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INTRODUCTIE CURSUS 
 

Cultuur en educatie: Het gaat over cultuur en educatie op een brede manier. Waarom is het belangrijk 
om iets over cultuur te weten? Wat is cultuur? Waarom zouden we aspecten van cultuur meenemen 
in specifieke omgevingen waar we terecht komen? Wat betekent het om kennis over cultuur te 
hebben?  

 

CULTUUR EN EDUCATIE  

Taal   Retoriek 

Taal is niet enkel een onderdeel van cultuur, maar het vormt ook de cultuur.   

 

Literatuur         Narratieven 

 

Geletterdheid  Media 

 

 Cultural Studies / Literacy Studies 
 Discours Analyse / Etnografie 

 

Cultuur gaat vaak over literatuur, taal en geletterdheid. Maar wij gaan dit verbreden: hoe vormt taal 
de cultuur zelf? Het is belangrijk dat we een bepaalde taal kennen, maar taal is niet alleen een 
onderdeel van de cultuur, maar vormt ook mee die cultuur.  

De verhalen die we vandaag verkrijgen, zijn vaak via de media, boeken… Waarom vinden we literatuur 
belangrijk? Wat betekent het om dit te verbreden naar verhalen in het algemeen, die gecommuniceerd 
worden?  

Er is ook kennis van media op heel veel verschillende manieren.  

 

CENTRALE FOCUS 

Culturele geletterdheid in een veranderende maatschappij.  

De centrale focus is de culturele geletterdheid in een veranderende maatschappij. Culturele 
geletterdheid gaat over de appreciatie van kunst en cultuur. Het gaat over het kennen en het begrijpen 
van culturele aspecten. Het zijn zaken die in de discussie zitten, maar die de discussie ook complexer 
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maken. Het gaat over de appreciatie, over kennis, enzoverder. Maar welk soort cultuur vinden we al 
dan niet belangrijk en hoe gaan we hiermee om? We moeten ook nadenken hoe we deze kennis gaan 
overdragen. Cultuur evolueert enorm en we leven in een toenemende superdiverse samenleving. Alles 
wat rond culturele geletterdheid draait, verandert voortdurend. Wat betekent het om cultureel 
geletterd te zijn in onze veranderende maatschappij?  

Wat is culturele geletterdheid juist?  een appreciatie van kunst en cultuur, het kennen en begrijpen 
van het culturele aspect.  Over wiens cultuur hebben we het? Over welke soort cultuur hebben we 
het? Het gaat ook over de kennis over cultuur. Welke cultuur vinden we belangrijk, hoe gaan we ermee 
om? Hoe brengen we bepaalde kennis over? 

We leven in een toenemende superdiverse samenleving. Alles wat rond culturele geletterdheid draait, 
verandert voortdurend. We gaan leren begrijpen hoe complex dit wel niet is. We gaan op een flexibele 
manier nadenken over de cultuur in de samenleving, die constant verandert en we gaan ook nadenken 
over de technologie, de media… die deze veranderingen mee in de hand werken. Wat betekent het 
om cultureel geletterd te zijn in een veranderende maatschappij? 

 

A. INTRODUCTIE IN HET DOMEIN VAN GELETTERDHEID 

Het debat rond culturele geletterdheid. 

Perspectieven vanuit multi-geletterdheden. 

 

MYTHE VAN GELETTERDHEID 

We moeten goed nadenken over wat we bedoelen als we het hebben over geletterdheid. Het is heel 
complex om over geletterdheid te praten. De basisvaardigheden waarover het gaat zijn lezen en 
schrijven. Iemand geletterd of ongeletterd noemen is iets heel normatief. Als je zegt “dat is geletterd” 
dan zeg je ook automatisch wat niet geletterd is. Hierdoor ontstaat een heel normatieve discussie of 
dimensie. Er heerst ook een idee dat er automatisch een vorm van sociale mobiliteit gecreëerd wordt. 
Je moet een basis geletterdheid hebben, maar als we daar voorbij gaan bepaalt de maatschappij tot 
welke sociale ladder je behoort binnen de geletterdheid.  

Geletterde mensen worden gezien als mensen die een intellectuele bagage hebben, ze zijn vaak 
succesvol in het leven. Maar geletterdheid is een heel normatief iets! 

Geletterd vs ongeletterd. Dit hangt samen. Je krijgt een heel normatieve discussie hierover. Als je 
mensen geletterd maakt, ga je een vorm van sociale mobiliteit creëren. Dit leidt tot een goed en 
vooruitstrevend leven. Zo krijg je ook een groep die ongeletterd zijn. De maatschappij bepaalt wat 
geletterd en ongeletterd is en hoe je die sociale mobiliteit kan bekomen.  
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MULTILITERACIES 

Dit betekent “meervoudige geletterdheid”. Dit gaat bv. over het kennen van verschillende talen, over 
op verschillende manieren met taal kunnen omgaan (bv. digitale geletterdheid)  

 

B. INTRODUCTIE IN HET DOMEIN VAN CULTURAL STUDIES 

Het debat rond hoge en lage cultuur. Representatie en beeldvorming.  

