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Het doel van dit document is het grote publiek, leerlingen, kunstenaars en 
belanghebbenden kennis te laten maken met het "Begeleidingsprogramma voor Roma- 
integratie van Roma d.m.v. kunst". Het is een geïntegreerd leerplan waarin 6 verschillende 
kunsttechnieken worden gepresenteerd en de uitvoering van elk ervan wordt gepland 
met gebruikmaking van een innovatief onderwijs-leermodel dat is gebaseerd op het leren 
'door middel van de schilderkunst' en het versterken van het positieve verhaal op het 
gebied van Roma-integratie.  

Het Facilitatorprogramma is opgesteld als een geconsolideerd verslag, het resultaat van 
het gezamenlijke werk dat in de IO2 van het project PAL ART is gepresenteerd en door 
het Huis van Nationale Minderheden en OECON GROUP Bulgarije wordt gecoördineerd.  
De organisaties die betrokken zijn bij de uitwerking van het opleidingsmateriaal zijn: 

 Dum Narodnostnich Mensin o.p.s., Czech Republic 
 UCLL, Belgium 
 OECON GROUP BULGARIA, Bulgaria 
 Otvorena medijska grupacija, Croatia 
 ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD, France 
 LIGHTHOUSE OF THE WORLD, Greece 

 
De eerste versie van het document wordt tijdens een online vergadering in september 
2021 aan de projectpartners voorgelegd om te worden besproken en afgewerkt. De 
partners van ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD zorgen voor de pre-print controle en 
de finalisering van het document. 

Dit document is opgesteld in het kader van het project "Boosting Positive Narrative on 
Romani Integration through Arts" met referentienummer 2020-1-CZ01-KA204-078214 en 
door de volgende auteurs: Jakub STEDRON (Huis van Nationale Minderheden) en Elena 
KOPANAROVA (OECON GROUP Bulgarije).  

 

IO 2 "Begeleidingsprogramma voor Roma-integratie d.m.v. kunst". 

"De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze publicatie houdt geen 
goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de 
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de informatie die erin is vervat". 

 



 
 
 
 

 

 

INLEIDING 
Het doel van het "Begeleidingsprogramma voor de Roma-integratie d.m.v. kunst" is het 
voorbereiden en testen van een opleidingsmethodologie die met Roma-leerlingen werkt 
en erop gericht is hen bij kunsttechnieken te gebruiken, hun professionele ontwikkeling 
te ondersteunen en hen cultureel te verbinden met hun identiteit en geschiedenis. Dit 
programma bestaat uit een opleidingsplan en materialen die nodig zijn voor de uitvoering 
van de plaatselijke PAL Kunstlabs met een duur van 40 uur en als onderdeel van de 
opleiding van professionals en leerlingen (respectievelijk IO4 en C2). De 
projectdeskundigen werkten het innovatieve opleidingsprogramma voor begeleiders uit 
voor professionals die met de Roma-gemeenschap werken om een positief verhaal te 
stimuleren d.m.v. kunstworkshops.   

De duur van het voorbereidende werk was 6 maanden, begon in maart 2021 en eindigde 
in september 2021. 

Wat houdt het begeleidingsprogramma in? 

Het begeleidingsprogramma: 

 beoogt het narratieve te stimuleren door middel van kunstworkshops en lessen; 
 bestaat uit trainingsplan en materialen; 
 is gericht op professionals en deskundigen; 
 omvat twee hoofdonderdelen: kunstlessen en uitvoeringsactiviteiten 
 wordt getest als onderdeel van IO 4 in de lokale test-trainingslessen met een duur 

van 40 uur aan een groep van 20 begunstigden (03/2022)   
 zal worden uitgeprobeerd als onderdeel van de C2 -PAL´s Internationale proef 

opleiding in Zagreb 2021-2022 
 

Het flexibele leerplan werd ontwikkeld om de mogelijkheid van individuele 
onderwijstrajecten voor alle volwassenen, ook die met een handicap, te waarborgen. Een 
dergelijk onderwijstraject omvat niet-academische en leeractiviteiten. De werklijnen voor 
de ontwikkeling van de opleidingsmodules voor lerenden waren: 

 inzicht in de Roma-gemeenschap: hun portret via een positief verhaal; 
 communiceren en omgaan met Roma-volwassenen; 
 behoeftenevaluatie en -analyse uitvoeren. 

