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Tijd voor CLOCK!

Voorwoord
Erkenning van de autodidacte
kunstprofessional
‘Ik ben een no one doing everything’, aldus
Georgios Lazakis, een van de drie culturele
professionals die in oktober 2015 begonnen aan
hun internationale CLOCK-certificeringstraject.
Het feit dat Georgios zichzelf zag als onzichtbare en onbelangrijke alleskunner, is waarschijnlijk een grillige uitingsvorm van het gebrek aan
erkenning van autodidacte kunstprofessionals.

Aantoonbare vaardigheden
LKCA, Rozet en Cultuur Oost maken zich sterk
voor een diverse en inclusieve samenleving.
Onze missie is helder: iedereen moet zich cultureel en creatief kunnen ontwikkelen, ongeacht
culturele achtergrond, gender, beperking,
seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische
status, opleidingsniveau of leeftijd.
Voor autodidacte kunstprofessionals betekent
dit dat zij zichzelf op waarde moeten kunnen
inschatten en loskomen van onzekerheid. Pas
wanneer je leert om jouw eigen kennis en ervaring te benoemen als aantoonbare vaardigheid,
kun je erkenning krijgen. Het is belangrijk dat
non-formeel opgeleiden hun kwaliteiten en
vaardigheden in de praktijk kunnen laten zien.
Dat kan alleen als (formele) organisaties hen
serieus nemen.
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Dezelfde status als een diploma
CLOCK wil de ervaring van autodidacte
kunstprofessionals dezelfde status geven als
een diploma. Het middel daarvoor is er al: het
Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF dat
afgestemd is met zijn Europese evenknie, het
EQF. Het raamwerk gebruikt dezelfde terminologie voor een behaald certificeringsniveau en
een behaald diploma. Dat maakt het voor werkgevers makkelijker om het werkniveau te zien.
In deze publicatie komen de CLOCK’ers zelf aan
het woord. Hoe kijken ze terug op hun certificeringstraject? En wat leverde het hen op? Hun
krachtige bijdragen aan onze samenleving en
hun verhalen inspireren ons om door te gaan
met onze missie: werken aan een inclusieve
samenleving waarin iedereen kan meedoen en
zich kan ontwikkelen.
En Georgios Lazakis? Die is verre van een
nobody. Hij richtte een school op voor jongeren
die hun talenten willen (her)ontdekken en is
rolmodel voor velen van hen.
Sanne Scholten, LKCA
Charlotte Hegeman, Rozet
Sarah Heijse, Cultuur Oost

Hoofdstuk 1

Voet aan de grond
De Nederlandse kunst- en cultuursector kan
niet draaien zonder het werk, het ondernemerschap, de expertise en de creativiteit van de
vele kunstprofessionals. In alle 352 Nederlandse gemeenten (telling januari 2021) werken zij
in onderwijs, buitenschoolse cultuureducatie,
in eigen praktijken, zorg en welzijn en culturele
instellingen. Een deel van hen is autodidact. De
kunstprofessionals die hun scholing buiten de
schoolbanken genoten, de non-formele kunstprofessionals, zijn van grote waarde voor de culturele sector. Ze laveren tussen georganiseerde
instanties en onzichtbare culturele hotspots.

Van ECLN naar CLOCK
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer
erkenning komt voor opgedane kennis uit de
praktijk? In het European Cultural Learning
Network (ECLN) bogen mensen uit de creatieve
sector, educatiespecialisten en wetenschappers
zich over die vraag. De creatieve mensen in het
netwerk, veel autodidacten, ervaarden hoe
waardevol hun eigen praktijkervaring was.
Samen met de educatiespecialisten werkten
zij, onder leiding van ontwikkelaar Denise
Stanley-Chard, aan een programma voor
cultureel leren voor non-formeel geschoolde
professionals. Ze zetten hun ervaringen om in
een leertraject: een collective learning open
curriculum kit (CLOCK).
Toen het netwerk in 2015 stopte, pakten LKCA,
Cultuur Oost en Rozet de draad op om de
opbrengsten van ECLN te borgen voor de
Nederlandse creatieve sector. Allereerst
wilden we kunstprofessionals helpen om hun
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portfolio te structureren. Ze hebben vaak heel
veel gedaan, maar het overzicht dat nodig is om
de activiteiten waarde te geven, ontbreekt.

De start van CLOCK-NL
De drie Nederlandse organisaties sloten een
samenwerkingsconvenant om CLOCK-NL
verder te ontwikkelen. We werkten aan een
CLOCK-profiel en aan een praktische tool.
We investeerden gezamenlijk in de eerste tien
nieuwe Nederlandse CLOCK-kandidaten. Maar
vooral werkten we aan een goed begrip van de
uit het Engels overgenomen CLOCK-vocabulaire. Want waar gingen ‘transferable skills’ over?
Uit hoeveel verschillende ‘strands’ bestond
een ‘level 7’-certificering en waarop moet een
creatieve professional ‘scoren’ om voor een certificaat in aanmerking te komen? De hotline met
Engeland stond voortdurend aan, ook omdat
CLOCK Nederland als een soort agentschap van
CLOCK Engeland fungeerde.

Opbouw van het netwerk in
Nederland
Voordat CLOCK goed en wel in Nederland
kon draaien, moesten we ondervinden wat
het betekent om door het CLOCK-assessment
heen te komen. De early adapters in Nederland
begonnen daarom aan hun eigen CLOCK-traject
van twee jaar (zie ook pag. 14). Hun ervaringen waren cruciaal voor hun latere rollen
als peer reviewers en hun deelname aan de
CLOCK-community.

Ondertussen ontwikkelde CLOCK in Engeland
zich verder en kwamen nieuwe en beproefde
initiatieven vanuit Engeland naar Nederland. De
werkwijze van bootcamps verving het tweejarig
traject dat de aansluiting miste met mensen
voor wie de CLOCK-certificering bedoeld was:
non-formals die vooral in de praktijk leren en
hun ervaring niet in een strikt educatiesysteem
opdeden. In april 2019 startten de eerste
kunstprofessionals met een driedaagse bootcamp in Nederland. In Engeland zijn dan al
stevige samenwerkingen met educatieve
partners gesloten. CLOCK is daar al beter
ingebed in het onderwijs en heeft er een rol bij
het tegengaan van uitval van studenten.

Toekomst
De CLOCK-community groeit als een
internationaal netwerk van non-formals naar
peer reviewers (coaches) in verschillende
sectoren en landen. CLOCK Nederland wil meer
samenwerken met partners in het onderwijs,
dat is onze volgende stap. In Engeland
pioniert CLOCK in het reguliere onderwijs, dat
kampt met de vraag hoe je kunt omgaan met
schooluitval. Die vraag speelt ook in Nederland.
Daarnaast zijn er in Nederland al projecten met
welzijnspartners en certificeren we creatieve en
culturele professionals die buitenschools actief
zijn als docent. Door samen te werken met
educatie en jongerenwerk, kunnen we talenten
behouden en inclusie en diversiteit bevorderen:
dat volgende hoofdstuk wil CLOCK Nederland
graag schrijven.
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Het verhaal van Luc (28 jaar)

“Het fijne van CLOCK is dat je kunt
werken aan een papiertje met bewijs wat
je allemaal zelfstandig hebt geleerd.”

Luc is een freelance organisator in
de evenementenwereld: projectleider, producent, veiligheidscoördinator, support van festivals.
“Het leukste eraan is dat je met een
groep medewerkers naar een tof
resultaat werkt en meteen ziet wat
je doet. Dat geeft me de spirit om
het te doen.”
Hoe ontwikkelde jij jezelf in je vak?
“Ik heb veel verschillende dingen
binnen de evenementenwereld
gedaan. Vijf jaar geleden begon ik
er als jong broekie in de communicatie. Gaandeweg werkte ik mee
met de uitvoering van de productie.
Dat was heel concreet werk, zoals
het festivalterrein opbouwen en
met hekken slepen. Ik rolde steeds
meer in leidinggevende functies. Om
mezelf te verbeteren deed ik veel
praktisch onderzoek. Ik zocht op internet, leerde van boeken en van het
kijken naar collega’s: goed opletten,
meelopen, het zelf ervaren. Ik kwam
van onderop en had al veel dingen
zelf gedaan. Dan kom je vanzelf op
een niveau dat je denkt: oké, dit
kan op een andere manier: beter,
praktischer en strakker.”
Wat betekent CLOCK voor jou?
“Ik heb mezelf veel aangeleerd in
deze branche. Ik deed communicatie, multimediadesign en ging via de
communicatie- en marketingkant
van evenementen naar productie,

het regelen, organiseren. Toen ik
mij oriënteerde op wat ik verder wil
met mijn toekomst en ontwikkeling,
kwam ik CLOCK tegen. Hoewel ik
veel geleerd heb in de praktijk, kon
ik dat niet bewijzen. Het fijne van
CLOCK is dat je via het certificeringstraject kunt werken aan een
papiertje met bewijs wat je allemaal
zelfstandig hebt geleerd. Daarmee
sta ik hopelijk sterker als ik straks
wil solliciteren naar een vaste baan.”
“Meedoen aan CLOCK laat je ook
nadenken: wat heb ik de afgelopen
jaren geleerd? Wat wil ik precies?
Welke kant wil ik op? Toen dacht
ik: misschien is het wel goed voor
mij om dat echt eens op een rijtje te
zetten.”

