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Inleiding 
 
Welkom bij deze samenwerking tussen het departement Onderwijs & Training en het 
Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool Antwerpen. Deze studiegids is je eerste 
referentiepunt gedurende de opleiding en bevat alle informatie die je nodig hebt tijdens het 
postgraduaat Mantle of the Expert (MoE). Hij heeft betrekking op de verschillende 
opleidingsonderdelen, inclusief de MoE-trainingsessies en cursusinhouden, bevat een 
opleidingskalender en gaat dieper in op de uit te voeren opdrachten. Daarnaast zorgen de 
websites van Mantle of the Expert (.be en .com) voor bijkomende (didactische) materialen, 
video’s, artikels en onderzoeksbronnen. 
 
Een verdiepende studie in de methodiek is belangrijk en zal je ondersteunen MoE op gepaste 
en doeltreffende wijze te kunnen inzetten in je onderwijsleerpraktijk of in je 
kunsteducatieve praktijk. Enerzijds willen we je vertrouwd maken met de theoretische en 
(artistiek-)pedagogische aspecten van de benadering, anderzijds leggen we in dit 
postgraduaat veel nadruk op de praktijk, het lezen en het reflectief leren. 
 
Er zijn geen quick-fixes of short-cuts om de aanpak onder de knie te krijgen. Het kost tijd en 
toewijding om het scala aan complexe elementen te begrijpen én de bereidheid om risico's 
te nemen en nu en dan bestand te zijn tegen hindernissen of tegenvallers. De verschillende 
fases van de opleiding zullen ongetwijfeld een groot engagement vergen, maar je staat er 
niet alleen voor. Volgens trainers Luke Abbott en Tim Taylor – dé ambassadeurs van Mantle 
of the Expert in het Verenigd Koninkrijk – is het succes om MoE duurzaam te kunnen 
inzetten in je les- of kunsteducatieve praktijk afhankelijk van zes onderling samenhangende 
factoren:  

1. de steun van je leidinggevende op school, in de academie of bij de kunsteducatieve 
organisatie;  

2. regelmatige en langdurige oefening in je klas of kunsteducatieve praktijk;  
3. de bereidheid om te reflecteren, te evalueren en je praktijk bij te sturen naar 

aanleiding van je ervaringen;  
4. regelmatige en blijvende ondersteuning;  
5. hoogwaardige training en de mogelijkheid om de aanpak te observeren;  
6. de bereidheid om te worden geobserveerd en om ondersteunende feedback te 

aanvaarden. 
 
Hoewel het leerproces Mantle of the Expert niet eenvoudig is of snel af te handelen, zijn we 
ervan overtuigd dat je het spannend, intellectueel stimulerend en professioneel lonend zult 
vinden. 
 
Het opleidingsprogramma van het postgraduaat en deze studiegids zijn gebaseerd op het NEU Mantle of the 
Expert Programme zoals dat in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld werd door Tim Taylor (Quality Mark Trainer) 
en Luke Abbott (National Director Mantle of the Expert). Het werd met hun goedkeuring aangepast aan de 
Vlaamse onderwijscontext en uitgebreid met kunsteducatieve inzichten ontwikkeld door Bob Selderslaghs 
tijdens zijn doctoraatsonderzoek aan het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit van Antwerpen.  
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Wat is Mantle of the Expert? 
 

Mantle of the Expert is een onderwijsmethode die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 
werd uitgevonden door dramadocente en academica Dorothy Heathcote tijdens haar werk 
aan de Universiteit van Newcastle upon Tyne in het Verenigd Koninkrijk. Het is een vorm van 
procesdrama waarbij de leraar samen met de leerlingen een imaginaire wereld creëert 
waarin zij gecast worden als een team van experts dat op vraag van een fictieve klant een 
opdracht uitvoert. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een team van dierenredders worden dat – op 
vraag van een ontredderde burgemeester – uit de dierentuin ontsnapte wilde dieren moet 
lokaliseren, vangen en veilig terugbrengen naar het dierenpark. Of ze trekken de figuurlijke 
mantel van een detectiveteam aan dat een mysterieus huis onderzoekt in opdracht van zijn 
nieuwe eigenaar en dat enkele vreemde ontdekkingen doet. Of ze worden 
scheepsarcheologen, door een museum aangezocht om artefacten van opvarenden van de 
Titanic op te duiken voor een bijzondere tentoonstelling. Tijdens hun verbeeldend spel 
kunnen de leraar en de leerlingen de fictieve actie telkens stoppen om te reflecteren of om 
nodige kennis en vaardigheden aan te leren, om de actie daarna weer op te starten en hun 
imaginaire verhaal voort te zetten.  