 
Het begeleidingsprogramma voor Roma-integratie d.m.v. kunst bestaat uit twee 
hoofdonderdelen: Kunstlessen en uitvoerinsactiviteiten.  

De KUNSTLESSEN zijn richtlijnen voor trainers en lerenden over hoe specifieke 
activiteiten te ontwikkelen op basis van de specifiek toegewezen onderwerpen. De lessen 



 
 
 
 

 

 

bevatten informatie over hoe te werken aan specifieke activiteiten en kunnen direct 
gebruikt worden door lerenden en trainers. Elke kunstles heeft ongeveer 30 bladzijden 
lengte in het Engels en bevat sjablonen van oefeningen.   

De UITVOERINGSSACTIVITEITEN zijn ontwikkeld rond Roma-achtergronden en 
informatie die helpen bij het pedagogische aspect van de lessen, die studioprojecten zijn 
die bepaalde onderwerpen verkennen met hands-on, creatieve activiteiten en actieve 
discussies. Elke kunstles is verbonden met een uitvoeringsactiviteit. De 
uitvoeringsactiviteit is een leidraad voor de trainers over hoe de specifieke activiteit te 
presenteren, zoals notities over het gebruik van de lesmaterialen en oefeningen. 

Wat is een geïntegreerd curriculum? 

 Geïntegreerde lessen zijn lessen waarin aspecten of informatie van twee of meer 
vakken met betrekking tot een leerdoel worden samengebracht. 

 De activiteiten worden aangepast zodat de leerling zich kan "inpassen" in de groep 
van zijn gewone medeleerlingen, terwijl hij/zij vaardigheden leert die misschien beter 
geoefend kunnen worden in een lokaal met leeftijdsgenoten. 

 Geïntegreerde kunstlessen (AIL) verbinden kunst met andere disciplines zoals 
geschiedenis, taal, gewoonten, mode, erfgoed of andere kunstgebieden. 

 Het doel van alle geïntegreerde lessen moet zijn het leerproces en de resultaten van 
de leerlingen te versterken. 
 

Integratie van kunst met andere vakken betekent dat kunst (visuele kunsten, 
uitvoerende kunsten en literaire kunsten) een integraal onderdeel worden van het 
onderwijs-leerproces.  Het houdt ook in dat er een kunst-geïntegreerd curriculum wordt 
aangenomen, waarbij kunst de basis wordt van het leren in de klas. Kunst in het 
middelpunt van het leerplan helpt bij het verduidelijken van concepten. Een in kunst 
geïntegreerd leerplan kan middelen aanreiken om inhoud van verschillende vakken op 
een logische, leerlinggerichte en betekenisvolle manier met elkaar te verbinden.  Alle 
vakken zoals wiskunde, wetenschappen, sociale wetenschappen en talen en hun 
abstracte concepten kunnen worden gecorreleerd, verbonden, geconcretiseerd en 
effectief geleerd met kunst in het middelpunt.  Leren met deze methode wordt holistisch, 
vreugdevol en ervaringsgericht.  

Het programma dat werd gecreëerd bestaat uit  zes (6) kunst geïntegreerde 
leermodules: 

 Filmkunst (FAIL) 
 Audiovisuele kunst (AAIL) 
 Literataire kunst  (LAIL) 
 Fijne kunsten en fotografie (PHAIL) 
 Standontwerp en -bouwkunst (SBAIL) 



 
 
 
 

 

 

 Schilderkunst (PAIL) 
 

Het doel van elke AIL is kunstprofessionals te betrekken bij het proces van interactie en 
het creëren van nieuwe vaardigheden en technieken voor een specifieke groep lerenden: 
Romani Volwassenen. Het vernieuwende aspect van het huidige werk is dat in het proces 
van lesgeven en met de specifieke trainingstechnieken het belang van het ROMANIPEN 
en de Romani Code als onderdeel van de Romani geest, cultuur, wet, geschiedenis voor 
de creatie van een positief verhaal zal worden geïntroduceerd en besproken.  

