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SAMENVATTING

Deze studie handelt over interpreterend leren
kijken naar beeld in de huidige beeldcultuur.

Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

In een samenleving gedomineerd door beelden
is het belangrijk dat wij hier goed mee kunnen
omgaan: dat wij begrijpend en interpreterend
kunnen kijken naar beeld. Op scholen is nog
te weinig aandacht voor het leren kijken naar
beeld.

Wat is interpreterend kijken en op welke manier
kunnen leerkrachten in het PO kinderen vaardig
maken in het interpreterend kijken naar beeld in
onze huidige beeldcultuur?

Interpreterend leren kijken vergt een andere aanpak dan begrijpend leren kijken, maar
dit onderscheid wordt door leerkrachten niet
herkend, noch wordt het door bestaande methodes beeldkijken expliciet benoemd. Hierdoor krijgen kinderen in het primair onderwijs
geen handvatten mee om beelden in de huidige
beeldcultuur interpreterend te kunnen bekijken.
Het doel van dit onderzoek is het concreet maken
van mijn intuïtieve ideeën over het onderscheid tussen begrijpend en interpreterend kijken naar beeld.
Dit begrippenkader stelt mijn kunst-educatieve
ontwerpbureau MEK in staat om een methode te
ontwikkelen die leerkrachten in het PO handvatten
geeft om interpreterend kijken naar beeld in te zetten in de les en biedt mogelijkheid tot herkenning
van, erkenning voor en zicht op bovengenoemd onderscheid waarmee scholen, culturele instellingen
en lesontwikkelaars naar buiten kunnen treden.

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heb ik literatuuronderzoek gedaan
dat zich enerzijds richt op de ontwikkeling van het
begrip interpreterend kijken en anderzijds op de
inventarisatie en analyse van reeds bestaande methodes die kijken naar beeld aanpakken en methodes begrijpend leren en filosofie. Tevens is veldonderzoek gedaan op drie basisscholen in Zwolle en
zijn gesprekken gevoerd met deskundigen op het
gebied van beeld, beeldcultuur en beeldkijken.
Op basis van het literatuuronderzoek en de analyse van methodes die er al zijn heb ik interpreterend
kijken gedefinieerd als: het aandachtig, open en
onbevangen je ervaring, gevoel en verwondering
laten spreken bij het waarnemen van een beeld
waarbij je bewust bent van de vele betekenissen
die hieruit kunnen voortkomen en welke invloed ze
op je hebben. Hiervoor moeten wij vanuit een open
houding en genuanceerd kunnen observeren; de
eigen gedachten kunnen structureren; een eigen,
onderbouwde visie of mening kunnen formuleren;
persoonlijke associaties kunnen beargumenteren;
in dialoog met anderen betekenisvolle vragen kun-

nen stellen; open kunnen staan voor alternatieve
standpunten en kunnen zien dat de persoonlijke en
cultureel bepaalde inkleuring een rol speelt bij het
kijken naar beeld.
Hiermee kan het onderscheid begrijpend/interpreterend kijken worden geduid. Begrijpend kijken is
iets collectiefs, iets universeels. Bij begrijpend kijken leren wij de betekenis te zien die de maker in
het beeld heeft gelegd. Dat doen we meer met ons
verstand, objectief. Terwijl interpreterend kijken
een meer creatieve manier van kijken is, waarbij
het gaat om het persoonlijke reflecteren op wat we
zien, dit kunnen duiden en er een eigen betekenis
aan geven.
Alvorens een eigen aanpak te ontwikkelen heb
ik bestaande methodes beeldkijken bekeken en
bondig beschreven. Zes methodes worden uitgebreider geanalyseerd. Deze maken elk gebruik van
een ander medium dat ingezet kan worden om te
leren kijken naar beeld. Het inzicht hierin is samen
met elementen uit methodes begrijpend lezen en
filosofie ingezet in mijn ontwerp. Bovengenoemd
onderscheid wordt in de methodes niet expliciet
benoemd. In een aantal gevallen wordt er wel aandacht besteed aan interpreteren.
Ook op de bezochte scholen wordt het onderscheid
niet direct herkend. De leerkrachten moeten hiervoor wat op weg geholpen worden. Uit reacties
blijkt dat er animo is voor een aanpak die hen richting geeft bij het behandelen van interpreterend

kijken in de les.
De workshop die in deze studie is ontwikkeld kan
hierbij helpen doordat hierin het begrip interpreterend kijken met bijbehorende vaardigheden uitgelegd wordt, hoe een gesprek over beeld met kinderen gevoerd kan worden en welke rol de leerkracht
hierbij vervult en wordt geleerd welke media met
de eigen specifieke kenmerken kunnen worden ingezet.
Interpreterend leren kijken is belangrijk in een samenleving waarin wij steeds vaker beelden te zien
krijgen zonder tekst of uitleg. Kinderen zullen moeten leren om beeld te lezen: secuur kijken, kunnen
duiden wat ze zien, er betekenis aan geven en onder
woorden brengen wat het met hen doet. Interpreterend kijken naar beeld doet een beroep op hun verbeeldingskracht, verwondering, gevoel. Ze zien het
mooie aan beeld en hebben er plezier in. Dit zorgt
ervoor dat leren interpreterend kijken een boeiend
proces is, vanuit hun eigen belevingswereld kunnen
ze individueel bezig zijn met de beelden en ze een
plek geven.
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1

INLEIDING

1.1 Aanleiding
“

Niets is moeilijker
dan precies te weten
wat we zien”
(Merleau-Ponty)

Interpreteren doen wij ons leven lang, elke dag, de
hele dag, elk moment wanneer wij onze zintuigen
gebruiken. Interpreteren is dus een oneindig proces
waar iedereen altijd mee bezig is. Maar dat gebeurt
over het algemeen natuurlijk heel onbewust. We
beseffen niet de hele tijd dat we aan het interpreteren zijn, dat zou heel vervelend worden. En hoewel ieder mens voortdurend interpreteert, doet
iedereen het op een andere manier. Een beeld kan
door iedereen bekeken en wellicht, met de nodige
kennis, begrepen worden, maar betekent voor iedereen weer wat anders.

maken beslissingen, inschattingen, vormen hun
ideeën en delen het middels deze nieuwe media.
Je zou denken dat ze daar dan wel heel bedreven in
zijn, dat ze in staat zijn een beeld te lezen net zoals
ze tekst lezen, begrijpen en kunnen interpreteren.
Ik denk dat ze er vooral bedreven in zijn uit een
soort van gewoonte dan dat ze de beelden ook echt
scherp kunnen waarnemen, kunnen duiden wat ze
nou eigenlijk echt zien en wat het met ze doet.

Waar we ons ook niet bewust van zijn, is dat we
dagelijks met duizenden beelden worden geconfronteerd. Onze aandacht wordt continu getrokken
door media die gebruik maken van beeld: internet,
YouTube, Facebook, Instagram, televisie. Daarbij
komt: veel van deze beelden bereiken ons steeds
vaker zonder tekst of uitleg.

Terwijl jongeren continu in de weer zijn met beeld
ligt in het onderwijs de nadruk nog steeds overwegend op het woord. En dat vind ik een gemiste kans.
We moeten er iets mee. Met de vele beelden die op
ons afkomen. Ik vind het een boeiende ontwikkeling: beelden zijn fascinerend, kunnen je beroeren,
kunnen je veel duidelijk maken. Wat ik hierbij van
belang vind, is dat wij ‘goed’ naar deze beelden kijken. Dat wij actief en bewust omgaan met beeld.
Hiervoor zullen wij moeten oefenen in waarnemen
en leren hierop te reflecteren. Voor de één gaat dit
meer vanzelf dan voor de ander en dus is het van
belang om dit te leren. Juist omdat omgang met
beelden zo dicht bij de belevingswereld van kinderen en jongeren ligt, hoort dit oefenen thuis op
school waar docenten handvatten aangereikt moeten krijgen om dit te kunnen aanpakken.

Vooral kinderen en jongeren zijn heel actief in het
gebruik van al die beelden. De knip & plak generatie. Ze verzamelen de hele dag door beelden, halen
daaruit wat belangrijk voor ze is, knippen en plakken hun identiteit, ervaringen en kennis bij elkaar,

Vertrekpunt van deze studie is naast mijn persoonlijke fascinatie voor beeld en het mediawijsheid project waar ik in 2015 aan werkte de diverse berichten
in de media waaruit blijkt dat er zorgen bestaan over
het uitblijven van de aandacht die scholen schenken
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Dit begrijpend kijken is voor mij iets anders dan
kijken naar beeld waarbij wij pogen te verwoorden
wat onze ervaring erbij is. Deze manier van kijken
noem ik interpreterend kijken. Kinderen die leren
om interpreterend naar beeld te kijken worden bewust gemaakt in de individuele omgang met beelden.
		Kijken wordt zien.
Ik wil in dit onderzoek juist de meer creatieve en
persoonlijke kant belichten van het leren kijken
naar beeld. Woorden die hierbij horen zijn verwondering, verbeelding, betekenis, plezier hebben in
kijken naar beeld. In mijn werk als illustrator ben ik
hier steeds mee bezig, goed leren kijken vind ik belangrijk. Je moet iets kunnen zien, oftewel, je weet
wat je waarneemt, om er iets over te kunnen zeggen.
De snelheid waarmee beelden aan ons voorbij komen wekt de indruk dat het voldoende is om ze
slechts vluchtig te bekijken. Maar ik denk dat niets
minder waar is. Om een beeld te kunnen interprete-

ren moet je de tijd nemen om er goed naar te kijken.
Als je op jonge leeftijd geleerd wordt hoe je dit moet
doen zal dit je helpen om al die beelden een plek te
geven.

1.2 Afbakening thema

aan het leren kijken naar beeld. Lucas Westerbeek
is voormalig leraar Nederlands en medeoprichter
van de Bromet Film School, waarvan De Frisse Blik
een onderdeel is, ziet dat leerlingen wel leren om
tekst te verklaren, artikelen te analyseren en om te
gaan met taal, maar dat er over beeld niets wordt
geleerd. Hij pleit voor lessen begrijpend kijken, wat
naar mijn idee een manier van kijken naar beeld is
dat te maken heeft met mediawijsheid.

Om het onderzoek in de tijdsperiode die
hier voor staat goed te kunnen afronden
heb ik keuzes gemaakt wat wel en wat niet
tot dit onderzoek behoort.

Het onderwerp van deze scriptie is het interpreterend leren kijken naar beeld in de
huidige beeldcultuur. Mijn intuïtie zegt mij
dat deze manier van kijken verschilt met
begrijpend kijken en dus ook een andere
aanpak behoeft om het te leren. Ik ben van
mening dat dit interpreterend leren kijken
naar beeld thuis hoort op school, maar omdat ik het vermoeden heb dat er op scholen
niet of te weinig aandacht wordt geschonken aan
omgang met beeld en dat het onderscheid tussen
begrijpend en interpreterend kijken bij leerkrachten niet duidelijk is, wil ik in deze studie een theoretisch begrippenkader vormen waarin ik mijn visie
op het onderscheid uiteenzet. Het kader kan worden getoetst in de praktijk. Tijdens dit onderzoek
heb ik hier een eerste aanzet toe gedaan. In vervolgonderzoek zal hier uitgebreider aandacht aan
worden besteed.
Hoewel het begrip begrijpend natuurlijk ook aan
bod komt (we zullen verderop in deze studie zien
hoe beide manieren van kijken naar beeld veel met
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elkaar te maken hebben en elkaar ook overlappen)
beperk ik mij tot het interpreterend kijken bij het
ontwerp van een aanpak die leerkrachten kunnen
inzetten om kijken naar beeld in hun les te behandelen.
Voor het praktijkdeel van dit onderzoek heb ik basisscholen in Zwolle benaderd. De keuze voor deze
stad is gemaakt op basis van het netwerk dat is opgebouwd rondom mijn kunst-educatieve ontwerpbureau. Voor toekomstige projecten een mooie gelegenheid om scholen in deze regio te leren kennen.
Daarnaast heeft het ook een praktische reden: het
scheelt veel reistijd om de gesprekken in Zwolle te
kunnen voeren.

1.3 Theoretische en praktische

relevantie van het onderzoek

Uit diverse bronnen blijkt dat er zorgen bestaan
over het uitblijven van de aandacht die scholen
schenken aan het leren kijken in de huidige beeldcultuur.
Eerder genoemde Lucas Westerbeek heeft een methode ontwikkeld waarin leerlingen kritisch en begrijpend leren kijken naar media en zelf op onderzoek uit gaan door films te maken. In de Volkskrant
van februari 2015 spreekt hij over het gebrek aan
lessen die kinderen leert om begrijpend te kijken
naar beeld. Tevens noemt hij dat docenten dit wel
zouden willen doen, maar niet weten hoe: er zijn

geen schoolboeken of methodes (2015).
Anneke Smelik (2003, p. 18) wijst in Zwemmen in
het asfalt, haar inaugurele rede die ze uitsprak bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar Visuele
Cultuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op
het maatschappelijke belang van het kijken. Visuele
geletterdheid is nodig om met de huidige beeldcultuur om te gaan. Zij ziet hier media-educatie als de
aangewezen plek om dit te leren.
De makers van educatieve spellen die helpen om
visueel geletterd te worden van het FOAM (fotografie museum) zien ook een leemte: “Het lezen,
analyseren en interpreteren van beelden komt bij
de meeste vakken niet aan bod maar is zeker van
belang omdat jongeren de hele dag door beelden
omringd worden” (http://www.foam.org/nl/home
).
Eind november 2015 is een petitie gelanceerd op
het Platform Onderwijs2032 om meer aandacht te
vragen voor film en beeldcultuur in het onderwijs.
Ik citeer hieruit: “Kinderen en jongeren groeien
op in en met beeldcultuur, maar op school is geen
structurele aandacht voor het creëren van of kritisch kijken naar bewegend beeld” (2015).
Een aantal scholen hebben inmiddels initiatieven
ondernomen om aandacht te schenken aan beeldcultuur. Daar waar het wordt aangepakt zien we
vooral aandacht voor mediawijsheid, vaak in de
vorm van workshops of projecten die worden aangeboden door culturele instellingen.

11

Dit onderzoek werpt een nieuw licht op hoe wij kinderen in het PO kunnen leren omgaan met beeld
door zich te richten op interpreterend kijken naar
beeld. Dit laat ik zien in het ontwerp van een workshop die leerkrachten handvatten biedt om zo hun
onderwijs te verbeteren.
Daarbij beoogt deze studie bij te dragen aan het
onderzoeksveld door het onderscheid tussen begrijpend en interpreterend kijken te verkennen: een
situatieschets voor anderen om op voort te kunnen
bouwen.

en de probleemstelling
		

1.4 Doel van de studie

			

Probleemstelling.
In een samenleving die meer en meer gedomineerd
wordt door beelden is het belangrijk dat wij hier goed
mee kunnen omgaan: dat wij begrijpend en interpreterend kunnen kijken naar beeld. Op scholen is nog te
weinig aandacht voor het leren kijken naar beeld.
Interpreterend leren kijken vergt een andere aanpak dan begrijpend leren kijken, maar dit onderscheid
wordt door leerkrachten niet herkend, noch wordt het
door bestaande methodes expliciet benoemd. Hierdoor krijgen kinderen in het PO geen handvatten mee
om beelden in de huidige beeldcultuur interpreterend
te kunnen bekijken.

Doelstelling.
Met dit onderzoek hoop ik mijn intuïtieve ideeën over het onderscheid tussen begrijpend en interpreterend kijken naar beeld in de huidige beeldcultuur door middel van
literatuuronderzoek en gesprekken met leerkrachten, deskundigen op het gebied van
beeldcultuur en lesontwikkelaars concreet te maken.
Dit begrippenkader stelt mijn kunst-educatieve ontwerpbureau MEK in staat om een
methode te ontwikkelen die leerkrachten in het PO kunnen gebruiken om kinderen
te leren interpreterend te kijken naar beeld en biedt mogelijkheid tot herkenning van,
erkenning voor en zicht op bovengenoemd onderscheid waarmee scholen, culturele
instellingen en lesontwikkelaars naar buiten kunnen treden.
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1.5 Onderzoeksvragen

1.6 Onderzoeksopzet

Dit heeft de volgende vraag opgeleverd:

Dit onderzoek bestaat uit:

Wat is interpreterend kijken en op
welke manier kunnen leerkrachten
in het PO kinderen vaardig maken
in het interpreterend kijken naar
beeld in onze huidige beeldcultuur?

Een theoretisch deel:
Het literatuuronderzoek dat zich richt op de uitleg
van de begrippen beeld, kijken, betekenis, mediawijsheid, visuele geletterdheid, beeldcultuur en
begrijpend kijken (3.2). Ik maak een analyse van
onderzoek (3.3) enerzijds ten behoeve van het ontwikkelen van het begrip interpreterend kijken en
anderzijds naar manieren van onderwijs met betrekking tot beeldcultuur. In hoofdstuk 4 worden
een aantal reeds bestaande methodes beeldkijken
besproken en lezen we in hoeverre begrijpend lezen en filosofie kunnen worden ingezet bij de begripsdefiniëring en in het ontwerp van een methode interpreterend kijken. In hoofdstuk 5 geef ik mijn
definitie van interpreterend kijken en leg ik uit welke vaardigheden daarbij horen.

Waarbij ik een aantal deelvragen heb geformuleerd
om deze te helpen beantwoorden.
•
•
•
•
•
•
•

Wat is interpreterend kijken?
Welke zijn de vaardigheden die horen bij het
interpreterend kijken naar beeld?
Welke beschikbare methodes bestaan er om
kinderen te leren kijken naar beeld?
In hoeverre wordt in deze methodes onderscheid gemaakt tussen begrijpend en interpreterend kijken?
In hoeverre worden deze methodes gebruikt
in het primair onderwijs?
Hoe wordt het onderscheid tussen begrijpend
en interpreterend kijken door docenten (h)erkend?
Hoe zou een methode die kinderen leert om
interpreterend te kijken eruit kunnen zien?