In ettelijke basisscholen in het Verenigd Koninkrijk gebruiken leraren deze methode 
succesvol om het curriculum aan te leren: dat krijgt daarmee een doel en wordt zinvol. In de 
fictie (zoals in de Titanic-context) moeten de leerlingen bijvoorbeeld een rapport met een 
stand van zaken aan het museum kunnen afleveren, of ze moeten het scheepswrak kunnen 
lokaliseren. Als detectiveteam moeten ze wellicht onderzoekswerk op de computer kunnen 
verrichten of kennis vergaren over historische objecten die ze in het huis hebben gevonden. 
Als dierenredders tenslotte weten ze maar beter wat dieren nodig hebben op het vlak van 
voeding, behuizing of verzorging en zullen ze soms ethische beslissingen moeten nemen. 
Wanneer ze uit de fictie stappen (en dus weer in de echte wereld van het klaslokaal 
terechtkomen) leren ze de competenties – de kennis, vaardigheden en attitudes – die ze in 
de fictie nodig hebben om hun verhaal te kunnen vervolgen. Het zal je niet verbazen dat 
leerlingen door deze benadering van leren en onderwijzen sterk betrokken raken en bereid 
zijn om zich te engageren en om te investeren in hun leerproces.  

Mantle of the Expert kan echter ook ingezet worden binnen het kunstonderwijs en de 
kunsteducatie. Door de specfieke strategieën en dramatische technieken die de leraar 
gebruikt – om leerlingen de fictie binnen te loodsen, om samen met hen de imaginaire 
context op te bouwen, om hen de ‘mantel van een expert’ te laten aantrekken en om geloof 
en betrokkenheid te genereren – ontwikkelt Mantle of the Expert enerzijds indirect 
verschillende artistieke competenties. Anderzijds kun je met Mantle of the Expert ook op 
een directe manier artistieke competenties benaderen. De basismethode blijft dezelfde, 
maar een focus op specifieke elementen kunnen een bijkomende meerwaarde betekenen 
voor het proces en product in een artistieke setting. Op die manier kan Mantle of the Expert 
dus ook ingezet worden in functie van een artistiek curriculum.  
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Doelstellingen 
 
De doelstellingen van het postgraduaat zijn: 
 

- Het ontwikkelen van je praktijk als deskundig leraar of teaching artist in het gebruik 
van drama als (artistiek) leermiddel, van Mantle of the Expert en van onderzoekend 
leren. 

- Het ontwikkelen van je didactische vaardigheden tot het niveau van expert in het 
gebruik van vragen stellen, mediërend leren, gedragsmanagement, collaboratief 
leren en co-constructie van contexten. 

- Het ontwikkelen van je planningsvaardigheden om samenhangende en boeiende 
leercontexten te creëren die je kunt inzetten om zinvolle, uitdagende en doelgerichte 
leeractiviteiten te genereren. 

- Het ontwikkelen van je inschattings-/beoordelingsvermogen van leervaardigheden, 
waarbij je erkent hoe je de suggesties van kinderen kunt gebruiken, voortbouwt op 
hun ontwikkelende kennis en hun begrip consolideert. 

- Je begrip van een reeks onderwijsmethoden ontwikkelen, in het bijzonder het 
gebruik van inductief onderwijs dat leerlingen aan- en betrekt, dat voortbouwt op 
hun interesse en dat mogelijkheden schept voor een diepgaand engagement. 

- Het ontwikkelen van je kennis van de methode, in het bijzonder het werk van 
Dorothy Heathcote. 

- Het ontwikkelen van je vaardigheden als een reflectieve beoefenaar die in staat is tot 
kritische zelfevaluatie en onafhankelijk denken en die de nodige flexibiliteit verwerft 
die nodig is om te reageren op het scala aan uitdagingen van Mantle of the Expert. 

- Het ontwikkelen van je kennis van technieken in drama en theater en het verwerven 
van de vaardigheden om deze te plannen en in te zetten in je les- of kunsteducatieve 
praktijk. 

- Mantle of the Expert in je les- of kunsteducatieve praktijk stimuleren en je de kennis 
en vaardigheden aanreiken die je nodig hebt om het werk uit te leggen aan anderen 
en om collega’s die het willen opnemen te ondersteunen. 
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Cursusoverzicht - Mantle of the Expert: pedagogie en praktijk 
 
Dit programma voor professionele ontwikkeling richt zich op het brede scala aan kennis, 
vaardigheden en inzichten dat nodig is om een gevorderde gebruiker van de Mantle of the 
Expert-benadering te worden. Het gaat om het ontwikkelen van je didactische vaardigheden 
en je repertoire aan dramatechnieken, zoals het gebruik van verschillende 'stemmen' – naast 
de ‘lerarenstem’ – die gebruikt kunnen worden om op subtiele en gesofisticeerde wijze les 
te kunnen geven. Je taalgebruik – met name het stellen van vragen – staat daarbij centraal.  
 