De lessen bestaan uit twee reeksen leerresultaten (LO's).  Eén voor de SRG/docenten, 
die moet worden beoordeeld na afloop van de AIL-sessies, en een andere reeks LO's 
heeft betrekking op verschillende onderwerpen en 'levensvaardigheden' die kunnen 
worden bereikt door de AIL als pedagogie te gebruiken. 

De evaluatie van de opgestelde plannen voor opleidingsmodules is zowel lokaal als 
internationaal uitgevoerd. Op 23 juni 2021 werden met behulp van Microsoft Teams de 
uitgewerkte geïntegreerde leermodules gepresenteerd die deel uitmaken van het PAL 
ART-curriculum voor creativiteit en kunstonderwijs voor sociale integratie en het creëren 
van positieve eigenschappen van de Roma-cultuur en -geschiedenis. Deze werden door 
de 26 deelnemende deskundigen besproken in termen van hun verband met het 
integratieproces door middel van het kunstleerproces.   Het PAL ART-project laat zien 
hoe de ervaring van Roma met kunstgebaseerd leren in formele contexten bijdraagt tot 
de ontwikkeling van sociale en burgerschapscompetenties en cultureel bewustzijn en hen 
leert hun positieve verhaal te portretteren om hun integratie in de EU te bevorderen. Het 
evenement werd gepland en gesteund door OECON GROUP Bulgarije. 

De evaluatie op lokaal niveau werd apart geregeld door de projectpartners en had alleen 
betrekking op hun module. Deze bijeenkomsten werden in augustus en september 2021 
belegd en uitgevoerd. Hun feedback weerspiegelt de afronding van het onderdeel 
leermateriaal van de lokale PAL Art labs. 

 

 

 

 

Geïntegreerde leermodule Filmkunst (FAIL) 

Korte Omschrijving 
De geïntegreerde leermodule Filmkunst (FAIL) biedt de mogelijkheid om te leren hoe je een video of korte 
documentaire maakt, vanaf het allereerste begin tot het einde van het proces. De cursisten zullen in 



 
 
 
 

 

 

teamverband een script ontwikkelen en de productie en postproductie plannen. Ook zullen ze locaties 
bepalen en zich bezighouden met make-up, kostuums en scenografie. 
Het productiegedeelte omvat opnames op de locaties met de personen die in de documentaire 
voorkomen. Ze zullen opnames maken met professionele apparatuur met de hulp van professionals, maar 
ook met hun smartphones. De postproductie omvat het bewerken van beelden, geluid en titels in het 
Engels. Ze zullen leren hoe ze gratis programma's voor het maken van video's kunnen gebruiken, maar ze 
zullen ook deelnemen aan professionele montages als waarnemers om zo de geluids- en beeldmontage 
onder de knie te krijgen (grading, inkleuren, geluiden toevoegen). 

De benodigde tijd voor de praktische opleiding is 40 uur, waarvan 25 uur voor planning en 
theoretisch gedeelte en 16 uur voor oefeningen. De stappen in de uitvoering zijn: Pre-productie, 
Productie, Post-productie en Voorbereiding van het video script. 

Deze module is ontworpen door Otvorena Medijska Grupacija, Croatia en werd getest in Croatia in 2022.  

Doelstellingen: 
 basiskennis verstrekken over videoproductie en documentair filmmaken (termen, definities, 

processen): 
 ontwikkelen van een script voor een korte video over de Roma-cultuur en -ervaringen: 
 alle onderdelen van de preproductie uitvoeren en de nodige vaardigheden verwerven: 
 opnemen van de video op semi-professionele wijze en op amateuristische wijze: 
 de video bewerken (geluid, beeld, speciale effecten): 
 het uploaden van de video op sociale netwerken: 
 de deelnemers aanmoedigen om na afloop van het PAL Art Lab door te gaan met het maken van 

video's: 

Doelgroep 
De doelgroep van FAIL zijn mensen die willen leren film maken, toekomstige of huidige kunstenaars met 
een Roma-achtergrond en -invloed. De trainers die aan de module zullen werken zijn professionals die 
betrokken zijn bij de kunstsector of daaraan verwant zijn.  