“Meedoen aan CLOCK laat je
ook nadenken: wat heb ik de
afgelopen jaren geleerd? Wat
wil ik precies? En welke kant
wil ik op?”
Hoe verbeter jij jezelf?
“Ik kijk altijd of iets nieuws praktisch
en haalbaar is voor mijn festival,
qua omvang, kosten en wat je ermee
bereikt. Kan het eenvoudiger zodat
de opdracht of de regels duidelijk bij
mensen binnenkomen? Ik kijk naar
wat werkt en wat niet. En na ieder
evenement kom je daar ook wel
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achter. Dan ga ik weer op zoek naar
iets dat past bij die groep mensen op
dat specifieke festival.”
Hoe zie jij je toekomst?
“Ik zou graag een vastere baan
willen in deze evenementenwereld.
Het is lastig om op die vaste plekken
te komen, ik merk dat er heel veel
freelance werk is en daarmee ook
onzekerheid. Ik vind mezelf steeds
beter geworden, maar het is ook
hoe anderen jou zien. Ik kwam ooit
vanuit mijn stage bij een partij die
een festival ging oprichten. Ik was
één van de zes personen en werd
mede-eigenaar, gewoon omdat ik
zo hard daarvoor ging en mijn best
deed. Dat was voor mij een inzicht
dat ik wil vastleggen: hee, het kan
wel, als je er hard voor werkt.”
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Het verhaal van Phoebe (31 jaar)

“Ik doe mee om te bewijzen dat ik,
als grotendeels autodidact, kan
meedraaien op een bepaald niveau.”
“Zakelijk gezien wil ik een goede en
gezonde onderneming ontwikkelen.
Creatief gezien wil ik mijzelf en
andere mensen ontwikkelen door
middel van creativiteit en fantasie.”
In welke kunstvorm ben jij professional?
Ik schrijf, maak theater en ik geef
les in dans. Ik heb particuliere
opleidingen gedaan maar ben ook
autodidact: ik leerde mezelf veel aan
dankzij workshops, collega’s en de
projecten waar ik bij betrokken was.
Creatief ben ik al sinds mijn vroege
jeugd. Ik dacht ook aan werken in de
zorg, maar uiteindelijk kom ik toch
terug op dit pad. Ik moet dit doen,
anders voel ik me niet compleet.
Ik was een jaar of 8 toen ik een
wedstrijd won bij de VPRO als Villa
Achterwerk-artiest, ik maakte een
stripje waar een tekenfilm van is
gemaakt. Dat was een motivatie: dit
kan ik dus, hier wil ik mee verder.”
Waarom doe jij mee aan de CLOCK
bootcamp?
“Ik heb het idee dat ik op een
bepaald niveau zit maar dat ik
binnen het formele of het gevestigde
onderwijs daar niet altijd erkenning
voor krijg. Ik denk dat ik voldoende
in huis heb om een bepaald niveau
te kunnen aantonen en CLOCK
helpt me daarbij. Ik doe mee om
te bewijzen dat ik, als grotendeels
autodidact, kan meedraaien op een
bepaald niveau. CLOCK helpt me
ook mijn netwerk internationaal uit
te breiden. Ik vind het geniaal dat
het bestaat, want het is echt uniek.

Wat geeft je voldoening in je werk?
“Dat ik met nieuwe ideeën en
concepten kom. Mijn creativiteit
en innovatieve manier van denken
combineer ik met ondernemen - ik
ben goed in ondernemen. Ik werk
graag met allerlei mensen samen.
Mensen met en voor wie ik werk
reageren positief op mijn ideeën én
op de uitwerking daarvan: mensen
van een theater, IKEA, een buitenfestival. Die combinatie maakt me
tot de ondernemer die ik ben. Ik zie
dat veel beginnende makers aan een
gezelschap zijn verbonden. Ik heb
dat nooit gehad, ik zocht vanaf mijn
twintigste alles zelf uit en het lukte
me ook.”
Wat zijn jouw ambities als kunstprofessional?
“Een diversere en grotere klantenkring opbouwen en nog mooiere,
betere, creatievere en sfeervollere
voorstellingen maken. Perfectioneren wat ik doe. En ik word graag een
betere dansdocent. Inmiddels ben
ik aangenomen voor de MA professional practice, dance aan Middlesex
University London. Niks of niemand
houdt mij tegen, als ik iets wil dan
doe ik dat. Als het niet linksom is,
dan rechtsom. Daar ben ik te veel
een doorzetter voor.”

“Ik denk dat ik voldoende in
huis heb om een bepaald
niveau te kunnen aantonen.”
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Pioniers in CLOCK:
early adapters

CLOCK brengt structuur en systeem aan in het
leren buiten de vaste schoolkaders. Die twee
woorden staan bijna haaks op het grillige en
niet-lineaire, non-formele leerproces van veel
autodidacte kunstprofessionals. De eerste drie
gecertificeerden kunnen daar over meepraten.
Georgios Lazakis (School of Heart Knocks),
Saskia Kettelerij en Maribel Coco Perez (Rozet)
beginnen in het najaar van 2015 aan het eerste
certificeringstraject van CLOCK in Nederland. Na een tweejarig traject behalen zij hun
certificaat. Vervolgens starten ze met het peer
reviewer-traject en begeleiden ze als expert
andere CLOCK-kandidaten.

Jullie zijn de CLOCK pioniers, wat zijn jullie
ervaringen?
“Niet het leren zelf is een probleem, maar het
structureren van je kennis en vaardigheden.
We moeten allerlei dingen overwinnen om
onze kennis zichtbaar te maken. De redenen
waarom we niet in het schoolsysteem pasten en
opleidingen niet afmaakten, bijvoorbeeld. En
persoonlijke weerstanden tegen structureren
van je ervaringen in een schools stramien.”
Autodidacte kunstprofessionals kom je vaker
tegen in kunstdisciplines die in het non-formele
circuit zijn ontstaan. In buitenschoolse kaders

				

leer je meestal van elkaar door te doen en volg
je een rolmodel. Dat maakt hen anders dan de
professional die in een kunstvak is opgeleid.
Als je als rapper, theatermaker, Bboy of DJ via
andere wegen je kunstvorm ontwikkelde en je
wil dit overdragen als docent, kun je pas aan de
slag in het formele circuit wanneer je aantoont
dat je hiertoe bent gecertificeerd.

Twee van jullie zijn autodidacten. Georgios,
wat betekent CLOCK voor jou?
“Ik wil met een aantoonbare bevoegdheid
kunnen samenwerken met bedrijven, instellingen en vooral scholen. Inmiddels heb ik mijn
eigen ‘school’, een personal academy genaamd
School Of Heart Knocks (SOHK). Hierover
gaf ik ook een talk op TedX Arnhem. Met het
‘papiertje’ kunnen deelnemers van SOHK op
een non-formele manier hun niveau 4-, 5-, 6of 7-diploma behalen. En andere muzikanten,
creatieve autodidacten en kunstprofessionals
binnen mijn netwerk ook. Ik wil CLOCK dus
vooral implementeren in mijn school.”

En wat betekent CLOCK voor jou Saskia?
“Het schoolsysteem en ik hebben een moeizame relatie. Ik moet iets zien en doen, ik ben niet
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van de theorie. Ik zie mezelf als een geboren
autodidact. Ik weet dat ik een goede theaterdocent ben, dat vertrouwen krijg ik wel van leidinggevenden. Ze vragen me voor opdrachten
die best pittig zijn. Maar ik wil van dat zeurende
stemmetje af dat mij het idee geeft me te moeten verantwoorden omdat ik geen diploma erin
heb behaald.”

Maribel, je hebt een formele leerweg
afgerond. Waarom CLOCK voor jou?
“Die formele leerweg was lang geleden en dat
maakt het spannend om me te laten beoordelen
via een certificeringstraject. Ik wil zicht krijgen
op die non-formele leerweg en het zelf ervaren.
Uiteraard speelt voor mij hoe je de (meer)
waarde goed kunt benoemen en verzilveren
wanneer ik als peer reviewer anderen op dit
traject begeleid.”

