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Een sentiment, de basis voor de ontwikkeling
van het esthetisch oordeelsvermogen

Marjan Michels, Wil Meeus & Johan De Walsche-

Opleidingen in het hoger onderwijs hanteren bewust of onbewust een waardekader
met ideeën over de esthetische kwaliteit van werkstukken van studenten. De esthe-
tische kwaliteit bestaat ein dat de werkstukken behagen of verrassen. We vinden
iets esthetisch waardevol omdat we er ons goed bij voelen. Didactisch omgaan met
esthetische waarden is echter níet evídent. Het esthetísch oordeelvermogen ís een
vaardigheid die niet expliciet onderwezen kan worden. Het ontwikkefu zich vooral
via oefening.

Het artikel behandek het onderliggende mechanisme van het esthetisch oordeels-
vermogen. Een beter begrip van deze vaardigheid kan bijdragen tot de ontwikkelíng
uan een didactiek ervan. vanuit een theoretisch kader, opgebouwd aan de hand vai
een literatuurstudie, wordt gesuggereerd dat oordelen over de esthetische waarde
een emotioneel gebeuren is. Het veronderstelt het hebben van een welgevormd 'sen-
tim e nt'. (In ter ie ur) ar chit e c tuur o n de rw ij s v ormt e en int e r e s s ante c a s e omw ílle v an
de centrale plaats díe esthetísche waarden er innemen. De studie wordt geïllus-
tre er d m et v o orbeelden uít he t (interíeur) archite ctuuronderwij s.

Inleiding

waarden drukken uit wat een groep of een gemeenschap goed vindt en wat niet,
en bijgevolg wat het waard is om nagestreefd te worden en wat niet. Het geheel
van waarden bepaalt de manier van denken over en de visie op de wereld vanuit
een specifieke gemeenschap. Hoewel waarden vaak niet expliciet of bewust opge-
voerd worden, vormen ze binnen een groep het perspectief van waaruit g"Ààrr-
deld wordt. waarden bestrijken alle facetten van de cultuur, van politiek oflehgie
over samenwerken in verenigingen of bedrijven tot een boeiende roman of een
interessante dansvoorstelling. waarden maken dus ook inherent deel uit van het
onderwijs: van de schoolcultuur, van het pedagogisch handelen van de docent,
van de leerstof.
In dit artikel ligt de focus op de vorming, en meer specifiek op de esthetische vor-
ming van studenten binnen de cultuur van een opleiding hoger onderwijs. oplei-
dingen hanteren bewust of onbewust een esthetisch *""id"kàder met ideeën àver
de esthetische kwaliteit van werkstukken van studenten. Een geschreven verhan-

fusistent Marjan Michels is werkzaam aan de faculteit Ontwerpwetenschappen, studiegebierl
Architectuurwetenschappen, universiteit Antwerpen. marjan.michelsoruantwerpen.be. prof. dr.
wi1 Meeus is werkzaam aan het Instituut voor onderwijs, en Infomatiewetenschappen,
onderzoeksgroep Didactica, Universiteit Antwerpen. wil.meeus@ruantwerpen.be. Docent Johan
De walsche is werkzaam aan de faculteit ontwerpwetenschappen, studiegebied Architec
tuurwetenschappen, Universiteit Altwerpen. johan.dewalsche@ruantwerpen.be
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deling of mondeling vertoog, een wiskundige bewijsvoering of een elektromecha-

nisch-hoogstandje, een lesuitvoering in een klas of een architecturaal ontwerp kan

ors do". *"rm lopen of volledig koud laten. Wat er juist voor zorgt àat het ene

resultaat beter is dan het andere, is mede afhankelijk van de context en het vige-

rende waardekader. Maar de gemene deler van deze verschillende voorbeelden

Iigt in het feit dat een werkstuk ons al dan niet raakt. De uitdaging voor studen-

tà Ui; het maken van werkstukken gaat verder dan voldoen aan een aantal afge-

sproken regels. De esthetische kwaliteit van werkstukken bestaat erin dat ze ove?