En een praktijkdeel in twee delen:
In hoofdstuk 6 lezen we het veldonderzoek naar
deze theorie aan de hand van gesprekken op drie
basisscholen in Zwolle (De Enkschool, De Brug en
De Wendakker) en komen we te weten in hoeverre
op de scholen aandacht wordt besteed aan beeldkijken. Het tweede praktijkdeel dat in hoofdstuk 7
is uitgewerkt bestaat uit het ontwerp van een methode die leerkrachten in het PO handvatten biedt
om interpreterend kijken naar beeld te behandelen
in hun lessen.
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2

ONDERZOEKS
METHODE

2.1 Inleiding

2.3 Literatuuronderzoek

In dit hoofdstuk leg ik uit hoe ik mijn onderzoek heb
vormgegeven en benoem ik de bijzonderheden die
ik ben tegengekomen. Omdat ik enerzijds wilde onderzoeken wat er allemaal te vinden is rond interpreterend kijken en anderzijds een inventarisatie
nodig achtte van reeds bestaande methodes die kijken naar beeld aanpakken en methodes begrijpend
leren en filosofie, is het literatuuronderzoek opgedeeld in tweeën.

2.2 Literatuuronderzoek

ten behoeve van het ontwikkelen van het begrip interpreterend kijken
In de literatuur die ik geraadpleegd heb
komt het begrip interpreterend kijken
in tegenstelling tot begrijpend kijken
niet als zodanig voor. Wel wordt interpreteren in diverse bronnen genoemd.
Dit was mijn startpunt: wat is het, welke kernbegrippen zijn ermee in verband te brengen, welke modellen die
je leren om kunst te interpreteren kan
ik gebruiken, wat schrijven beeld-deskundigen erover, hoe verhoudt het
zich tot het begrijpen van beeld en de
beeldcultuur.

ter inventarisatie en analyse
van methodes

Veel methodemakers plaatsen hun aanbod op internet. Het inventariseren verliep hierdoor erg
vlot. Ik ben veel mooie ontwerpen tegen gekomen,
waarbij ik heb gezien dat er niet zozeer sprake is van
methodes, maar dat veel van het aanbod bestaat uit
losse workshops, een lessenserie, initiatieven van
individuele docenten of dat het wordt aangeboden
in projectvorm.
Ik ben mijn zoektocht begonnen met het begrip begrijpend kijken, omdat ik het idee had via deze weg
bij interpreterend kijken uit te komen. Dit gaf een
aantal resultaten die zijn opgenomen in de methodematrix (zie bijlage). Andere zoektermen die ik heb
ingezet zijn: mediawijsheid, beeldkijken, beeldlezen,
visuele geletterdheid, beeldcultuur. Ook dit leverde
weer nieuwe resultaten op.
Vervolgens heb ik nader onderzocht welke media
worden ingezet, hoe het eruit ziet en hoe er mee
gewerkt kan worden, wat de doelgroep is en of begrijpend/interpreterend expliciet wordt vermeld.
Ik heb contact gezocht met een aantal ontwerpers
van methodes.
Verder denk ik dat het belangrijk is te vermelden
dat de twee methodes tekenen & handvaardigheid
en beeldend onderwijs & cultuureducatie die op de
bezochte scholen worden gebruikt ook zijn opgenomen, niet zozeer omdat ik ze ben tegengekomen
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tijdens mijn inventarisatie, maar omdat ze tijdens
de gesprekken werden genoemd en ik wil weten in
hoeverre hierin aandacht wordt besteed aan kijken
naar beeld.
Naast methodes beeldkijken heb ik ook gekeken
naar diverse methodes begrijpend leren en filosofie. Omdat ik het idee heb dat in deze methodes
bijvoorbeeld de manier van denken of het type
vaardigheid dat wordt genoemd overeenkomsten
vertoont met het onderwerp van deze studie, kunnen deze verzamelde data een waardevolle informatiebron vormen voor de aanzet tot het ontwerp
van een aanpak om interpreterend te leren kijken.

2.4 Onderzoeksontwerp

In het praktische deel van deze studie kwam
ik voor een aantal uitdagingen te staan.
Het toetsen van het nieuwe theoretische
begrippenkader is niet dusdanig uit de verf
gekomen zoals ik voor ogen had, doordat er
nauwelijks scholen bereid waren om mee te
werken aan het onderzoek. Redenen voor
deze tegenvallende respons kunnen zijn: onbekendheid met het thema van deze studie of
onduidelijke vraagstelling; tijdgebrek; op een
ander vlak liggende onderwijs prioriteiten.
Mijn intentie om ten eerste alle 43 basisscholen in Zwolle te bereiken door het versturen
van een algemene mailing met een soort oriënterend karakter heeft niet het resultaat
opgeleverd dat ik voor ogen had.
Uit deze mailing zijn zeven reacties gekomen, waaronder drie scholen die aangaven geen tijd of belang-

stelling te hebben om mee te werken aan het onderzoek en één waarin de icc-er van de school per mail
de vragen heeft beantwoord (voor een afspraak
was verder geen tijd). Drie scholen waren bereid
een afspraak in te plannen voor een gesprek.
Ook van de benaderde deskundigen op het gebied
van beeld en beeldcultuur heeft maar een klein deel
een reactie gegeven. Dit waren methodemakers
en medewerkers van educatieve afdelingen van
diverse culturele instellingen. Redenen voor deze
tegenvallende respons kunnen zijn: het te vaag formuleren van mijn aanname/intuitie omtrent het onderscheid begrijpend/interpreterend, tijdgebrek,
geen belangstelling.

in de noodzaak van het vormen van een theoretisch
begrippenkader en motivatie voor het ontwerp van
een methode interpreterend kijken. Ze dienen tevens als aanzet tot verdere discussie en bron van informatie voor mijn kunsteducatieve ontwerppraktijk.
Als oplossing voor de tegenvallende respons heb
ik ervoor gekozen opnieuw literatuuronderzoek te
doen om toch zo veel mogelijk data te verzamelen
rond de vragen die ik heb. Tevens heb ik twee bijeenkomsten bijgewoond (Macht van het Beeld en
D21 Slotcongres) die weer nieuwe data opleverden.

In de beginfase van mijn onderzoek heb ik Cindy
Beck en Jeske Jaspers van MOTI (Museum of the
Image) geïnterviewd. Beck en Jacobs werken op
de educatieafdeling van het museum. Omdat dit
gesprek plaatsvond op het moment dat mijn onderzoeksonderwerp nog begrijpend kijken was worden
deze data verder niet behandeld. Bij hen hoopte ik
in een tweede gesprek meer te weten te komen
over hun visie op het onderscheid tussen begrijpend en interpreterend kijken.
Er heeft nog geen tweede gesprek plaatsgevonden.
Het zal worden meegenomen in vervolgonderzoek.
De uitkomsten van de gesprekken die wél zijn gevoerd (met de deskundigen en de scholen) zijn bijzonder waardevol voor mijn onderzoek: als aanzet
tot de verandering van de onderzoeksopzet, inzicht
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Veel van de informatie die ik vond in literatuur, recent onderzoek naar kunst- en cultuureducatie en
beleidsstukken handelt over de vraag hoe begrijpend kijken een plek moet krijgen in het onderwijs.
Tijdens het literatuuronderzoek en de peergroep
gesprekken werd mij duidelijk dat ik iets anders bedoelde met mijn pleidooi om kinderen te leren omgaan met beeld. Ik had er alleen nog niet de juiste
term voor gevonden.
Met het vinden van een juiste omschrijving van het
thema van deze studie, namelijk interpreterend kijken en mijn intuïtieve gevoel dat er verschil is tussen
deze manier van kijken naar beeld en begrijpend
kijken kwam ook de eerste afslag: uit de analyse
van bestaande methodes die kinderen leren kijken
naar beeld kwam naar voren dat het onderscheid
begrijpend/interpreterend niet wordt (h)erkend,
wat heeft geleid tot de aanscherping van de doelstelling: het beschrijven van het begrip interpreterend kijken en verwerken in termen van benodigde
vaardigheden, onderwijsmethodiek en verschil met
begrijpend kijken.

3.2 Verkenning van de kernbegrippen

3

3.1 Inleiding

Een belangrijk onderdeel van deze studie
is het duiden van de begrippen rondom
het onderwerp. Ik benoem hier de begrippen en relevante theorieën die van belang
kunnen zijn voor het definiëren van interpreterend kijken en/of voor het ontwerp
van een methode om interpreterend te
leren kijken.

3.2.1 Beeld

Om het begrip interpreterend kijken te
kunnen ontwikkelen en om erachter te komen hoe wij kunnen leren om interpreterend te kijken naar beeld is het van belang
om te weten wat een beeld is. Ik denk dat
iedereen intuïtief wel zo ongeveer denkt te
weten wat we onder beeld moeten verstaan. Maar
zo simpel blijkt dit niet te zijn, zo meent ook Jan Marie Peters (1996). Peters, eerste Nederlandstalige
filmoloog, communicatiewetenschapper en stichter van de Nederlandse Filmacademie, heeft veel
onderzoek gedaan op het gebied van audiovisuele
communicatie. In Het Beeld maakt hij een inventarisatie van alle objecten die beeld heten. Er zijn
materiële, mentale en verbale beelden. Gezien het
onderwerp van deze studie: wat is interpreterend
kijken en hoe kunnen we het leren zullen we direct
denken met materiele beelden aan de slag te gaan.
Want hoe kun je kijken naar mentale beelden? Toch
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Van den Broek et al. (2010) vraagt zich in Beeldtaal
(voor iedereen die zich professioneel bezig houdt
met publicatie van beeld) af wat we met beeld bedoelen. De schrijvers zijn vier deskundigen op het
gebied van communicatie, nieuwe media en beeld.
Zij komen tot de volgende definitie: Alle communicatieve middelen die niet primair tekst zijn, door
middel van een tweedimensionaal medium tot ons
komen, en primair een communicatief-retorische
functie hebben (p. 14).

In Denken over beelden (2005) wordt door Luc Pauwels en Jan Marie Peters gepoogd duidelijkheid te
scheppen over het begrip ‘beeld’: “Beelden worden
nog te vaak als ‘vanzelfsprekend’ beschouwd, te
banaal, of ondergeschikt aan andere expressievormen... Hierdoor krijgt het noodzakelijke project van
visuele alfabetisering nauwelijks vorm” (p. 9).
“Beelden zijn altijd gemaakt” (p. 19). Cor Blok is
emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis van de
Nieuwste Tijd, werkzaam geweest in musea, als criticus en in het kunstvakonderwijs en schreef Beeldvertalen (2003), dat handelt over hoe visuele beelden tot ons spreken en hoe wij ze begrijpen kunnen.
Blok noemt de rol van (voor) kennis: “Bij elk beeld
zijn er naast de dingen die je ziet ook dingen die je
weet of moet weten” (p. 247). Zijn dit de gewone
dingen die je nu eenmaal weet, des te eerder zal het
voor je lijken dat het beeld gewoon dat zegt wat het
te zeggen heeft, je bent je er niet al te bewust van.
Zodra een beeld verder weg staat van jouw culturele kennis zal je eerst meer moeten weten van die
‘vreemde cultuur’ om het beeld te leren interpreteren. Overigens, zo verwoordt Blok: “De beelden
zelf bieden ons als enige houvast datgene wat we
zien” (p. 246). Weten wát je ziet is dus heel belangrijk, maar ook weten waar je die informatie vandaan
moet halen. Dit kan informatie zijn die de maker zelf
heeft gegeven, hoe een opdrachtgever er iets over
zegt of wat de reacties zijn van de toeschouwers.
Maar ook bijvoorbeeld de omgeving waarin het
beeld te zien is speelt een rol bij interpretatie.
Beelden zijn complexe dingen (2003, p. 25): het
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analyseren ervan houdt in dat bij elk beeld gekeken
moet worden naar welke middelen de maker heeft
gebruikt en wat daarvan het effect is. Dan komen
we verder dan alleen het beeld begrepen te hebben.
Kunstcriticus John Berger die in 1974 Ways of seeing
schreef ziet beelden als vensters die je kunt openen
om zo te ontdekken wat het doel
van de maker was. Deze beelden,
vensters op de werkelijkheid, Voor deze studie gebruik ik uit bovenstaande theorieën een aantal
moeten wij leren zien. We moeten elementen die samen mijn vertrekpunt van het begrip beeld vormen.
oefenen in technieken, strategie- De vensters van Berger spreken mij aan: de blik op de werkelijkheid
ën en vaardigheden om betekenis (dat een beeld is) moeten wij leren zien, hierin moeten wij oefenen.
Maar interpreterend kijken gaat verder dan het openen van het
te geven.
venster om het doel van de maker te achterhalen. Een beeld heeft
naast een maker ook een toeschouwer. Een toeschouwer met meer
of minder (voor)kennis die weet waar de informatie over dat wat je
ziet vandaan gehaald kan worden. Bloks ziet dat dit uit de maker zelf
kan komen, maar ook de omgeving waarin het beeld te zien is en hoe
de toeschouwers erop reageren spelen een rol bij de interpretatie.
Peters gaat ook uit van de kijker. Hij noemt het gebruik van ons voorstellingsvermogen en het oproepen van bestaande herinneringen
die ervoor zorgen dat wij een beeld herkennen als een beeld: wij zijn
geneigd in een reëel object een ander object te ‘zien’. Het eerste noemen wij een beeld van het tweede.
Reflecteren op en het onder woorden brengen van het resultaat van
deze menselijke neiging zouden we interpreterend kijken naar beeld
kunnen noemen. Ik ga hier verder op in bij het deel waar we zullen
lezen wat interpreterend kijken is.
Het gebruik van ons voorstellingsvermogen in combinatie met onze
verzamelde herinneringen die de interpretatie beïnvloeden en het
gegeven dat het bij beeldkijken gaat om herkenning kan ik inzetten
in mijn ontwerp van een methode.

3.2.1.1 Deelconclusie

hebben ze meer met elkaar gemeen dan we denken:
“...het materiële beeld heeft met het mentale beeld
gemeen dat beide hun object aan de orde stellen
als afwezig, zij het ook dat het afwezige object in
het materiële beeld vertegenwoordigd is door een
analogon, een materieel voorwerp dat gelijkenis
vertoont met het afwezige” (p. 52). Dit betekent
veel voor het kiezen van de juiste woorden om aan
te geven wat wij doen met beelden. Immers: “Wat
afwezig is of niet bestaat kunnen wij niet waarnemen; wij kunnen het ons alleen maar voorstellen”
(p. 52). Ook al laat een beeld niet alles zien van dat
wat het imiteert, oftewel het lijkt er niet precies op,
toch kunnen wij het door ons voorstellingsvermogen te gebruiken en bestaande herinneringen op
te roepen herkennen als beeld. Waarnemen wordt
voorstellen. Peters komt uiteindelijk tot de volgende definitie van beeld: “wanneer een kijker geneigd
is - dat wil zeggen: op grond van een uiterlijke gelijkenis wordt uitgenodigd om - in een door hem bekeken reëel object een ander object te ‘zien’, noemen
wij het eerste een beeld van het tweede” (p. 53).
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ten wij volgens Boon leren feitelijk te kijken: heel
precies beschrijven wat je ziet (p. 28).

De mens voelt de noodzaak om beelden te maken.
Beelden die bekeken moeten worden. We kunnen
zien wat de werkelijkheid ons te bieden heeft zonder dat we er zelf iets aan hebben gedaan, maar wij
kunnen dus ook dingen maken. Beelden om naar te
kijken die ons laten zien wat we willen zien: onze
eigen behoeften en verlangens. Kijken is het waarnemen van iets en zien is weten wat er wordt waargenomen. Zodra je ogen open zijn neem je dingen
waar. Doordat we bepaalde patronen waarnemen
en deze kunnen organiseren ontstaat er een beeld
dat betekenis heeft voor ons. De wijze waarop wij
door middel van de stimuli (prikkels) te organiseren
een geheel kunnen maken uit patronen, noemen
we perceptie. Iedereen heeft zijn eigen manier van
waarnemen. Dit komt omdat geheugen, kennis en
ervaring bij iedereen weer anders is. En daardoor
benoemen, interpreteren we de dingen elk op onze
eigen manier (Alephschrijft, 2016).
In Filosofie van het kijken onderzoeken Mieke Boon
en Peter-Henk Steenhuis (2009) hoe het kijken zelf
werkt, hoe onze blik beïnvloedt wat we ervaren.
Zij laten zien hoe wij onze kijkmogelijkheden kunnen vergroten door te letten op details en door het
stellen van een aantal vragen. Hiervoor bekijkt en
bespreekt Boon die als filosoof vooral de filosofie
van de technische wetenschappen beoefent, samen
met filosofieredacteur (Trouw) Peter Henk Steenhuis schilderijen. Kijken naar kunst is waarderend
kijken en als een werk ons niet direct iets doet moe-

Columnist en fotograaf Hans Aarsman (van De Aarsman Collectie: een column in de Volkskrant waarin
hij foto’s zeer gedetailleerd bekijkt en beschrijft wat
hij ziet) let ook op details. Onze ogen bedriegen ons:
“Er is niet één waarheid. Er zijn er minstens zeven”.
Aarsman’s tactiek, het zoeken naar details met een
vergrootglas, zorgt ervoor dat je meer ziet, maar
ook dat je minder ziet: “Het geheel is buiten beeld
en daarmee ook de eerste indruk” (Aarsman, geciteerd in Van den Broek et al., 2010, p. 23). Dan gaan
we voorbij aan wat een foto suggereert en zien we
wat er eigenlijk te zien is.
Naast kijken, waarnemen en zien kunnen we ook
observeren. Anke Coumans is filmtheoretica en docent ontwerpresearch en beeldcultuur/semiotiek.
Zij schreef Visuele Communicatie of Hoe wij beelden
interpreteren waarin zij de semiotiek in relatie tot
kunst behandelt. Volgens haar kan observeren kijken met een semiotische blik worden genoemd. De
semiotiek begint met een bepaalde manier van kijken die geen vast object heeft. Overal zijn tekens en
tekensystemen te achterhalen. Het aantal is oneindig. Bij deze manier van kijken staat de relatie tussen het beeld en de kijker centraal (z.d., p. 6).
Om meer zicht te krijgen op hoe wij deze manier van
kijken kunnen sturen introduceer ik twee modellen
uit een overzicht van kunstanalyse modellen van de
Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universi-
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teit van Amsterdam, samengesteld door M.T.A. van de Kamp en
W.P.M. Cuijpers. Dit zijn het Semiotisch model en het Model Tate
Modern. Deze keuze is gebaseerd op mijn idee dat de aandachtspunten die hierin genoemd worden een duidelijk handvat zijn om
goed naar kunst te kunnen kijken: iets dat voor mijn onderzoek
van belang kan zijn bij het ontwerp van een methode.
In het Semiotisch model wordt de betekenis laag in verband gebracht met de rol van de toeschouwer: welk effect heeft het beeld
op ons en hoe kan dit in verband worden gebracht met de bedoeling die de kunstenaar/vormgever had. Welke belangrijke factoren
kunnen wij schetsen om het beeldend werk te begrijpen (context)
en wat is onze persoonlijke mening over het beeldend werk?
Het Model Tate Modern ziet onze verschillende persoonlijke en
sociale ervaringen als startpunt bij het denken over een kunstwerk: wat zijn de ideeën en overtuigingen van waaruit mijn re- De kennis over het semiotisch kijkproces en de manier waarop Aarsacties ontstaan? Vanuit mezelf, man observeert met een loep neem ik mee naar mijn ontwerp van
vanuit mijn wereld en vanuit mijn de methode. Tevens denk ik dat het vergroten van onze kijkmogelijkervaringen. Wat breng jij mee naar heden een belangrijk element kan zijn bij mijn poging tot definiëring
het kunstwerk.
van het begrip interpreterend kijken: de mogelijkheid krijgen tot het
duiden van de tekens die verborgen liggen en die voor iedereen weer
anders kunnen zijn. Het gesprek tussen de kijker en het beeld.
Het voeren van zo’n gesprek kan praktisch worden ingezet in mijn
ontwerp van een methode.
Uit de kunstanalyse modellen neem ik de volgende elementen mee
naar de begripsbepaling: het effect dat een beeld bij ons teweegbrengt, onze persoonlijke mening over en onze eigen inbreng in het
werk.