Wat is volgens jullie de meerwaarde van
non-formeel opgeleid zijn?
“Het gaat om wat een autodidacte kunst-professional anders doet vanuit opgedane kennis
dan een formeel geschoolde docent. In de
groep waarin je werkt, schept het vertrouwen
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als je ervaringsdeskundige bent en zelf tegen
(leer)obstakels opliep. Want het delen van je
persoonlijke ervaringen verbindt. Bovendien
is het een kracht wanneer je voor jongeren en
leeftijdsgenoten staat en ‘street credibility’
hebt: je weet wat het is om school drop-out te
zijn en toch succesvol als autodidacte professional. Je bent een rolmodel voor groepen die niet
goed passen in de formele leersystemen: door
jouw voorbeeld komen ze er wél in. Formele
instellingen in de kunsten moeten beter beseffen wat ze kunnen krijgen als ze de banden met
autodidacten verstevigen.”
Dit is een bewerking van een eerder
gepubliceerd interview met de eerste CLOCK
kandidaten, alle drie inmiddels peer reviewer
en CLOCK-expert.

Hoofdstuk 3

De toekomst van
autodidacte professionals

Het culturele landschap verandert. Er zijn
steeds meer nieuwe cultuurvormen, cross-overs
en kruisbestuivingen tussen wat men voorheen
‘traditionele’ disciplines zou noemen. ‘Hoge’ en
‘lage’ cultuur komen elkaar tegen op een gelijk
speelveld. Bovendien komen er nieuwe vormen
van kunst en cultuur bij die allerlei grenzen
doorbreken. Daardoor veranderen het landschap, de makers en het publiek.
In het licht van verbreding van de definitie van
cultuur kijken we naar culturele kennisoverdracht in non-formele settings. Daar ontstaan
immers nieuwe initiatieven en innovatieve
ontwikkelingen in het culturele veld.

Non-formeel cultureel leren

Het LKCA-rapport ‘Basis voor Cultuurparticipatie’ uit 2017 benoemt een aantal actuele sleutelvoorwaarden die toegankelijkheid tot cultuur
bepalen. Deze zijn indicatief voor de graad van
cultuurparticipatie: informatie, kennis, inspiratie en vaardigheden; ruimte, materialen en geld
c.q. middelen. Voor beleidsmakers is non-formele expertise vaak een onzichtbaar deel van
het culturele veld.

				

Peer-to-peer leren
De onderzoeksrapportage ‘Culturele hotspots
en non-formeel leren’ uit 2017 beschrijft hoe
jongeren op een autodidactische, non-formele
wijze cultuur maken, overdragen en zichzelf
ontwikkelen. Zelfontwikkeling vindt vaak
plaats in een mix van formele, non-formele en
informele leersettings. Denk aan locaties en
instanties waar men leert, en volgens welke methodieken, dus hoe men leert. In een semi-georganiseerde structuur komen de leerwegen
qua inhoud en doelstelling tot stand in onderling overleg tussen ‘meester’ en ‘leerling’. Vaak
gaat het om peer-to-peer educatie en hecht
men aan mentorschap, rolmodellen en inspirators. Intrinsieke motivatie bepaalt of er sprake
is van doorontwikkeling of niet.

Cultureel ondernemerschap

Opgedane kennis en kunde kun je op verschillende manieren valideren. Je kunt kilometers
maken op traditionele podia. Sociale media
openen de deuren naar een potentieel wereldwijd publiek. En het vergaren van ‘likes’ levert
cultureel kapitaal. Cultureel ondernemerschap
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ontspint zich vanuit een doe-het-zelf mentaliteit, en ontwikkelt zich rondom het spanningsveld van behoud van authenticiteit en artistieke
vrijheid tegenover commercialisering en marktgericht denken. De non-formele autodidacten
in het onderzoek zijn vaak tegelijkertijd maker
en klant, of docent en leerling, of consument en
producent. Grenzen lopen continu door elkaar
heen.

Autodidacten in het culturele landschap

CLOCK werkt aan de erkenning en validering
van deze non-formele expertise en kunde van
cultureel ondernemers en makers. Jonge kunstenaars, artiesten en cultureel ondernemers
brengen hun formele en non-formele vaardigheden en kennis ermee in kaart.
Autodidacten zijn een toegevoegde waarde
voor de cultuursector. Zij weten als geen ander
hoe je cultureel geïnteresseerde jongeren
en kinderen boeit, omdat ze zelf ook zo zijn
geweest. Doordat zij toegang hebben tot zowel
de institutionele kaders als de onzichtbare vrije
ruimtes, zijn ze op de hoogte van wat er broeit
in de broedplaatsen, daar waar veel nieuwe
initiatieven en innovaties geboren worden.
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Alleen al om deze redenen zijn zij belangrijk
voor de toekomst van het culturele landschap in
Nederland; met of zonder diploma.
Dit artikel is een ingekorte versie van een al
eerder gepubliceerd artikel van Miriam Geerdes-Gazzah.
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Het verhaal van Ismène (49 jaar)

“De CLOCK-certificering is het laatste
stukje wat ik nodig heb om jongeren te
bereiken met mijn coaching.”

Ismène is een selfmade uitvoerend
kunstenaar en ontwikkelde zich
tot artiestencoach. Vanaf haar 13e
vond je haar in het theater op het
podium. ”En dat was ook mijn eerste bijbaantje, want daar verdiende
ik geld mee. Ik toerde dus ook.” Ze
volgde de toenmalige tweejarige
opleiding aan de Academie voor
lichte muziek. Via een impresariaat
deed ze veel begeleidingsopdrachten als backing vocal voor artiesten
in Nederland.
Ismène kan er niet goed tegen als
mensen oordelend zijn over haar
kunstenaarschap. Vooral mensen
uit het vak, vanuit de bedoeling om
haar ambities te smoren. “’Nou Ismène, wij werken in het A-segment.
Jij zit in C’. En op basis waarvan zit
ik dan in C? Omdat zíj vinden dat
ik in C zit. Dat waren mensen tegen
wie ik toen opkeek.”

“Via CLOCK kan ik in vrijheid
en buiten strikte kaders onderzoeken wat ik kan veranderen
in onderwijs en binnen kunst
en cultuur.”
Wat betekent CLOCK voor jou?
“Als kind werd mij op een bestraffende manier ingeprent dat ik buiten
alle kaders viel. Ik stopte met leren

omdat ik me niet thuis voelde in het
hokje waarin docenten me propten.
Daarna bleef ik heel lang in een veld
hangen waarin ik amper aansluiting
kreeg. Ik dacht dat dat kwam omdat
ik niet heb gestudeerd. Op een gegeven moment brak ik daarmee, het
maakte me bijna letterlijk ziek.
Ik raakte gepassioneerd door onderwijs en educatie, maar ik stuitte
steeds op het feit dat ik niet de klas
in kon, want ik had niet het juiste
diploma. Toen kwam CLOCK op
mijn pad.”
“Via CLOCK kan ik in vrijheid en
buiten strikte kaders onderzoeken
wat ik kan veranderen in onderwijs
en binnen kunst en cultuur. CLOCK
is een prachtige tool om inzicht te
krijgen in mijn expertise, maar ook
waar ik nu zit in mijn ontwikkeling.
Daar heb ik geen idee van, want ik
doe heel veel dingen al heel lang op
mijn manier. De CLOCK-certificering is het laatste stukje wat ik nodig
heb om jongeren te bereiken met
mijn coaching.”
Wat motiveert je?
“Talent wordt vaak als lastig ervaren
of niet gezien, vooral bij jongeren. Ik
kom zoveel megatalentvolle mensen
tegen die niet goed passen in het
onderwijskader. In de reguliere
wereld heb je een diploma nodig
en daar liep ik continu tegenaan.
Beetje bij beetje krijg ik steeds meer
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erkenning dat ik een getalenteerd
mens ben, dat maakt me blij. Eerst
durfde ik het niet te omarmen,
omdat ik vanuit dat autodidactische
veld kwam.”
Waar ben je succesvol in?
“Het combineren van talenten.
Een van mijn projecten startte als
theatervoorstelling, maar ontwikkelde zich tot veel meer dan dat: het
werd storytelling en een cultuureducatieproject voor scholen. Daarin
verzamel ik dromen, wensen en
verlangens van mensen, ik bezing
ze en maak ter plekke een verhaal.
Ik werk samen met bijvoorbeeld een
fashion art designer en muzikanten.
Ik ben er trots op dat talenten die
ik achter de schermen begeleid,
aan de vooravond staan van allerlei
prachtige projecten en kansen.”
Wat zijn jouw ambities?
“Ik wil mijn coachbedrijf en creatieve ondernemerschap naar een hoger
plan trekken als coach in kunst en
cultuur. Creatievelingen lopen soms
vast door onbegrip. Als uitvoerend
artiest wil ik theaters vullen met
mijn jazzprojecten. Ik blijf in het
veld staan, want die ervaring helpt
mij om anderen te coachen.”
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Het verhaal van Ruben (29 jaar)

“Ik beweeg me steeds
minder als een stuurloos
schip voort.”

