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Transitie participatiesamenleving 

van een passieve consument naar een actieve producent



Denk Gezond

Sport Cultuur

Groen Techniek

Ondernemen Gezond

Sport 
Financieel 

Beheer 

Duurzaam Presentatie

Techniek Gezond

Media- 
Wijsheid

+  
ICT 

Cultuur

       School               Buurt                Markt 

            Leerlijnen basisschool             Werkplaatsen mbo       Modules in mbo 

Fysieke Integriteit            Actief Burgerschap          Duurzaam vakmanschap





Marshall McLuhan 1964

The medium is the message! 





Raad voor Cultuur  
Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap 

(2005)

• “Weinig blijft onberoerd door het effect 
van media; media worden steeds meer 
context, inhoud en bemiddelaars van 
informatie, kennis en ervaring.  

• “Van elementen in een omgeving zijn 
media de omgeving zelf geworden.” 



Mediasmart of mediawijs?



Raad voor Cultuur  
Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap 

(2005)

• “Mediawijsheid is het geheel van kennis, 
vaardigheden en mentaliteit waarmee 
burgers zich bewust, kritisch en actief 
kunnen bewegen in een complexe, 
veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld”.



Onderwijsvernieuwing? 



integrale 
cultuur

educatie





In welke samenleving  
leven we NU en HIER? 

● Participatiesamenleving: cultureel burgerschap
● Risicosamenleving
● Informatiesamenleving
● Mediasamenleving
● Netwerksamenleving



3. Participatie samenleving

delen - educatie 
deelnemen - participatie 

mededelen - communicatie



We moeten ons leven ontwerpen
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Anders denken vergt anders 
kijken 

Andere tijd, andere ruimte



Beeldcultuur 
video ergo sum 



1940  
Dali – verdwijnende borstbeeld van Voltaire  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Hedendaagse  
cultuureducatie

Wat is kunst? 

● Jaren negentig: einde van de 
kunst 

● Kunst wordt
● experimenteel onderzoek 

(data)
● Virtualiteit: nieuwe openbare 

ruimte

● Wat is educatie?
● Permanente educatie
● Leven lang leren 

Wat is cultuur?
● Hoe homogeen is cultuur?

●  Subcultuur
● Beeldcultuur
● Straatcultuur
● Bedrijfscultuur
● Urban culture

● Vele culturen: multicultureel

● Kunst integraal aanwezig door doorslaand 
succes
● Dagelijks leven volledig 

geësthetiseerd: Dasein = design
● Levensstijl: dagelijks leven is volledig 

geësthetiseerd



””We kunnen geen problemen oplossen met dezelfde 
denkwijze van waaruit ze zijn voortgekomen" (Einstein)



Paradigma wisseling  
Discours omslag

Anders kijken, anders denken, 
anders doen



Wereldbeeld



Wat zijn onze paradigmatische  
denk-beelden?









 
Mentaal design  

Paradigmatisch beeld in onze perceptie

Top down: high culture (museaal)

Bottom up: low culture (amateurkunst)

?



Premodern: verticaal Renaissance Modern: 
horizontaal

Utopisch denken

Religieus denken

Piramidale hiërarchie



Denk-beeld: piramide 

geld macht

individu



Ingang van het Louvre 

• http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Louvre_Museum_Wikimedia_Commons
.jpg



Piramidaal denken

top down

bottom up



Horizontale religie: utopische toekomst

Middeleeuwen: verticaal   Renaissance: horizontaal

Utopisch denken

Religieus denken





Wat ligt er achter de horizon?  
Einde van de utopie



Wat ontbreekt hier nog? 



Circulaire feed back loops 

Stip op de horizon?



Integralitijd
Alles is met alles verbonden



Iedere feedbackloop eindigt 
bij jezelf

Geen externalisering meer mogelijk 
Je bent deel van een keten in een netwerk 

Ieder wezen (esse) is relationeel (inter) 
ingebed



World Wide Web: virtuele ruimte



Wat is het fundament van de wereld:  
interfaciaal

Higgs deeltje

Melkweg

DNA brein



Virtualitijd
Alles is mediaal reflectief 



?