3.2.2.1 Deelconclusie

3.2.2 Kijken
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3.2.4 Mediawijsheid

3.2.3 Betekenis.
Semiotici noemen elementen die betekenis dragen
tekens. En alles kan een teken zijn. Als we het maar
kunnen waarnemen en iets laat zien over iets dat
niet aanwezig is: een object waarnaar verwezen
wordt (Van den Broek et al., 2010, p. 73).

En betekenis heeft twee vormen: de letterlijke betekenis die zich meteen openbaart als wij iets hebben
waargenomen, en de symbolische betekenis waarvoor wij het beeld zullen moeten interpreteren.
De betekenis van een beeld komt voort uit afspraken, context, ongeschreven regels. En die zijn voor
iedereen anders (Pauwels, 2005, pp. 11-12). We
moeten hier meer dan alleen het beeld bekijken.
We zullen het moeten zien, waarnemen of zelfs observeren.

3.2.3.1 Deelconclusie

Anke Coumans benoemt in Visuele Communicatie
drie vooronderstellingen met betrekking tot betekenis waarmee zij wil zeggen dat een kunstwerk
een toeschouwer nodig heeft zodat beiden, in Om het begrip interpreterend kijken te kunnen onderdialoog met elkaar, de voorlopige en beweeglij- bouwen zie ik in de drie vooronderstellingen die Couke betekenis kunnen bepalen die weer zal ver- mans benoemt een houvast in de vorm van vragen die
anderen door het vergroten van onze
hier vanuit gesteld kunnen worden bij het kijken naar
mogelijkheden. Betekenis is bovendien
een kunstwerk, om uit te leggen hoe betekenis een rol
afhankelijk van de groepsconsensus, zospeelt. Naar mijn idee kunnen we dezelfde vooronderals bijvoorbeeld in een klassikale situatie
stellingen hanteren met betrekking tot beeld. Ik ga hier
(z.d., p. 7).
verder op in bij mijn beschrijving van het begrip interpreterend kijken.
Jan Marie Peters (1996) legt het begrip
De twee vormen van betekenis (letterlijk en symbolisch)
als volgt uit: “Betekenis is niet datgene
bieden houvast bij het duiden van het onderscheid tuswat een beeld voorstelt maar wat het
sen begrijpend en interpreterend kijken naar beeld.
voorgestelde ons te zeggen heeft, of wat
de maker ons over het voorgestelde wil
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Deze studie handelt niet over de vraag hoe wij moeten leren te kijken om mediawijs te worden. Toch wil
ik het hier kort bespreken, omdat ik in mijn onderzoek naar methodes leren kijken naar beeld vaak
terecht kwam bij mediawijsheid
De Raad voor Cultuur (2005) definiëert mediawijsheid als: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief
kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.
Op de site weekvandemediawijsheid.nl wordt het
thema van 2016 geïntroduceerd: ‘Feit, Fake of Filter: Hoe word jij beïnvloed?’ Mediawijs zijn betekent
dat wij het onderscheid tussen feit en fake kunnen
maken en weten wij hoe beïnvloeding werkt op onszelf, de ander en de wereld.

3.2.4.1 Deelconclusie

zeggen en wat wij dientengevolge in het beeld over
het voorgestelde denken” (p.77). Betekenis is iets
dat gedacht wordt.

3.2.5 Visuele geletterdheid
Visual literacy is what is seen
with the eye and what is ‘seen’
with the mind” (Bamford, g.d.).

Pauwels en Peters (2005) noemen in Denken over
beelden visuele geletterdheid als: “de vaardigheid
om visuele informatie waar te nemen en te interpreteren en merken daarbij op dat dit bij sommigen vanzelf gaat, maar veelal vooral ontwikkeld
moet worden”. Bijvoorbeeld door beeldopvoeding
op school. Kinderen bewuster laten omgaan met
beeld, ze laten zien dat beeld, in vele vormen, een
afspiegeling is van de werkelijkheid en hoe context
en de persoonlijke en cultureel bepaalde inkleuring
bij het visueel denken en hanIk laat nog steeds mijn intuïtie spreken: mijn idee is dat delen hierbij een rol speelt:
wij mediawijs zijn als we hebben geleerd begrijpend te van produktie tot consumptie
kijken: we begrijpen hoe de media ons beïnvloeden en in een sociaal, politiek kader
kunnen zien welke beelden ‘echt’ of juist ‘niet echt’ zijn (p. 14) .
en kunnen de bedoeling van de maker achterhalen. Wat
ik hierin mis en dus zou willen inzetten in het beschrij- Van den Broek et al. (2010)
ven van het begrip interpreterend kijken is de meer houden in Beeldtaal rekening
persoonlijke en creatieve manier van kijken naar beeld. met twee perspectieven als
het gaat om visuele geletterdheid: dat van de maker en dat van de gebruiker van
beeld. Iemand is visueel geletterd als hij - de gebruiker - ‘in staat is de bedoelde betekenis te lezen van
zaken als advertenties, films, het doel te interpreteren en te evalueren van vorm, structuur en ken-
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merken van de afbeelding’ (p. 24). Als je hier goed in
bent kun je - als maker - je creativiteit inzetten om
met beeld te communiceren.
Bovendien hanteren zij drie typen vragen waarop
een visueel geletterd kijker een antwoord kan geven: vragen die horen bij de Gestalttheorie (aparte
elementen kunnen benoemen); vragen die horen bij
de semiotiek (de betekenis onder woorden kunnen
brengen); vragen die horen bij de retorica (het kunnen reflecteren op het effect op de kijker) (2010, p.
29).

3.2.5.1 Deelconclusie

In het kader van het Research & Development-programma van SLO is onderzoek gedaan naar
het belang en de mogelijkheden van de
beeldcultuur in het onderwijs. In het verslag
van dit onderzoek De effecten van nieuwe media op jongeren van 12-14 jaar (2007) wordt
de term visuele geletterdheid gedefinieerd
als “het geheel van kennis, vaardigheden en
mentaliteit waarover leerlingen moeten beschikken om zich bewust, kritisch en actief te
bewegen in onze complexe en steeds veranderende beeldcultuur”.
In de publicatie Visuele geletterdheid (2006)
wordt het begrip als volgt omschreven: “Het
proces van betekenisgeving; begrijpen op
welke wijze beeldbetekenissen tot stand kunnen
komen en hoe deze geconstrueerde betekenissen
invloed hebben op jezelf, de groep, gemeenschap of
maatschappij waarin ze voorkomen”.

Er wordt vervolgens uiteengezet wat het voordeel is van visueel geletterd zijn “Het leren kijken
naar beelden en een beeld zorgvuldig op waarde
en betekenis schatten is een belangrijke vaardigheid, maar juist het aannemen van een kritische
houding maakt dat jongeren visueel geletterd zijn”
(Bollegraf, p. 7). Waarna dit verder wordt uitgelegd:
leerlingen kunnen betere keuzes maken over welke
beelden ze kunnen gebruiken in werkstukken, presentaties, enzovoorts.

Ik haal uit de definities zoals hierboven beschreven
de elementen proces van betekenisgeving en invloed
hebben op om te laten zien dat ik visuele geletterdheid link aan interpreterend kijken. Het onderwerp
van deze studie - interpreterend kijken - is ook een
proces. De hantering van de drie vraagtypen van
Van den Broek et al maken dit voor mij nog eens
extra duidelijk. Dit komt verderop in deze studie
uitgebreider naar voren wanneer ik uiteenzet wat
interpreterend kijken is en kan praktisch ingezet
worden in mijn ontwerp.
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3.2.6 Beeldcultuur
Het is lastig om een duidelijke omschrijving van het
begrip te geven. Er zijn veel benaderingen mogelijk. Voor de één is het alles wat geen tekst is. Voor
een ander is het een trend binnen de wereld van de
communicatie. En zo zijn er nog talloos veel meer
pogingen gedaan om het begrip te definiëren.
Nicolas Mirzoeff is professor in Media, Cultuur en
Communicatie aan de New York University en benoemt in An introduction to visual culture (1999) dat
het kenmerkende aan beeldcultuur niet zozeer is
dat de beelden er zijn, maar dat wij de neiging hebben om de wereld waarin we leven in beelden uit
te drukken. Onze communicatie gaat steeds meer
middels beeld in plaats van woord en dat zou naar
mijn idee moeten worden opgepakt door scholen.
Omdat ik in mijn onderzoek het begrip beeldcultuur
behandel in relatie tot onderwijs is het van belang
om stil te staan bij de manier waarop kinderen en
volwassenen de beeldcultuur verschillend waarderen. Ik wil weten welke beelden ingezet kunnen

worden als bron van cultuuruitingen.
Brent Wilson en Christine Thompson (beiden hoogleraar kunsteducatie) gaven een lezing op de conferentie Visual Culture of Childhood: Child Art after
Modernism, georganiseerd door de Amerikaanse
Penn State University die werd bewerkt tot een artikel dat verscheen in De beeldcultuur van kinderen.
Internationale kinderkunst na het modernisme (2006).
Al sinds de jaren zeventig blijkt uit onderzoeken dat
de beeldende cultuur waar kinderen interesse voor
hebben op geen enkele manier aansluit bij die waar
docenten in hun lessen aandacht aan besteden. De
eigen ontwikkelde vorm van beeldcultuur van kinderen bevat populaire cultuuruitingen zoals stripverhalen, films, illustraties en reclame. En dit zijn
juist niet de cultuuruitingen waar docenten mee komen. Welke beelden gebruikt kunnen worden in de
les is een interessante vraag: uitgaan van de interesses van leerlingen of de maatschappelijk aanvaarde
beelden van de docent? Het lijkt mij waardevol om
de twee met elkaar te verbinden.
Maar uitgaan van cultuur in de betekenis van een
verzameling uitingen zegt nog niet genoeg om het
- voor veel mensen - niet duidelijke begrip beeldcultuur verder uit te leggen. Ik ga hiervoor te rade bij
eerder genoemde Luc Pauwels en Jan Marie Peters
die in Denken over beelden (2005) cultuur omschrijven als een proces waarbij wij betekenis vormen en
overdragen. Waaruit natuurlijk ook een verzameling uitingen (praktijken en producten) voortkomen.
Maar enkel die te noemen is niet genoeg (p. 18).
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Begrijpend lezen begint niet op het moment dat
kinderen leren lezen, maar ver daarvoor. Al vanaf
hun geboorte leren kinderen luisteren naar taal.
Hoe ouder ze worden, hoe beter ze taal begrijpen.
Dezelfde strategieën die we kinderen leren bij begrijpend lezen spelen een rol bij het leren begrijpend luisteren. Het besteden van aandacht aan begrijpend luisteren in de kleutergroepen vormt een
voorbereiding voor begrijpend lezen (CED-Groep,
Begrijpend luisteren, z.d.).

3.2.6.1 Deelconclusie

Begrijpend luisteren volgens het SLO is het toekennen van betekenis aan gesproken taal,
een actief en complex proces waarbij
Om kinderen te laten omgaan met beeldcultuur is
zaken als woordenschat, voorkennis
het, lijkt mij, van essentieel belang om ze hiervoor
en een juist gebruik van luisterstratede juiste tools aan te reiken. Dat ze leren kijken naar
gieën van essentieel belang zijn.
beeld. Begrijpend en interpreterend. Omgang met
Begrijpend lezen wordt door het SLO
beeldcultuur als een proces waarin een kind (als
hetzelfde gedefinieerd, maar dan is
individu) in een klas (als groep) betekenis geeft aan
het woord gesproken vervangen door
beeld: dit neem ik mee in mijn ontwerp.
geschreven en luisterstrategieën door
leesstrategieën.
Bij begrijpend lezen gaat het om het toekennen
van betekenis aan geschreven taal. Dat gebeurt in
voortdurende wisselwerking met de lezer. Hij koppelt de informatie die hij leest aan de informatie
3.2.7 Begrijpend kijken
die hij in zijn geheugen beschikbaar heeft. Het gaat
Begrijpend luisteren en -lezen zijn goed gedefini- daarbij om woordbetekenissen, om inhoudelijke
eerd en veel gebruikt in de leerdoelen van het pri- kennis over allerlei onderwerpen, maar ook om zijn
mair onderwijs. Begrijpend kijken kan naar analogie kennis met betrekking tot de opbouw van woorden,
van deze begrippen worden gedefinieerd. Daarom van zinnen en van teksten (z.d.).
bespreek ik nu eerst vormen van begrijpend leren.

Tijdens Macht van het Beeld, een bijeenkomst die
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op 22 maart 2016 plaatsvond in de Grote Kerk in
Zwolle sprak eerder genoemde Lucas Westerbeek
(Bromet Film School) over begrijpend kijken naar
beeld en noemde het verschil met het lezen van
een tekst. Bij het kijken naar een beeld hebben wij
het maken uit handen gegeven. Beeld is naar zijn
mening zo indringend omdat de maker weg is, het
beeld komt direct binnen, terwijl je bij een tekst de
schrijver er doorheen ziet. Omdat wij bij beeld dus
niet zien dat er nog een maker was die ons een bepaalde richting opduwt moeten wij leren beelden te
lezen. Westerbeek noemt dit begrijpend
Begrijpend luisteren, -lezen en -kijken hebben het proces
kijken.
van betekenisgeving met elkaar gemeen: betekenis geven
Jan Marie Peters vergelijkt lezen en kij- aan gesproken- en geschreven taal en aan beeld. Wat het
ken als beide even complex wanneer het begrijpen van beeld lastig maakt is in mijn ogen niet de afons niet is geleerd. Iemand die niet goed wezigheid van de maker (zoals Westerbeek het ziet) maar
heeft leren lezen zal een literair boek eerder de meerduidigheid van beeld: de aanwijzing die wij
al snel te moeilijk vinden en iemand die krijgen kan op meerdere manieren worden uitgelegd. En dat
beeldtaal niet onder de knie heeft zal moeten wij leren. Des te belangrijker dus dat we leren lezen
moeite hebben om menig kunstwerk te van beeld, zoals wij ook tekst leren lezen en er betekenis
aan kunnen geven.
begrijpen.
Het proces van betekenisgeving zoals het SLO toekent aan
de definities van begrijpend leren zie ik als aanknopingspunt voor mijn eigen definitie van interpreterend kijken. Een
beeld kan naar mijn mening door ieder mens bekeken en
begrepen worden, begrijpen is iets collectiefs, iets universeels. Bij begrijpend kijken leren wij de betekenis te zien die
de maker in het beeld heeft gelegd. Hoe zich dit verhoudt
tot interpreterend kijken naar beeld waarbij het reflecteren
op de persoonlijke ervaring aan bod komt, zet ik uiteen in
mijn beschrijving van dit begrip.

3.2.7.1 Deelconclusie

Beeldcultuur wil ik dus niet enkel omschrijven als
het geheel van beelden die iets zeggen over een
bepaalde cultuur. Waar het meer om gaat is het
gebruik van die beelden, hoe gaan wij er mee om.
Doordat beelden door ons bekeken en geïnterpreteerd worden krijgen ze betekenis. Het is een proces. We zien dit terug in de definitie die het SLO
(2006) aan beeldcultuur geeft: “Beeldcultuur is een
proces van betekenisgeving: Het proces waarin individuen en groepen betekenis aan beelden toekennen” (p. 8).
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3.3 Studies
In dit deel analyseer ik eerder verschenen studies,
hoe die zich verhouden tot mijn eigen onderzoek
en leg ik uit wat ik kan toevoegen aan de kennis die
er al is.
In mijn onderzoek richt ik mij op twee onderdelen
met betrekking tot interpreterend kijken. Ik zoek
uit hoe ik het begrip kan definiëren zodat duidelijk
gemaakt kan worden wat het verschil is met begrijpend kijken en ik onderzoek hoe een methode of
aanpak eruit kan zien die interpreterend kijken naar
beeld in de huidige beeldcultuur behandelt. Vanwege deze tweedeling heb ik ervoor gekozen om
ook de analyse van reeds bestaand onderzoek naar
deze onderwerpen op te splitsen.