 

     Geïntegreerde leermodule Audiovisuele kunst(AAIL) 

Korte omschrijving 
Deze kunstles gaat over hoe je een grafisch ontwerp ontwikkelt. "Een ontwerper is in dat opzicht 
vergelijkbaar met een ingenieur en moet niet alleen oog hebben voor kleur en stijl, maar moet zich ook 

Kunstlesplan: 
 
 

Uitvoeringsactiviteit: 
 
 



 
 
 
 

 

 

houden aan zeer ingewikkelde functionele details die aan de doelstellingen van het project zullen 
beantwoorden. Het woord "ontwerp" leent zich voor een hint dat iemand of iets dit "ding" zorgvuldig heeft 
gemaakt en dat er veel planning en denkwerk is uitgevoerd om het beeldmateriaal of de materialen die 
voor het project worden gebruikt te produceren." Vervolgens gaan we als een grafisch ontwerper een 
mooie collage uitwerken. Hiervoor gebruiken we de grafische tool Canva. Daarna gaan we met een 
voicerecorder aan de slag om de verschillende elementen van de collage uit te leggen. Wat is er te zien 
en waarom laten we deze foto's en beelden zien. Er is ruimte om bepaalde anekdotes toe te voegen of om 
de muziek te laten horen die bij de cultuur hoort. Uiteindelijk brengen we alles samen in een OpenShot 
montage. Dit videobewerkingsprogramma stelt ons in staat de collage stap voor stap te tonen met de 
bijbehorende montage/audio/muziek. 
De noodzakelijke tijd voor de praktische opleiding is 40 uur verdeeld over 3 belangrijke theoretische 
onderwerpen en talrijke oefeningen.  

Deze module is ontwikkeld door UCLL, Belgium en werd getest in België in 2022. 
Doelstellingen 
- Maak je eigen collage om de Roma-cultuur te laten zien. 
- Deelnemers en trainers gaan een dialoog aan rond dit thema 
- Een dialoog stimuleren om meer transparantie en bewustzijn rond de Roma-cultuur te creëren. 
- Steun en verbinding vinden door de uitwisseling van ideeën en persoonlijke storytelling 
- Een inleiding tot het gratis online grafisch programma Canva (www.canva.com) 
- Een grafische collage over de Roma-cultuur maken op Canva 
- Een inleiding tot het gratis audioprogramma Audacity (www.audacity.org) 
- Tips en trucs voor geluidsopnames en -bewerking 
- Een inleiding tot het gratis videobewerkingsprogramma Open Shot (www.openshot.org) 
- Een animatiefilmpje maken van de eerder gemaakte collage in Open Shot 

Doelgroep 
De doelgroep van AAIL zijn mensen die audiovisuele kunst willen leren maken, toekomstige of huidige 
kunstenaars met een Roma-achtergrond en -invloed. De trainers die aan de module zullen werken zijn 
professionals die betrokken zijn bij de kunstsector of daaraan verwant zijn. 

 

Geïntegreerde leermodule literaire kunst (LAIL) 

Korte omschrijving 

Kunstlesplan: 
 
 
 
 

Uitvoeringsactiviteit: 
 



 
 
 
 

 

 

De module die we hebben gecreëerd (LAIL) heeft als doel professionele schrijvers te betrekken in het 
proces van interactie en het creëren van nieuwe vaardigheden en technieken voor een specifieke groep 
van leerlingen: Roma-volwassenen. Het vernieuwende aspect van het huidige werk is dat in het proces 
van lesgeven en met de specifieke trainingstechnieken het belang van de Romanipen1 en de Romani code 
als onderdeel van de Romani geest, cultuur, wet, geschiedenis voor de creatie van een positief verhaal zal 
worden geïntroduceerd en besproken. 
De benodigde tijd voor de praktische opleiding is 40 uur in 3 hoofdonderdelen: Werken met 
menselijke creativiteit en verbeelding, Inleiding tot de Romaliteratuur en beheersing van het 
creatieve schrijfproces. 
Deze modules is ontwikkeld door Dum Narodnostnich Mensin o.p.s. en werd getest in Tsjechië in 2022. 
 