tuigen, fascineren, verrassen. En het is dit behagen dat de esthetische kwaliteit

vormt.
Via een esthetische vorming ziin de studenten in staat de cultuur van hun oplei-

ding te begrijpen en e. goed in te functioneren (Friberg, 2077). Zeletenwerkstuk-

k"rlprod,L"ie., die bÀrr"r, hun opleidingscultuur als kwaliteitsvol beschouwd

*ord".r. Een werkstuk kan aan afgesproken regels voldoen, maar wat overtuigt is

de esthetische meerwaarde. Echter, didactisch omgaan met esthetische kwaliteit

is niet evident. Opleiders beschikken niet over een set eenvoudige normen en

regels die bij implàmentatie gegarandeerd leiden tot een boeiende verhandeling,

"À i.rt"r"rr"nte lesuitvoering of een mooie bewijsvoering. Studenten tot estheti-

sche kwaliteit brengen, is een kwestie van hen te helpen op de juiste momenten

adequaat esthetisch te oordelen. Tijdens het creatieproces, het schrijven van een

tekst, het geven van een les, het ontwerpen van een technisch design' dringen

zich voortdurend beslissingsmomenten ol. Z^tik hier deze taalvorm gebruiken of

beter een andere? Wordt Àet de combinatie van dit materiaal met deze techniek

ofbetereenandere?Watindeenecontextgepastis'isdatnietzomaarineen
volgende. Het is het esthetisch oorileelsvermogen dat ons in staat stelt in een speci-

fieke situatie, met tal van randvoorwaarden en onzekerheden, de beste beslissing

te nemen. Het gaat niet over juist of fout maar over meer of minder gepast in die

bepaalde conte-*t. En dit estíetisch oordeelsvermogen kan niet aangeleerd wor-

d.en door het toepassen van regels: ',I...) ,o blijkt dat het verstand weliswaar door

regels kan *ordà onderwezen en toegerust' maaÍ dat het oordeelsvermogen een

bij"ronder talent is, dat helemaal niet onderwezen, maar alleen geoefend kan wor-

den, (Kant, 2004, Ba72). Het resultaat van deze training ís eerl subtiele gevoelig-

heid en het d.omein waarin het expliciet wordt, is het smaakoordeel (Friberg,

2011).
In dit artikel wordt dieper ingegaan op de vaardigheid van het esthetisch oorde-

len, ook het smaakoo.à""t gà;"*d' È"t' beter begrip van deze 
-vaatdigheid 

kan

een basis leggen voor de oniwikkeling van een d.idactiek ervan in het hoger onder-

wijs. Onderïijs in het domein van de (interieur)architectuur vormt een interes-

sante case omwille van de centrale plaats die esthetische waarden er innemen' De

studie wordt daarom toegelicht "r., 
d" hand van voorbeelden uit het (interieur)-

architectuuronderwij s.

iloi:10.5553/TvHO/O16810952014032004005-TijilschriftvmrHogerondemijs2014(32)4



Een sentiment, de basis voor de ontwilkeling vm het esthetisch oordeelsvemogen

Het sentiment, de basis voor de ontwikkeling van het esthetisch
oordeelsvermogen

(I n t e r i e ur ) ar ch it e c tuur o n d e rw ij s

Architectuur is een discipline die sterk bepaald wordt door het culturele waarde-
kader. Interne structuren reguleren het waardekader, maar tegelijkertijd wordt de

discipline beïnvloed door tijdsgeest en maatschappij (Hays,7984). Architectuur
evolueert mee met maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe visies. Wat als