3.3.1 Studies ten behoeve van
de ontwikkeling van het begrip
interpreterend kijken
In Zicht op...filmeducatie (2010) beschrijft Brit Thomassen hoe filmeducatie leerlingen van VO en PO
‘helpt meer te zien’. Thomassen is werkzaam op de
afdeling educatie bij EYE Film Instituut Nederland
en gaf enkele jaren Theater- en Media-educatie aan
de Universiteit Utrecht. In het artikel gaat ze in op
de rol van filmeducatie binnen het onderwijs en de
manier waarop filmeducatie mediawijsheid kan bevorderen. Het algemene doel van filmeducatie definieert Thomassen als ‘leerlingen kritisch en kundig

om laten gaan met film. De doelgroep moet daartoe
kennis, vaardigheden en inzicht vergaren’ (p. 6).
Thomassen legt uit dat filmeducatie kinderen helpt
bij het interpreteren van ‘filmtaal’ (belichting, cameravoering, montage, enzovoorts). Deze filmtaal
ontdekken wij naar mijn mening door begrijpend te
kijken: we leren zien wat de maker heeft bedoeld,
welke beslissingen zijn genomen en wat dat betekent voor de film. Ik kan hier in mijn begripsverklaring gebruik van maken door het benoemen van ‘die
andere filmtaal’: de persoonlijke filmtaal die wij ontdekken door er interpreterend naar te kijken: het
verwoorden, voelen, duiden van de eigen ervaring
bij de film.
Franz Billmayer is Professor für Bildnerische Erziehung aan de Universiteit Mozarteum in Salzburg
en heeft veel onderzoek gedaan naar onderwijs in
beeld. Hij schrijft in Die viele Bilder als Herausforderung für die Bildkompetenz over het beeld: “Nog vóór
we ons bewust zijn geworden dat het gaat om een
teken dat we interpreteren (moeten), hebben wij de
meeste beelden die op ons netvlies komen in 1 of 2
seconden in ons opgenomen en voldoende begrepen. We nemen deze beelden snel en moeiteloos
waar” (2009, p. 1). Volgens Billmayer kan dit verklaren waarom de meeste mensen geen noodzaak zien
in onderwijs dat aandacht besteed aan beeldlezen.
Verder introduceert hij Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach (2003), professor in de Mediawetenschappen,
die het moeiteloos waarnemen van elementaire
beelden Bild-Verstehen noemt (p. 82).
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Dit Bild-Verstehen geeft voor mij aan hoe begrijpend en interpreterend kijken weliswaar van elkaar
verschillen, maar toch ook aan elkaar verbonden
zijn en elkaar aanvullen: we bekijken een beeld en
begrijpen het door onze kennis en eerdere ervaringen in te zetten. Dat we dit moeiteloos en blijkbaar
heel snel doen en erachter komen welke moeite we
dus moeten doen om het beeld verder te interpreteren, oftewel écht te zien, is van belang voor mijn
beschrijving van het begrip interpreterend kijken.
De theorie die ik in deze studie ontwerp kan bijdragen aan erkenning van de noodzaak van onderwijs
dat aandacht besteed aan beeldlezen.
In het volgende hoofdstuk analyseer ik naast de
diverse methodes beeldkijken ook twee methodes
begrijpend lezen en filosofie waaruit ik wellicht elementen kan mee nemen naar mijn begripsvorming.
Naar mijn idee kunnen leren filosoferen en leren kijken naar beeld elkaar aanvullen. Voor beiden hebben we taal nodig, bij filosoferen kan je soms beeld
nodig hebben en bij interpreterend kijken kan filosofie ons helpen.
Franz Billmayer legt dit naar mijn idee uit door
te kijken naar hoe communicatie middels beeld
werkt. In tegenstelling tot gesproken taal zijn er
geen gebruiksregels bij beelden. Wij interpreteren
op basis van gelijkenissen en associaties: “Deshalb
unterscheiden wir bei Bildern zwischen einerseits
persönlichen und andererseits intersubjektiven,
kulturellen Assoziationen. Bildkommunikation ist
vor allem auf letztere angewiesen. Gelingende
Massenkommunikation setzt voraus, dass wir als

Publikum mehr oder weniger deckungsgleiche intersubjektive Assoziationen haben” (Bilderlernen.
at, 2009).
In beeldonderwijs gaat het er volgens hem om dat
wij kinderen handreikingen moeten geven om den
Bildern der Massenkommunikation tegemoet te kunnen treden. Het gaat er niet om dat eenduidige
antwoorden worden gegeven, het gaat wel om kritisches Denken über Bilder und Weltbilder (2009).
Dit kritisch denken speelt een belangrijke rol bij filosoferen en naar mijn mening ook bij interpreterend
kijken naar beeld. Bij kritisch denken gaat het om
het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening. Meer specifiek gaat het om: het
effectief kunnen redeneren en formuleren; informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren; hiaten in kennis kunnen signaleren; het
kunnen stellen van betekenisvolle vragen; het kritisch reflecteren op het eigen leerproces; het open
staan voor alternatieve standpunten (Thijs, 2014).
Deze vaardigheden staan beschreven bij Kritisch
denken: één van de acht vaardigheden die zijn samengevat onder de naam ‘21e eeuwse vaardigheden’ en kunnen richting geven bij het beschrijven
van de vaardigheden die horen bij interpreterend
kijken.
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3.3.2 Studies naar
manieren van onderwijs
met betrekking tot beeldcultuur
De casestudies uit Visual Culture in the Art Class van
Paul Duncum (2006) las ik om een beeld te krijgen
van de wijze waarop leerkrachten beeldcultuur inzetten in hun kunstlessen. Duncum is professor
in kunsteducatie aan de Universiteit van Illinois
en onderzoeker. Hij biedt met deze studie diverse
docenten uit verschillende landen de mogelijkheid
hun praktijken te beschrijven. De verzamelde casestudies geven blijk van de enorme hoeveelheid mogelijke activiteiten en interpretaties die er rond het
gebruik van beeldcultuur in de klas zijn en dienen
als inspiratie voor docenten die hiermee aan de slag
willen. Elke case studie is beschreven door een andere docent.
Ik bespreek de studie van één van de docenten, David Darts, die onderzoek deed naar hoe leerlingen
geleerd kan worden beter te kijken naar beeld uit
de visuele cultuur: “I wanted the class to look again
at images they commonly took for granted”. Darts
gebruikt hiervoor een methode waarbij aandacht is
voor de culturele betekenissen in een beeld, sociale
omstandigheden waarin een beeld zich bevind en
de rol van machtsverhoudingen (Darts, geciteerd in
Duncum, p. 100). Hierbij moeten (1) beelden serieus
bekeken worden, (2) moet begrepen zijn dat de sociale, politieke en economische omstandigheden bij
het maken, verspreiden en ontvangen van beelden

effect heeft op diens betekenis en vorm en op de
kijker en (3) moet (h)erkend worden dat onze perceptie bevooroordeeld en nooit neutraal is (p. 101).
Wat mij bij deze methode van een beeld benaderen opvalt is dat het vooral een technische manier
van kijken is, gericht op objectivering van het beeld.
Het is voor mij begrijpend kijken naar beeld in de
beeldcultuur. Wat ik mis is aandacht voor het persoonlijke verhaal, de eigen ervaring. Misschien kan
de manier waarop kunstenaars in hun werk omgaan
met de beeldcultuur ons verder op weg helpen. Ik
zoek hiervoor aanknopingspunten bij het project
MediaCultuur - Kunst als mediacoach dat is ontwikkeld door Emiel Heijnen (docent bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Dit project zoekt
verbindingen tussen media-educatie en kunsteducatie. Kunst, als onderdeel van de beeldcultuur,
is zelden eenduidig en nodigt ons als kijker uit om
kritisch te kijken, na te denken, zelf een mening te
vormen en te verwoorden. Kunst nodigt uit tot interpretatie en ervaring.
Ik wil dit verder uitleggen aan de hand van de Franse filosoof Gilles Deleuze en zijn idee over de zintuigen van een toeschouwer: “Waar het om gaat is dat
de toeschouwer door affecten geraakt wordt. Deze
zijn als zodanig zonder betekenis, maar ze zijn door
de schilder in beweging gezet waardoor ze de toeschouwer raken” (2014, pp. 35-36). En deze affecten activeren en stimuleren volgens Gilles Deleuze
de zintuigen van de toeschouwer. Dit zintuiglijke karakter van de kunst lijkt mij goed in te zetten bij het
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leren waarnemen van beeld en zal verder worden
uitgelegd in het deel van deze studie dat handelt
over de vaardigheden die horen bij interpreterend
kijken.
Kunstenaars reflecteren de laatste decennia op
beeldgebruik in de media door het maken van eigen
beeld (Heijnen, p. 2). Actuele kunst bekijken met de
klas en leerlingen laten reflecteren op wat ze zien
in vorm en betekenis: er zijn mogelijkheden genoeg
om door de ogen van een kunstenaar te zien hoe de
beeldcultuur in elkaar steekt.

het onderscheid naar voren waarover ik het heb in
deze studie. Het één vraagt een andere manier van
kijken dan het ander: bij maatschappijleer gaat het
over begrijpend kijken, mediawijsheid met bijbehorende vragen als wat is waar en klopt dit wat ik zie?;
en bij kunsteducatie kunnen wij het interpreterend
- de creatieve manier van kijken naar beeld - inzetten waarbij het meer gaat om het persoonlijke reflecteren op wat we zien, dit kunnen duiden en er
een eigen betekenis aan geven. Het inzicht over de
inzet van beeldcultuur in verschillende vormen van
onderwijs kan ik gebruiken bij het ontwerp van een
methode interpreterend kijken naar beeld.

Het onderwerp visual culture speelt een grote rol in
de Amerikaanse kunsteducatie. Kerry Freedman
is professor, publicist en één van de onderzoekers
die vinden dat het in kunsteducatie moet gaan over
alle vormen van visuele uitingen waar de mens mee
in aanraking komt: alle beeldende kunstvormen,
strips, volkskunst, reclame, videoclips, games, enz.
Al deze uitingen hebben betekenis in zich. Zonder
deze uitingen van de huidige beeldcultuur zou kunsteducatie te smal worden aangeboden. In Teaching
Visual Culture (2013) biedt Freedman scholen een
theoretische basis om beeldcultuur in te zetten in
kunst- en cultuureducatie.
Er zijn ook onderzoekers die vinden dat beeldcultuur de kunsteducatie geen goed doet: het zou teveel op maatschappijleer gaan lijken (Crone, 2007).
Beeldcultuur inzetten in kunsteducatie is voor mij
iets anders dan het inzetten in bijvoorbeeld een vak
als maatschappijleer. Hier komt volgens mij dan ook
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3.4 Conclusie

Ik sluit dit hoofdstuk af met een aantal conclusies met betrekking tot mijn eigen theorievorming en het ontwerp van een aanpak die
leerkrachten in het PO handvatten biedt om
interpreterend kijken naar beeld te behandelen in hun lessen.
Belangrijke elementen
die mij helpen bij het vormen
van het begrippenkader:
Beelden, de blik op de werkelijkheid, moeten wij leren zien en naast
het doel van de maker spelen de omgeving waarin het te zien is en
wij als toeschouwer zelf - met onze voorkennis - een grote rol bij de
interpretatie ervan. Voorstellingsvermogen en herinneringen helpen ons hierbij. Als wij interpreterend kijken reflecteren wij expliciet
op beelden (gebruik makend van voorkennis, herinneringen en zintuigen) en benoemen we onze gevoelens, associaties en herkenning
door middel van taal.
Hierbij is het van belang dat wij secuur kijken, letten op details en in
gesprek gaan met het beeld: kijken wordt zien. Pas dan zal onze individuele betekenis zich openbaren. Met dit proces van betekenisgeving en het bewust zijn van de invloed die betekenissen op ons hebben, kan ik het begrip interpreterend kijken duiden. Hierbij kunnen
bepaalde vragen die horen bij theorieën over beeldkijken mij verder
richting geven en zal ik laten zien dat begrijpend en interpreterend
kijken weliswaar van elkaar verschillen, maar toch ook aan elkaar
verbonden zijn en elkaar aanvullen. De relatie woorden en beelden
speelt in mijn onderzoek een belangrijke rol. Ik vermoed dat interpreterend kijken naar beeld in combinatie met het voeren van een
filosofisch gesprek kritisch denken zal aanwakkeren. De vaardigheden die horen bij Kritisch denken kunnen mij richting geven bij mijn
begripsbepaling. Ik wil een methode ontwerpen die kinderen helpt
de vaardigheden te ontwikkelen die horen bij interpreterend kijken.
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Belangrijke elementen
die terug moeten komen
in mijn methode:

Reflecteren op en het onder woorden brengen van het herkennen van
beelden, waarbij de relatie tussen het beeld en de kijker centraal staat
in het gesprek tussen beiden. Dit gesprek krijgt praktisch verder vorm
in mijn beschrijving van een mogelijke methode. Door ons voorstellingsvermogen in te zetten in combinatie met onze verzamelde herinneringen zullen wij de symbolische betekenis van een beeld kunnen
achterhalen waarbij vragen gesteld kunnen worden die diverse theorieën ook hanteren. Ik denk daarbij aan Gestalttheorie, semiotiek, retorica.
Meer mogelijke ideeën ter onderbouwing en vormgeving van mijn ontwerp vind ik bij David Darts: uit zijn studie betrek ik de aandachtspunten die hij noemt om leerlingen beter naar beeld te leren kijken. Hierbij
gebruik ik het inzicht over de inzet van beeldcultuur in verschillende
vormen van onderwijs dat Kerry Freedman beschrijft in Teaching Visual
Culture en om duidelijk te maken dat mijn aanpak handelt over interpreterend kijken. Omgang met beeldcultuur als een proces waarin een
kind (als individu) in een klas (als groep) betekenis geeft aan beeld: dit
neem ik mee in mijn ontwerp.
Het gegeven dat kunstenaars reflecteren op de beeldcultuur kan ik inzetten in een aanpak: het leren zien hoe kunstenaars de beeldcultuur
verbeelden, hierover nadenken, het verwoorden van de eigen ervaring
en samen erover praten.
En ik kan in mijn methode laten zien hoe leerkrachten het zintuiglijke
karakter van kunst kunnen inzetten om kinderen interpreterend te leren kijken door in een groepsgesprek in te gaan op het beschrijven van
het effect dat het beeld op een kind heeft, het noemen van factoren
waardoor een kind het beeld kan begrijpen, het vinden van woorden
om een eigen betekenis aan het beeld te geven en het bespreken van
de mogelijke betekenis die de kunstenaar aan het beeld heeft gegeven.
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4
METHODES

4.1 Inleiding
Alvorens mij te richten op de ontwikkeling van een
aanpak interpreterend kijken is het van belang te
weten wat er allemaal al is op het gebied van leren
kijken naar beeld. De inventarisatie van methodes
beeldkijken heeft een globaal beeld opgeleverd van
het aanbod. We hebben in Hoofdstuk 2 kunnen lezen hoe ik heb gezocht. Wat ik heb gevonden zet ik
uiteen in dit hoofdstuk.
De hieronder vermelde methoden heb ik vormgegeven in een matrix (zie hiervoor de bijlage Methodematrix) waarin ik beschrijf waarover het gaat, hoe
het eruit ziet, wat de doelgroep is, hoe je eraan kan
komen, en of naar mijn mening iets wordt gedaan
met het onderscheid begrijpend/interpreterend.
Avonturen in het donker (Eye Film Instituut Nederland); Diverse lessen: beeldende vorming en mediawijsheid (ICT Creatief); TAG (Sander van Heerde);
Waargebeurd (Beeldmakers); What’s your story
(FOAM); Kijk nou eens!, Waanzoeken, Waanzien
(MOTI); Unreal (Beeld en Geluid); Tikkit (IJsfontein); Visual Thinking Strategies (Yenawin en Housen); Visuele Geletterdheid (SLO); In gesprek met
het beeld en met elkaar (I. Roozen); Cultuurreporters (De Frisse Blik); Ludodidactiek (HKU); De wereld in een klik (Fotodok); Tell your art tale (Eva den
Heijer).

Hieruit zijn vijf methoden gekozen die in paragraaf
4.2 uitgebreider worden uitgelicht. Deze heb ik gekozen om drie redenen:
1. Omdat ik gesprekken heb gevoerd met de ontwerper. Uit deze gesprekken heb ik informatie verzameld die mogelijk inzetbaar is in mijn eigen aanpak.
2. Vanwege het medium dat wordt ingezet om te
leren kijken naar beeld. Ik wil weten waarom een
bepaald medium goed is in te zetten in mijn eigen
ontwerp. De in de methodes behandelde media zijn
film, spel, kunst, fotografie en beeld uit de beeldcultuur.
3. Omdat in de aanpak naar mijn idee het onderscheid tussen begrijpend en interpreterend duidelijk gemaakt kan worden. Ik heb gezocht naar woorden in de methodes die volgens mij iets zeggen over
het één dan wel het ander.
Daarnaast heb ik gekeken naar diverse methodes
begrijpend lezen en filosofie. Hieruit is een selectie
gemaakt die in de paragrafen 4.3 en 4.4 worden beschreven. De selectie heb ik gebaseerd op mijn idee
dat in deze methodes bijvoorbeeld de manier van
denken of het type vaardigheid dat wordt genoemd
overeenkomsten vertoont met het interpreterend
kijken naar beeld.
Ik laat in dit hoofdstuk een aantal deskundigen
aan het woord die hun visie op manieren van leren
beeldkijken met ons delen.
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4.2

vele verschillende functies van entertainment tot
kunst.”
Beeldkijken
Zij noemt de bijzondere positie van filmeducatie
doordat het onder andere gericht is op één afge(Eye Film bakend medium. Verder is er veel kennis en ervaInstituut Nederland).
ring aanwezig omdat filmeducatie in
Medium: film.
Nederland al lange
Behandelt de belangrijkste filmaspecten. Hoe laat je leerlingen spelen- tijd een plek heeft.
derwijs ontdekken wat er allemaal bij een film maken komt kijken? Hoe Na het kijken volgt
de verwerking van
kijk je een film en bespreek je de beelden met je leerlingen?
Hoe ziet het eruit: een lesmap met achtergrondinformatie en zeven op- een film: analyse
drachten per thema die zijn verspreid over groep 3 t/m 8 en extra online en de persoonlijke
ervaring. Door dit
materiaal.
Hoe kom je eraan: gratis te bestellen lesmap met inlogcode voor de in- te koppelen aan informatie over de
houd van de thema’s.
Onderscheid begrijpend/interpreterend: wordt niet expliciet benoemd. receptie van de film
zoals bereikcijfers
en recensies, maar
ook eventuele maatschappelijke discussies die ontIk heb contact gezocht met Drs. Brit Thomassen,
staan naar aanleiding van de film ontstaat interprewerkzaam op de afdeling educatie bij het Filmmutatie van de film in zijn bredere context.
seum.
Ik wilde weten of Thomassen verschil ziet in inter“Daarnaast kan film inzicht geven in de veranderpreterend kijken naar film en interpreterend kijken
lijkheid van onze maatschappij”, schrijft zij in Zicht
naar beeld (bijvoorbeeld een schilderij of een reop...filmeducatie (2010, p. 5). Elke generatie interclamefoto) en zij vertelt mij: “Film kan zowel kunst,
preteert een film opnieuw, de betekenis ligt niet
erfgoed als cultuur zijn. Film is vaak een spiegel
vast, is in elke tijd weer anders.
van de samenleving. Voor de komst van televisie
en internet was de bioscoop zelfs de enige plek om
Met een onderscheid tussen begrijpend kijken en
bewegend beeld op groot scherm te zien en daarinterpreterend kijken werkt Eye niet: “In alle prodoor ook de plek waar nieuwsberichten vertoond
jecten staat begrijpend kijken centraal, reflectie
werden en waar reclame uitingen van bewegend
op en interpreteren van wat ze zien en horen hoort
beeld voorzien konden worden. Kortom film heeft

Avonturen in het donker

38

daarbij”, aldus Thomassen. “Wat ons betreft staat
kritische reflectie niet gelijk aan waarschuwen voor
schadelijke kanten van bewegend beeld. Dat zijn 2
verschillende dingen. Bij kritische reflectie gaat het
om vragen stellen bij wat je ziet en hoort, nadenken
over hoe de film gemaakt is etc.”
Filmeducatie bij Eye is vooral gericht op mediawijsheid. Kinderen komen tot kennis die nodig is om
mediaboodschappen te kunnen interpreteren. En
kennis over hoe een mediaproduct tot stand komt
en de rol die context hierbij speelt. Vragen als ‘wie
is de afzender’ en ‘wat zijn diens belangen’ kun je
hiervoor stellen (2010). Mediawijs ben je als je
beelden bewust kan ‘lezen’, analyseren en van context kan voorzien.

