaliserings evenement
resulteerde in een e–fabriek brochure, een handig multi–
mediaal werkinstrument boordevol tutorials, tips en werk–
vormen voor kinderen bij afstandsonderwijs. 

Een gegidste creatieve fantasie met boeiende beeldende 
opdrachten (in beeld & audio) voor kinderen, jongeren of 
volwassenen, gebaseerd op mindfulnessprincipes. Een 
reeks PODCASTS gemaakt met kunstenaars, lesgevers, 
kunsteducatieve organisaties,… die vertellen over hun 
ervaringen met de digitalisering van het werkveld en 
WWWerkvormen.

ON/OFF = een kans om breder deelbaar te maken.

“Iedereen front row tijdens WWWSHOWWW”, deze slogan 
die hoorde bij het digitaal defilé van de opleiding Mode, 
“says it all”. De digitale onderwijsactiviteiten effende ook 
het pad voor digitale evenementen en/of captatie. 

Via het online platform konden de creaties van 122 bachelors
en 9 masters visueel hoogstaand bekeken en beleefd 
worden. “Door de modeshow in een online spektakel 
te gieten, toonde de opleiding Mode niet alleen haar 
creativiteit, skills en vakkennis. Het is ook een bewijs 
van veerkracht, innovatie en hoop voor de toekomst.”

Deze tendens konden we ook terugvinden in andere ana–
loge manifestaties die ‘gedwongen’ werden zichzelf heruit 
te vinden.
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Ik ben aan/uit

In een ON/OFF realiteit gelden er andere grenzen. Zo blijkt.
Niet geheel onlogisch, we switchen naar een leer/werk–
omgeving die zich tussen het digitale en analoge bevindt. 
Tussen de campus en je eigen (woon)kamer. Grenzen 
schuiven, grenzen vervagen en dit kent zijn impact. Enkele 
ontdekkingen of gewaarwordingen uit deze grensgebieden.

In een ON/OFF realiteit vervagen de grenzen 
van communicatie/kanalen. 

De online academie bestaat al langer dan maart 2020. 
Ondersteund door e–mails, Facebookgroepen en Digitap 
wisten we al hoe de voordelen van het online gegeven naar 
onze hand te zetten. Toch zijn de grenzen van onze kennis 
met meters verlegd. Theoretische begrippen als ‘blended 
of hybrid learning’, ‘flipping the classroom’ & asynchroon 
vs synchroon leren hebben nu ongewild en misschien zelfs 
ongeweten een kader gekregen. Ze werden en zijn nu deel 
van onze realiteit. In een stroomversnelling. 

ON/OFF = een (her)waardering van het fysieke 
en een groeiend besef van het ‘grote belang 

van atelier, studio, aula en wandelgang.’ 

Er zijn geen wandelgangen in ‘Teams’, er is geen kort onder–
onsje na afloop van een les of vergadering. Een digitale 
ontmoetingsplek laat weinig ruimte voor het onverwachte 
en impulsieve. Het is strikter getimed, er is geen transitie, 
minder ruimte voor overgang. Er zijn ook minder nuances. 
Er is minder plek voor intuïtie en gevoel. Wanneer is iemand
écht aanwezig in het digitale?

Er is geen zintuiglijkheid, geen tactiliteit in een online studio/
vergadering/klas. Het deed ons allen nadenken over een 
digitale vertaling naar ruimte, grootte, geluid, zwaarte, geur,
gevoel. De plek die spontane, artistieke en intuïtieve uit–
wisseling mogelijk maakt werd gemist. De plek waar je wél 
even snel één–op–één kan aftoetsen. Waar je elkaar kan 
onderbreken of als groep door elkaar kan praten. 

Kunsten ON/OFF was dus het gekende in vraag stellen… 

Vaste waarden gingen op de schop! Sommige doorbroken 
gewoontes gaven nieuwe inzichten. 

Digitale presentaties werden de hand–outs/cursus voor
de volgende generatie van studenten. Enkele vakken kregen
onder impuls van een digitale structuur een meer gestroom–
lijnde opbouw. Voor sommigen leende het digitale zich tot 
meer individuele begeleiding en/of differentiatie. De pauze 
tussen het opleveren van een werk i.f.v. een digitale jury, 
gaf verdieping voor de evaluator en een moment van rust 
voor de student die zich gerichter en mogelijks met minder 
stress kon voorbereiden op de verdediging. 

Niet alle cases en inzichten zijn blijvend en/of relevant in 
een ‘normale’ educatieve context. Maar sommigen bleven 
bestaan. Anderen gaven dan weer inzicht in de manier 
waarop er ook na deze pandemie periode kan gewerkt 
worden aan een hybride kunstacademie.