Media society = network society





Piramide                 Networks 



Mediasamenleving =  
netwerksamenleving



Van piramide naar netwerken



Mensbeeld



De huidige mens is radicaal middelmatig: geworteld 
(radix) in de wereld via zijn middelen of media die 

de maat van zijn dagelijkse bezigheden bepalen





Een knoop heeft geen kern



De mens is door feedback een 
knooppunt in netwerken



Het burger in de netwerksamenleving: 
van individu naar intervidu

domeinen van  
aanbod

Samenleving  
(= totaal van sociale netwerken)

intervidu

werk

virtuele 
netwerken

.......etc

Peer-groups

buurt

school

familie

straat



Inter-
esse

Belangrijker dan wat er in mensen 
zit, is wat er tussen mensen gebeurt



Van lineair naar circulair: 
feedback loops

1                                                                   2

3                                                                    4





Cultuur:  
tussen = medium = relaties

netwerksamenleving

● Niet piramidaal maar noedaal 
en moebiaal

● Niet bottom-up of top-down, 
maar transversaal

● Iedereen is overal een 
centrum 

mediasamenleving

● Digitale knooppunten

● Screenagers

● Interfaciaal

● Virtualiteit: nieuwe ruimte

● Intercultureel

● Creativiteit zit tussen mensen



1. Integrale cultuur educatie 
inbedding in onderwijskolom

Naast Onderzoek en ontwerpen (O&O) 
nu ook:  

Cultuur en creativiteit (C&C)



2006-2017



Een terugblik naar 2012-2014



Cultuur educatie: skillen  
(Education for the 21st Century UNESCO)



“het vermogen je aan te passen en jezelf te 
managen ten aanzien van  
fysieke, sociale en emotionele 
uitdagingen” (2012)  

Wat is gezondheid?



ECO3: drievoudige duurzaamheid 

Fysiek 
• Gezond eten en bewegen 
• In de omgang met materialen 

Sociaal 
• Zorgen voor anderen 
• Samenwerken 

Mentaal 
• Een leven lang leren 
• zelf)reflectie/kritisch denken



ECO WIJSHEID

Fritjof Capra 1975



The mental issue: ecoliteracy

  
“The goal of ecological literacy is built on the 
recognition that the disorder of ecosystems reflects 
a prior disorder of mind, making it a central concern 
to those institutions that purport to improve minds.  

In other words, the ecological crisis is in every way 
a crisis of education.... All education is 
environmental education… by what is included or 
excluded we teach the young that they are part of 
or apart from the natural world.” (David W. Orr)



THE MEDIUM IS THE MESSAGE!  
MARSHALL MCLUHAN 1964  

Marshall McLuhan, 1964
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Basisonderwijs



Ouderparticipatie



Stagiairs MBO/HBO/Universiteit



MBO Zadkine MBO Albeda
Leergemeenschappen

Duurzaam  
Vakmanschap



VMBO



Transitie participatiesamenleving 

van een passieve consument naar een actieve producent



MBO: techniekcollege  
Albeda/Zadkine



Gezondheid  
en bewegen

Persoonlijke 
effectiviteit 

Vakkennis 
innovatie  

en technologie 

Ecologie en 
duurzaamheid 

Duurzaam Vakmanschap 

Ondernemerschap  
en financieel beheer 

• Actieve houding 

• Communiceren 

• Samenwerken 

• Presenteren 

• Doorzettingsvermogen 

• Creativiteit/probleem 
oplossen 

• Mediawijsheid 

• Ecowijsheid



Wat betekent dit voor het 
HBO/Pabo?

- terugkeer specialisaties 
- denken vanuit relaties 

- school is een knooppunt



4. Hamvraag

Wat voor mensen leiden we op 
voor wat voor samenleving?





Vakhuis

Stage 
Modules 

Duurzaam 

vakmanschap 

Vak 
werf

        mbovmbopo vakschool

judolijn

gezondlijn

groenlijn

denklijn

technieklijn

cultuurlijn

hbo

sportlijn

cultuureducatie

Gezondheid
VAKMANSCHAPSROUTE

ecowijsheid 

mediawijsheid

21ST CENTURY SKILLS

hbo stagiairs

mbo stagiairs