esthetische kwaliteit beschouwd wordt, is op die manier cultureel, contextueel en
historisch relatief. Uiteraard kan architectuur om cultureel-historische redenen
door de tijd en cultuur heen blijven beroeren.
In het (interieur)architectuuronderwijs worden studenten geconfronteerd met
het gangbare waardekader. De focus van het (interieur)architectuuronderwijs ligt
op de opleiding van studenten tot competente ontwerpers van de ruimtelijke
omgeving. Het ruimtelijk ontwerpen omvat het duurzaam inrichten van de

fysieke leefomgeving van de mens. Het gaat hier om het oordeelkundig aanwen-
den van ruimtelijke elementen om te voldoen aan de materiële, sociale, estheti-
sche en morele behoeften van mensen (VLIR, 2011). Aan de basis hiervan ligt nog
steeds de triade van de Romeinse architect en ingenieur Vítruvius uit de eerste
eeuw v.Chr. Hij stelde dat een bouwwerk drie kwaliteiten moet bezitten: firmitas
(stabiliteit), utilitas (functionaliteit) en venustas (schoonheid). Vandaag heerst er
nog steeds een brede consensus dat de architecturale kwaliteit van een ontwerp
bepaald wordt door een evenwicht tussen deze drie aspecten (Volker, Lauche,
Heintz & De Jonge, 2008). Elk ruimtelijk ontwerp - een stoel, een kamer, een

gebouw - moet tegelijk én technisch én functioneel én esthetisch verantwoord
zijn. Het esthetisch oordeelsvermogen is dus een substantieel onderdeel van de

ontwerpvaardigheid. Esthetische vorming speelt daarom in het (interieur)archi-
tectuuronderwijs een essentiële rol.
De ontwerpstudio is in het (interieur)architectuuronderwijs de plaats bij uitstek
waar het esthetisch oordeelsvermogen aan de orde is. Van de studenten wordt
verwacht dat z1j, uitgaande van een pakket gegevens, ontwerpvoorstellen genere-
ren voor de uitwerking van architecturale projecten. De praktijk van de ontwerp-
studio is er een van 'learning by doing', waarbij studenten tijdens het ontwerpen
worden bijgestaan door opleiders die fungeren als coach, als expert en als criticus.
Wekelijks gaan de opleiders in dialoog met de studenten over hun ontwerpvoor-
stellen. Tijdens de bespreking worden de studenten attent gemaakt op de normen
en regels om een functioneel en een technisch verantwoord project te kunnen
ontwerpen. Voor de esthetische kwaliteit van een tussentijds ontwerpvoorstel
doet de opleider een beargumenteerde uitspraak in termen van goed, slecht, onin-
teressant ofboeiend (Schon, 1984). De studenten ontwikkelen al ontwerpend en
in confrontatie met de opleider hun smaakoordeel.

Het smaakoordeel

Volgens onder meer Prinz (2007) en Robinson (2005) Iiggen emoties aan de basis
van het esthetisch oordeelsvermogen. Een esthetische kwaliteit is geen objectief
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gegeven van de dingen zelf rnaar een eigenschap die we, als subject, aan iets toe-
schrijven. We vinden iets esthetisch waardevol omdat we er ons goed bij voelen:

'But beauty of all kinds gives us a peculiar delight and satisfaction; as defor-
mity produces pain. [...] Pleasure and pain, therefore, are not only necessary
attendants of beauty and deformity, but constitute their very essence.'
(Hume, 2000, III, 2, vi1i, 1)

Hersenonderzoek bevestigt dat bepaalde gebieden in de hersenen die actief zijn
bij het ervaren van emoties, ook werkzaarn zíjn tijdens esthetische appreciatie
(Kawabata &Zeh,2003; Vartanian & Goel, 2OO4).