Daarnaast leer je hoe spel, drama en denken met elkaar verbonden zijn en hoe je een breed 
scala aan dramatische strategieën kunt inzetten om in de klas tot creatieve en make-believe-
contexten te komen. De theoretische en praktische basis van Mantle of the Expert wordt 
onderzocht, evenals het begrip van drama en de toepassing ervan in het onderwijs. Verder 
zul je inzichten en bredere kennis verwerven door middel van geselecteerde literatuur, 
individuele coaching en de mogelijkheid om (ervaren) beoefenaars te observeren. 
Tijdens de trainingssessies leer je hoe je gebruik kunt maken van een ‘rol’, hoe je 
verschillende vormen van representatie kunt inzetten, hoe je boeiende en uitdagende 
leeractiviteiten kunt plannen, hoe je zinvolle leercontexten kunt co-creëren, hoe je de 
interesse van je leerlingen kunt wekken met behulp van verhalen, symbolen, rollenspel en 
beelden en hoe je engagement en betrokkenheid kunt opbouwen.  
  
Er zullen intervisies zijn over onderwerpen als het betrekken van moeilijk te bereiken 
leerlingen, differentiatie, het gebruik van ‘steigers’, macht en autoriteit, en methoden om de 
persoonlijke, intellectuele en morele groei van je klas te ondersteunen.  
Tot slot zal je het inzetten van vraagtechnieken en het gebruik van ‘tekens’ onderzoeken en 
geïntroduceerd worden in de semiotiek. 
 
In de loop van de opleiding zul je je ontwikkelen van een beginnende beoefenaar tot iemand 
die gevorderd is in het gebruik van de methode. De sleutel tot deze ontwikkeling is je werk in 
de klas, het plannen, oefenen en reflecteren op je gebruik van Mantle of the Expert. Om je in 
dit proces te ondersteunen heb je een persoonlijke mentor met wie je gedurende de hele 
cursus (online) contact hebt om je ontwikkeling te bespreken, vragen te stellen en feedback 
te krijgen. 
 
 
Op het einde van de opleiding krijg je – onder voorbehoud van goedkeuring door Luke Abbott (National 
Director Mantle of the Expert) – het internationaal erkende Quality Mark Advocate toegekend. Dat betekent 
dat je een leerkracht bent met een diepgaande kennis van Mantle of the Expert met een ‘voort-durend’ 
enthousiasme om de aanpak in je eigen klas te gebruiken en te ontwikkelen. We hopen dat je je vervolgens 
verder zal inzetten om de aanpak te delen met collega’s en hen zal ondersteunen in hun ontwikkeling van de 
aanpak. Wil je het Quality Mark (Advanced) Practitioner of zelfs dat van Trainer behalen? Dan kun je daarvoor 
appliceren via Mantleoftheexpert.com.  
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Opleidingsonderdelen 
 
Het postgraduaat MoE bestaat uit 30 studiepunten en neemt één academiejaar in beslag, 
beginnend met de eerste trainingsessie in september en eindigend met een slotbijeenkomst 
in juni. Het gaat om een combinatie van trainingsessies, observatielessen, inservice training, 
coaching, online ondersteuning, een demonstratieles en feedback.  
 
De cursus bestaat uit vijf elkaar ondersteunende opleidingsonderdelen: 
 

 
 

* Verbeeldend Onderzoek in het leerplichtonderwijs (voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor lager 
onderwijs, secundair onderwijs of gelijkwaardig) en Verbeeldend Onderzoek in kunsteducatieve settings (voor studenten 

met een diploma van de educatieve bachelor of master in de kunsten of gelijkwaardig). 
 
 
Opleidingsonderdeel 1: Verbeeldend Onderzoek 
In de loop van het academiejaar zal je zes dagworkshops of trainingssessies volgen op 
zaterdag (= 30 contacturen in totaal). Het doel is om je gebruik van Mantle of the Expert en 
de bijbehorende elementen van onderzoek en drama te ontwikkelen. Voor studenten met 
een diploma van de educatieve bachelor lager onderwijs en secundair onderwijs komt daar 
een focus op drama als (artistiek) leermiddel bij, voor educatieve bachelors en masters in de 
kunsten een focus op het proces en het product in kunsteducatieve settings. De 
leerinhouden zijn het resultaat van uitvoerig (inter)nationaal onderzoek en ontwikkeling – 
zoals ART4DEM en MoE 2.0 – en zullen een centrale rol spelen in jouw begrip van de aanpak. 
Ze worden aangebracht in de vorm van workshops waar je Mantle of the Expert zult ervaren, 
zowel 'van binnenuit' – als deelnemers die zien hoe het voor leerlingen is – als 'van buitenaf' 
– als waarnemers die analyseren hoe het werkt. 