Doelstellingen 
De doelstellingen van de huidige PAL ART-lessen zijn het gebruik van creatief denken om een positief 
verhaal van Roma-kunstenaars, -jongeren en -schrijvers te bevorderen door gebruik te maken  van de 
Roma-literatuur en -cultuur. 
De module geïntegreerde literatuurkunst leren (LAIL) is gericht op het ontwikkelen van het potentieel van 
leerlingen op een holistische, evenwichtige en geïntegreerde manier die de intellectuele, spirituele, 
emotionele en fysieke aspecten omvat, om zo een evenwichtig en harmonieus mens met hoge sociale 
normen te creëren. 
Deze module is gericht op de ontwikkeling van: 

 Begrip van "Literatuurkunst" als pedagogisch instrument en van het effect ervan op het holistische 
leren en de ontwikkeling van elke leerling. 

 Vertrouwdheid met creatief denken (verschillende technieken) als medium voor het verkennen van 
de creatieve expressie van de leerling. 

 Vaardigheid in het plannen en organiseren van op de leeftijd afgestemde kunstervaringen om het 
leren van verschillende onderwerpen aantrekkelijk te maken. 

 Inzicht in de Roma-gemeenschap: hun portret door middel van een positief verhaal. 
 Communiceren en omgaan met Roma-volwassenen. 
 Kennismaking met de belangrijke invloed van de Romaliteratuur en -cultuur op de Europese cultuur. 
  

Doelgroep  
De doelgroep van LAIL zijn mensen die literatuur willen leren schrijven, toekomstige of huidige schrijvers 
met een Roma-achtergrond en -invloed. De trainers die aan de module zullen werken zijn professionals 
die betrokken zijn bij de literatuursector of daaraan verwant zijn. Ook professionals die de integratie van 
Roma in de EU ondersteunen (bv. maatschappelijk werkers, leraren beroepsonderwijs en -opleiding, 
hulpverleners, vrijwilligers). 
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Geïntegreerde leermodule fijne kunsten en fotografie 
(PHAIL) 

Korte omschrijving 
Via elke kunstvorm kunnen we onze kennis op een gemakkelijkere en leukere manier verrijken. Het is zelfs 
creatiever voor ons om zelf met kunst om te gaan. Om te kunnen beslissen, moeten we echter een aantal 
prikkels hebben. 
Wat de kunst van het fotograferen betreft, zijn de prikkels die we krijgen talrijk en dagelijks. De meeste 
mensen nemen elke dag veel foto's met hun mobiele telefoo. De sociale media worden elke dag overspoeld 
met dergelijke beelden. Maar sommige trekken meer aandacht dan andere. 
Activiteit: een foto op het internet vinden die indruk op hen heeft gemaakt. (We geven motivatie en prikkels) 
De volgende stap is het maken van hun eigen foto's. 

1. Of om een sprookje te vertellen- men hoeft dus niet te kunnen lezen om het sprookje te leren. 
2. Of een verhaal dat ze met de rest van de wereld willen delen (iets wat hen trots maakte of indruk 

op hen maakte of verdrietig maakte, enzovoort). 
3. Of een historische gebeurtenis, die ze graag meer bekendheid willen geven, zodat de hele wereld 

ervan weet. 
4. Of om een dag uit hun dagelijks leven te beschrijven, om de moeilijkheden/gemakken van hun leven 

te laten zien, evenals hun gewoonten en gebruiken. 
5. Of om een probleem te beschrijven dat hen bezighoudt, om zo andere mensen te mobiliseren om 

het op te lossen. 
De noodzakelijke tijd voor de praktische opleiding is 40 uur, verdeeld over 20 cursussen die elk 2 
uur duren. 

 Deze module werd ontwikkeld door Longhouse of the World en werd getest in Griekenland in 2022. 

Doelstellingen 
We leven in het tijdperk van het beeld; de sociale media overspoelen ons elke dag met beelden en hebben 
een grote invloed op ons dagelijks leven. Het is dus belangrijk voor ieder van ons die een verhaal of een 
probleem of wat dan ook wil delen, om dat op de best mogelijke manier te doen. Dus, hoe sterker het beeld 
dat we met anderen delen, hoe intenser de interactie is die we hebben met onze medemensen en bijgevolg 
met de maatschappij. 
Het doel van de fotografiecursussen is dat de deelnemers in contact komen met de kunst van het 
fotograferen, zodat ze het op de best mogelijke manier kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld om een sprookje te maken met foto's of om hun dagelijks leven te presenteren of om een 
probleem van hun buurt of de maatschappij in het algemeen te belichten of om enkele historische 
gebeurtenissen te presenteren. 