Tell your ARTtale (Eva den Heijer)
Medium: spel.
Een kaartspel om met groepen (vanaf 14 jaar) een
museum te bezoeken en actief naar kunst te kijken. Het motiveert de spelers tot het kijken naar
beeldende kunst, en nodigt ze uit er een eigen betekenis aan te geven.
Hoe ziet het eruit: Een kaartset met opdrachten
per groep van 3-5 personen. Het spel is in te zetten bij elke tentoonstelling van beeldende kunst.
Hoe kom je eraan: kopen door contact op te nemen met de ontwerper.
Onderscheid begrijpend/interpreterend: wordt
niet expliciet benoemt

Ik heb contact gezocht met Eva den Heijer, ontwerper van het spel en vroeg haar of in haar methode
onderscheid wordt gemaakt tussen begrijpend- en
interpreterend kijken.
Den Heijer gebruikt om haar methode te beschrijven liever de termen: waarneming/perceptie en interpretatie: “In mijn spel/methode wordt enigszins
onderscheid gemaakt tussen waarnemend kijken
en interpreterend kijken en begrijpend kijken”.
Dit doet zij aan de hand van de spelkaarten en de
opdrachten en de rollen die daarbij horen: “Spelers
krijgen een rol toebedeeld van kleur-, beeld- en ma-
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Visual Thinking Strategies

teriaalonderzoeker, waarin ze gevraagd wordt op
(Philip
te schrijven welke kleuren ze zien, welke vormen ze
Yenawin en Abegail Housen).
zien en welk materiaal is gebruikt in het werk. De
spelers nemen waar vanuit een ander perspectief
dan hun eigen perspectief. Ook moeten ze
Medium: kunst.
dit natekenen.” En dit natekenen vindt den
Heijer bij uitstek een vorm van objectief
Methode om door middel van kunst beter te leren waarwaarnemen.
nemen waarbij het gaat om open en zonder oordeel kijIn de overige rollen in het spel, de rol van
negatieve en positieve recensent, ziet zij
het leren interpreterend kijken: er wordt
een mening aan gekoppeld.
Vervolgens zit er nog 1 kaart in het spel
waarop de spelers als team moeten beschrijven wat ze denken dat het werk voorstelt, en dat zou je volgens den Heijer dan
begrijpend kijken kunnen noemen.

ken naar afbeeldingen, als groep betekenis geven aan een
beeld, luisteren en voortbouwen op elkaar. Voor alle leeftijden.
Hoe ziet het eruit: een groepsgesprek over kunst waarbij
de gespreksleider een aantal specifieke open vragen stelt.
Als groep ontdek je met elkaar nieuwe aspecten waaraan
interpretaties gegeven worden. Het gaat niet om goed of
fout, iedereen mag zijn eigen interpretatie hebben bij een
beeld.
Hoe kom je eraan: Door het volgen van een lezing, workshop, training, demonstratie lessen die zijn te boeken via
de website.
Onderscheid begrijpend/interpreterend: wordt niet expliciet benoemt.

Over het onderscheid zegt zij: “Ik denk dat
het interpretatieproces onderdeel is van
begrijpend kijken, dus het interpreterend
kijken is onmisbaar om begrijpend te kunnen kijken.” en noemt vaardigheden als waarnemen/observeren, benoemen, herkennen, verbanden leggen, construeren, categoriseren en inleven
die we zouden moeten ontwikkelen om interpreterend te kijken naar beeld.

De VTS methode zegt begrijpend kijken aan te leren, een positief effect te hebben op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch denken en de
taalvaardigheid.
In 2012 werd VTS in Nederland geïntroduceerd en
één van de initiatiefnemers van VTS Nederland,
Florentine Peijnenburg, spreekt van de beleving
van de toeschouwer als vertrekpunt voor een gesprek over kunst. Door te vertrouwen op onze eigen waarneming ontwikkelen wij inzichten over
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kunst én andere zaken.
De ontwikkelingen van VTS in Nederland staan nog
in de kinderschoenen, op scholen wordt nog niet
veel gebruik gemaakt van de methode. Maar leerkrachten in het PO die er al wel kennis mee hebben
gemaakt reageren over het algemeen zeer positief.
Zij herkennen de grote waarde van VTS (persoonlijke opmerking, januari 2016).

terend kijken:
De leerlingen bedenken een verhaal aan de hand
van een zelf geselecteerde foto, waarbij ze kijken
naar de verschillende standpunten van waaruit de
foto’s zijn genomen en welk effect dat heeft op de
kijker en ze bestuderen de details in een foto.

In What’s your story wordt uitgegaan van het stellen van een goede vraag. Zo ontstaat kennis en
wordt geleerd om zorgvuldig te kijken. Bijvoorbeeld
door te kijken naar de context. Waar bevindt de
(Foam).
foto zich? Wij kunnen een foto zien die de werkelijkheid vastlegt (fotografie als waarnemen, kijken
Medium: fotografie.
naar de wereld), een foto bekijken in een museum (fotoEen interactieve rondleiding, oefenen met het stellen van vragen en het grafie als verbeelding, vorm
vertellen van verhalen bij de foto’s, opnemen van het verhaal. Kinderen van kunst), een foto zien die
(bovenbouw PO, VO) geven zelf betekenis aan wat ze zien en kunnen een bepaalde boodschap
deze betekenis verwoorden; ze ervaren hoe je bij fotografie je eigen wil overbrengen (fotografie
verhaal kunt vertellen.
als concept) of een foto beHoe ziet het eruit: workshop van 2 uur in het museum waarbij het re- kijken die de wereld om ons
sultaat van de opdracht wordt vormgegeven in een podcast of eigen heen voor ons begrijpelijk
gemaakte foto. Tevens zijn via de site opdrachten te downloaden ter maakt (fotografie als hulpvoorbereiding of afsluiting van de workshop in het museum. Daarnaast middel). We spreken hier
is er een soort database waar de resultaten getoond worden en van van context.
feedback voorzien kunnen worden.
Hoe kom je eraan: aanmelden via de website
Onderscheid begrijpend/interpreterend: wordt niet expliciet benoemt.

What’s your story

Op de site geven leerlingen hun ervaringen weer bij
de workshop. Ik haal de volgende punten eruit die
volgens mij een goede weergave zijn van interpre-
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Medium: beeldcultuur.
Interactieve leeromgeving die ons beeld leert lezen en begrijpen.
Hoe ziet het eruit: voorbereidende les voor op school (film en
werkbladen), museumbezoek met het Waanzien-paspoort met
o.a. het boodschappenspel, een visuele intelligentietest en diverse doe-opdrachten, verwerkende les voor op school (reflectie en
creatieve opdracht). Per onderdeel 1 a 1,5 uur. Voor PO7/8
Hoe kom je eraan: reserveren bij het museum.
Onderscheid begrijpend/interpreterend: wordt niet expliciet benoemt.

Volgens MOTI leren wij in Waanzien om te gaan
met al die beelden die ons denken beïnvloeden en
die ten opzichte van taal steeds dominanter aanwezig zijn. We leren er betekenis aan geven en we leren beeldtaal begrijpen. Dit alles vraagt om nieuwe
mediawijze vaardigheden.
Beelden uit de beeldcultuur zijn de hele dag om ons
heen, het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen waardoor ze de kracht van beeld leren zien
en de achterliggende boodschap ontdekken. Ze leren inzien welke beelden belangrijk voor ze zijn, of
de beelden echt, realistisch of gemanipuleerd zijn
en wat de maker ermee bedoelt.
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De zes beschreven methodes maken elk gebruik van een ander medium dat ingezet kan
worden om te leren kijken naar beeld. De informatie over de specifieke kenmerken van
de diverse media zet ik in in mijn ontwerp. We
lezen in hoofdstuk 7 hoe ik dat aanpak.
In de geïnventariseerde methodes wordt het
onderscheid begrijpend en interpreterend
niet expliciet benoemd, maar er zitten naar
mijn idee wel elementen in die met interpreterend kijken te maken hebben. Deze onderdelen kunnen als inspiratie dienen in mijn eigen methode: ik kijk naar hoe de ontwerpers dit praktisch
hebben ingezet in de methode. Door mijn eigen interpretatie te geven aan bepaalde omschrijvingen
kan ik mijn intuïtieve idee ten aanzien van het onderscheid aantonen. Dit biedt de mogelijkheid om
bepaalde elementen uit de besproken methodes
mee te nemen naar mijn begripsomschrijving.

4.2.1 Deelconclusie

Waanzien (Museum Of The Image).

over begrijpend kijken.
Ik zie dat het gaat om interpreterend kijken wanneer de beleving van de toeschouwer als vertrekpunt geldt voor een gesprek over kunst. Dit zien we
bij VTS.
Zelf betekenis geven aan wat wij zien in een foto,
deze betekenis verwoorden en ervaren hoe wij bij
fotografie ons eigen verhaal kunnen vertellen zien
we terug in What’s your story en link ik aan interpreterend kijken.
Beeld uit de beeldcultuur beleven in Waanzien
houdt voor mij in dat we interpreterend kijken, terwijl kennismaken met mediawijsheid en de invloed
van alledaagse beelden met begrijpend kijken te
maken heeft.

Wij verwerken in Avonturen in het donker een film
door het 1. te analyseren waarvoor wij begrijpend
moeten kijken en door 2. de persoonlijke ervaring
te uiten waarbij wij interpreterend kijken. En om
mediaboodschappen te interpreteren kunnen wij
vragen stellen als ‘wie is de afzender’ en ‘wat zijn
diens belangen’, wat volgens mij begrijpend kijken
is.
Het Tell your Art tale spel dat ons motiveert tot het
kijken naar beeldende kunst en ons uitnodigt er een
eigen betekenis aan te geven, zet ons aan tot interpreterend kijken, terwijl het als team beschrijven
wat we denken dat het werk voorstelt meer gaat

43

Lezen in beeld (uitgeverij Zwijssen)

Deze methode bevat een doorgaande leerlijn voor
begrijpend en studerend lezen van groep 4 t/m 8
en bestaat uit een lesboek, werkboek, handleiding,
kopieerboek, antwoordenboek, toetsboekje, leerkrachtassistent voor het digitale schoolbord en online software.
De methode geeft zes sleutelstrategieën die leerlingen kunnen inzetten om een tekst stapsgewijs aan
te pakken en te begrijpen.
-Verken de tekst.
-Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen.
-Controleer of je begrijpt wat er staat.
-Bepaal de bedoeling van de schrijver.
-Verwerk de informatie uit de tekst.
-Kijk terug. Trek conclusies (g.d.).
Deze manier van een tekst begrijpen kan ook worden ingezet in andere vakken.

Goed Gelezen! (uitgeverij Malmberg)

Voor groep 4 t/m 8. Bevat een handleiding, leerlingenboek, antwoordenboekje en kopieermap.
Denkplaatjes kunnen worden ingezet als visuele
weergave van het denkproces: voor bijvoorbeeld
het vinden van details, de hoofdgedachte, de volg-
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4.3.1 deelconclusie

4.3 Begrijpend lezen

orde in een tekst.
In de methode wordt leesvaardigheid in twee
subdomeinen ondergebracht: lezen van zakelijke
teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten (SLO, g.d.).
Tekstverklaren is begrijpend lezen. Het lezen van
fictionele, narratieve en literaire teksten noem ik interpreterend lezen. Ik leg dit verder uit aan de hand
van een beschrijving van het begrijpend leesproces
en het literaire leesproces.
Het begrijpend leesproces (Janssen, 2009) is een
complex cognitief proces, waarbij een lezer continu schakelt tussen informatie in de tekst en zijn of
haar eigen kennis. Tijdens dat proces maken wij in
ons hoofd een voorstelling van de tekst, waarin die
tekstuele informatie en onze kennis met elkaar verbonden zijn (CED-Groep, g.d.). Als wij begrijpend
kunnen lezen moeten wij vlot technisch kunnen lezen, voldoende woorden kennen, ‘kennis van de wereld’ hebben en zelf het leesproces kritisch kunnen
volgen en sturen. Centraal staat hierbij het samen
lezen en praten over de teksten.
Bij het literaire leesproces vormen wij in ons hoofd
voorstellingen van de situaties, gebeurtenissen,
handelingen en personages die in de tekst voorkomen. Deze denkbeelden liggen niet vast, maar
ontwikkelen zich tijdens het lezen: we veranderen
ze als lezer steeds of we breiden ze uit. De lezer
gebruikt zijn kennis van taal, genres en algemene
kennis van de wereld. “Gevoelens, sensaties, beelden en esthetische ervaringen spelen ook een rol”
(Janssen, 2009, p. 18). Onze persoonlijke kennis en
ervaringen zetten we daarvoor in.

Leren van taal en leren kijken naar beeld kan elkaar
versterken door samen met kinderen beelden intensief te observeren, analyseren en bespreken.
De zes sleutelstrategieën uit Lezen in beeld kunnen
naar mijn idee worden ingezet bij begrijpend kijken.
Dit begrijpend kijkproces zou er als volgt uit kunnen
zien:
-Neem het beeld globaal in je op.
-Bekijk het beeld goed. Neem hier de tijd voor.
-Controleer of je begrijpt wat je ziet.
-Bepaal de bedoeling van de maker.
-Verwerk de informatie uit het beeld.
-Bekijk het beeld nog een keer. Trek conclusies.
In de methode wordt gesteld dat de strategieën ook
ingezet kunnen worden in andere vakken. Dit gegeven neem ik mee in mijn ontwerp van de workshop:
interpreterend kijken kan in diverse vakken worden
ingezet.
Aan de hand van de twee besproken leesprocessen
laat ik zien hoe het onderscheid begrijpend en interpreterend kijken geduid kan worden: bij begrijpend
kijken schakelen wij tussen informatie in het beeld
en onze eigen ‘kennis van de wereld’ en kunnen wij
ons kijkproces kritisch volgen en sturen. Bij interpreterend kijken doen wij meer een beroep op allerlei persoonlijke kennis en ervaringen.
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4.4 Filosofie
De speer en de wolk

(Nathalie
Beekman).
Dit onderzoeksverslag bevat veldexperimenten waarbij kinderen worden aangezet
om reflectief, verbeeldingsrijk en onderzoekend bezig te zijn met kunst en kennis. Het
filosofische gesprek en het maken van animatiefilmpjes rond een filosofische vraagstelling vormen het framework van de experimenten, waarbij de eigen ervaring en
inzichtelijke kennis het uitgangspunt zijn.
Nathalie Beekman heeft hiermee een interessante link gelegd tussen beelden uit
de beeldcultuur bekijken, betekenis onder
woorden brengen en filosoferen (waarbij
meerdere perspectieven mogelijk zijn en
waarmee wij onze cultuur kunnen duiden).

Kunnen dieren denken?

(Heleen Booy)
Elf lessen met introductie voor de leerkracht, werkbladen en vragenkaartjes die
zijn aan te vragen bij de auteur.
In deze lesmethode filosoferen met groep
vier draait elke les om een thema en wordt

4.4.1 Deelconclusie

vaak in de vorm van een spel gegeven: er worden
vragen gesteld die geen eenduidig antwoord hebben, waarbij gezamenlijk wordt stilgestaan bij de
vragen en de kinderen zelf tot een antwoord mogen
komen en waarbij ze kunnen reageren op de ideeën
van hun klasgenoten (Booy, 2013).
De gedachten en argumenten van de kinderen zijn
het uitgangspunt van de les.