Verbeeldend 
Onderzoek*

(9 stp)

observatie & 
intervisie

(6 stp)

inservice 
training 
(9 stp)

afstudeer-
opdracht

(3 stp)

literatuur-
studie
(3 stp)
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Opleidingsonderdeel 2: Literatuurstudie 
Gedurende het academiejaar word je gestimuleerd om te lezen over en rond het onderwerp 
Mantle of the Expert. Deze lezing ondersteunt je begrip en helpt je bij je professionele 
ontwikkeling. Ondermeer de Handleiding voor beginners1 en Het ABC van Mantle of the 
Expert2 zijn verplichte vakliteratuur. Maar ook daarnaast zijn er artikels of andere publicaties 
die behoren tot de verplichte en aanbevolen literatuur die je dient te verwerken in 
onderstaande reflectieopdrachten. Na inschrijving ontvangt elke student een leeslijst met 
hyperlinks en makkelijk te verkrijgen publicaties.  
 
Er zijn vier reflectieopdrachten in de loop van het academiejaar. Hoewel de opdrachten 
algemene rubrieken en richtlijnen hebben, streven we ernaar je zoveel mogelijk vrijheid en 
verantwoordelijkheid te geven om elke opdracht naar eigen keuze en op een voor jou en je 
eigen professionele ontwikkeling meest nuttige manier vorm te geven en te interpreteren. 
 

WANNEER? ONDERZOEK VORM DOEL 
15 november Wat kom ik te weten 

over Mantle of the 
Expert? 

Flexibel: bv. een 
artikel, een brief, een 
korte film, een 
slideshow… 

Om na te denken over 
de belangrijkste 
elementen van MoE; 
om te reflecteren over 
hoe de aanpak in jouw 
klaslokaal werkt en de 
voordelen ervan voor 
je leerlingen. 

15 januari Hoe kan ik een MoE-
context voor mijn klas 
plannen en 
onderwijzen? 

Het planningsmodel 
uit ‘Een handleiding 
voor beginners’ 

Het plannen en 
onderwijzen van een 
MoE-context, het 
kijken naar de 
elementen van de 
planning, het maken 
van verbindingen over 
het hele curriculum, 
en het creëren van 
mogelijkheden om te 
leren. 

15 maart Hoe heb ik mijn 
gebruik van MoE en 
mijn vaardigheden als 
leraar ontwikkeld? 

Flexibel: bv. een 
artikel, een brief, een 
korte film, een 
slideshow… 

Om stil te staan en te 
reflecteren op de 
cursus tot op dit punt, 
om te kijken naar je 
eigen professionele 
ontwikkeling, en om 
na te denken over 

 
1 Selderslaghs, B., Taylor, T. (2018) Mantle of the Expert. Een handleiding voor beginners. Drama als leermiddel 
in het lager onderwijs. Antwerpen: Garant. 
2 Selderslaghs, B. (2020) Het ABC van Mantle of the Expert. Inspiratiegids voor elke dramadocent. Vilvoorde: 
Uitgeverij Boeklyn. 
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volgende stappen en 
doelen. 

15 mei Hoe kan ik het werk 
dat ik heb gedaan aan 
anderen overbrengen? 

Flexibel: bv. een korte 
film, een slideshow, 
een PowerPoint-
presentatie, een 
poster… 

Om terug te kijken op 
de gehele cursus en 
een soort presentatie 
te maken die 
communiceert hoe je 
MoE hebt gebruikt en 
hoe de aanpak heeft 
geholpen bij je 
professionele 
ontwikkeling. 

 
Opleidingsonderdeel 3: Observatie en intervisie 
In de loop van het academiejaar zal je twee ontwikkelingsdagen volgen. Elke 
ontwikkelingsdag omvat een observatieles van een halve dag, gevolgd door een halve dag 
intervisie. Het doel van een observatieles is om te kijken naar de Mantle of the Expert-
aanpak in de praktijk: om te onderzoeken hoe het werkt met kinderen (de verschillen en 
overeenkomsten), om de verschillende uitdagingen te verkennen (met inbegrip van 
gedragsmanagement, betrokkenheid, curriculumontwikkeling) en om na te denken over het 
soort vaardigheden die de leraar nodig heeft (vragen stellen, luisteren, organiseren, 
samenwerken, enzovoort). Waar de eerste ontwikkelingsdag zich zal toespitsen op het 
curriculumleren aan de hand van drama in het leerplichtonderwijs, zal de tweede zich 
focussen op het gebruik van Mantle of the Expert in een kunsteducatieve setting. 
 
Het doel van de namiddagsessie is om na te denken over de geobserveerde les en om de 
planning, het onderwijs, de evaluatie en andere interessante onderwerpen te bespreken. 
 