Doelgroep 
De doelgroep van PHAIL zijn mensen die zich willen bekwamen in fotografie en beeldende kunst, 
toekomstige of huidige kunstenaars met een Roma-achtergrond en -invloed. De trainers die aan de module 
zullen werken zijn professionals die betrokken zijn bij de kunstsector of daarmee verband houden. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 Geïntegreerde leermodule standontwerp en bouwkunst 
(SBAIL) 

Korte omschrijving 
De "Standontwerp en bouwkunst" wordt een leerscenario voor leerlingen om een proces van 
zelfontdekking, zelfreflectie en projectie uit te voeren dat toelaat de communicatie en hun persoonlijke 
identiteit in een sociale context te versterken onder het kader van kunst als een instrument voor 
herwaardering. 
Hun gedachten hierover te kennen en ze te betrekken in de strategische beslissingen, is een goede 
gelegenheid om een proces van democratisering van de conceptie van de workshop te starten (Dit wordt 
geïdentificeerd als "De workshop bepalen" in de algemene methodologie van "Standontwerp en 
bouwkunst"). De verwachte resultaten van "Standontwerp & bouwkunst" zijn: 

 het door de leerlingen ontwikkelde vermogen om zichzelf te ontdekken; 
 de durf die wordt verkregen door het vastleggen van belangrijke momenten uit hun leven waardoor 

hun creaties in beeld worden gebracht; 
 het vermogen om artistieke technieken te verwerven en te gebruiken; 
 de besluitvorming die tijdens de ontwikkeling van activiteiten tot uiting komt; 
 de zekerheid die wordt verkregen door hun werken in het openbaar en in verschillende settings 

tentoon te stellen. 
 

De noodzakelijke tijd voor de praktische opleiding is 40 uur, verdeeld over 4 delen en hun 6 
specifieke stappen. 

 Deze module werd ontwikkeld door ARCHITECTURE FREDERIC LEBARD en werd getest in 2022. 

Doelstellingen 
Voor de aanpak van deze workshop is de algemene doelstelling: door middel van de kunsten de 
persoonlijke identiteit versterken van leerlingen, die op verschillende manieren zijn gediscrimineerd of 
uitgesloten. Deze workshopsuggestie versterkt met name de persoonlijke identiteit door: 
 

1. het geven van een geheel nieuwe kijk op het analyseren van de identiteit van een leerling (door een 
artistieke benadering); 

Kunstlesplan: 
 
 
 

Uitvoeringsactiviteit: 



 
 
 
 

 

 

2. het uitnodigen van leerlingen de sociale omstandigheden van hun leven te analyseren in vergelijking 
met anderen om het "collectieve geloof" door een kunstwerk te vinden; 

3. het bieden van mogelijkheden tot besluitvorming tijdens de ontwikkeling van activiteiten; 
4. het uitbreiden met de ontwikkeling van kunstcompetenties die door Pal Art benadering zijn 

vastgesteld; 
In die zin helpt deze workshop de leerlingen bij het analyseren van de gevoeligheid voor persoonlijke 
identiteit en kunstvaardigheid door de verkenning van zichzelf en de context, die zal uitmonden in een 
esthetische waardering (hantering van techniek) en (productie van werken) door communicatie. Zo wordt 
een relatie gelegd tussen kunst en identiteit. 

Doelgroep 
De doelgroep van SBAIL zijn mensen die “Standontwerp en bouwkunst” willen leren maken, toekomstige 
of huidige kunstenaars met een Roma-achtergrond en -invloed. De trainers die aan de module werken zijn 
professionals die betrokken zijn bij de kunstsector of daaraan verwant zijn. 