Bij interpreterend kijken naar beeld kan filosofie
ons helpen bij de ontdekkingstocht naar wat er allemaal te zien is. Kijken naar en ervaren van beeld
wordt beïnvloed door de cultuur waarin wij leven.
Filosofie gaat over die cultuur, brengt het onder
woorden en dit helpt ons om meer van onszelf te
zien en daarmee ook meer in een beeld te zien.
Daarbij: een beeld nodigt, door haar onbepaaldheid en open karakter, de kijker uit om het met
behulp van de eigen ervaring te interpreteren. Bij
ieder mens is dit dus weer anders. In de filosofie
zijn ook meerdere perspectieven mogelijk, er is niet
één goed antwoord of één betekenis bij een idee.
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4.5. Conclusie
Nu we een globaal beeld hebben van het aanbod van methodes beeldkijken, begrijpend
lezen en filosofie kan ik bepalen
welke elementen bruikbaar zijn
voor het duiden van het begrip
interpreterend kijken enerzijds
en voor het ontwerp van de methode anderzijds.
Belangrijke elementen die
bruikbaar zijn voor de begripsbepaling:
De analyse en de persoonlijke
ervaring bij het kijken van een
film maakt dat wij de film elk op
onze eigen manier interpreteren.
Het waarnemen vanuit een ander perspectief dan ons eigen
perspectief (inleven) en het geven van een mening over een
kunstwerk (benoemen) link ik

aan interpreterend kijken. Maar ook het gegeven
van de meerdere perspectieven die mogelijk zijn in
de filosofie is bruikbaar voor de begripsbepaling.
Bij interpreterend kijken doen wij (zoals ook in het
literaire leesproces) een beroep op allerlei persoonlijke kennis en ervaringen, waarbij gevoelens,
sensaties en esthetische ervaringen een rol spelen.
Hiervoor moeten wij onze visie of mening onder
woorden kunnen brengen en onderbouwen.
Belangrijke elementen die ik wil meenemen naar
mijn methode:
Film is vaak een spiegel van de samenleving en elke
generatie interpreteert een film opnieuw: het gegeven dat de betekenis niet vast ligt, in elke tijd weer
anders is, kan terug komen in mijn ontwerp. Maar
ook de filosofie waarbij de cultuur waarin wij leven
onder woorden wordt gebracht, kan ons helpen bij
interpreterend kijken naar beeld.
Ook bruikbaar lijkt mij het open en zonder oordeel
kijken naar kunst, naar elkaar luisteren, op elkaar
voort bouwen en met elkaar nieuwe aspecten ontdekken waarbij de beleving van de toeschouwer het
vertrekpunt is voor een gesprek over kunst. In een
spel kunnen aan zo’n gesprek rollen gekoppeld worden: de spelers nemen waar vanuit een ander perspectief dan hun eigen perspectief.
Zelf betekenis geven aan wat we zien in een foto, dit
kunnen verwoorden en ons eigen verhaal erbij kunnen vertellen zijn drie elementen die naar mijn idee
horen bij interpreterend kijken en kan ik inzetten in
mijn methode.

De zes sleutelstrategieën uit Lezen in beeld die zijn
aan te passen aan een kijkproces zeggen naar mijn
idee meer over begrijpend kijken dan over interpreterend kijken. Toch zet ik het in in mijn ontwerp,
omdat het duidelijk maakt hoe beide manieren van
kijken elkaar aanvullen.
Ten slotte heb ik het idee dat naast media als film,
fotografie, en andere kunstvormen ook filosofie als
medium is toe te passen in mijn ontwerp van een
aanpak interpreterend kijken. Ik denk dan aan de
meerdere perspectieven van waaruit wij naar de
wereld kijken: dit kunnen wij zien en ook verwoorden: het filosofische gesprek in samenhang met het
interpreterend kijken naar beeld door vragen te
stellen die geen eenduidig antwoord hebben.
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5

INTERPRETEREND KIJKEN
NAAR BEELD IN ONZE
HUIDIGE BEELDCULTUUR.

5.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk lezen we hoe ik aan de hand van
de bestudeerde opvattingen en elementen uit bestaande studies en methodes, mijn definitie van interpreterend kijken geef. We weten wat begrijpend
kijken is: een beeld kan naar mijn mening door ieder mens bekeken en begrepen worden, begrijpen
is iets collectiefs, iets universeels. Bij begrijpend
kijken leren wij de betekenis te zien die de maker
in het beeld heeft gelegd. Dat doen we meer met
ons verstand, objectief. Wij bekijken een beeld en
de letterlijke betekenis openbaart zich direct. Wat
ik hierbij mis is wat kijken naar dat beeld met óns
doet. Ik mis de meer creatieve manier van kijken
naar beeld waarbij het meer gaat om het persoonlijke reflecteren op wat we zien, dit kunnen duiden en
er een eigen betekenis aan geven: interpreterend
kijken noem ik dat.
Dat begrijpend- en interpreterend kijken veel met
elkaar te maken hebben en elkaar kunnen aanvullen laat ik zien aan de hand van de eerder besproken
leesprocessen (begrijpend en literair) en de kennis
die wij nodig hebben bij beeld kijken. Bij begrijpend
kijken schakelen wij tussen informatie in het beeld
en onze eigen ‘kennis van de wereld’. Bij interpreterend kijken doen wij meer een beroep op allerlei
persoonlijke kennis en ervaringen.
Daarnaast heeft interpreterend kijken voor mij te

maken met woorden als verbeeldingskracht, verwonderen, magie, gevoel, het mooie aan beeld, plezier beleven bij het kijken naar beeld, zintuiglijkheid,
subjectiviteit. Het is iets individueels. Wij nemen
een beeld waar, doen er moeite voor en zien dat er
meerdere betekenissen aan te geven zijn.

5.2 Wat is interpreterend kijken?
We interpreteren een beeld wanneer de betekenis
ervan niet meteen duidelijk en simpel te begrijpen
is: wat wordt er naast de objectieve en letterlijke
betekenis nog meer bedoeld?
Dit kunnen we achterhalen door een interpreterend kijk proces. Dit proces heeft geen lineair, maar
een iteratief karakter: we stellen de kijker vragen
zonder vaste volgorde.
- We zien een beeld en kunnen aparte elementen
benoemen (Gestalttheorie);
- We begrijpen het beeld en kunnen de betekenis
onder woorden brengen (semiotiek);
- We worden overtuigd door het beeld en kunnen
reflecteren op het effect op de kijker (retorica).
Dat dit niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde aan
bod komt leg ik uit: Het kan ook zo zijn dat je eerst
onder de indruk raakt van een beeld, je daarna afvraagt hoe dat komt, waardoor je nog enthousiaster wordt over wat je ziet en je dan pas inziet dat
de ronde vormen in de foto door hun structuur zo
mooi afsteken tegen de achtergrond. Oftewel: reto-
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Dit geeft voor mij aan dat het bij interpreterend kijken verder gaat dan het achterhalen van het doel
van de maker. Een grote rol speelt de toeschouwer
die (voor)kennis heeft en weet waar de informatie
over dat wat we zien vandaan gehaald kan worden:
uit de maker, uit de omgeving waarin het beeld te
zien is en uit de reacties van de toeschouwer op het
beeld.
Daarnaast speelt intensiteit van kijken een rol. Dat
moeten we heel secuur doen. Misschien wel met
een loep zodat we meer doen dan alleen het beeld
bekijken. We zullen het moeten zien, waarnemen of
zelfs observeren. We vergroten onze kijkmogelijkheden. Dan krijgen wij in het gesprek tussen de kijker en het beeld de mogelijkheid tot het duiden van
de tekens die verborgen liggen en die voor iedereen
weer anders kunnen zijn.

Ik vind vooral deze laatste vooronderstelling, de
beweeglijkheid van betekenis, zeer toepasbaar op
beeld. We kunnen pas betekenis geven aan een
beeld als we dingen weten, kennis hebben. Mijn
idee is dat wanneer deze kennis toeneemt, onze
mogelijkheden toenemen en steeds weer nieuwe/
andere betekenissen zal opleveren.
We proberen hierbij te beschrijven welk effect het
beeld op ons heeft, we weten wat wij zelf meebrengen naar het beeld, kunnen bedenken waar het
beeld ons aan herinnert. Daarbij laten wij ons verwonderen door het magische dat het beeld in zich
heeft. We zien met onze ogen en ‘zien’ met onze
geest.

Bij dit duiden van de tekens, oftewel het betekenis geven, kunnen drie vooronderstellingen met
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Seeing comes before words.
The child looks and recognizes
before it can speak” (Berger, 1974).

Het leggen van verbanden tussen de vele visies op
en manieren van kijken naar beeld heeft geresulteerd in mijn definitie van het begrip interpreterend
kijken:

Welke zijn de vaardigheden die horen bij het 		
interpreterend kijken naar beeld?

Reflecteren op en het onder woorden brengen van
het resultaat van onze menselijke neiging in een
reëel object een ander object te ‘zien’ zie ik als een
puzzelstukje voor een definitie van interpreterend
kijken naar beeld. Hierbij moeten wij gebruik maken
van ons voorstellingsvermogen en bestaande herinneringen. Het is dus eigenlijk zo dat we een beeld
herkennen in plaats van zien.

betrekking tot betekenis houvast bieden bij interpreterend kijken naar beeld: een beeld heeft een
toeschouwer nodig zodat, in dialoog met elkaar, de
voorlopige en beweeglijke betekenis bepaald kan
worden die weer zal veranderen door het vergroten van onze mogelijkheden.

Interpreterend kijken is aandachtig, open en
onbevangen je ervaring, gevoel en verwondering laten spreken bij het waarnemen van en
in het gesprek met een beeld waarbij je bewust bent van de vele betekenissen die hieruit
kunnen voortkomen en welke invloed ze op je
hebben.
Interpreterend kijken naar beeld kan problematisch
zijn, omdat wij een beeld vaak zonder tekst erbij te
zien krijgen. Er is geen vaste betekenis en de context mist. De verschillende interpretaties die hierdoor mogelijk zijn kunnen ons verwarren.
Ons hiervan bewust zijn en vaardigheden ontwikkelen die horen bij interpreterend kijken kunnen
houvast bieden. Welke deze vaardigheden zijn lezen we in de volgende paragraaf.

5.3

rica, semiotiek, retorica, Gestalt. De drie theorieën
vullen elkaar aan zonder vaste volgorde.
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We communiceren sinds mensenheugenis middels beelden.
Je zou kunnen denken dat we
de vaardigheden om met beeld
om te gaan dus wel ontwikkeld
hebben. Het is de manier waarop
beelden tegenwoordig worden
gebruikt dat maakt dat wij andere vaardigheden aan moeten
leren.
In het deel waar ik methodes
analyseer lazen we over de meerdere perspectieven die mogelijk
zijn bij het filosoferen en hoe ik
dit in verband kan brengen met
interpreterend kijken. We kijken
nu naar de vaardigheden die horen bij filosofie en hoe ik denk dat
ook deze in verband zijn te brengen met interpreterend kijken.
Denkvaardigheden ontwikkelen,
een eigen zienswijze creëren, de
eigen gedachten kunnen structureren, stellingen kunnen beargumenteren en bewust kunnen
denken. Deze kan ik vertalen
naar interpreterend kijken naar
beeld: de interpretatie speelt

zich af in het hoofd, wordt gedacht. Als wij ons hier
bewust van zijn en in staat zijn deze gedachten te
structureren en ons geleerd is om onze persoonlijke
associaties te kunnen beargumenteren, dan zijn wij
in staat om interpreterend te kijken.

5.4 Conclusie

Interpreterend kijken is aandachtig, open en onbevangen je ervaring, gevoel en verwondering laten
spreken bij het waarnemen van - en in het gesprek
gaan met - een beeld waarbij je bewust bent van de
vele betekenissen die hieruit kunnen voortkomen
en welke invloed deze op je hebben.
Om kinderen in het PO dit interpreterend kijken
naar beeld te leren moeten zij vaardigheden ontwikkelen zoals vanuit een open houding en genuanceerd kunnen observeren, de eigen gedachten
kunnen structureren, een eigen, onderbouwde
visie of mening kunnen
formuleren, persoonlijke
Samenvattend zou ik de vaardigheden die horen bij interpreterend
associaties kunnen bearkijken naar beeld als volgt willen beschrijven:
gumenteren, in dialoog
met anderen betekenis-vanuit een open houding en genuanceerd kunnen observeren;
volle vragen kunnen stel-de eigen gedachten kunnen structureren;
len, open kunnen staan
-een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren;
voor alternatieve standpunten,
-persoonlijke associaties kunnen beargumenteren;
kunnen zien dat de per-in dialoog met anderen betekenisvolle vragen kunnen stellen;
soonlijke en cultureel be-open kunnen staan voor alternatieve standpunten;
-kunnen zien dat de persoonlijke en cultureel bepaalde inkleu- paalde inkleuring een rol
speelt bij het kijken naar
ring een rol speelt bij het kijken naar beeld.
beeld.

Naast filosofie zie ik hoe het zintuiglijke karakter
van kunst goed is in te zetten bij het leren waarnemen van beeld. Eén van de leerdoelen op scholen
die horen bij het domein Kunst is de zintuiglijke. We
leren genuanceerd naar kunst kijken, vanuit een
open houding te observeren, wat niet alleen voor
een intensievere beleving van kunst van belang is,
maar ook voor het omgaan met al die andere beelden die we op ons netvlies krijgen. De kunst als
coach bij interpreterend kijken naar beeld in onze
huidige beeldcultuur.
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6

DE SCHOLEN

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 lazen we hoe ik mijn onderzoek
heb vormgegeven en dat de respons vanuit de
scholen die ik per mail heb benaderd is tegengevallen. Hierdoor is naar mijn idee het praktijkgedeelte van mijn onderzoek niet geheel
naar wens verlopen.

Op de drie scholen die ik heb bezocht heb ik gesprekken gevoerd met de leerkracht groep 2 en
voorzitter van de werkgroep muziek/beeldend (de
Wendakker), de vakleerkracht beeldend (de Brug)
en icc-er en groepsleerkracht 1/2 en groepsleerkracht 5/6 (school voor dove en slechthorende kinderen de Enkschool).
De gesprekken op de scholen hebben een informeel
en verkennend karakter rondom het begrippenkader.
Tijdens de gesprekken heb ik getoetst of de leerkrachten bekend zijn met reeds bestaande methodes beeldkijken en of ze gebruik maken van dit
uitgebreide aanbod van methodes, workshops, lessen, enzovoorts en hoe ze worden ervaren. Of dat
beeldkijken wellicht iets is dat zij (misschien onbewust) al doen in hun lessen zonder dat zij hier een
methode bij gebruiken.
Het tweede gespreksonderwerp is het onderscheid
tussen interpreterend en begrijpend kijken: is dit
onderscheid duidelijk voor de leerkrachten en denken zij dat het belangrijk is inzicht te hebben in dit
onderscheid.
Mijn aanname dat wij hiervoor elk een eigen aanpak

nodig hebben om het te leren kan ik aan de hand
van de reacties staven, welke ik kan meenemen in
mijn ontwerp voor een aanpak interpreterend kijken naar beeld.
De volledige transcriptie van de gesprekken zijn op
te vragen.

6.2 In hoeverre wordt op scholen

gebruik gemaakt van methodes
beeldkijken?

Allereerst wilde ik weten of scholen werken aan
de ontwikkelling van beeldkijken. Hier volgen een
aantal reacties van scholen waarvan de eerste twee
hun antwoorden per mail hebben gegeven, ik heb
deze scholen niet bezocht.
Op het OC de Twijn SO wordt er tijdens de kunstvakken niet expliciet aandacht besteed aan kijken
naar beeld. Zij hebben ook geen methode die hierop
aansluit. In verschillende lessen komen de aspecten
van het kijken naar beeld natuurlijk wel naar voren
maar dit is ook wisselend per leerroute.
Op een school van de Viventegroep (Dalton) reageerde een leerkracht / ICC-er: “Wij zijn net gestart
met de methode Laat maar zien. We willen graag op
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school beter onderbouwde lessen in de beeldende
vakken aanbieden. Deze methode biedt lessen aan
waarbij reflectie op eigen werk maar ook op kunst
een belangrijk element is! Kijken naar, praten over.
Daarna gaan de kinderen met bepaalde elementen
zelf aan de slag.” Verder vertelt zij dat reflecteren
op werk van jezelf en anderen een belangrijk ingrediënt van Dalton onderwijs is: leren om aan te
geven wat je ‘top’ vindt en wat een ‘tip’ zou kunnen
zijn aan de maker. “Maar reflecteren is natuurlijk
niet helemaal hetzelfde als interpreterend kijken.
Ik denk dat dat meer terug komt in de 21e eeuwse
vaardigheden die op dit moment een ‘hot item’ zijn.
Als school kunnen we denk ik hierin nog wel wat
stapjes maken!”
Op de Wendakker vertelde de leerkracht: “Het is
afhankelijk van de interesse van de individuele leerkracht hoe het kijken naar beeld wordt ingevuld.
Er zijn een aantal leerkrachten op deze school die
speciale interesse hebben voor kunst en cultuur en
die nemen de kinderen wel eens mee naar een museum. En zij zullen die laag waarschijnlijk wel aanboren tijdens hun lessen, bijvoorbeeld tijdens het
schilderen. De meesten vinden het waarschijnlijk
niet belangrijk genoeg.”
Toch is het wel een punt van aandacht: “Aangezien
wij volgend seizoen gaan werken met een Cultureel
Portfolio ben ik geïnteresseerd in dit onderwerp en
kun je ons misschien tips geven hoe we kinderen leren interpreteren.”
De leerkracht ziet in dit portfolio een mogelijkheid
om kinderen te laten interpreteren / reflecteren:

“Kijken naar het werk dat is gemaakt: hoe heb ik het
gedaan, waar liep ik tegenaan, wat heb ik geleerd.
Als je ze dit niet aanreikt zullen ze het ook niet gaan
doen, dan blijft het liggen.” De leerkracht ziet de
waarde van een soort workshop die leerkrachten
handvatten biedt, maar denkt dat het Portfolio
eerst een tijdje moet zijn ingebed om dan te zien dat
ze misschien dat stukje missen.
Op de Brug werken ze met de methode Uit de kunst.
Er wordt hierin wel wat aan interpreterend kijken
gedaan. De leerkracht zegt als vakleerkracht dit af
en toe aan te kunnen pakken. Struikelpunt is wel dat
zij 2 dagen werkt op de school en dat de kinderen
1 keer 3 kwartier per week les krijgen, wat zij relatief weinig vindt om ook aan dit onderdeel te werken. Ze krijgen ook 1 keer in de 2 weken beeldende
les van hun eigen groepsleerkracht: “Deze lessen
komen echt uit de methode. In de methode zitten
wel stukjes kijken naar beeld, maar dit is weinig. De
methode geeft wat thema’s aan en hier moet je als
leerkracht zelf dan wat mee doen: bijvoorbeeld bij
het thema dieren kun je een schilderij erbij pakken.
Zoiets.” De leerkracht vindt het belangrijk dat kinderen leren kijken, maar geeft toe dat het er vaak
niet van komt, omdat er zoveel andere onderdelen
ook behandeld moeten worden. Op de momenten
dat ze dan wel met de kinderen kijkt naar foto of
beeld ervaart ze dat ze hier veel tijd aan spendeert:
prachtig zijn de gesprekken die dan ontstaan.
Collega’s op de Brug gebruiken veelal de uitgeschreven lessen (met hierin ook wel wat platen om te laten zien met bijbehorende vragen die je zou kunnen
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stellen), maar het hangt erg van de interesse van de
leerkracht af hoe intensief dit wordt behandeld.
De leerkracht ziet het belang van leren kijken naar
beeld en hoe dit op scholen zou moeten worden
vormgegeven. In de methode die nu op de Brug
wordt gebruikt zit wel iets van kijken naar beeld,
maar dit is minimaal. De leerkracht vertelt: “De
methode geeft wat thema’s aan, hier moet de leerkracht zelf iets mee doen.” Ze ziet het nut van enkele handreikingen om het aan te pakken, iets dat op
papier staat en kan worden ingezet in de les. Zij zegt
niet in te kunnen schatten of hier een algemene behoefte aan is op de school.
Op de Enkschool gebruiken ze Laatmaarzien voor
de beeldende lessen. De leerkracht geeft toe dat
er weliswaar beschouwende stukjes in zitten, maar
dat het niet echt gaat over interpreterend kijken.
Dit is iets waar ze meer mee willen en dat moet
worden uitgebouwd.
Ze noemt ‘eigen verhalen maken’ en geeft een voorbeeld van hoe toch aandacht wordt besteed aan kijken naar beeld: dove mensen ontwikkelen zich visueel breder dan niet dove mensen en dit kon je goed
zien bij een initiatief dat de leerkrachten hadden
opgezet: de kinderen maakten elke week een foto
die dan in de les besproken werd (wat zie je, waarom heb je daar een foto van gemaakt, enz). “Helaas
is dit weer weg gezakt. En nu we het erover hebben
komt weer naar boven: ja, daar moeten we weer
wat mee doen...”