Ruben is educatiemedewerker
kunst en technologie en heeft een
achtergrond in culturele en maatschappelijke vorming. “Ik werk ook
voor scholen omdat kunsteducatie
bij mijn werkgever is ondergebracht. Ik ben in loondienst, maar
heb geen formele kunstopleiding en
werk dus eigenlijk als een non-formal professional.”
Wat motiveert je om als non-formal
in de creatieve sector actief te zijn?
“Ik wil gewoon graag bezig zijn met
kunst, welke vorm dan ook, omdat
ik vooral zelf dingen wil bedenken
en maken. Die vrijheid heb ik in mijn
werk. Ik zit nu de technologische
kunsthoek, maar voor hetzelfde geld
was het dans, tekenen of schilderen.
Voor mij is het motief: alle kunst
is oké, zolang ik het maar zelf kan
doen. Ik heb meer tijd nodig dan
iemand met een achtergrond in die
discipline en dat is wel lastig. Ik heb
de ideeën, maar wil nog groeien in
het vertalen ervan naar lessen. Het

is toch anders wanneer je vanuit
je opleiding al met deze vorm van
kunst bezig bent.”

“Via CLOCK focus ik meer op
de sterke kanten van mijzelf.”
Wat betekent CLOCK voor jou?
“CLOCK maakt me bewust van wat
ik al goed kan en waar ik nog aan
moet werken. Ik beweeg me steeds
minder als een stuurloos schip voort
en krijg structuur in mijn ambities.
Via CLOCK focus ik ook meer op de
sterke kanten van mijzelf.”
Hoe ben je terecht gekomen waar je
nu werkt?
“Via mijn stage en stagebegeleider kwam ik hier terecht en kon ik
blijven. Mijn stagebegeleider leerde
mij alles en introduceerde me in de
kunst en technologie. Ik was namelijk een allrounder omdat ik veel
dingen leuk vond. Via mijn stage
ontwikkelde ik mij tot professional
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in kunst en technologie en dat was
voor mij heel belangrijk. Ik heb geen
didactische opleiding gedaan, daarin
wil ik nog verder groeien.”
Welke activiteit springt er voor jou
het meeste uit in je werk?
“Een activiteit waarbij ik verschillende beeldende en technologische
technieken combineer, bijvoorbeeld
het maken van een animatie. Vorig
seizoen - pre-covid19 - verzorgde
ik een deel van een cursusreeks en
ontwierp ik een opdracht voor het
maken van hologrammen. Het was
een vrij ingewikkeld project, maar
zowel de cursisten als collega’s
waren er enthousiast over. Ik stak
daar veel eigen drive in en daar ben
ik heel trots op.”

Hoofdstuk 4

CLOCK bootcamps
in Nederland
De CLOCK-tool was ready to go, wat er nog aan
ontbrak waren kandidaten die het certificeringstraject aan zouden gaan. In januari 2018 vindt
in Rozet in Arnhem de eerste informatiebijeenkomst plaats voor ‘iedereen die geïnteresseerd
is in het behalen van een CLOCK-certificaat’. Aanvankelijk bedoelen we iedereen die
minimaal vijf jaar actief is in de creatieve en
culturele industrie als ondernemer, werknemer of werkgever. Later stellen we die eis van
vijf jaar bij tot twee jaar voorafgaand aan het
CLOCK-traject. Het gaat nog steeds om het
behalen van de niveaus 4, 5 en 7, respectievelijk
mbo, hbo en master.
Kandidaten in het CLOCK-traject krijgen een
peer review door een reviewer uit Nederland en
een Europees land. De twee reviewers voeren
samen een assessmentgesprek (mentoring
discussion en professional dialogue) met de
kandidaat.
Ondertussen ontwikkelt CLOCK Engeland
zich verder en experimenteert men met het
organiseren van korte bootcamps in plaats van
langdurige leertrajecten. De korte bootcamps
blijken een succes (zie interview Denise
Stanley-Chard, grondlegster CLOCK, pag. 40).
Ook in Nederland gaan we over tot het
organiseren van bootcamps: veel potentiële
CLOCK’ers vinden een langdurig traject naast
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alle andere eigen bezigheden onaantrekkelijk.
De eerste bootcamp start in april 2019 na een
voorbereidingstijd en subsidies van de drie partnerorganisaties LKCA, Cultuur Oost en Rozet.
De eerste tien kandidaten (per bootcamp zijn er
steeds gemiddeld drie kandidaten) krijgen korting op de kosten en werken aan hun portfolio,
een noodzakelijke stap in het certificeringstraject. Daarnaast krijgen ze coaching van de eerste Nederlandse peer reviewers Maribel Coco
Perez, Saskia Kettelerij en Georgios Lazakis.

Bootcamp stap voor stap
Hoe ziet de bootcamp eruit en welke stappen doorlopen de kandidaten?

Stap 1

Je aanmelding is goedgekeurd! Je ontvangt een uitnodiging
voor een mentorsessie, waarin je met je mentor bespreekt wat
je doet en welke voorbeelden uit je werk jouw competenties en
vaardigheden laten zien.

Stap 2

Na de eerste mentorsessie komt er een tweede. Je verzamelt
al je ervaringen, producten en competenties uit jouw loopbaan
van de laatste twee jaar waarmee je jouw gewenste niveau kunt
aantonen. Je mentor geeft advies en feedback.

Stap 3

Tijd voor de bootcamp! Je uploadt jouw bewijsmateriaal in je
eigen digitale CLOCK-portfolio. Met je mentor en/of je peer
reviewer check je of alles compleet is en je krijgt feedback op
wat je nog moet aanvullen.

Stap 4

Samen met de andere kandidaten en de mentoren doe
je mee aan een groepsdiscussie over jullie werk. Daarna voer je
een gesprek met je mentor over effectieve werkpraktijken en
professionele theorieën die jij in je werk gebruikt.
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Stap 5

Je verwerkt de feedback van peer reviewers in je reflectieverslag. Dit mag je opnemen (2-3 minuten) of schrijven (ongeveer
500 woorden). Aan het einde van de dag oefen je met het voeren van een professionele dialoog: dit is een zichtbare competentie van een professional op jouw niveau.

Stap 6

De professionele dialogen die je gisteren oefende, voer je nu
écht via ZOOM. Het is een opgenomen video van een half uur
met jou en twee peer reviewers. Ondertussen werk je verder
aan je portfolio en reflectieverslag.

Stap 7

Voldoe je aan alle eisen? Dan schrijf je je in voor de kwalificatie: je gaat op voor certificering. Ongeveer twee maanden later
ontvang je het certificaat op jouw niveau. Gefeliciteerd!

Het lijkt misschien eenvoudig, maar voor mensen met een non-formele leerpraktijk is het een
grote stap om hun activiteiten zo te ordenen dat het bewijsmateriaal biedt voor hun competenties. Projecten zijn niet altijd vastgelegd en activiteiten niet altijd benoemd. Het is soms een heel
proces om referenties op te halen bij opdrachtgevers. De bootcamps geven een boost aan dat
proces. Wie dat niet binnen deze tijd lukt, kan op verdere ondersteuning rekenen, maar heeft in
ieder geval al het grootste deel van het werk erop zitten. Meestal is er na de bootcamp nog een
afspraak met de peer coaches - de mentoren - nodig, voordat kandidaten ‘op gaan’ voor hun eindassessment voor de certificering.
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Bootcamp in de praktijk

DAG 1
Twee nieuwe kandidaten beginnen aan de bootcamp.
Haico van Dijk behaalde in Tilburg een master
als choreograaf. Hij is breakdancer, oprichter
van de dansgroep 155 en wil zelf peer reviewer
worden. “Ik denk dat de wereld dit systeem nodig heeft, dat CLOCK de volgende en de huidige
generaties gaat helpen om aan de community te
bouwen en anderen verder te brengen.”
Gerdy de Kruijk is een beeldend autodidact.
”Mensen waarderen wat ik doe vaak niet op de
juiste manier. Ik verwacht dat ik met CLOCK leer
om beter mijn werkwijze en waarde aan te tonen.”

Peptalk van Wizdom

Peer reviewers uit Nederland (Maribel Coco
Perez en Saskia Kettelerij van Rozet) en de
rondreizende internationale peer reviewers
Enzo Pellegrini uit Italië en Wizdom uit Engeland ondersteunen de kandidaten tijdens de
bootcamp.
Wizdom - dit is hoe hij zichzelf wil noemen heeft een achtergrond als rapper en muzikant
en is cultureel ondernemer. Met zijn peptalk
legt hij de bedoeling van de bootcampdag uit.
“We moeten van het ‘imposter syndroom’ af.
Zijn we wel goed genoeg, vallen we straks niet

				

door de mand? Creatieve mensen reflecteren
niet zo vaak op hun unieke expertise, terwijl
daar juist de leeropbrengst zit. Je realiseert
je dat je het wél kan en heel veel bewijs hebt
voor je vaardigheden en je kennis.” De taal van
CLOCK is soms lastig, waardoor je niet meteen
herkent dat je bepaalde dingen al lang doet.
Wizdom: “Vandaag helpen wij allemaal mee
om je portfolio in te vullen en de begrippen te
duiden.”