Bekijk ook zeker deze andere mooie ON/OFF experimenten 
in de Academie:

 Guess who’s coming to dinner

 Podcast Kunstfilosofie door Thomas Crombez

 De digitale versie van de academie door MAXLAB

 Collectief onderzoeksproject VISI.ON.AIR. van MAXlab. 
   Het project wil de dialoog op gang brengen over media, 
   kunst en technologie.

 Include online – mét visuele verwerking van de lezingen. 
   Lezing van Dolly Bing

 Online art sale (CLOSED) CLOSER.

En uit de sector:

 Das Kunst – kunst educatieve videoworkshops 

 Club 360 – virtueel museum

 Online kunstcursussen 

 Ar°tify – AR kunstwerken van 2 alumni

Iets of iemand nodig? 

“Als de ON/OFF wereld ons iets leert is dat er nog veel te leren valt. 
Van elkaar. Van het internet. Van de wereld.”

Als er iets is wat we kunnen meenemen uit het afgelopen 
jaar is het dat we elkaar blijven nodig hebben. Men kan zo 
veel filmpjes en pdf–handleidingen maken als men wil, toch 
zullen we blijven snakken naar elkanders aanwezigheid en
hulp. Een warm ontvangst in de vergaderlokalen of een 
snelle babbel in de docentenkamer doet vaak meer dan 
wekelijkse update–mails en snelle berichtjes.

Toch hebben we in de koude digitale omgeving veel toe–
nadering gezien van collega’s, studenten, onderzoeks–
groepen. Een crisis brengt mensen bij elkaar en dat zien 
we ook terug op de Academie. Online werden digibeten 
bijgestaan door digitale astronauten. Offline werden les–
ruimtes buiten de grenzen van de afdeling geruild in functie 
van het hoogst mogelijke ideaal. Iedereen zocht en vond 
steun binnen de eigen mogelijkheden. 

Natuurlijk is ‘trop’ altijd te veel. Zichzelf blijvend (her)uitvinden
vraagt tijd. Het vraagt een constante drive. En met een team
dat vaak tot het uiterste gaat, zelfs onder normale omstandig–
heden, had dit bij sommigen een zekere mentale impact. 
Meer nog dan tips en tools over digitaal werken/doceren 
was is er nood aan een moment van onderling respect voor 
elkaars veerkracht en creativiteit.Aan je gezien, gehoord 
en gewaardeerd voelen.
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Veraf maar 
 toch samen?

Samen maar 
toch veraf?

Stiekem zien we elkaar graag en willen we elkaar graag 
zien! Stuur iemand die je steun geeft of je steun kan 
gebruiken een persoonlijk bericht. Wij verzenden hen 
een postkaart met je persoonlijk bericht. Via deze link.

Slot? 

 Kunsten ON/OFF wil in kaart brengen wat nodig is om te 
groeien tot een sterke (on/offline) campus waar persoonlijk 

lesgeven, onderzoeken en ondersteunen goed aanvoelt. 
Hoe kunnen we samen slimmer, sterker en duurzamer 

(lees: wendbaarder en weerbaarder) uit deze crisis komen.  

We noteerden talrijke bevindingen en ervaringen op een 
breed spectrum. Opvallend over heel de lijn is de vrije in–
vulling van deze creatief–didactische zoektocht. Alle experi–
menten ontstonden in spontane opwelling of uitwisseling. 

De zelforganisatie was hoog! Iedereen ging op zoek naar 
de tools die relevant, handig, toegankelijk en werkbaar waren.
Ze werden vervolgens aangewend en toegeëigend op een
individueel tempo. Creatief en adaptief, met vallen en op–
staan. De motivatie kon slingeren, maar de veerkracht bleef. 
De passie voor vak en student bleef constant. De nodige 
dosis collegialiteit en wilskracht bleek vooral bepalend in 
het slagen van bepaalde concepten en ideeën. 

De Academie toonde zich als een organische, adaptieve 
community. Er werd bewogen en men zal blijven bewegen. 
Dingen gebeuren. Spontaan & vrij. Alleen & samen. Crisis 
of geen crisis. De opgedane ervaringen kunnen van dit af–
gelopen jaar kunnen dus opgetild worden. Ze kunnen, in 
een dagdagelijkse normale realiteit toegepast worden.

In alle wildgroei speurden we toch een doorsnede: de kunst 
van het evenwicht. Het is op deze snijlijn dat er een beleid 
inzake de digitale academie kan ontstaan. Met een plan van 
aanpak maar voldoende ruimte voor spontaan experiment 
en engagement. Een biotoop waar de gebundelde kracht 
van creatieve, adaptieve individuen kan floreren en groeien. 