Opleidingsonderdeel 4: Inservice training 
Een fundamenteel aspect van het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de aanpak is 
het streven naar een consistente, rigoureuze en duurzame praktijk in het klaslokaal of de 
kunsteducatieve setting. Eén keer per week oefenen is een absoluut minimum. Minder dan 
dat en het is onwaarschijnlijk dat je veel profijt zult hebben van de opleiding. Mantle of the 
Expert is een complexe aanpak die oefening vereist en er zijn helaas geen sluiproutes. 
Het is daarom essentieel dat je bereid bent om Mantle of the Expert te gaan uitproberen 
zodra je na een trainingsessie of observatieles teruggaat naar je klaslokaal of 
kunsteducatieve setting en dat je bereid bent om van daaruit, en gedurende de hele 
opleiding, meer te gaan oefenen. Je dient dus een regelmatige praktijk als leraar of teaching 
artist te hebben van minimum 1u/week tijdens de opleiding (zie de toelatingsvoorwaarden). 
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Het volgende is een minimumvereiste (we raden je aan om meer te doen wanneer dat 
mogelijk is): 
 

WANNEER? PRAKTIJK REFLECTIE VORM 
Vanaf aanvang Een uur per week 

(minimaal) 
Dertig minuten in een 
logboek na elke sessie 

Een enkele workshop 
of een combinatie van 
workshops. 

Na de kerstvakantie Toenemend gebruik 
van de aanpak met 
links in het hele 
curriculum3 of met 
aandacht voor de 4 
werelden van MoE4 
 

Dertig minuten in een 
logboek per week 
 

Een context (of 
contexten) gepland en 
onderwezen 
gedurende een aantal 
weken, waarbij links 
worden gelegd naar 
andere gebieden van 
het curriculum of naar 
de 4 werelden van 
MoE. 

Na de krokusvakantie Gebruik van Mantle of 
the Expert in brede 
gebieden van het 
curriculum5 
 

Dertig minuten in een 
logboek per week 
 

Een context die 
gepland, onderwezen 
en ondersteund wordt 
tot aan de 
paasvakantie, waarin 
het curriculum ruim 
geëxploreerd wordt. 

Na de paasvakantie Consolidatie van 
Mantle of the Expert 
in de dagelijkse 
praktijk 
 

Dertig minuten in een 
logboek per week 
 

Een MoE-context 
wordt gepland en 
onderwezen als een 
integraal onderdeel 
van de klassikale 
praktijk, gebruikt en 
toegepast wanneer dit 
het meest effectief is. 

 
  

 
3 Voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor lager onderwijs of secundair onderwijs. 
4 Voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor of master in de kunsten. 
5 Het curriculum verbonden aan de onderwijsvorm waarin de student lesgeeft. 
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Tijdens je inservice training dien je regelmatig te reflecteren op je praktijk en ontwikkeling. 
Dat kan op drie manieren: 

Vormen van reflectie voor deelnemers 
 

MEDIUM VORM DOEL VOORWAARDE WANNEER 

Logboek Persoonlijk 
Notities, 

reflecties en 
evaluaties 

Verplicht Na elke 
trainingssessie 

Googledocs 
Gedeeld, één-op-

één met 
hoofddocent 

Praktijk en 
ontwikkeling 

bespreken 
Verplicht 

Eenmaal per 
trimester            
(3 keer) 

Forum Open 

Om vragen te 
stellen die van 

belang zijn voor 
alle studenten 

Vrijwillig Wanneer het 
nuttig is 

 
Om je in dit proces te ondersteunen heb je gedurende de cursus toegang tot een (online) 
mentor die je begeleidt en ondersteunt bij de ontwikkeling van de aanpak. De mentoren zijn 
ervaren in het gebruik van Mantle of the Expert en kunnen je advies en ondersteuning geven 
op het gebied van planning, onderwijs, evaluatie, gedragsmanagement en vele andere 
aspecten. Je mentor bezoekt je enkele keren tijdens je klaspraktijk en kan je ook 
ondersteunen bij het uitvoeren van opdrachten en bij je reguliere lessen en reflecties over 
de onderwijsbenadering. Een action-research-benadering (d.w.z. plannen – onderwijzen – 
reflecteren – evalueren – bijsturen – plannen van volgende sessies, enz.) is wellicht de meest 
effectieve manier om een goed begrip van Mantle of the Expert te ontwikkelen. Het 
bijhouden van een logboek is daarbij cruciaal om vooruitgang te boeken.  
 