Een laptop vol bewijsstukken

Met de digitale tool stellen de kandidaten vast
op welk niveau zij expertise hebben opgebouwd in hun praktijk. Na introductie vullen de
kandidaten hun portfolio in met wat ze hebben
gedaan, wat ze aan het doen zijn en wat ze
kunnen maken. Ze brachten ieder een laptop
vol bewijsstukken mee, stellen vragen en gaan
met elkaar in discussie.
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DAG 2

DAG 3

De kandidaten beantwoorden vandaag vragen
over hun sterkste competenties. Vervolgens
vertellen de kandidaten over hun professionele ontwikkeling van de laatste twee jaar: hoe
speelden vaardigheden als creatief ondernemerschap en het delen van kennis daarbij een
rol? Dan gaan ze in gesprek met hun mentoren
over het coachen van anderen en innovaties in
hun professionele werk. Ze tonen aan dat zij
hun waarden in hun professionele werk hebben
toegepast.
Aan het einde van de middag beschrijven de
kandidaten hun prioriteiten voor hun ontwikkeling. De dialoog met de mentor en peer
reviewer geeft elke kandidaat gedurende de dag
meer inzicht in hun methoden, werkwijzen en
persoonlijke waarden.

Op de laatste dag nemen kandidaten de professional dialogue (de al geoefende vragen) op
video op. Ze geven to the point antwoorden,
maar vervolgens stelt de peer reviewer verdiepende - voor hen nog onbekende - vragen die zij
ook moeten beantwoorden. Bij de opname van
een van de kandidaten is zichtbaar overtuigingskracht waar eerst nog voorbehoud was: “Ik
erken mezelf nu, ik voel me gesterkt door het
proces en door de steun van anderen. Ik ben
trots op mijn eigen waarden en besef dit nu en
kan steun en hulp vragen om mij nog verder te
ontwikkelen. Ik zal in de toekomst op zoek gaan
naar positieve samenwerking en inspiratie in
plaats van mensen die me naar beneden halen.”

Tijd voor CLOCK!				25

De CLOCK-kandidaten hebben nog drie
maanden om een aantal referentiebrieven te
verzamelen en het portfolio helemaal af te
maken. Dan volgt de controle door het Scottish
Qualification Framework (SCQF) en het assessmentgesprek met andere peer reviewers. Als die
laatste stappen succesvol zijn afgerond, zijn er
weer drie nieuwe CLOCK’ers in Nederland. Ze
hebben hun CLOCK-certificaat behaald.
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Het verhaal van Anna (33 jaar)

“Ik wil op een creatieve manier met
mensen bezig zijn en daardoor mensen
zien groeien.”

“Het is wel grappig, ik zou mezelf
niet snel een kunstprofessional
noemen. Mijn achtergrond is sociaal
werk maar wel met een kunstvorm
als medium. Ik werk in de creatieve sector, maar de nadruk ligt
op begeleiden van mensen in hun
creatieve proces. En dat vind ik ook
meteen het leukste van mijn werk.”

aansluiting bij mensen die werken
vanuit een visie op non-formeel
leren. Ik wil op een creatieve manier
met mensen bezig zijn en daardoor mensen zien groeien. Ze gaan
misschien niet altijd in een creatieve
sector verder, maar grijpen dit wel
aan om weer wat zelfvertrouwen te
krijgen en meer zelfwaarde.”

“Ik ben veel bezig met het maken van videoprojecten, grafische
vormgeving en fotografie, al het
preproductiewerk en de coördinatie.
De mensen die ik hier begeleid doen
het filmtechnische aspect. Op veel
vlakken ben ik een autodidact. Ik
heb wel een bachelor social work,
maar ging daarin buiten de lijntjes.
Ik zocht de grenzen op.”

Wat motiveert je als self made
professional?
“Ik geloof dat je vooral leert door
te doen en ervaren, dat is ook de
filosofie van waaruit we werken. Na
mijn opleiding leerde ik mezelf veel
aan over film of video’s maken. Ik
werk nu voor een organisatie met
een basis in zorg en welzijn, daarvoor bij een stichting vanuit kunst
en cultuur. Het zijn denk ik vooral
jongeren en jongvolwassenen die om
wat voor reden dan ook tussen wal
en schip vallen. Ze willen wel, maar
weten niet goed hoe ze kunnen
groeien richting werk of richting
school. Ze hebben allemaal een
passie in creativiteit en ik wil hen
helpen weer zelfstandig te worden.”

“Ik vind het heel interessant
om even echt stil te staan bij
mezelf, wat ik de afgelopen
jaren heb gedaan en wat ik wil
doen.”
Wat betekent CLOCK voor jou?
“Ik vind het heel interessant om
even echt stil te staan bij mezelf, wat
ik de afgelopen jaren heb gedaan en
wat ik wil doen. Daarnaast is CLOCK
onderdeel van een internationaal
netwerk. Als ik naar het buitenland
verhuis kan ik daar uiteindelijk
peer reviewer worden. Ik zoek daar

Wat moet de creatieve sector vooral
doen?
“Het gaat regelmatig over geld en
dat vind ik lastig. Dat betekent dat je
soms ook opdrachten moet doen die
je helemaal niet zo heel interessant
vindt, maar ook dat je weinig tijd
hebt om aan vrije dingen te werken
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of te experimenteren. We zitten
hier in een verzamelgebouw met
meerdere werkbedrijven, zoals een
kringloopwinkel, een metaalwerkplaats, een houtwerkplaats, een
fietsenreparatiebedrijf. Dit zouden
algemene voorzieningen kunnen
worden met een jaarlijkse subsidie,
ongeacht wie daar dan rondlopen.
Dat zou meer vrijheid geven: we
kunnen dan ook mensen accepteren
die geen zorg- en begeleidingsgeld
achter zich hebben of die niet in een
doelgroepenregister willen.”
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Het verhaal van Marjolein (51 jaar)

“CLOCK hielp me om echt te kunnen
zeggen: dit is mijn werk.”

Samen met nog zeven artiesten
doet Marjolein een bewegende
animatie-act - een dans met een
marionet van drieënhalve meter - in
de publieke ruimte, meestal op uitnodiging van straattheaterfestivals.
Zelf danst ze op een loopbal van
twee meter hoog. De act is een mix
van straattheater, dans, poppentheater en circus.
Hoe ontwikkelde jij jezelf in je vak?
“Ik begon stomtoevallig met circus
toen ik stopte met mijn studie
geschiedenis. Ik deed een dagopleiding acteren en dat was van alles:
acteren, zingen, dansen, maar ook
acrobatiek. En acrobatiek, daar
werd ik verliefd op. Er waren nog
helemaal geen opleidingen in die
tijd, dus ik trainde vooral zelf. Af
en toen waren er trainingsweekjes
in Duitsland en Denemarken. Ik gaf
zelfs vrijwillig les bij het jeugdcircus
in ruil voor vrije trainingsruimte.”
Wat betekent CLOCK voor jou?
“Het hielp me om echt te kunnen
zeggen: dit is mijn werk. Omdat ik
er geen officiële opleiding in heb,
nam ik mezelf niet erg serieus. Die

houding veranderde en dat opent
veel deuren. Dit traject biedt me
zelfvertrouwen: ik heb geen papiertje en dat voelt soms ongemakkelijk.
Als ik mijn kennis overdraag, zijn
mensen best onder de indruk van
wat ik allemaal kan en wat ik weet.
Maar als ik zou moeten solliciteren
op een functie, dan begin ik daar
niet eens aan want ik weet dat ik dat
papiertje niet heb.”
“Ik zit nu in het CLOCK-certificeringstraject en ben aan het uitvinden
of ik verder wil leren. Ik heb me nu
voor twee opleidingen ingeschreven.
Het zijn masters en dat betekent dat
je een bachelor nodig hebt, die heb
ik niet. Ik vertel zo goed mogelijk
wat voor werkervaring ik wel heb en
waarom ik wel denk dat ik dit zou
kunnen doen. De stappen in het
CLOCK-proces helpen mij daarbij.
Het geeft een basis om te kunnen
zeggen dat ik het waard ben.”
Wat motiveert je als selfmade
professional?
“Circus is niet alleen gewoon een
leuke bezigheid, maar het kan op
mensen een grote impact heb-
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ben, ook op sociaal en emotioneel
gebied. Daardoor beschouw ik het
lesgeven ook als veel interessanter. Ik ben bezig met kunst en dat
maakt mensen vrolijk. Mijn doel met
optreden, maar ook met lesgeven, is
vooral om dat te bereiken.”

