
Taalkansen in musea 

Middelheimmuseum Antwerpen 
DE TECHNIEK ACHTER DE KUNST  
Heavy Metal rondleidingen voor jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs 
 

Een project met een specifiek technische insteek in een kunstmuseum rond Westerse 
moderne en hedendaagse kunst voor jongeren die een technische richting volgen in het 
secundair beroepsonderwijs. 

Wat is de uitdaging? 

Er is een grote groep jongeren, 15-21 jarigen, voor wie kunst en cultuur zeer veraf staat. Hun 
school parcours en thuissituatie spelen daarbij een belangrijke rol. Ze zijn dikwijls te typeren 
als jongeren die kampen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en sterk 
oppositioneel, gedrag. De oorzaken van hun gedrag lopen uiteen. De thuissituatie blijkt één 
van de beïnvloedende factoren te zijn. Jongeren die thuis weinig opgevolgd worden, die 
leven in armoede of waarvan de ouders het Nederlands niet beheersen zijn dikwijls het 
slachtoffer van het ‘waterval’ fenomeen: door slechte resultaten en moeilijk gedrag 
herhaaldelijk op een ander studieniveau terechtkomen. Met het waterval systeem gaat ook 
veel creatief potentieel verloren. En uiteindelijk de voeling met elke vorm van cultuur. Ook 
thuis is er weinig of geen aandacht voor cultuur. 

Het onderwijssysteem heeft voor hen bepaald dat in het technisch- en beroepsonderwijs 
kunst en cultuur niet in het curriculum zit. En ook hun vakleerkrachten kregen dit in hun 
opleiding niet mee. Daarom voelen weinig docenten zich onderlegd genoeg om het 
onderwerp kunst voor hun leerlingen aan te snijden. Dit betekent dat alles wat met cultuur 
te maken heeft tot een strikt minimum wordt beperkt of meestal zelfs volledig wegvalt. Dit 
heeft als effect dat jongeren kunst en cultuur ervaren als iets dat tot een elite behoort waar 
ze geen raakpunten mee hebben.  Het beeld van kunst als iets voor intellectuele, saaie 
mensen wordt hierdoor opnieuw versterkt. De beleving van kunst staat zeer ver van hen af. 

Wij ervaren dat er een nieuwe gewaarwording ontstaat als je deze jongeren op een positieve 
manier in contact brengt met kunst, cultuur en creativiteit, in een klare duidelijke taal, op 
maat van de doelgroep. Daarenboven kan je met kunst een bepaalde hiërarchie onder 
mensen opheffen en doen kantelen.  

Kort filmpje 
Het museum is gratis toegankelijk en bereikt een vrij uiteenlopend publiek die het museum 
om zeer diverse redenen ‘gebruiken’: wandelaars, kunstliefhebbers, kunstkenners en 
lerenden (scholen). Deze publieksdiversiteit vraagt om een ruim en diverse publieksaanbod: 
thema-rondleidingen, creatieve ateliers, een Middelheim APP met verschillende routes, een 
museumspel voor kinderen, een 'beeldig' loopparcours, een aanbod rond natuur en kunst… 
Centraal staat het kijken naar en het ervaren van het museum en de kunstwerken.  



Dit aanbod wordt uitgewerkt en gebracht door een team van 20 freelance-museumgidsen, 
gecoacht door het museum. Het profiel van deze gidsen is uiteenlopend: kunsthistorici, 
kunstenaars, mensen met onderwijservaring. Elk van hen streeft ernaar maatwerk te leveren 
in een duidelijke klare taal op maat van de doelgroep. 
 
Vanuit de overtuiging van het persoonlijke en maatschappelijke effect van kunst en cultuur 
én we wetenschap dat vroeg participeren belangrijk is, is het museumaanbod voor het 
onderwijs cruciaal. Het onderwijs is de aangewezen partner om jongeren (en kinderen) te 
bereiken. Via scholen participeert een brede doorsnede van de bevolking aan cultuur.  
Jaarlijks bereikt het Middelheimmuseum gemiddeld 150 secundaire scholen, vooral met 
leerlingen uit het Algemeen Secundair Onderwijs. Leerlingen uit het technisch- en beroeps- 
secundair onderwijs (TSO- en BSO- richtingen) bereiken we veel minder omdat, zoals eerder 
aangehaald, kunst en cultuur niet in het aanbod zit binnen deze richtingen. Jammer, want 
net in deze studierichtingen zitten ook de jongeren met de grootste diversiteit in 
achtergrond en herkomst, die ook vanuit hun thuissituatie minder met kunst en cultuur in 
aanraking komen. 
 
Daarom willen we een specifiek aanbod uitwerken dat aansluit bij deze doelgroep en bij het 
museum: rondleidingen waarbij het technische aspect het uitgangspunt vormt.  
De beeldhouwwerken in het museum zijn zeer geschikt om een link te leggen naar de 
kenniswereld van deze doelgroep: de techniek en het materiaal. De werken in het 
openluchtmuseum staan altijd buiten en moeten liefst zo lang mogelijk in perfecte staat 
kunnen getoond worden.  
Zo ontwikkelden we Heavy Metal rondleidingen die vertrekken vanuit de bewerking van 
verschillende metaalsoorten die kunstenaars kiezen om een kunstwerken mee te 
vervaardigen. De jongeren zijn kenners van technische bewerkingen rond metaal. In dit 
specialisme schuilt de koppeling naar de wereld van de kunstenaar. Kunstenaars denken niet 
louter artistiek. Kunstenaars hebben de technische inbreng van specialisten nodig om hun 
creatieve ideeën te kunnen uitvoeren. De extra meerwaarde is dat je hierdoor ook een 
bepaalde hiërarchie onder mensen kan doen kantelen en hun zelfbeeld kan opkrikken. 