Subjectiviteit hoeft echter niet te leiden tot relativiteit. Esthetische appreciatie is
geen geïsoleerd subjectief gebeuren. Normen en waarden over goed of slecht vor-
men zich spontaan in elke cultuur. EIke gemeenschap heeft zijn connoisseurs wier
smaak aangezien wordt als goede smaak. Ze worden beschouwd als experts die in
een bepaald domein hun smaakoordeel verfijnd hebben door ervaring:

'If [...] there be an entire or considerable uniformity of sentiment among
men, we may thence derive an idea of the perfect beauty. [...] And the joint
verdict of such, wherever they are to be found, is the true standard of taste
and beauty.' (Hume, 1965, 12/ 23)

Esthetische kwaliteit in architectuur is een subjectieve aangelegenheid. Het is
gegrond in de emoties van de beoordelaar. Maar de standaard van wat architectu-
rale esthetische kwaliteit is, wordt gedragen in een cultuur en komt naar buiten
via het oordeel van experts in architectuur. Louter op rationele gronden tot een
smaakoordeel van een ontwerp komen leidt volgens Schumacher (2011) tot een
oneindige onbeslistheid. Volgens hem moet schoonheid gehuld blijven in myste-
rie zodat het haar ro1 kan opnemen in het ontwerpproces, een rol die de waarheid
of de rede niet kan vervullen: het voleindigen van het ontwerpproces. Een ade-
quaat esthetisch oordeel moet dus tot stand komen op basis van een gepaste emo-
tionele reactie. In de ontwikkeling van het esthetisch oordeelsvermogen van de
studenten (interieur)architectuur is het daarom van cruciaal belang om hun emo-
tionele reacties tijdens het ontwerpen te vormen door ze te laten expliciteren, ze
te bekritiseren en te confronteren met het smaakoordeel van de opleider. Men
kan het esthetisch oordeelsvermogen bij de studenten niet ontwikkelen door theo-
rie te onderwijzen over smaak, kwaliteit of het oordelen. Enkel via confrontatie
en interactie met de omgeving en cultuur waarin ze functioneren, ontstaat de

vorming van het esthetisch oordeelsvermogen. Aan de hand van een goed
gevormd esthetisch oordeelsvermogen kunnen de studenten tijdens hun ont-
werpproces steeds beter de kwaliteit van hun ontwerp actief evalueren en bewa-
ken. De studenten worden op die manier bekwaam om het waardekader, gehan-
teerd in de cultuur van architectuur, aan te voelen en expert te worden in de

discipline.

doi: 10.5553/TvHO/016810952014032004005 Tijdschrift vmr Hoger Ond eruijs 201,4 (32) 4
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Oordelen als een emotioneel proces
Het mechanisme van oordelen is een onbewust proces dat berust op onze emo-
ties. Inzicht in dit mechanisme kan helpen bij het ontwikkelen van een didactiek
van de esthetische oordeelsvorming. Fundamenteel stellen emoties ons in staat
om situaties spontaan te evalueren als voordelig of ongunstig zodat we snel en
gepast kunnen reageren. Een externe gebeurtenis maar evengoed een intern men-
taal idee wordt beoordeeld in het kader van de persoonlijke betekenis ervan voor
een individu:

'The biological function of a human emotion is to alert the person to some-
thing in the internal or external environment which is of vital importance to
the organism's interests, goals, values, well-being or survival.' (Robinson,
2005, p. a6)