“De stappen in het
CLOCK-proces geven mij een
basis om te kunnen zeggen dat
ik het waard ben.”
Hoe zie jij je toekomst?
“Ik ben nu al dertig jaar bezig en
mijn fysiek wordt langzaam minder.
Ik onderzoek nu hoe ik op een
andere manier met circus bezig kan
blijven als ik niet meer kan optreden. Coachen vind ik erg leuk. Ik
zou ook wel meer in de richting van
regie willen. En ik heb heel veel met
community circus, dus ik kan mij
voorstellen dat ik me daar meer op
focus. Of dat ik jonge circustalenten
ga ondersteunen.”

Hoofdstuk 5

CLOCK in
welzijn en onderwijs
Leren door te doen
Melvin Kolf is bestuurder van Presikhaaf
University, een bijzondere organisatie voor
jongerenwerk die zich richt op kinderen vanaf
10 jaar in de gelijknamige Arnhemse wijk. Hij
heeft er nooit voor geleerd, maar kreeg de
benodigde skills via zijn opgedane ervaring in
de praktijk. Melvins achtergrond heeft alles
te maken met zijn sociale onderneming die
hij samen met zijn compagnon Nabil el Malki
oprichtte.
Melvin: “Bij alles wat we doen kijken we naar de
pedagogische driehoek: onderwijs-thuis-omgeving. We gebruiken het sociale kapitaal
in de wijk en pakken daarmee de dringende
vraagstukken uit de wijk op. Eén daarvan is het
onderwijs. Bij de helft van de kinderen wordt
een onderwijsachterstand verwacht, al voordat
ze naar de basisschool gaan. Een derde van de
kinderen krijgt een onderadvies. Dat zijn superzorgelijke cijfers.”

Hoe werken jullie als Presikhaaf University?
“We geven huiswerkbegeleiding gekoppeld aan
rolmodellen, de young talents. Dat zijn vijftig
jonge vrijwilligers tussen de 16 en 25 jaar die
een band met de wijk hebben - 80% komt er
vandaan - en als rolmodel fungeren voor de kids
die ze begeleiden. Hun diversiteit weerspiegelt
de wijk. Ik ben als bestuurder betrokken bij de
coaching en begeleiding van die young talents.
Zij zijn het hart van onze organisatie en hebben
soms zelf vraagstukken die met hun eigen

				

persoonlijke vorming en opleiding te maken
hebben. Je hebt hier dus verschillende lagen
die elkaar peer-to-peer ondersteunen.”
“Naast onderwijs is sport een belangrijke pijler.
Dat kan bijna niet anders met mijn topsportverleden, maar het komt ook omdat onderwijs
en sport goed samengaan. Een derde pijler is
onze samenwerking met AM-Supportteam en
Stichting JAM. Onder de naam Opr€cht vinden
we en verwijzen we jongeren met schulden door
naar schuldhulpverlening.”

Wat zou CLOCK voor de Presikhaaf
University kunnen betekenen?
“Ik ken CLOCK nog niet uit eigen ervaring,
maar als ik het zo hoor, dan had ik zelf een kandidaat geweest kunnen zijn: ik had als ex-profvoetballer geen vervolgopleiding na mijn MAVO
en geen andere ervaring dan van profvoetballer.
Zonder de juiste papieren ging ik als jongerenwerker aan de slag en via een pilot verwierf ik
het diploma ervoor. En ik doorliep een lange
leerweg voordat ik op deze positie als bestuurder terechtkwam.
Daarom is CLOCK een goed initiatief voor
jongens zoals ik, maar ook voor onze young talents. We geloven in leren door te doen en leren
in de praktijk. Onze young talents doen diverse
studies als marketing en communicatie, geneeskunde, rechten, maar alle vaardigheden die ze
nu in de praktijk ontwikkelen zijn voor school
niet meetbaar en tellen dan niet. Tegelijkertijd
hebben onze jongeren er superveel aan want
ze ontwikkelen zich in hoog tempo als sociale
professionals. Ze krijgen alleen geen certificaat
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om hun vaardigheden zichtbaar te maken voor
een toekomstige werkgever. En Nederland is
een land van diploma’s en certificaten die een
waarde geven aan wat je kan.
Wellicht kan CLOCK in de toekomst een rol
spelen in onze op te zetten interne academie,
als een certificaat van waarde, waardoor de
ervaring van de jongeren meetelt in hun professionele vorming.”

Talent is belangrijk, maar een
diploma emancipeert je
Marieke Gervers begon haar carrière als
ruimtelijk vormgever en ging vervolgens aan
het werk bij theatergezelschap ISH, waar ze
de waarde ontdekte van talentontwikkeling
en cultuur. Daarna werkte ze als manager en
practor in het creatieve beroepsonderwijs.
Nu vormt Marieke samen met mede-oprichter Johan van Aalst de directie van stichting
sQuare: een broedplaats en een Learning Hub
waar (creatieve) vakmensen werken aan hun
profilering en professionalisering en waar (mee)
gewerkt wordt aan complexe systemische
innovaties.

Wat heb je met onderwijs in het mbo?
“Ik vond het onderwijs altijd iets vanzelfsprekends, maar door mijn internationale werk bij
ISH leerde ik hoe belangrijk het behalen van
een diploma is voor het zelfvertrouwen en het
durven innemen van een stevige plek in de
maatschappij. Ons huidige beroepsonderwijs
boort niet het volle potentieel van alle studenten aan. Als practor deed ik ontwerpend
onderzoek naar beter passende vormen van
hoger onderwijs voor vakmensen.”

Waarom is dit nodig?
“Uit onderzoek blijkt dat slechts 25% van alle
afgestudeerde mbo’ers op niveau 4 succesvol
is en afstudeert op het hbo, terwijl ik zeker
weet dat minstens 75% van de gediplomeerden
zich kan ontwikkelen op een hoger denk- en
functioneringsniveau. Jaarlijks studeren 80.000
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mbo-4-studenten af en 60.000 van hen verdwijnen voor hun twintigste uit de leerlijn. Dat zie ik
als structurele sociale kapitaalvernietiging. Ook
omdat het werkveld juist snakt naar leiderschap
op de werkvloer.”

Wat is nieuw aan stichting sQuare?
“We werken met nieuwe pedagogische, didactische modellen, zoals each-one-teach-one en
pay-it-forward, waarin wederkerigheid centraal
staat. Zo leren we samen met deze cultureel
diverse generatie wat werkt en wat nodig is. De
sQuare community bestaat nu uit 35 zelfstandig
ondernemende makers met wie we, gebaseerd
op hun behoeftes, een programma van trainingen, workshops en masterclasses samenstellen
en die we matchen met betalende opdrachtgevers. Daarnaast bezoeken we jaarlijks een paar
honderd afstuderenden op de Amsterdamse
creatieve mbo-opleidingen.
Vanuit The Learning Hub pionieren we met
modulair hoger onderwijs op NLQF-niveau 5
vanuit onze eigen private exameninstelling.
Op dit leerniveau ontwikkelen vakmensen het
denkvermogen tot reflecteren, onderbouwen en
verantwoordelijkheid nemen. Wij leunen tegen
het bestaande onderwijsraamwerk aan, bijvoorbeeld door partnerschappen aan te gaan met
vooruitstrevende mbo-vakscholen, hbo’s, overheden en spelers op de arbeidsmarkt die willen
experimenteren met hoger onderwijs-modules
op hun locaties.”

Welke raakvlakken zie jij met de CLOCKtool?
“Ik vind het belangrijk dat we een leven-lang-leren-cultuur en -structuur ontwikkelen in Nederland, zodat iedereen z’n volle potentieel kan
ontwikkelen én verzilveren. In onze zoektocht
naar goede professionaliseringstappen voor
mbo-gediplomeerden vinden wij een formele
kwalificering ook erg belangrijk. Zo kunnen
goede vakmensen zich onderscheiden en van
dat ‘middelbare’ stigma afkomen.
CLOCK heeft een prachtige methodiek ontwikkeld om creatieve masters te kwalificeren en
volgt ook het internationaal erkende kwalifi-

catiesysteem van NLQF/EQF. Een verschil met
ons is dat CLOCK geheel buiten het schoolsysteem is ontwikkeld en werkt volgens een
peer-reviewer systematiek van buitenschoolse
professionals en vakexperts. Daardoor is het
heel interessant om te kijken hoe we kunnen
samenwerken.”

Non-formele professionals voor de
klas?
Randee Gagné is docent Engels, teamleider
gemengde en theoretische leerweg en MT-lid
bij het Omnia College in Gorinchem. Dat is
een vmbo-school met ongeveer 450 leerlingen, met een breed aanbod aan profielen op
alle niveaus van het VMBO. Zij heeft de zorg
en ondersteuning voor docenten en leerlingen
en is aanspreekpunt voor ouders en externe
instanties.