Opleidingsonderdeel 5: Afstudeeropdracht 
Het vijfde opleidingsonderdeel is een demonstratieles waarbij je – als afstudeeropdracht – 
de gelegenheid krijgt om je begrip van de aanpak te tonen ten overstaan van de docent(en). 
De demonstratie vindt (bij voorkeur) plaats in jouw klaslokaal en duurt tussen een uur en 
een halve dag, afhankelijk van de leeftijd van de doelgroep en van je eigen wensen. De les 
zal worden gevolgd door een bespreking met feedback en feed-forward en een bevraging 
(geen ondervraging!) door de hoofddocent. Het doel van de demonstratieles en de 
bevraging is het beoordelen van je begrip van de aanpak en het bieden van de nodige 
ondersteuning en begeleiding bij de verdere ontwikkeling ervan. De demonstratie en de 
bespreking ervan zijn dus niet bedoeld om je didactische vaardigheden te beoordelen (je 
bent immers reeds een gediplomeerde leraar), maar om ontwikkelingsgericht samen te 
werken met het oog op een beter begrip van de onderwijsmethode MoE. 
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Vereisten voor de cursus 
 
Tijdens het postgraduaat Mantle of the Expert word je gevraagd om aan deze zeven eisen te 
voldoen: 

1. Aanwezigheid op de zes trainingssessies (opleidingsonderdeel ‘Verbeeldend 
onderzoek); 

2. Aanwezigheid op de twee ontwikkelingsdagen (opleidingsonderdeel ‘Observatie en 
intervisie); 

3. Regelmatig contact met de (online) coach of mentor; 
4. Wekelijkse praktijk van Mantle of the Expert in de klas; 
5. Regelmatige en voortdurende reflectie in de vorm van een logboek; 
6. De voltooiing van de cursusopdrachten; 
7. De planning, het onderwijzen en de bespreking van een demonstratieles. 

 

Cursusinhoud 
 
Het opleidingsprogramma van het postgraduaat Mantle of the Expert kun je inhoudelijk 
onderverdelen in vier componenten. Samen laten ze je kennismaken met de 
basisbestanddelen van Mantle of the Expert: onderzoek, drama als (artistiek) leermiddel en 
de Mantle of the Expert-pedagogie. De eerste component geeft je een overzicht van de 
Mantle of the Expert-aanpak. De tweede component geeft je een inleiding tot het 
onderzoekend leren. De derde component gaat dieper in op Mantle of the Expert als 
pedagogie. De vierde component verkent drama als een medium voor artistiek6 of 
curriculumgericht7 leren. Beschouw de vier componenten niet als afzonderlijk of 
opeenvolgend: in de praktijk overlappen ze elkaar, vullen ze elkaar aan en worden ze 
tegelijkertijd aangeleerd. Ze zitten niet enkel verweven in ‘Verbeeldend onderzoek’, maar in 
alle opleidingsonderdelen. 
 
Component 1 – De 9 elementen van Mantle of the Expert 
Deze component is ontworpen om je kennis te laten maken met de belangrijkste elementen 
van Mantle of the Expert. Hij zal je helpen om het 'grote geheel' te zien, maar ook om je een 
inzicht te geven in de belangrijkste onderdelen van de methode. Tijdens verschillende 
trainingsessies – aan de hand van de workshopmethode – zal de hoofddocent een aantal 
Mantle of the Expert-contexten creëren die je de kans geven om Mantle of the Expert als 
deelnemer te ervaren en samen met de andere studenten een fictieve context op te 
bouwen. Vanuit dit perspectief zul je in staat zijn om de onderliggende aspecten van de 
aanpak te begrijpen zoals sequentie, progressie en continuïteit en om een begrip te 

 
6 Voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor of master in de kunsten: MoE 2.0: van methode 
naar methodiek. 
7 Voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor lager onderwijs of secundair onderwijs: Drama 
als (artistiek) leermiddel. 
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ontwikkelen van hoe de aanpak kan gebruikt worden om betekenisvolle en boeiende 
leercontexten te creëren. 
 
Component 2 – Community of inquiry 
Component 2 richt zich op sociaal-geconstrueerde praktijken en onderzoek, met inbegrip 
van een gedetailleerd begrip van het verschil tussen ondervragend en onderzoekend leren. 
Diepe aandacht wordt besteed aan de concepten van gestructureerd en open leren en aan 
de aanpak van ontdekkend leren. De trainingsessies en ontwikkelingsdagen zullen je in staat 
stellen de valkuilen en voordelen van deze pedagogische domeinen te zien, eventueel te 
herzien en je eigen vaardigheden erin aan te scherpen. 
Daarnaast richt deze component zich op: 

- De kinderen als vragenstellers, de leraar als bemiddelaar; 
- Het gebruik van verschillende lesmethoden: inductief, instructief, deductief en de 

keuzes die leraren maken wanneer ze deze toepassen; 
- Verkenning van de concepten en praktijken van een community of inquiry (een 

onderzoeksgemeenschap): het onderzoeken van spanningen, probleemstelling en 
probleemoplossing en de strategieën die samenhangen met het delen van ‘macht’ 
van volwassenen met leerlingen; 

- De verschillende toepassingen van Mantle of the Expert-praktijken om het leren te 
verbeelden of te representeren (iconisch, symbolisch, motorisch); 

- Begrijpen hoe je interactieve en reflectieve vragen kunt inzetten die bepaalde eisen 
stellen aan de leerlingen. Het idee is om ervoor te zorgen dat een betekenisvolle 
bijdrage eerder van de leerlingen komt dan van de leraar; 

- De effecten van ‘het verborgen curriculum’ en de uitdagingen die Mantle of the 
Expert stelt aan vaak ingeburgerde aspecten van de schoolcultuur zoals ‘vinger 
omhoog' en het gebruik van straffen en belonen, inclusief lofprijzingen. 