Het hebben van emoties is een biologisch, menselijk basismechanisme dat evolu-
tionair ontwikkeld is en dat in essentie dient als een overlevingssysteem. In de
huidige complexe en gecultiveerde wereld heeft dit primitieve mechanisme zich
steeds verder verfijnd. Een oordeel is dus een waardebepaling van een situatie in
het kader van onze overtuigingen, belangen en waarden. Is iets in onze omgeving
schadelijk of ongunstig, past het niet in ons doel, dan voelen we ons slecht of
onteweden. omgekeerd, is iets in onze omgeving belangrijk, strookt het met ons
doel of onze waarden, dan voelen we ons goed en teweden. Op basis van dat
gevoel handelen we naar de situatie.
In eerste instantie wordt de emotionele of lichamelijke reactie, zoals een ver-
hoogde hartslag of een verandering in onze geiaatsuitdrukking, aangestuurd door
een onbewuste affectieve evaluatie. Affectieve evaluaties hebben als voordeel ten
opzichte van hogere cognitieve processen dat ze sneller verlopen, maar leiden in
oorsprong tot slechts een beperkt aantal opties zoals afkeer of repuls zonàer
nuancering (Lyons, 1980). Direct daarna zal een onbewuste cognitieve evaluatie
de eerste affectieve evaluatie bijsturen en, indien nodig, de lichamelijke verande-
ringen, en dus de emotionele reactie, aanpassen. Deze cognitieve evaluatie is het
moment dat een externe gebeurtenis of een intern idee meer precies wordt geëva-
lueerd in het kader van belangen en waarden (Ledoux, 19gG). pas op het einde
van dit onbewuste, spontane emotionele proces worden we ons eventueel bewust
van onze lichamelijke veranderingen en reflecteren we over onze emotionele reac-
tie. we benoemen het met een gevoel als 'ik voel me goed of onteweden, ik ben
bang, ...' (figuur 1).

Deze interne of externe gebeurtenissen worden bijkomend geassocieerd met goed
of slecht door ze te markeren aan de hand van de lichamelijke reactie, ook wel
'somatic marker'genoemd (Damasio, 1"994). Gebaseerd op vorige ervaringen kan
een individu vervolgens affectief reageren in aanstaande gelijkaardige situaties.
Hij bouwt een soort 'lichamelijk gemarkeerd'geheugen op. Door ervaring worden
deze emoties gekoppeld aan voorspelde toekomstige resultaten van bepaalde
situaties. Als een negatieve 'somatic marker' wordt verbonden aan een bepaald
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stimulus

normen en waarden

V

N

BASIS EMOTIONEEL MECHANISME =

1. affectieve evaluatie
automatisch en snel
ruwweg

t-t-
EMOTIONELE REACTIE:
lichamelijke veranderingen
- gelaatsuitdrukking
- motor respons
- Iichamelijke paraatheid tot

handelen

ONBE\ TUST

cognitieve evaluatie
traag
fijnere onderscheiding

reflectie en benoemingvan BEWUST

het gevoel

FiguurT Schemavanhetoordeelsmechanisme

toekomstig resultaat, dan za7 deze combinatie functioneren als een alarmbel.

Omgekeerd, als een positieve 'somatic marker'verbonden wordt aan een toekom-

stig resultaat, dan werkt het als een stimulans.

Een sentiment voor architectuur
Het vellen van een esthetisch oordeel tijdens het ontwerpProces kan vanuit dit
perspectief gezien worden als het voelen van tevredenheid of ontewedenheid bij
het beoordelen van een ontwerpbeslissing of een ontwerpvoorstel. Dat gevoel

vormt de basis voor het goedkeuren of afkeuren van een ontwerpbeslissing in het
kader van esthetische waarden, gedragen in een specifieke cultuur van architec-

tuur. De cultuur van de ontwerpstudio, de cultuur van het opleidingsinstituut of
ruimer de cultuur van de gemeenschap waartoe het opleidingsinstituut behoort,

zijn mogelijke referentiekaders die bepalend zíjnvoor studenten in opleiding.

In de ontwerpstudio is het van belang bewust en doelgericht het esthetisch oor-

deelsvermogen van de studenten te vormen. Niet elk esthetisch oordeel is immers

een adequaat esthetisch oordeel. In het kader van de ontwikkeling van een didac-

tiek ervan kan het concept van een sentiment voor architectuur helpen. Een

doi: 10.5553/TvHO/016a10952014O320$irl05 - fri<irhiír smr Hoger Ondemijs2Ol4 (32) 4
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Een sent1m...:. :: : ri

sentiment voor architectuur wordt hier omschreïa:- :i := :::-.-:':=:': : - :::
quaat te oordelen over de esthetische waarde in archile; .::'