Er wordt op deze school zeker aandacht besteed
aan het leren kijken naar beeld. Mediawijsheid
wordt genoemd. Er wordt geen gebruik gemaakt
van een mediawijsheidmethode. Het ligt aan de
leerkracht of er iets mee gedaan wordt, maar het
is wel iets voor de toekomst om in het onderwijs
in tebedden. Met ‘begrijpend’ zijn zij veel bezig in
de lessen, volgens de leerkrachten. Zij werken met
thema’s. Kinderen stellen zelf een onderzoeksvraag
rondom een thema en moeten zelf op zoek gaan
naar informatie en antwoorden. Boeken, maar ook
zoeken op internet (per groep mogen ze dan steeds
een stukje verder het internet op). Als tekst ze niet
verder helpt worden ook filmpjes ook.
Bij presentaties van een project gaan de kinderen
in op vragen van de leerkracht: wat vond je ervan,
wat voelde je toen, wat voelde je toen het niet goed
lukte? Zo zou interpreterend leren kijken gebruikt
kunnen worden in meerdere situaties. Wel moet
het dan heel expliciet worden aangeboden.
Een workshop waarbij de kinderen in een museum
of andere culturele instelling leren beeldkijken zien
zij teveel als iets losstaands. De aanpak om kinderen te leren interpreterend te kijken moet passen
binnen de manier waarop ze werken (vanaf komend
schooljaar is dit schoolbreed thematisch) en zou
wellicht een plek kunnen krijgen in het Cultuurplan. Hierbij werd opgemerkt dat een dergelijke
aanpak beschreven en gefasciliteerd moet zijn en
moet worden ingebed: leerkrachten moeten er na
de deskundigheidsbevordering direct mee aan de
slag kunnen en het structureel kunnen toepassen
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in welke les dan ook. Daarbij moet de toegevoegde waarde duidelijk naar voren komen en moeten
leerkrachten zich meteen persoonlijk betrokken
voelen. Bij eerder aangereikte aanpakken om hun
onderwijs een creatievere impuls te geven (in dit
geval ging het over het toepassen van drama in de
klas) bleek dat het niet voldoende is weggezet, na
verloop van tijd zakte het enthousiasme om het toe
te passen toch weer weg.

6.3 Hoe wordt het onderscheid 		

tussen begrijpend en interpreterend kijken door docenten
(h)erkend?

Uit reacties van scholen werd duidelijk dat het onderscheid in eerste instantie niet werd herkend: “Ik
weet niet precies wat je bedoelt met je vraag; het
interpreteren van beelden. Bedoel je hoe kinderen
omgaan met internet en sociale media? Het ‘mediawijs maken’?”, aldus de vakleerkracht op de Brug.
Pas als ik mijn visie op het onderscheid globaal uitleg ontstaat er meer herkenning: ‘interpreterend’
betekent volgens haar zoiets als ‘daar moet je zelf
over nadenken, wat zie je daar en wat vind je ervan’.
Op de Brug wordt het wel genoemd in het schoolcurriculum bij het vak beeldende vorming: kijken
naar beeld, maar niet specifiek ‘interpreterend’. Ze
spreekt haar vermoeden uit dat scholen niet be-

kend zijn met het onderscheid.
Op de Wendakker ziet de leerkracht het als volgt:
“Begrijpend is: ik zie wat hij heeft geschilderd en interpreterend is een diepere laag.”
Op de Enkschool wordt gedacht aan ‘goed of fout’:
dus begrijp jij wat de kunstenaar heeft bedoeld en
‘is het goed of fout: heb je het goed begrepen?’. Dat
is begrijpend. Interpreteren is altijd goed. ‘Wat zie jij
erin, los van wat de kunstenaar heeft bedoeld’. Tevens zien zij een grote overlap bij beide. En denken
zij bij beeldcultuur niet alleen aan kunst, maar aan
alle soorten media. Verder erkennen beide leerkrachten dat het begrijpende eerder aan bod komt:
“Als tekst de kinderen niet verder helpt worden ook
filmpjes bekeken” En hierbij is hun methodiek sterk
gericht op: ‘begrijp je wat je ziet’ en ‘het waar/niet
waar aspect’. Het kijken naar beeld zit dus meer in
het begrijpende in deze leerstof dan in het interpreterende: “Het onderwijs is hier veel nadrukkelijker
op gericht.” Wel erkennen zij het gevoel te hebben
er meer mee te moeten en kunnen doen: “Mooi en
interessant.”
Ten slotte vroeg ik de leerkrachten nog waar zij aan
denken bij de vaardigheden die horen bij interpreterend kijken.
Om interpreterend kijken te leren wordt op alle
drie de scholen gedacht dat het belangrijk is dat
kinderen zich veilig voelen, dat ze weten dat alles
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wat je zegt goed is, dat je taalvaardig moet zijn om
te verwoorden wat je voelt en ervaart en dat het
een cultuur wordt binnen een klas/school, dus dat
het normaal wordt dat je er mee bezig bent. Verder
zien de leerkrachten dat kleine kinderen het al kunnen: gevoel speelt bij de kleintjes nog een grote rol,
zij durven alles nog te zeggen, spreken het eerste
wat in ze opkomt uit, zijn onbevangen en fantasie
en werkelijkheid lopen door elkaar heen. Het kan
zeker al eerder worden aangeboden dan wanneer
ze beginnen met lezen en schrijven, hoe vroeger je
ermee begint hoe beter.

In eerste instantie wordt interpreterend kijken naar
beeld door leerkrachten veelal geassocieerd met
mediawijsheid. Toch blijkt dat zij bij nader inzien
kunnen verwoorden wat ik er mee bedoel: nadenken over, wat vind je ervan, een diepere laag en interpreteren is altijd goed zijn de omschrijvingen die
zij zelf gebruiken. Bij de ontwikkeling van mijn methode kan ik de genoemde elementen met betrekking tot de vaardigheden inzetten (veilig voelen, je
kan geen foute antwoorden geven, taalvaardig zijn
en vanzelfsprekendheid).

6.4 Conclusie

Wat we zien is dat de leerkrachten niet bekend
zijn met de methodes die in deze studie zijn geanalyseerd. Op één van de scholen vinden ze dat een
losse workshop beeldkijken in een museum niet
voldoende is om kinderen dit te leren en zouden
zij liever zien dat een aanpak om kinderen te
leren interpreterend te kijken ingebed is in de
school.
De methodes die op de scholen gebruikt worden in de beeldende lessen (Laat maar zien
op de Enkschool en Uit de kunst op de Brug)
doen volgens de leerkrachten wel aan beschouwen, maar zij zien ook dat dit nog geen
interpreterend kijken is. Ik zie dat er, hoewel
niet structureel, mooie eigen initiatieven bij
sommige leerkrachten worden ontplooid die

kinderen interpreterend leren kijken (de Enkschool)
en hoe zij in verschillende elementen uit onderwijs
vernieuwende aanpakken mogelijkheden zien om
interpreterend kijken een plek te geven (de Wendakker).
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7
HOE ZOU EEN METHODE
DIE KINDEREN LEERT OM
INTERPRETEREND TE KIJKEN
ERUIT KUNNEN ZIEN?

Tijdens gesprekken op scholen is mij aan de ene
kant duidelijk geworden dat leerkrachten eigenlijk
niet zitten te wachten op weer een nieuwe methode
die zal moeten worden eigengemaakt (leerkrachten
noemen dat er al zo veel methodes zijn) en aan de
andere kant dat zij wel het belang zien van leren interpreterend kijken.
Ik kies er voor om een workshop te ontwerpen die
leerkrachten handvatten biedt om interpreterend
kijken naar beeld aan te pakken. In de workshop
zal bijvoorbeeld naar voren komen welke beelden
besproken kunnen worden, in welke vorm dit behandeld kan worden, welke vragen gesteld kunnen
worden, enzovoorts. Op dit idee is positief gereageerd en in het schooljaar 2016/2017 zal hier de
workshop als pilot worden gegeven.
Hieronder volgt een beschrijving van de uitgangspunten en ontwerpcriteria voor de workshop met
daaronder de workshopinformatie in brochure
vorm.
Gelet op een opmerking van één van de leerkrachten (verwoorden wat je voelt en ervaart bij het kijken naar een beeld moet een cultuur worden binnen
een klas/school, dus dat het normaal wordt dat je er
mee bezig bent) zal ik tijdens de workshop adviseren om interpreterend kijken naar beeld elke dag
even kort met de klas behandelt. Mijn idee is dat dit
de ene keer een kunstwerk, de volgende keer een
(korte) film, foto of bijvoorbeeld een reclamespotje is en dat dit interpreterend kijkproces in diverse
vakken is in te zetten, waardoor het niet zozeer iets

op zichzelf staands zal zijn, maar geïntegreerd kan
worden aangeboden. Door interpreterend kijken
naar beeld structureel aan te pakken zullen kinderen het op den duur als heel gewoon gaan ervaren.
In de workshop zal worden ingegaan op het belang
van interpreterend kijken, wordt het begrip geïntroduceerd en worden de vaardigheden besproken die moeten worden ontwikkeld. In een actieve
werkvorm zullen de deelnemers oefenen met een
interpreterend kijkproces, waarbij gekeken wordt
naar welke rol de leerkracht hierin vervult, welke
beelden behandeld kunnen worden en hoe de kinderen gestimuleerd worden samen een gesprek aan
te gaan over een beeld en daarbij plezier te beleven.
De leerkrachten worden inzicht geboden in de mogelijkheden van de diverse media die zijn in te zetten bij het leren interpreterend kijken naar beeld.
De hieronder beschreven kenmerken zullen tijdens
de workshop inhoudelijk en met voorbeelden worden uitgewerkt.

Film is vaak een spiegel van de samenleving en
elke generatie interpreteert een film opnieuw, de
betekenis ligt niet vast, is in elke tijd weer anders.
Kinderen krijgen inzicht in de cultureel bepaalde inkleuring bij het interpreterend kijken naar beeld en
komen te weten dat meerdere betekenissen eraan
gegeven kunnen worden.
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In een spel kunnen rollen gekoppeld worden aan
het kijken naar kunst: de spelers nemen waar vanuit
een ander perspectief dan hun eigen perspectief.

Bij kunst zie ik interpreterend kijken als vorm van
ervaren van kunst. Doordat kunst een onbepaald
en open karakter heeft nodigt ze uit tot interpretatie en ervaring. We kunnen wat we zien ons eigen
maken. Het zintuiglijke van kunst maakt iets in ons
los en kan door genuanceerd observeren en erover
praten bijdragen aan het leren interpreterend kijken naar beeld. Kinderen kunnen door de ogen van
een kunstenaar zien hoe de beeldcultuur in elkaar
steekt, hierover nadenken, de eigen ervaring verwoorden en er zelf betekenis aan geven.

Een foto nodigt ons uit denkend om te gaan met het
afgebeelde en ons eigen verhaal erbij te vertellen.
Een goed startpunt om met kinderen interpreterend (nauwkeuriger/langer/bewuster) naar beeld
te kijken is door te zoeken naar details in een foto.
Ook context (fotografie als kijken naar de wereld,
als vorm van kunst, als concept of als hulpmiddel)
vormt een houvast bij het interpreterend kijken
waarin kinderen steeds nieuwe gespreksonderwerpen zullen zien.
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Beelden uit de beeldcultuur leren ervaren: Om interpreterend te kijken naar
deze beelden moet het beeld serieus bekeken worden, vervolgens moet begrip
ontstaan over welk effect het teweeg
brengt op betekenis, vorm en kijker,
waarbij begrepen moet zijn dat de sociale, politieke en economische omstandigheden een rol spelen en worden de diverse ervaringen, meningen, betekenissen in
de groep (h)erkend en besproken.

Filosofie zie ik ook als een waardevol medium om interpreterend te leren kijken
naar beeld. De meerdere perspectieven
van waaruit wij naar de wereld kijken kunnen kinderen leren verwoorden en zien in
beelden. Tevens vullen beiden elkaar aan:
bij filosoferen kan je soms beeld nodig hebben en bij interpreterend kijken kan filosofie ons helpen.

WORKSHOP | Interpreterend kijken naar beeld.
In de workshop komt naar voren dat we proberen
de kijkmogelijkheden van de kinderen te vergroten.
Het gaat bij interpreterend kijken naar beeld om de
relatie tussen het beeld en de kijker. Er ontstaat een
gesprek tussen het beeld en de kijker.Tijdens dit gesprek worden open vragen gesteld die geen eenduidig antwoord hebben. Drie typen vragen kunnen in
willekeurige volgorde gesteld worden.
1. Vragen die te maken hebben met het kunnen benoemen van aparte elementen in een beeld.
2. Vragen die te maken hebben met het onder woorden kunnen brengen van de betekenis(sen) van een
beeld.
3. Vragen die te maken hebben met het kunnen reflecteren op het effect op de kijker.

In een samenleving gedomineerd door beelden is het belangrijk dat wij hier goed mee kunnen omgaan.
In deze workshop wordt je handvatten aangereikt om kinderen interpreterend kijken naar beeld te leren.
Interpreterend kijken is aandachtig, open en onbevangen je ervaring, gevoel en verwondering laten
spreken bij het waarnemen van een beeld waarbij je bewust bent van de vele betekenissen die hieruit
kunnen voortkomen en welke invloed ze op je hebben.

Voor wie?
Leerkrachten groep 1 t/m 8, PABO-studenten

Waarover?
Interpreterend kijken naar beeld heeft te maken met verwonderen, magie, gevoel, ervaring, het mooie
aan beeld, plezier beleven bij het kijken naar beeld, zintuiglijkheid.
Kinderen ontwikkelen zich door vanuit een open houding en genuanceerd te observeren; de eigen gedachten te structureren; een eigen, onderbouwde visie of mening te formuleren; persoonlijke associaties te
beargumenteren; in dialoog met anderen betekenisvolle vragen te stellen; open te staan voor alternatieve
standpunten; te zien dat de persoonlijke en cultureel bepaalde inkleuring een rol speelt bij het kijken naar
beeld.
Jouw rol als leerkracht is die van stimulator. Je geeft de kinderen ruimte en tijd om goed naar een
beeld te kijken. Je stuurt het gesprek dat hierna ontstaat door open vragen te stellen, de kinderen hun
eigen mening onder woorden te laten brengen en weer nieuwe vragen te stellen. De beleving van de
kinderen is het vertrekpunt voor het gesprek over het beeld. Je maakt gebruik van de diverse media
die zijn in te zetten. Denk hierbij aan film, beeldende kunst, fotografie, games, beeldcultuur, filosofie.

Waar en wanneer?
De workshop vindt plaats op de school en op afspraak.

Inhoud van de workshop.
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Verkenning van het begrip interpreterend kijken.
Theoretisch kader rondom de vaardigheden.
Inzicht in de mogelijkheden van de diverse media die kunnen worden ingezet.
Introductie van beelden die kunnen worden behandeld en vragen die kunnen worden gesteld.
Het zelf aandragen van beeld en formuleren van vragen.
Kinderen stimuleren hun persoonlijke visie/mening/associaties te beargumenteren en die van de
anderen te waarderen.
Kinderen plezier laten beleven bij beeldkijken.
Voorbeeldgesprek.
Evaluatie.