 

 

       Geïntegreerde leermodule schilderkunst (PAIL) 

Korte omschrijving 
PAIL is een onderwijs-leermodel dat gebaseerd is op leren "door de schilderkunst" en "met het schilderij". 
Het is een proces waarbij kunst het medium van het onderwijs-leren wordt, een sleutel tot het begrijpen 
van concepten binnen elk vak van het leerplan. Dit resoneert met de benadering van ervaringsleren. PAIL 
zal de leerlingen vertrouwd maken met de basistechnieken van het schilderen met olieverf en acryl, maar 
zal hen ook leren hoe ze een verband kunnen leggen tussen hun identiteit en hun culturele en etnische 
achtergrond.  
De benodigde tijd voor de praktische opleiding is 40 uur, verdeeld over 22 lessen en 3 oefeningen.  

Deze module werd ontwikkeld door OECON GRPOUP Bulgaria  en werd getest in Bulgarije in 2022. 
Doelstellingen 
De doelstellingen van de huidige PAL ART-lessen zijn het gebruik van olie- en acrylschildertechnieken om 
een positief beeld van Roma-kunstenaars, -jongeren en -schilders te bevorderen. De les is erop gericht 
om kennis over schildertechnieken te creëren voor beginners en hen te leren hoe ze de schilderijen 
kunnen gebruiken om hun gevoelens uit te drukken, hun geschiedenis en rijke culturele achtergrond te 
promoten en zo de positieve beelden die verbonden zijn met de Roma-gemeenschap te versterken. Het is 
de bedoeling de artistieke zelfbeschikking te vieren van een volk dat nooit een eigen land heeft gehad, dat 
met discriminatie en voortdurende intolerantie te maken heeft gehad. 

Kunstlesplan: 
 
 

 

Uitvoeringsactiviteit: 
 



 
 
 
 

 

 

Deze module is gericht op de ontwikkeling van: 
 het begrip "schilderkunst" als pedagogisch instrument en van het effect ervan op het holistische 

leren en de holistische ontwikkeling van elke leerling; 
 bekendheid met schilderkunstige ervaringen (verschillende technieken) als medium om de 

creatieve expressie van de leerling te verkennen; 
 vaardigheid in het plannen en organiseren van op de leeftijd afgestemde kunstervaringen om het 

leren van verschillende vakken aantrekkelijk te maken; 
 inzicht in de Roma-gemeenschap: hun portret aan de hand van een positief verhaal; 
 communiceren en omgaan met Roma-volwassenen; 
 invoering van de belangrijke invloed van de Roma-tradities en -cultuur op de Europese cultuur. 

Doelgroep 
De doelgroep van PAIL zijn mensen die olie- en acrylverftechnieken willen leren, toekomstige of huidige 
kunstenaars met een Roma-achtergrond en -invloed. De trainers die aan de module zullen werken zijn 
professionals die betrokken zijn bij de kunstsector of daarmee verband houden. Ook beroepsmensen die 
de integratie van Roma in de EU ondersteunen (bv. maatschappelijk werkers, leraren beroepsonderwijs 
en -opleiding, bijstand, vrijwilligers). 
 

 

Platform                                                                             MOOC  

Korte omschrijving 
Het "Opleidingsprogramma voor begeleiders, die werken aan de Roma-integratie door kunst" zal ook 
online beschikbaar zijn via een Massive Open Online Course (MOOC). De zes modules van de MOOC zijn 
dezelfde als de zes geïntegreerde leermodules van dit opleidingsprogramma”, namelijk de kunst 
geïntegreerde leermodules: 

 Filmkunst (FAIL) 
 Audiovisuele kunst (AAIL) 
 Literataire kunst  (LAIL) 
 Fijne kunsten en fotografie (PHAIL) 
 Standontwerp en -bouwkunst (SBAIL) 
 Schilderkunst (PAIL) 

 

Kunstlesplan: 
 
 
 
 

Uitvoeringsactiviteit: 
 



 
 
 
 

 

 

 
U kunt deze modules vinden door naar de website te surfen “ https://pal-art.eu/ ” en klik op het menu-
item "Opleiding van cursisten". De zes modules worden in een rooster weergegeven. U selecteert de 
module die u wilt volgen. 

De MOOC werd ontwikkeld door UCLL met bijdragen van de PAL Art partners.  

Schrijf je in 
 
Wanneer u een module hebt geselecteerd, komt u op de 
modulepagina.  
Als u (nog) niet bent ingeschreven voor de module, krijgt u 
meer informatie over de module door het volgende te lezen: 
de beschrijving van de module, de doelstellingen van de 
module en de doelgroep van de module. Bovendien kunt u 
de kunstles en de uitvoeringsactiviteit, die bij deze module 
horen in pdf-formaat downloaden door op de betreffende 
knoppen te klikken.  