 
Component 3 - Mantel of the Expert-pedagogie 
Doorheen de opleiding zal je de belangrijkste concepten van de dramatische structuur van 
Mantle of the Expert verkennen en hoe deze gebruikt kunnen worden om het 
curriculumleren of artistiek leren te ontwikkelen. 
Mantle of the Expert heeft drie bepalende kenmerken: 

1. De leerlingen werken in de fictie als een team van experts met bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden; 

2. Het team werkt voor een opdrachtgever: een klant die normen stelt en geïnformeerd 
wil worden; 

3. De klant geeft het team de opdracht om taken en activiteiten uit te voeren naar een 
eindproduct of project toe. Deze taken en activiteiten creëren mogelijkheden voor de 
leerlingen om het curriculum (over brede vakgebieden heen) te bestuderen. 

Tijdens het exploreren van deze functies of kenmerken leer je hoe je Mantle of the Expert 
kunt plannen en hoe je de aanpak kunt gebruiken om boeiende en zinvolle 
leermogelijkheden te genereren. Taal, zoals je zult ontdekken, staat centraal in dit proces en 
je zult veel tijd besteden aan het analyseren van je taalgebruik (in het bijzonder het stellen 
van vragen) om samen te werken met je leerlingen, om de ‘macht’ te delen bij het nemen 
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van beslissingen en om een community of inquiry (een onderzoeksgemeenschap) op te 
bouwen. 
Je leert ook over het gebruik van het verhaal in Mantle of the Expert en hoe dat narratieve 
aspect van de methode wordt ingezet om het leren bijzonder en onvergetelijk te maken. 
 
Component 4 
Voor deze component wordt er een opsplitsing gemaakt tussen studenten die lesgeven in 
het basis- of secundair onderwijs en studenten die lesgeven in het kunstonderwijs of de 
kunsteducatieve sector: 
 

- Drama als (artistiek) leermiddel 
 

Voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor lager onderwijs of 
secundair onderwijs (of gelijkwaardig): 

 
Op basis van het baanbrekende werk van Dorothy Heathcote, Cecily O'Neil en Gavin 
Bolton én op basis van onderzoek dat gevoerd werd aan de AP Hogeschool zal deze 
component uitdiepen hoe drama kan worden gebruikt om kansen te creëren voor 
kinderen om situaties te verkennen vanuit meerdere invalshoeken en hoe deze ervaring 
kan gebruikt worden om een significante studie van het curriculum te ontwikkelen. Je 
leert hoe je de verschillende facetten van het lesgeven in (en uit) de rol kunt gebruiken, 
hoe je dramatische spanning kunt ontwikkelen, hoe je de dimensies van dramatische 
fictie en make- believe kunt gebruiken en hoe je drama en MoE kunt plannen. 
Je bestudeert ook verschillende 'ingrediënten' van drama – mensen, 'nu'-tijd, rol, 
spanning en reflectie vanuit verschillende invalshoeken – en hoe je tekens, teksten, 
beelden en andere middelen kunt gebruiken om de interesse van kinderen te wekken en 
diepere niveaus van engagement op te bouwen. 
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- MoE 2.0: van methode naar methodiek 
 

Voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor of master in de 
kunsten (of gelijkwaardig): 

 
Op basis van onderzoeksresultaten van Bob Selderslaghs zal je in deze component 
exploreren hoe je door middel van Mantle of the Expert direct en indirect artistieke 
competenties kan ontwikkelen bij kinderen. Voorts zullen de twee werelden van MoE (in 
& out of fiction) worden uitgebreid tot vier werelden waarin teaching artists dienen te 
opereren wanneer ze aan de hand van MoE wensen te evolueren van verbeeldend 
onderzoek tot artistiek product: de focus op het proces in en uit de fictie en op het 
product in en uit de fictie. Verder wordt er toegespitst op diverse kunsteducatieve 
contexten: hoe kan MoE doeltreffend worden ingezet – voor verschillende leeftijden en 
doelgroepen – in het deeltijds kunstonderwijs, het kunstsecundair onderwijs en de 
kunsteducatieve sector?  
Je bestudeert cruciale aspecten van MoE in kunsteducatieve settings, zoals voorwaarden 
tot participatie, het opbouwen van geloof, representeren in plaats van transformeren, 
het verkennen van standpunten en het gebruik van de dimensies van de dramatische of 
theatrale verbeelding. Op die manier wordt de methode MoE uitgebreid tot de 
methodiek MoE 2.0, waarbij verschillende submethoden gekoppeld worden aan de 
overkoepelende onderwijsbenadering. 
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Cursusdata onder voorbehoud 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijke data en opdrachten in de loop van 
het programma voor 2022-2023.   (§) KCA = Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
 