Dit houdt ten eerste in dat de studenten (interieur)archiie::*^:: -':=:'.=-:: :''::
de mogelijkheid beschikken om emoties te hebben bij het zie::'"'a:- =.::.=:-.::.
gerelateerde waarden in architectuur. Prinz (2011) definieert het sen::::=:-: =-s :
àisposition or second nature to have emotions'. Het verwijst naar de eise:s::::
orrrlichamelijk of emotioneel te kunnen reageren. Ten tweede betekent hei oe-:-

ben van een sentiment voor architectuur dat de student bij het waarnemen van

esthetiek in architectuur adequaat reageert. Hij kan adequaat reageren als hij via

ervaringen de heersende esthetische waarden emotioneel en dus lichamelijk

gemrrkeerd heeft als goed en onesthetische waarden lichameiijk gemarkeerd

É""ft 
^1, 

slecht. Op die manier ontwikkelt hij een tweede natuur waarmee hij

gegarandeerd en spontaan tewedenheid voelt bij een ontwerpresultaat dat esthe-

tisch waardevol is in architectuur. En omgekeerd, waarmee hij ook sPontaan onte-

wedenheid. voelt bij een ontwerpresultaat dat binnen de vigerende cultuur van

architectuur ais esthetisch minderwaardig wordt beschouwd. De student (inte-

rieur)architectuur zal de esthetische waarden van zijn opleiding internaliseren en

zijn sentiment vormen binnen de cultuur van architectuur.

Individuele vrijheíd bii het ontwerp en

Communiceren ligt aan de basis van leren en onderwijzen in de ontwerpstudio

(Vowles, 2000). De studenten gaan tijdens het ontwerpen in het atelier in dialoog

met zíchzelf, hun medestudenten, de opleiders en de ingebeelde gebruikers van

het fictieve project. Zeleren onder andere door interactie in hun culturele con-

text. Aan de start van de opleiding construeren en reconstrueren studenten hun

identiteit binnen deze setting (Webster, 2006). Beginners ontwikkelen een

smaakoordeel in confrontatie met de waarden van de opleiders, de studiocultuur

en bij uitbreiding de cultuur van de opleiding. Gaandeweg leren studenten door

ervaring een gepaste emotionele reactie ontwikkeien. Ze leren hun emotionele

reactie nuanceren en bijsturen via hogere cognitieve processen in dialoog met

anderen. Door communicatie en interactie wordt de standaard van architecturale

esthetische kwaliteit gedeeld. Naarmate de studenten vorderen, worden ze onder-

steund om eigen accenten te leggen en nieuwe paden te bewandelen. Daardoor

brengen ze mogelijk nieuwe perspectieven in de studio. Ze ontplooien zich tot
p""r, 

"., 
dragen bij aan vorming van de studiocultuur. Ontwerpen in architectuur

is tenslotte gericht op innovatie waarin steeds een nieuwe toekomst wordt

gevormd vanuit een kritisch perspectief. De heersende gangbare principes worden

constant uitgedaagd (Geldof & Janssens, 2oo7). De standaarden in de ontwerP-

studio zijn dus ook voor de opleiders een dynamisch gegeven. De cultuur van de

ontwerpstudio omvat een waardekader dat evolueert, waaraan elke participant

zich ontwikkelt, er tegelijkertijd aan bijdraagt en er zljn sentiment vormt.
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Conclusie