Kunsten ON/OFF = hybride, is de balans tussen:

vrijheid en beleid
collegialiteit en eigenheid,
werk en vrije tijd.
analoog & digitaal.

Waar brengt ons dat dan dan concreet? Op welke zaken 
moeten/kunnen we best inzetten?  We suggereren, binnen 
drie domeinen, enkele concrete en haalbare actiepunten. 
om dat evenwicht te kunnen bekomen.

Verbinding, community en steun 
 • Inzetten op het optimaal deelbaar maken van de 
  gedeelde kennis, expertise die nu al aanwezig is bij 
  het team. 

 • Inzetten op peer-to peer uitwisseling:  
  tussen medewerkers, docenten, onderzoekers 
  en studenten.

 • Inzetten op een ‘digitale’ verbinder. Dit kan een persoon, 
  platform of werkgroep zijn dat over vakken, 
  opleidingen, campussen, etc heen kijkt. 

Informatie en faciliteiten 

 • Inzetten op een visuele online plek voor al wat er 
  beweegt binnen de Academie. Zie ook ‘Kunst voor 
  databank’. Maar ook in het opzetten van een slim 
  doordacht offline netwerk van mensen, werkplekken 
  en materialen.

Educatie
 • Inzetten op de verhoging, versterking of verrijking 
  van de digitale behendigheid & creativiteit binnen 
  de kunstdidactiek en zijn leeromgeving.

 • Inzetten op de verhoging van de digitale kunstgeletterd–
  heid bij docent, onderzoeker, student & medewerker. 
  Ook in functie van de eigen kunstpraktijk.

   Dit kan door krachtige workshops rond podcast, 
    tutorials of andere aspecten van digitale kunst–
    scène (NFT/AR & VR/ Digital art/ 3D / etc).
    Een jaarlijkse model naar voorbeeld van ‘Include’ 
    kan inspireren.  

   Dit kan door het toevoegen van bepaalde les–
    methodieken of technieken aan het bestaande 
    curriculum. 

Digitaal
maakt

Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen
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Dank

Wij (Jeroen Bocken & Silke Van Cleuvenbergen) werkten 
in 2021 als veldonderzoekers voor Kunsten ON/OFF. 
Als gastdocenten werden we bovendien, net als jullie, 
volop uitgedaagd op zoek te gaan naar manieren om in 
deze nieuwe realiteit optimaal studenten te prikkelen, 
ondersteunen en motiveren. We hopen dat we gauw 
terug naar een open, vrije en toegankelijke campus 
kunnen komen en gaan. Eentje waar we elkaar treffen 
in de wandelgangen of in de cafetaria...   

Dank aan alle medewerkers/docenten die hun tijd gaven 
voor een eerlijk en open interview.

Dank aan Indra Wolfaert, voor haar oriëntatie & kritische 
blik.

Dank aan Ivan Willemyns, Ben Hertschap & Tom Dietvorst , 
Leslie Luypaert

Dank aan Laetitia Geerts, vormgever 

https://open.spotify.com/episode/5Om1xiTp1kp4dRYbMmUzwY?si=gmKrqjADQeSJWf1PvbU6bg&nd=1
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-internet-and-education/
https://www.deartech.org
https://www.klasse.be/507/flipping-the-classroom-zet-de-les-op-zijn-kop/   
https://theartofeducation.edu/hybrid-model/  
https://www.klasse.be/223896/blended-learning-hoe-benut-je-contactmomenten-het-best/
https://qrco.de/bcc1BH
https://www.ap-arts.be/onderzoeksgroep/archivolt
https://www.ap-arts.be/onderzoeksgroep/thinking-tools
https://www.ap-arts.be/onderzoeksgroep/maxlab
https://www.ap-arts.be/expanding-academy
https://qrco.de/bcc1kV
https://ap-arts.be/projecten-educatieve-master-beeldende-kunsten
https://linktr.ee/proffwwweek
https://showww.be/
https://ap-arts.be/guess-who
https://www.ap-arts.be/en/news/take-class-art-philosophy-thomas-crombez
https://ap-arts.be/news/immersieve-zoektocht-mozilla-hubs
https://www.ap-arts.be/en/event/visionair-talks-and-thoughts-about-media-art-and-technology
https://www.ap-arts.be/en/event/visionair-talks-and-thoughts-about-media-art-and-technology
https://www.youtube.com/watch?v=f61reMpQxJA
https://ap-arts.be/news/art-sale-closer
https://daskunst.be/daskunsthome/
https://www.piazza.me/club360
http://www.skillshare.com
https://praktischwild.be/wilde-plannen/ar-t-ify
https://qrco.de/bcdG9j