Informatie.
mekontwerp@icloud.com
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8. ONDERZOEKSRESULTATEN | CONCLUSIE | DISCUSSIE
In deze studie heb ik onderzocht wat interpreterend
kijken is en op welke manier leerkrachten in het PO
kinderen vaardig kunnen maken in het interpreterend kijken naar beeld in onze huidige beeldcultuur?
Het literatuuronderzoek dat hiervoor is gedaan
heeft zich gericht op de ontwikkeling van het begrip interpreterend kijken en op de inventarisatie
en analyse van reeds bestaande methodes beeldkijken, begrijpend leren en filosofie. In het praktijkdeel
van dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd op drie
scholen en is een aanpak ontwikkeld die leerkrachten handvatten biedt om interpreterend kijken naar
beeld te behandelen in de les.
In dit deel bespreek ik de resultaten van mijn onderzoek en zet ik de conclusies uiteen die ik heb opgesplitst aan de hand van de deelvragen (te lezen in
paragraaf 1.5):

1. De begripsbepaling:
Vanuit het literatuuronderzoek.
Wij spelen, als toeschouwer, een grote rol bij de interpretatie van beeld. Door secuur te kijken en gebruik te maken van onze voorkennis, herinneringen
en zintuigen ontstaat een proces van betekenisgeving dat wij moeten leren onder woorden te brengen.
Vanuit de methodes.
Uit de analyse van reeds bestaande methodes zijn

elementen gefilterd die zijn ingezet in de begripsbepaling. Dit zijn: waarnemen vanuit het perspectief
van iemand anders, waarbij wij bewust zijn van de
vele perspectieven die er bestaan en een beroep
doen op allerlei persoonlijke kennis en ervaringen
en een eigen visie of mening vormen. Door het verkregen inzicht in methodes begrijpend lezen en filosofie te koppelen aan interpreterend kijken is duidelijk geworden dat leren van taal, het verwoorden
van de eigen mening over het wereldbeeld, kritisch
denken en leren kijken naar beeld elkaar kunnen
versterken.
De vaardigheden.
Als wij interpreterend kijken naar beeld hebben wij
geleerd om vanuit een open houding en genuanceerd te kunnen observeren; de eigen gedachten
te kunnen structureren; een eigen, onderbouwde
visie of mening te kunnen formuleren; persoonlijke
associaties te kunnen beargumenteren; in dialoog
met anderen betekenisvolle vragen te kunnen stellen; open te kunnen staan voor alternatieve standpunten en tekunnen zien dat de persoonlijke en
cultureel bepaalde inkleuring een rol speelt bij het
kijken naar beeld. Deze vaardigheden worden ontwikkeld door een specifieke methode van kijken die
gericht is op persoonlijke interpretatie van beeld en
die verschilt van de methode om begrijpend te leren
kijken.
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Het onderscheid tussen begrijpend en interpreterend kijken.
Mijn intuïtieve idee over het onderscheid tussen
begrijpend en interpreterend kijken naar beeld in
de huidige beeldcultuur is concreet gemaakt. Begrijpend kijken is iets collectiefs, iets universeels.
Bij begrijpend kijken leren wij de betekenis te zien
die de maker in het beeld heeft gelegd. Dat doen we
meer met ons verstand, objectief. Terwijl interpreterend kijken een meer creatieve manier van kijken
is, waarbij het gaat om het persoonlijke reflecteren
op wat we zien, dit kunnen duiden en er een eigen
betekenis aan geven.

2. De geïnventariseerde methodes:
De inventarisatie en analyse van bestaande methodes beeldkijken heeft een globaal beeld opgeleverd van wat er allemaal is op dit gebied, waarbij
is opgevallen dat veel van het aanbod niet zozeer
methodes zijn, maar meer losse workshops, een
lessenserie, initiatieven van individuele docenten of
projecten. In een matrix zijn ze samengebracht en
worden ze bondig beschreven. Hieruit zijn vijf methodes uitgelicht die uitgebreider zijn geanalyseerd.
Deze maken elk gebruik van een ander medium dat
ingezet kan worden om te leren kijken naar beeld.
Het inzicht over de specifieke kenmerken van de diverse media is verwerkt in het eigen ontwerp van
de aanpak. Het onderscheid begrijpend/interpreterend wordt in de methodes niet expliciet benoemd.
In een aantal gevallen wordt er wel aandacht be-

steed aan interpreteren.
Tevens is onderzocht in hoeverre de manier van
denken of het type vaardigheid dat wordt genoemd
in methodes begrijpend lezen en filosofie een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek. Uitkomsten hieruit zijn verwerkt in het ontwerp van het
begrip interpreterend kijken en de eigen aanpak.

3. De scholen:
De leerkrachten op de drie scholen die zijn bezocht
zijn niet bekend met de methodes die in deze studie
zijn geanalyseerd. Er worden wel methodes beeldende vorming gebruikt waarin stukjes beschouwen in zitten, maar dat is volgens de leerkrachten
nog geen interpreterend kijken. Er worden soms eigen initiatieven ontplooid om in de klas aan beeldkijken te doen, maar dit is niet structureel. Het onderscheid begrijpend/interpreterend wordt door de
leerkrachten niet meteen herkend. Ze moeten wat
op weg worden geholpen, waarna zij toch enigszins
kunnen aangeven wat het inhoudt: nadenken over,
wat vind je ervan, een diepere laag en interpreteren
is altijd goed. De leerkrachten noemen elementen
die nodig zijn om interpreterend kijken aan te pakken: veilig voelen, er is geen goed of fout, taalvaardig zijn en het moet een cultuur worden binnen de
school.

65

4. De ontwikkeling van een eigen aanpak interpreterend kijken.

ervaringen.

De aanpak interpreterend kijken die is ontwikkeld
in dit onderzoek is niet zozeer een methode als
wel een workshop om leerkrachten op weg te helpen. In de workshop zal het begrip interpreterend
kijken worden uitgelegd, komen de vaardigheden
die daarbij horen aan bod, wordt duidelijk gemaakt
wat de rol van de leerkracht is in het interpreterend
kijkproces en hoe een gesprek over een beeld met
kinderen gevoerd kan worden en wordt geleerd
welke media met de eigen specifieke kenmerken
kunnen worden ingezet: bij het kijken naar film krijgen wij in beeld hoe cultuur bepaalt hoe wij betekenis geven, die voor ieder mens weer anders kan
zijn; bij het spelen van een interpreterend kijkspel
leren wij, door een rol aan te nemen, over de meerdere perspectieven; het onbepaalde en open karakter van kunst kan ons helpen bij interpretatie en
ervaring; door het zoeken naar details in een foto
en na te denken kunnen wij ons eigen verhaal er
bij vertellen; beeld uit de beeldcultuur ervaren wij
door er serieus naar te kijken en te begrijpen welk
effect het op ons heeft en wat omstandigheden om
ons heen doet met de betekenis; filosofie inzetten
bij interpreterend kijken leert ons over de meerdere perspectieven op het (wereld)beeld en de eigen
betekenis onder woorden te brengen.
Bij interpreterend kijken zal het gesprek tussen de
kijker en het beeld moeten ontstaan. Door open
vragen te stellen en met elkaar over beeld te praten
leren wij over meerdere mogelijke betekenissen en

5. Conclusies met betrekking tot de onderzoeksvraag.
Op basis van mijn onderzoek heb ik interpreterend
kijken gedefinieerd als: het aandachtig, open en
onbevangen je ervaring, gevoel en verwondering
laten spreken bij het waarnemen van een beeld
waarbij je bewust bent van de vele betekenissen
die hieruit kunnen voortkomen en welke invloed
ze op je hebben. Deze manier van kijken naar beeld
kunnen wij leren door middel van een interpreterend kijkproces dat inhoudelijk is beschreven in
punt 4 van dit hoofdstuk.

Wat zeggen de uitkomsten van dit onderzoek
ons?
Met het vastleggen van het begrip interpreterend
kijken heb ik duidelijk gemaakt dat deze manier van
omgaan met beeld verschilt van begrijpend kijken
en dus ook op een eigen wijze moet worden geleerd.
Door gebruik te maken van de aanpak die kinderen
helpt bij het interpreterend kijken naar beeld kunnen scholen de nodige aandacht besteden aan deze
persoonlijke, creatieve manier van omgaan met de
vele beelden die kinderen te zien krijgen.
Dit interpreterend leren kijken is belangrijk in een
samenleving waarin wij steeds vaker beelden te
zien krijgen zonder tekst of uitleg.
Kinderen zullen moeten leren om beeld te lezen: se-
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cuur kijken, kunnen duiden wat ze zien, er betekenis
aan geven en onder woorden brengen wat het met
hen doet. Interpreterend kijken naar beeld doet een
beroep op hun verbeeldingskracht, verwondering,
gevoel. Ze zien het mooie aan beeld en hebben er
plezier in. Dit zorgt ervoor dat leren interpreterend
kijken een boeiend proces is, vanuit hun eigen belevingswereld kunnen ze individueel bezig zijn met de
beelden en ze een plek geven.
De workshop die ik heb ontwikkeld en op scholen
kan komen verzorgen helpt leerkrachten op weg
om interpreterend kijken naar beeld in te zetten in
de les.

Beperkingen en kritische noten bij de conclusie.
Omdat er nauwelijks scholen bereid waren om mee
te werken aan het onderzoek heb ik op maar drie
scholen gesprekken kunnen voeren. Ik besef dat dit
eigenlijk niet voldoende is.
Omdat het begrippenkader ten tijde van de gesprekken op de scholen nog niet helemaal helder
omschreven was kon het nog niet volledig getoetst
worden en zijn de gesprekken wat meer verkennend van aard.
Ik besef dat de inventarisatie van methodes geen
compleet beeld heeft opgeleverd: er worden steeds
weer nieuwe initiatieven ontwikkeld zodat de lijst
kan blijven groeien.
De workshop zal echt eerst in praktijk moeten
worden gebracht om te kunnen beoordelen of het
werkt en of leerkrachten na de workshop ook vol-

doende zijn geïnspireerd om het zelfstandig aan te
pakken in hun les.

Aanbevelingen.
Uit bovenstaande conclusies komen een aantal aanbevelingen voort betreffende verder onderzoek
enerzijds en betreffende scholen die aandacht willen besteden aan omgang met beeld en daar hulp bij
kunnen gebruiken anderzijds.
-De workshop kan worden getoetst op een aantal
scholen. Hiervoor zullen meer scholen benaderd
worden. De hieruit voortvloeiende reacties zal ik
meenemen in eventuele aanscherping van de workshop.
-Er kunnen observaties worden gedaan in de klas als
de leerkracht de aanpak uitvoert. Waaruit wellicht
weer nieuwe inzichten voortvloeien wat betreft de
inhoud of de vorm.
-De workshop kan in de markt worden gezet.
-Scholen kunnen een bijdrage leveren aan kinderen
vaardig maken in het interpreterend kijken naar
beeld door dit elke dag (of in ieder geval structureel)
even kort en steeds gebruik makend van een ander
medium met de klas behandelen. Dit interpreterend kijkproces is in diverse vakken in te zetten,
waardoor het niet zozeer iets op zichzelf staands zal
zijn, maar geïntegreerd kan worden aangeboden.
-Leerkrachten kunnen gebruik maken van de ontwikkelde workshop als zij hierbij handvatten nodig
hebben.
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METHODEMATRIX

Methode

Maker

Hoe ziet het
eruit

Doelgroep

Hoe kom Waar gaat het over
je eraan

Avonturen in het
donker

Eye

Een lesmap en
extra online
materiaal:
filmverhalen,
doe-opdrachten en beeldfragmenten

Door- Gratis
lobestellen
pende via site
leerlijn
PO
1-8

Diverse
lessen:
beeldende
vorming en
mediawijsheid

ICT Creatief

Lessen staan
op de site.

PO,
VO

TAG

Sander
van
Heerde

10 lessen met
docentenhandleiding
en opdrachten in een
boekje.

VO,
MBO,
HBO

Waargebeurd

Beeldmakers

Kunstdocent/
kunstenaar
komt in de
klas

Vanaf
PO5

Gratis
vanaf de
site

Projecten
en lessen
zijn te
boeken
via de
site

Onderscheid begrijpend/
interpreterend

Methode

Maker

Hoe ziet het
eruit

Doelgroep

Hoe kom Waar gaat het over
je eraan

Onderscheid begrijpend/
interpreterend

Behandelt de belangrijkste
filmaspecten. Hoe laat je
leerlingen spelenderwijs
ontdekken wat er allemaal
bij een film maken komt
kijken? Hoe kijk je een film
en bespreek je de beelden
met je leerlingen?

Geen. Volgens visie: In alle
projecten staat begrijpend
kijken, reflectie op en interpreteren van wat leerlingen
zien en horen centraal.

What’s
your story.

FOAM

Workshop

PO7/8

Zelf betekenis geven aan
wat je ziet en deze betekenis
kunnen verwoorden;Ervaren
hoe je bij fotografie je eigen
verhaal kunt vertellen.

Opgedeeld in beeld, audio,
mediawijsheid.

Niet duidelijk.

Te boeken
op de
site,100
euro per
groep,
vindt
plaats
in het
museum

Kijk nou
eens!

MOTI

Workshop
PO1/2
Doorlopende
leerlijn mediawijsheid

In het mu- Spelenderwijs leren kijken
seum
naar alledaagse beelden.

Beeld beleven.
kennismaken met mediawijsheid en de invloed van
alledaagse beelden.

Tot stand brengen van een
breed begrippenkader
bij de student over het
ontstaan van afbeeldingen,
onderdelen waaruit ze zijn
opgebouwd en hoe deze
onderdelen functioneren
in het beeld, in de omgeving en bij de beschouwer.

Combineert twee reeds
bestaande vaste methodes uit
het kunst- en beeldonderwijs:
Beeldaspect analyse uit de
schilderkunst en Visuele communicatie uit de commerciële
tak van het beeldonderwijs.

Waanzoeken

MOTI

WorkshopPO7/8
Doorlopende
leerlijn mediawijsheid

Beeldlezen: wat is waar of
gemanipuleerd?

Is wat je ziet de waarheid
of de interpretatie van de
fotograaf?
Zelf ondervinden dat je
beelden heel verschillend
kunt interpreteren en dat
er niet zoiets bestaat als
één waarheid. Door zelf
te fotograferen met een
‘geheime opdracht’ zullen
ze hun interpretatie van
een plek geven.

Kinderen leren kijken en
interpreteren en hun verhalen vertellen met behulp van

Lesprogramma
in de
klas over
beeldlezen.
Eventueel met
MOTI
Museumdocent in
de klas.

Waanzien

MOTI

WorkshopPO7/8
Doorlopende
leerlijn mediawijsheid

In het mu- Interactieve leeromgeving Visuele intelligentie/beeldseum
die ons beeld leert lezen en lezen
begrijpen.

Unreal

Beeld en
Geluid

6 lessen
VO
uitgeschreven
met Docentehandleiding

Gratis
vanaf de
site.

beeld en taal.

Een interactieve rondleiding, oefenen met het
stellen van vragen en het
vertellen van verhalen bij
de foto’s, opnemen van het
verhaal.

Thema’s rondom beeldlezen. Optische illusies,
krantenfoto’s, youtubefilmpjes, schoonheidsidealen en reclametrucs

Beelden zijn overal. Op tv,
in bushokjes, op internet
... Wat zie je? De werkelijkheid, of word je gemanipuleerd?

Mediawijsheid apart vermeld

Methode

Maker

Hoe ziet het
eruit

Doelgroep

Hoe kom Waar gaat het over
je eraan

Onderscheid begrijpend/
interpreterend

Methode

Maker

Hoe ziet het
eruit

Doelgroep

Hoe kom Waar gaat het over
je eraan

Onderscheid begrijpend/
interpreterend

Tikkit

Ijsfontein
(Evert
Hoogendoorn)

Karakter
(speelt in
meerdere
games een
hoofdrol)

PO BB

Via mijntikkit.nl

Museumgames om anders
naar de wereld te kijken.

Niet duidelijk

De wereld
in een klik

Fotodok

Lespakket.
Open publication via ISUU

PO

ISUU

Kinderen ‘visueel geletterd’ en ‘mediawijs’ te
maken.

Visuele geletterdheid of mediawijsheid kunnen jongeren
toepassen om de beeldcultuur
waarin zij leven beter te interpreteren

VTS

Yenawine
en Housen

Training voor
leerkrachten,
museumdocenten

Alle

Aanmelden via
site.

Methode om dmv kunst
beter te leren waarnemen

Eigen interpretatie bij een
beeld. Beeldaspecten kunnen
benoemen / betekenis geven
aan en reflecteren op kunst /
verwoorden

Tell your art Eva de
tale museHeijer
umspel

Vanaf
14
jaar.

Te koop
via o.a.
HKU

Het motiveert de spelers
tot het kijken naar beeldende kunst, en nodigt ze
uit er een eigen betekenis
aan te geven.

Visuele
Geletterdheid

SLO

VO OB DownloaPublicatie
den vanaf
met een besite
schrijving van
een aanpak
om leerlingen
visueel geletterd te maken,
handleiding
en 10 lessen

Uitgangspunt: alle beelden
worden door mensen
geconstrueerd en hebben
altijd een bedoeling.

Scherp inzicht in de beeldcultuur is ook een inzicht in haar
rijkdom en schoonheid

Kaartspel om
met groepen
een museum
te bezoeken
en actief
naar kunst te
kijken.

Leerdoelen: intensief samenwerken, leren kijken naar
beeldende kunst, beelden
analyseren, laten beklijven
van bekeken kunst, op eigen
fantasievolle wijze betekenis
leren geven aan beelden.

Uit de
kunst

Delubas

Digitale en
papieren
methode met
Groeps- en
Ideeënboek.

Groep
1-8

Bestellen
via de
site.

Tekenen en handvaardigheid: 8 wereldoriënterende thema’s

In het Ideeënboek staan
platen die beschouwd kunnen
worden.

Laat maar
zien

Laat maar
leren.

Digitale
lessen.

Groep
1-8

Als abonnement
via de
site.

Beeldend onderwijs en
cultuureducatie (tekenen,
handvaardigheid, fotografie, animatie, naar de
waarneming en beschouwende activiteiten.

Afbeeldingen op het digibord
worden voorzien van een
prikkelende vraag.

Cultuurreporters!

de Frisse
Blik.

Tweejarige
doorlopende
leerlijn incl
docententraining

VO

Te boeken Leren begrijpend te kijken
op de
site.

Ll brengen zichzelf en hun
achtergrond, en de sociale en
culturele omgeving van de
school in beeld.
Vastleggen van ervaringen,
verbeelding en communicatie
bewerkstelligen door het
maken van een eigen film.

Begrijpend
kijken
– Maak
je eigen
gemanipuleerde film

de Frisse
Blik.

Workshop
van 3 uur

VO

Reserveren en
aanmelden.

Kritisch kijken naar film of
video.
Analyseren wiens werkelijkheid het eigenlijk is
Doorgronden

Bewustwording op het
gebied van: totstandkoming van tv-fragmenten,
beeldvorming, manipulatie
en beeldtaal.

Marieke Kroeskop
22 augustus 2016
Vormgeving
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