Wat voor soort leerlingen gaan naar het
Omnia?
“Wij zijn een weerspiegeling van de maatschappij en zijn erg trots op deze school. Bijna
iedereen kan bij ons terecht; vooral leerlingen
die heel graag een vak leren, met hun handen
willen werken en afwisselend theoretisch en
praktisch bezig willen zijn. We bieden voor
zo’n relatief kleine school zes verschillende
profielen aan, van zorg en welzijn tot mobiliteit
en transport. Dit doen we heel bewust omdat
we geloven dat niet alle leerlingen in één mal
passen.”

Werken jullie ook met docenten die een
non-formele achtergrond hebben?
“Op dit moment alleen als instructeur in
een praktijkafdeling onder begeleiding van
een bevoegd docent. We hebben een ‘media
en wijsheid’-docent. Deze bevlogen collega
verwierf zijn competenties en ervaring via zijn
ondernemerschap.”

				

Hoe kijk je aan tegen mensen met een nonformele achtergrond: geen diploma’s, maar
wel vaardigheden om te doceren?
Zoals CLOCK-gecertificeerden?
“Wij staan open voor alles, maar zijn gebonden
aan de wetgeving. Bevoegdheid is een eis om
les te geven, dat is nu eenmaal de maatstaf.
We komen echter veel competente mensen
tegen die heel veel voor onze leerlingen zouden
kunnen betekenen. Het is jammer dat we ze
niet makkelijk kunnen aannemen als docent
omdat ze geen docentenbevoegdheid hebben.
Ze hebben wel de vaardigheden om jongeren te
enthousiasmeren en stimuleren, succes te laten
ervaren en hen te steunen in het ontdekken van
hun talenten.”

Kunnen deze bevoegdheden alleen via de
vierjarige docentenopleiding verkregen
worden?
“Ja, dat klopt. Een certificering is nog geen
bevoegdheid. De enige ruimte die wij hebben
is met een schooleigen vak. Daarvoor mag je
iemand zonder formele bevoegdheid inzetten.”

Zijn er nog andere manieren waarop deze
non-formele professionals een rol kunnen
spelen?
“Zeker als rolmodellen, dus als gastdocent in
lessenseries en modules. Ze kunnen hun werkveld laten zien zodat leerlingen uit de eerste
hand horen wat iemand met zijn talenten heeft
gedaan. Maar dit valt altijd onder de verantwoordelijkheid van een bevoegd docent. Als
een school wil samenwerken met iemand met
non-formeel behaalde competenties, heb je te
maken met beperkingen door de wetgeving op
onderwijs.”
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Hoe kunnen scholen in de toekomst meer
ruimte nemen op dit vlak?
“Op cultureel gebied kun je denk ik het snelste
winst behalen, zeker gezien de tekorten aan docenten. Competente mensen staan te popelen
om hun kennis over te dragen maar de formele
bevoegdheidsnoodzaak belemmert hen. Ik snap
wel dat als je uit het veld komt of ondernemer
bent, het wel een drempel is om je te committeren aan een vierjarige docentenopleiding.”

Is het Nederlandse onderwijs rijp voor
certificering als toelating voor docentschap?
“Dat weet ik niet. De weerstand vanuit de
onderwijswereld is begrijpelijk, want er is geen
doelgroep belangrijker dan de jeugd. Je moet
dus goed bewaken wie je voor de klas laat
staan. De doelen moeten kloppen en het aangeboden onderwijs moet kwalitatief hoog zijn.
Tegelijkertijd is de noodzaak er wel. Als je kijkt
naar tekorten in het onderwijs, uitval en motivatieproblematiek, dan kan het onderwijs er
eigenlijk niet omheen. De wereld is nu eenmaal
niet meer wat het was toen het systeem van
bevoegdheden opgezet werd.
Als school kun je zoveel meer bieden als je ook
onbevoegde docenten toelaat in je team. Dit is
geen pleidooi voor onbevoegde docenten voor
de klas, maar voor het binnenhalen van de
hoogst mogelijke kwaliteit. De ervaringen van
buiten maken onderwijs zoveel contextrijker.
Het is tijd om er anders naar te kijken en je te
realiseren dat ook onbevoegde docenten een
bijdrage kunnen leveren aan succesvol onderwijs.”
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Het verhaal van Haico (39 jaar)

De CLOCK-methode laat specialisten
zoals ik de juiste kant op groeien.”

“Ik begon als breakdancer toen er
nog geen opleidingen voor waren en
groeide door naar een ondernemer
met een dans- en theaterschool.
Ik heb mijn opleiding fysiotherapie
niet afgemaakt, dat was toch niet
waar mijn hart lag. Ik weet heel
goed hoe lastig het kan zijn als je
op een bepaald pad bent en je moet
vertragen omdat je in een opleidingssysteem zit dat totaal afleidt
van waar je al goed en succesvol in
bent.”
Wat heb jij als uitvoerend artiest
met educatie?
“Sinds mijn achttiende geef ik les
als breakdancer. Kennis doorgeven
hoort bij mij. Ik danste jaren bij een
professionele breakdancegroep die
hartstikke groot werd en prijzen won
op de Nederlandse Dansdagen. Toen
kreeg ik de kans om een dansschool
boven een theaterschool over te
nemen. Hiermee kon ik het lesgeven
nog meer uitbouwen.”
Wat betekent CLOCK voor jou?
“De CLOCK-methode laat specialisten zoals ik de juiste kant op
groeien. Er zit veel potentie in en
het internationale netwerk erachter
trekt me erg aan. Ik verwacht dat je
de tool veel breder kunt inzetten. In
die richting mag kunst zich bewegen, want dan krijg je een hogere
kwaliteit en diversiteit. Door het
CLOCK-principe te leren, kan ik

mensen in mijn dansschool beter
begeleiden of eventueel doorverwijzen. Ik doorloop alles van de tool:
naast de ondernemerschapskanten
pak ik ook het artistieke gedeelte
aan.”
Wat zijn je ambities in je vakgebied?
“Ik wil de kloof tussen amateurs
en professionals dichten, dat is
een van de doelstellingen van de
dansschool. Kennis doorgeven drijft
me. Ik leerde zelf door te kijken
naar andere dansstijlen en andere
kunstdisciplines. Naast breakdance
en theater bied ik nu ook musical
en klassiek ballet. Die lessen geef ik
niet zelf, daarvoor huur ik coaches
en docenten in die ik begeleid. Zo
geef ik het stokje door.”
Hoe zie jij de toekomst?
“Als dansschooleigenaar zie ik dat er
veel talent is. Ik speel met ideeën om samen te werken met een
mbo-opleiding dans. We werken
dan iets ambachtelijker en nemen
het opleiden van mensen mee, zoals
een dansvooropleiding en stages.
Het niveau van de school is hoog als
ik het vergelijk met de scholen om
ons heen: we winnen wedstrijden
en behoren inmiddels bij de top van
Gelderland. Het lukt echt al om die
kloof tussen professional en amateur te dichten, wat overigens niet
gemakkelijk is.”

Tijd voor CLOCK!				35

“Door het CLOCK-principe te
leren, kan ik mensen in mijn
dansschool beter begeleiden
en eventueel verwijzen.”
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Het verhaal van Gerdy (41 jaar)

“Een mooi proces, want je kijkt heel
bewust naar je eigen werk.”

Sinds september 2017 werkt Gerdy
vanuit haar praktijk in UtrechtWest. “Ik maak makers. Ik stimuleer jonge makers tot 99 jaar hun
creativiteit terug te vinden of hun
creatief vermogen te vergroten.
Dat doe ik op allerlei fronten. Ik
organiseer vakantieprogramma’s
voor kinderen, ontwikkel producten
die mensen thuis kunnen gebruiken
of op een vakantiepark. Het is heel
breed, maar eigenlijk doe ik dit
vooral om makers aan het maken te
krijgen.”
Hoe ben je hierop gekomen?
“Ik heb een opleiding hotelmanagement gedaan maar nooit een
kunstvakopleiding. Ik heb ook een
kindertherapeutische achtergrond.
Ooit startte ik met een opleiding
beeldende kunst, maar toen ik
hoogzwanger was ben ik gestopt.
Veel dingen startte ik op vanuit mijn
eigen interesse en ervaringen, met
vallen en opstaan. Zo bouwde ik een
goede naam op voor mijzelf en kan
ik nu leuke projecten ontwikkelen.
Installatiewerk voor op festivals,
maar ook productontwerp voor
kleinere activiteiten. Dit doe ik
vanuit de praktijkervaring die ik heb
opgedaan.”

“CLOCK beoordeelt je op je
professionaliteit, je ondernemerschap, je ervaring en daarmee verwerf je een stempel
waarmee je wel in aanmerking
komt.”