Opleidingen in het hoger onderwijs hanteren bewust of onbewust een esthetisch

*à"rd"k"d"t met ideeën over de esthetische kwaliteit van werkstukken van stu-

denten. De esthetische kwaliteit bestaat erin dat de werkstukken behagen of ver-

rassen. We vinden iets esthetisch waardevol omdat we er ons goed bij voelen. In

sommige opleidingen zijn esthetische waarden een expliciet onderdeel van de vor-

ming, in andere opleidingen spelen ze eetdet onbewust een rol. Ze blijven moge-

hjk ànder de radar, rnaar ziin tegelijkertijd wel bepalend voor wat de opleiding

kwaliteitsvol vindt. Wellicht is het wenselijk om structureel aandacht te besteden

aan een esthetische vorming in het hoger onderwijs. Als opleider is het belangrijk

zich bewust te zijn van het onderliggend esthetisch proces tijdens het beoordelen

van het werk van de studenten. Voor de studenten is het goed.zich bewust te

zíjnvan de esthetische dimensie in hun werk en zich erin te vormen- Via deze

vorming zljn ze in staat de cultuur van hun opleiding te begrijpen en erin te func-

tioneren. Met een gevoeligheid voor het vigerende waardekader kunnen ze kwali-

teitsvol interageren met hun cultureel bepaalde omgeving. Ze nemen gevoelsma-

tig de meest gepaste beslissingen en produceren zo l«,rialiteitsvol en innovatief

werk. Het aanvoelen van en inspelen op het esthetisch waardekader is een nood-

zakelijke voorwaarde om binnen hun domein expert te worden. De ontwikkeling

van een didactiek kan hieraan bijdragen. Maar didactisch omgaan met esthetische

kwaliteit is niet evident. Studenten tot esthetische kwaliteit brengen, is een kwes-

tie van hen helpen op de juiste momenten adequaat esthetisch te oordelen. En

het esthetisch oordeelsvermogen kan niet zoÍr7aaÍ onderwezen worden. Het

smaakoordeel ontwikkelt zich vooral via oefening in interactie met de cultuur van

de opleiding.
Een didactiek van het esthetisch oordeelsvermogen kan zich richten op de ont-

wikkeling van een sentiment. Een welgevormd sentiment is volgens het uitge-

werkte theoretische kader een essentiële voorwaarde voor een adequaat esthe-

tisch oordeelsvermogen. Het is een gecultiveerde houding of een tweede natuur.

waarmee een individu sPontaan en gegarandeerd een gepaste emotionele reactie

heeft bij het waarnemen van een esthetische stimulus. Het individu reageert emc-

tioneel omdat de esthetische stimulus we1 of niet strookt met zijn esthetischt

waarden. Geleidelijk ontwikkelt hij door ervaring een welgevormd sentiment bin-

nen zijn referentiekader. Een effectieve en bewuste vorming van een adequaat

esthetisch oordeelsvermogen bestaat dan uit het ondersteunen van de studenten

in de ontwikkeling ervan. In deze didactiek is er ongetwijfeld aandacht voor het

benoemen van esthetische waarden, voor het oefenen in oordelen in interactie

met de cultuur van een opleiding, voor emotie als kennisvorm en voor het

(her)vormen van emotionele reacties tegenover een dynamisch waardekader.

Groepsdiscussies over de esthetische kwaliteit van een literair werk dragen bij tot

sentimentvorming voor literatuur. Oefenen in het vormgeven van lessen voor

verschillende klassituaties in interactie met opleiders en medestudenten leiden

mogelijk tot een goed gevormd sentiment voor onderwijskunde. Aandacht voor

emàtioneel taalgebruik bij peerevaluaties van verschillende technische ontwerpen

stimuleren sentimentvorming voor industrieel design'
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Hoe een didactiek voor sentimentvorming vetvofus r - H h ub
ontworpen, is voorwerp voor verder onderzoelc De rrncUrc*L -'4rd*'
visie van John Dewey is mogelijk bruikbaar voor de uitrdl3nk fri[r
tiek. Hierin wordt emotie als een kennisvorm erkend en gaatlereoÉn & llea

tie tussen individu en cultuur. Deweys onderwijsvisie behandelt kind-in-<ontet
(Biesta & Miedema, 1999). De toepassing ervan waagt verdere studie.
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