Het proces om tot dit aanbod te komen was lang en vroeg heel wat bemiddeling tussen het 
museum en de doelgroepen. 
We stelden ons volgende vragen: 
Hoe moet zo'n aanbod er uit zien?  
Wat maakt een museumbezoek interessant voor deze leerlingen en de leerkrachten?  
Hoe kunnen onze museumgidsen deze rondleiding vorm geven en maatwerk leveren? 
Om hierop een antwoord te krijgen hebben we in eerst projectmatig gewerkt en zo de basis 
gelegd voor een permanent aanbod.  
Essentieel was de bevraging van de doelgroepen: leerlingen, leerkrachten, museumgidsen en 
collega-educatoren. Hiervoor deden we een beroep op bemiddelaars: laatstejaarsstudenten 
uit de opleiding Sociaal Cultureel Werk van de ArtesisPlantijn Hogeschool Antwerpen.  
 
Er is een groot contrast tussen de wereld van een museum en de wereld van een vakschool. 
In een vakschool heerst tucht en orde. In de kraaknette ateliers worden er vaste uren 
gehanteerd en wordt er gewerkt aan een functioneel product. Dit vormt een enorm contrast 
tegenover de creatieve wereld van een museum als verzamelplek van (meestal 



onfunctionele) creaties van kunstenaars die graag buiten de lijntjes te kleuren. In principe 
spreken beiden werelden een andere taal, maar toch hebben ze één ding gemeen, het 
vakmanschap.  
Leerlingen uit een technische richting kunnen wel degelijk kunst begrijpen en een museum 
bezoeken, ze kunnen er zelfs iets aan toevoegen. Ze zullen de mogelijkheden ontdekken om 
in hun beroepsleven ook met kunstenaars en musea samen te werken. 
Een mooi voorbeeld: 
Richard Deacon en Flor Broes van metaalverwerkingsbedrijf MOKER komen samen tot een 
remake/rethinking van het kunstwerk Never Mind uit 1993: zonder technische inbreng van 
MOKER was dit voor de kunstenaar een negatief frustrerend verhaal gebleven. Ze gingen 
samen op zoek naar een oplossing. Flor van MOKER is gewoon om technisch en functioneel 
te denken, kunstenaars denken dan weer in de eerste plaats met hun creatieve brein. 
Techniek en creativiteit gaan hand in hand en brengen elkaar tot een hoger niveau. 

De bemiddelaars, de studenten Sociaal Cultureel Werk, gaven ons mee dat onze 
museumgidsen heel wat extra informatie zouden nodig hebben om deze gespecialiseerde 
rondleidingen te kunnen geven. Daarom organiseerden we vormingen over het 
materiaalgebruik van de verschillende kunstwerken in het museum (metalen beelden, 
stenen beelden, houten beelden en beelden uit kunststof) en over de verschillende 
bewerkingstechnieken die bij de verschillende materiaalsoorten aangewend worden. Alle 
museumgidsen volgden deze vormingen (dus niet enkel zij die de technische rondleiding 
geven) en gebruiken de informatie ook in andere rondleidingen voor andere doelgroepen.  
Belangrijk is dat de gidsen goed op de hoogte zijn, de informatie juist doseren en de 
jongeren actief betrekken, zodat ze “mee” zijn. De verhouding tussen het technische en het 
kunsthistorische aspect mag meer doorwegen naar de technische kant. Met de 
kunsthistorische inhoud moet voorzichtig worden omgegaan, dit moet goed afgetoetst  
worden aan de groep. Belangrijk is om het om geen informatie op te dringen aan de 
jongeren. De ideeën en standpunten van kunstenaars zullen zeker de blik van de jongeren  
verruimen. Een zuiver technische rondleiding, zonder kunsthistorische insteek, zou een te 
enge blik creëren.  
 
Aan de hand van deze diverse feedback hebben we de Heavy Metal rondleiding uitgewerkt 
en verschillende testrondleidingen gegeven. Zo verzamelden we feedback van zowel 
leerlingen als leerkrachten en werken we de rondleidingen tot op vandaag bij.  
De deelnemers zijn zeer opgetogen. Toch blijft de opkomst van de scholen vrij beperkt. De  
communiceren over dit aanbod naar deze specifieke doelgroep is moeilijk. Scholen gaan er 
niet van uit dat een museum dit aanbod heeft. En als men niet op de hoogte is van het  
aanbod kan men het ook niet inplannen als schooluitstap.  
 
We blijven verder werken aan het aanbod technische rondleidingen.  Met veel goesting, 
want de respons van de doelgroep is echt heel stimulerend. 
Momenteel werken we een BOUW-HOUSE rondleiding uit voor leerlingen uit de richting 
Bouw. We zoomen in op de stenen beelden en de sculpturen met een architecturaal 
karakter.  
 
Greet Stappaerts, Hoofd Publiekswerking Middelheimmuseum, februari 2018 