TRIMESTER DATA OPLEIDINGSONDERDELEN LOCATIE KCA (§) 

1 

24-09-2022 Trainingssessie 1 

(Verbeeldend onderzoek) 

Zwarte zaal 

tussen 26-09-2022 

en 28-10-2022 

Ontwikkelingsdag 1 Op locatie 

29-10-2022 Trainingssessie 2  

(Verbeeldend onderzoek) 

Zwarte zaal 

15-11-2022 Opdracht 1  

26-11-2022 Trainingssessie 3  

(Verbeeldend onderzoek) 

Zwarte zaal 

2 

14-01-2023 Trainingssessie 4  

(Verbeeldend onderzoek) 

Zwarte zaal 

15-01-2023 Opdracht 2  

Tussen 15-01-2023 

en  10-02-2023 

Ontwikkelingsdag 2 Op locatie 

11-02-2023* 

18-02-2023° 

Trainingssessie 5  

(Verbeeldend onderzoek) 

Zwarte zaal 

Zwarte zaal 

18-03-2023* 

25-03-2023° 

Trainingssessie 6  

(Verbeeldend onderzoek) 

Gele zaal 

Lokalen 57+58  

15-03-2023 Opdracht 3  

3 

Tussen 27-03-2023 

en  16-06-2023 

Demonstratielessen  Op locatie 

15-05-2023 Opdracht 4  

24-06-2023 Slotbijeenkomst  Lokalen 57+58 

*Enkel voor studenten met een diploma van de educatieve bachelor lager onderwijs of secundaur 
onderwijs (of gelijkhwaardig). 
°Enkel voor studenten met een diploma van de educatieve bachelir of master in de kunsten. 

Trainingssessies vinden plaats van 12u tot 18u met voldoende pauze tussendoor. 
Ontwikkelingsdagen en demonstratielessen: uren nader te bepalen.  
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Toelatingsvoorwaarden 
 
Het postgraduaat Mantle of the Expert is enkel toegankelijk als je reeds een lerarendiploma 
hebt behaald: 

- Een diploma van de educatieve bachelor of master in de kunsten (of gelijkwaardig) 
geeft je toegang tot de opleidingsonderdelen Verbeeldend onderzoek in 
kunsteducatieve settings, Observatie en intervisie, Literatuurstudie, Inservice training 
en Afstudeeropdracht. 

- Een diploma van de educatieve bachelor lager onderwijs of secundair onderwijs (of 
gelijkwaardig) geeft je toegang tot de opleidingsonderdelen Verbeeldend onderzoek 
in het leerplichtonderwijs, Observatie en intervisie, Literatuurstudie, Inservice training 
en Afstudeeropdracht. 

 
Het postgraduaat staat enkel open voor gediplomeerde leraren die regelmatig lesgeven in de 
klas (minimum 1u/week gedurende een volledig schooljaar). Het is niet toegankelijk voor 
studenten, begeleiders of beleidsmedewerkers die geen regelmatige onderwijsopdracht 
hebben.  
 
Voor leraren lager en secundair onderwijs is het geen vereiste om enige ervaring te hebben 
met drama. Voor geen enkele postgraduaatstudent is het een vereiste om enige ervaring te 
hebben met Mantle of the Expert, maar een interesse in het ontwikkelen van de aanpak en 
een begrip van de waarden die eraan ten grondslag liggen zijn essentieel. Voor meer 
informatie over Mantle of the Expert: www.mantleoftheexpert.be. 

Inschrijvingen en contact 
 
Inschrijven kan via https://www.ap-arts.be of https://www.ap.be/ik-schrijf-me-in. 
Studiegeld: 1.950€ 
Voor individuele vragen: contacteer bob.selderslaghs@ap.be  

Certificering 
 
Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je het postgraduaat getuigschrift Mantle of 
the Expert en – onder voorbehoud van goedkeuring door Luke Abbott (National Director 
Mantle of the Expert UK) – het Quality Mark Advocate (zie p.6). Dit erkent jou als een 
leerkracht met een diepgaande kennis van de benadering en als gekwalificeerd om andere 
collega's in je school of kunsteducatieve praktijk te introduceren in de aanpak.  

Begeleiding 
 
Hoofddocent: Bob Selderslaghs 
Mentoren: Bob Selderslaghs, Sara Pieters, e.a. 
Gastdocenten: Tim Taylor, Luke Abbott, Sara Pieters, e.a. 