Waarom doe je een CLOCK certificeringstraject?
“Mijn achtergrond is een allegaartje.
Ik doe veel kunstgerelateerde
activiteiten en zou daar soms ook
een subsidie voor willen aanvragen,
maar ik kom er niet tussen omdat
ik geen kunstvakopleiding afgerond
heb. Eigenlijk is dat wel raar, want ik
kan wel aantonen dat ik de ervaring,
kwaliteit en professionaliteit heb.
CLOCK beoordeelt je op je professionaliteit, je ondernemerschap, je
ervaring en daarmee verwerf je een
stempel waarmee je wel in aanmerking komt. Ik keek terug naar hoe
ik dingen heb gedaan en wanneer
iets heel goed ging. Dat is een mooi
proces: je kijkt heel bewust naar je
eigen werk.”
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Wat maakt jou als autodidact
anders dan andere professionals in
deze sector?
“Ik heb het vermogen om te kijken
naar wat een maker aanzet tot
maken. Ik ben een doener en een
ondernemer. Misschien heb ik iets
nog niet gedaan, maar ik durf het
risico aan te gaan en negen van de
tien keer pakt dat ook goed uit. Bij
formeel opgeleiden is er in hun opleiding soms onvoldoende aandacht
voor interactievaardigheden en dat
merken zij in de praktijk. Ze maken
geen contact meer met de groep
waarmee ze werken en vergeten dat
er meer perspectieven zijn dan hun
eigen beeld.”
Wat moet echt veranderen in de
sector willen autodidacten serieus
genomen worden?
“Wel of geen creatieveling zijn hangt
af van een diploma, dat ik niet heb.
Door dat label kom ik niet in aanmerking voor sommige subsidies.
Ik kom dan in het hokje van ondernemer. Kennelijk gaat het in
de beeldvorming van fondsen en
overheden niet samen: self-made
creatieveling en ondernemerschap.”
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Hoofdstuk 6

CLOCK in een gelijk
speelveld
Interview met Denise Stanley-Chard, grondlegger CLOCK

“Alle mensen hebben recht op erkenning van
hun leerproces, ongeacht de context waarin
dat leren plaatsvond”
Lang voordat we in Nederland begonnen met
ontwikkeling van de CLOCK-certificeringstool,
maakte Denise zich er al sterk voor dat creatievelingen en professionals waar ook ter wereld
erkenning krijgen voor hun vaardigheden.

Wat maakt CLOCK zo uniek?
“Het maakt het speelveld gelijk. Met CLOCK
kan een schoolverlater naast iemand met een
doctorstitel werken als expert. Het gaat hier
niet om opleidingen, maar om competenties
toepassen en leren in wat voor praktijk dan ook.
CLOCK levert ‘T-vormige personen’ op, waarbij
het bovenste deel van de T bestaat uit leren in
de breedte. Een T-persoon kan kennis toepassen, modelleren voor anderen en coachen
vanuit een ander perspectief. Een academisch
persoon zit meer op I-niveau en verdiept zich
vanuit een focus, zoals in een academische
omgeving van je gevraagd wordt.”
In Engeland verankerde Denise CLOCK in de
creatieve sector en het onderwijs. In een pilot
met City University London bereidden Denise
en haar team de afgestudeerden voor op de
arbeidsmarkt.
“Wat opleidingen afleveren aan afgestudeerden is niet altijd wat de sector nodig heeft. We
trainden masterstudenten op communicatievaardigheden, presentatievaardigheden, hoe je werkt
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met instructies, hoe je werkt in teams, allemaal
van die vaardigheden die overdraagbaar zijn.
Ze praatten daardoor duidelijk anders over hun
opleiding. Van: ‘ik heb die cursus gedaan en die
vakken gevolgd’, naar: ‘ik was betrokken bij dit
project en ben goed in het leiden van teams’.”

Past dat beter bij de arbeidsmarkt?
“Ja, studenten leerden de taal die past bij wat
het werkveld nodig heeft. Ze spraken veel minder algemeen en abstract. Professionals uit de
sector voeren het CLOCK-programma uit, dus
het sluit goed aan bij de arbeidsmarkt. CLOCK
leert de deelnemers om jezelf concreet en specifiek uit te drukken en te reflecteren op wat je
hebt gedaan en wat je ervan hebt geleerd. Daar
gaat het om, op welk niveau je de certificering
ook volgt.”

Hoe zie jij de toekomst van CLOCK in
Europa?
“CLOCK veranderde het gesprek over toegang
tot educatie zonder formele kwalificaties. Het
gaat erom de passie voor leren weer aan te
wakkeren: het onderwijssysteem ondermijnt dat
vaak. Met CLOCK tonen we vaardigheden als
behendigheid, flexibiliteit, veerkracht en tolerantie voor onzekerheid aan. Het is maatschappelijk erg waardevol dat mensen een registratie
op hun juiste en hogere niveau krijgen. Als je
dit op landelijk niveau kunt bewerkstelligen
via CLOCK is dat een enorme prestatie. Alle

mensen hebben recht op erkenning van hun
leerproces, ongeacht de context waarin dat
leren plaatsvond.”

En in Nederland? Wat moet er hier
gebeuren?
“Ik denk dan aan drie dingen. Ten eerste moet je
in elke formele ruimte een non-formele ruimte
bieden. Mensen van alle leeftijden krijgen dan de
kans om niet-formeel en creatief te leren. Zorg
ervoor dat al het leren telt, en je zult zien dat
mensen veranderen in zelfbewuste personen.
Ten tweede moeten mensen in elke bibliotheek
in Nederland hun vaardigheidsniveau kunnen
laten testen met een CLOCK-vaardigheidsaudit.
Als ze dat willen, werken ze daaraan verder met
een CLOCK-sectorexpert of een competentieprofessional. Een openbare bibliotheek is een
geweldige plek daarvoor.
Het derde is dat we de CLOCK-community
uitbreiden naar de ambachtelijke sector in
Nederland en naar de live-evenementensector.
Het CLOCK-team wil daar een alternatief
onderwijsprogramma bieden via bootcamps.
Dat is een grote visie. Het is een spannende tijd
waarin we dingen zien kantelen, erkenning van
het CLOCK-certificaat op universiteitsniveau
ligt in het verschiet. Er zijn gesprekken en dialogen nodig, zoals in Engeland al gebeurt.”

Welke weerstanden kom je tegen?
“Ik ben al vanaf de jaren ’80 bezig, maar ik
moet de educatieve sector nog vaak uitleggen wat wij weten te bereiken. In de creatieve
industrie is het meeste succes te behalen bij beroepsverenigingen die zelfstandigen of mensen
met een microbedrijf ondersteunen. Hier zie ik
een HR-achtige rol voor CLOCK: iemand met

				

een CLOCK-certificering niveau 4 klaarmaken
om op de shortlist van potentiële kandidaten te
komen, met een garantie voor een sollicitatiegesprek. Dit is goed vanwege het grote gebrek
aan diversiteit in de creatieve industrie. Iemand
zonder de juiste netwerken of familiebanden in
de industrie krijgt met een CLOCK-certificaat
een kans om mee te doen.”

Wat is het belang van opleidingen om met
CLOCK als instrument te werken?
“Bij City University London zagen we dat studenten van creatieve opleidingen en van sociale
wetenschappen beter gingen samenwerken. Als
je samenwerkt, reflecteer je op de theorie uit de
studie en de waarde ervan. Op de arbeidsmarkt
staat samenwerken centraal, maar veel studenten hebben geen idee hoe ze deze vaardigheid
kunnen ontwikkelen. Met het CLOCK-model
testten de studenten hun geleerde vaardigheden in de praktijk. Het maakte de enorme kloof
zichtbaar tussen afgestudeerd zijn in een vak
en het gebrek aan zelfvertrouwen om het toe te
passen.
CLOCK ondersteunt ook opleidingen om uitval
van studenten aan te pakken. Bij de Academy
of Contemporary Music and Games volgden
studenten een eigen programma waardoor de
uitvallers weer konden instromen. Studenten
die dreigden uit te vallen, volgden een hybride
programma dat zowel academisch als praktisch
was ingericht. De onderdelen waar zij niet voor
slaagden, goten we in een driedaagse bootcamp
die ze vervolgens wel haalden.”
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Wie zijn de professionals in het CLOCKteam?
“Het CLOCK-team is een internationaal team
van peer reviewers (coaches) met kennis van
diverse onderdelen van de creatieve sector, expertise in coaching en mentorschap. Het team
is divers in termen van gender, etniciteit, achtergrond, ervaring en opleidingsniveau. Vanuit
Nederland doen Maribel Coco Perez en Saskia
Kettelerij (beiden Rozet) mee, de eerste certificaathouders in Nederland. In totaal hebben we
nu een groep van zeventien CLOCK-sectorexperts wereldwijd, momenteel ook in Australië. De agenda voor inclusie, diversiteit en welbevinden is ingebed in het CLOCK-programma.
Ik noem dit radicale creativiteit en de oplossingskracht van een cross-cultureel team.”
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