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u zich inschrijft voor de module (in de balk onder de 
banner), krijgt u ook toegang tot de inhoud van de module 
(d.w.z. de lessen). De module is onderverdeeld in verschillende 
lessen en de leerling leert door het chronologische pad van de 
module te volgen.  
 

Elke les bevat de basisinformatie over de les (duur en doel), een korte beschrijving van 
de les en een video-tutorial. 



 
 
 
 

 

 

 

 

Besluit 
Bijna twee decennia na de goedkeuring van de richtlijn rassengelijkheid en bijna een 
decennium na het kaderbesluit over racisme en vreemdelingenhaat wordt de Roma-
gemeenschap in de EU nog steeds op grote schaal gediscrimineerd. In het algemeen 
beschouwt de EU de Roma-gemeenschap als een buitenstaander. Daarom beoogt het 
"Opleidingsprogramma voor begeleiders, die werken aan de Roma-integratie door kunst" 
met deze 6 lessen en hun respectievelijke documenten een capaciteitsopbouwende 
opleiding en leerervaring op de werkvloer te bieden aan trainers en opvoeders om de 
Roma vaardigheden en kansen te bieden om hun integratie tot uitdrukking te brengen en 
te creëren door middel van kunst.  

De 6 lessen zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van de culturele inclusieve benadering 
die gekenmerkt wordt door: 1) een persoonlijk en direct contact tussen begeleiders, 
kunstenaars, maatschappelijk werkers en deelnemers; 2) een vorm van culturele 
expressie: workshops, creaties in groepen, rondleidingen, animaties en groepsdiscussies; 
3) een basis van diversiteit van het publiek, kennis en vaardigheden die zullen helpen bij 
de ondersteuning van verschillende sociale groepen op basis van hun specifieke 
kenmerken -zoals sociaal-demografische kenmerken en beperkingen, levensstijl, traditie, 
enzovoort-; en 4) een vernieuwende vorm van culturele participatie -zoals het ontwikkelen 



 
 
 
 

 

 

van partnerschappen- om de vormen van culturele uitwisseling en overdracht te 
vernieuwen. 

Het opbouwen van creatief vermogen en cultureel bewustzijn voor de 21e eeuw is zowel 
een moeilijke als een kritieke taak, maar wel één die niet kan worden ontlopen.  Alle 
krachten van de samenleving moeten worden ingeschakeld in de poging om ervoor te 
zorgen dat de nieuwe generaties van deze eeuw de kennis en vaardigheden verwerven 
en, misschien nog belangrijker, de waarden en attitudes, de ethische beginselen en de 
morele richtingen om verantwoordelijke burgers van de wereld te worden en garant te 
staan voor een duurzame en inclusieve toekomst.  Een kunstinclusieve aanpak is 
essentieel om de Roma positieve gewoonten aan te leren voor hun integratieproces, 
gebaseerd op het principe dat kwaliteitsonderwijs moet passen bij de leerling in plaats 
van te eisen dat ze in een bestaand systeem passen. Het project wil de deelname van de 
Roma als de sleutel tot hun integratie zien door middel van positieve kunstverhalen.  

Er is nog steeds een zekere terughoudendheid ten aanzien van de ondersteuning van 
projecten in dit kader, niet alleen van overheidsinstanties maar ook van 
beroepsbeoefenaren, aangezien cultuur nog steeds wordt gedegradeerd tot een 
ondergeschikt aspect wanneer het gaat om de pedagogische ondersteuning van 
risicogroepen. Zo is een integratieproject door middel van cultuur en kunst nog steeds in 
meerderheid duidelijk gecreëerd door een professional die op zoek is naar experimenten 
in een verkennende poging om "vernieuwende" middelen te ontwikkelen in de 
beroepspraktijk. Bijgevolg is deze methodologie opgesteld voor die beroepsbeoefenaars 
die op zoek zijn naar de pertinentie van het gebruik van kunst met risicogroepen als een 
middel voor sociale transformatie en empowerment van de begunstigden. 

 