Populaire cultuur. 

We gaan erkennen dat elke vorm van cultuur potentieel heeft, dat we er kennis uit kunnen halen, 
enzoverder. Het gaat ook over het normatieve kader in het praten over hoge en lage literatuur. We 
gaan ook nadenken over het feit dat populaire cultuur-producten dat dit ook vormen van kennis zijn.  

 

CULTURAL STUDIES 

 

Elke vorm van cultuur kan potentieel kwalitatief zijn. Het idee 
van hoge en lage cultuur gaan we problematiseren, want elke 
vorm van cultuur kan potentieel waardevol zijn, we kunnen er 
kennis en inzichten uithalen. Dit is ook een normatieve 
discussie want wie beslist er wat hoge en lage culturen zijn? 
Cultuurproducten zijn legitieme vormen van kennis, overal valt 
bijna iets over te leren. Bv. zelf uit Thuis kan je dingen leren.  

 

Wat we kunst/cultuur noemen, hangt af van hoe we het bekijken.  

 

C. INTRODUCTIE IN HET DOMEIN VAN RETORIEK 

Begrippen uit de nieuwe retoriek 

Focus op educatie. 

Niet enkel over taal nadenken als iets dat je spreekt en wel of niet kent. Maar hoe bepaalt de taal onze 
visie op de maatschappij? Hoe praten we over de cultuur, over de maatschappij om ons heen? Wat is 
ons taalgebruik hierover (bepaalde connotaties)? Dit is heel bepalend voor hoe we de maatschappij 
gaan vormgeven, gaan invullen.  
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ANTROPOLOGIE & RETORIEK 

Het doel is dat we niet enkel over taal moeten nadenken over iets dat je wel of niet moet kennen, maar 
we moeten focussen op de manier hoe taal bepaalt hoe we naar de maatschappij kijken en hoe het de 
cultuur bepaalt. De manier waarop we praten over de cultuur en de maatschappij is heel erg bepaalt 
door de manier waarop we hiernaar kijken en over praten.  

 

METHODOLOGISCH KADER 

 Narratieve analyse 
 Retorische analyse 
 Discours analyse 

   

3 CENTRALE THEMA’S 

 Cultuur & Fictie 
 Technologie & Instituties 
 Identiteit & Diversiteit 

 

CULTUUR & FICTIE 

In films komt ook cultuur en fictie naar boven. We spreken over cultuur, maar we gaan er ook naar 
kijken; We bestuderen stories, de verhalen in de samenleving. 

 

TECHNOLOGIE & INSTITUTIE 

Wat is de rol van culturele instituties (bv. bibliotheek, concertzaal)? Dit zijn niet zomaar 
bewaarplaatsen, maar ze hebben ook een culturele functie. 

De technologie is er heel veel op vooruit gegaan. Hierdoor is kennis veel meer verspreid en iedereen 
kan kennis delen. Op deze manier wordt culturele geletterdheid meer globaal.  

 

DE KROOK 
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IDENTITEIT & DIVERSITEIT 

Over wiens identiteit zal het gaan als we zeggen dat de ene cultuur belangrijker is dan de andere en 
wie bepaalt dit?  

Bv. Europa is in crisis en is heel wat initiatieven aan het nemen om door kunst en cultuur tot een 
Europese identiteit te komen. Ze koppelen de cultuur aan de identiteit van Europa. Wat is de Europese 
identiteit? Het gaat over de redeneringen over hoe kunst en cultuur ingezet kan worden om te komen 
tot een gemeenschappelijke identiteit. Welke visie op cultuur zit hier achter?  

 

CASE STUDIES 

 Games 
 Mediawijsheid 
 Literatuur & Nieuwe Media 
 Subcultuur 
 Burgerschap 
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INTRODUCTIE IN HET DOMEIN VAN 
GELETTERDHEID (DEEL 1) 

 

CULTUUR VAN HET LEZEN 

Cultuur van lezen is een kleine studie in opdracht van de Nederlandse taalunie 

 Deze taalunie stippelt een taalbeleid uit: hoe moeten we onderwijs helpen nadenken over 
welk soort taal- en cultuurbeleid ze moet voeren? 

 Hoe is het gesteld met het lezen in Vlaanderen en Nederland? Wat betekent lezen en literatuur 
vandaag nog? Waarom moeten we dit doen? Hoe staat de samenleving hier tegenover?  

 

 Debat over cultuur 
 Literaire cultuur 
 Geletterdheid 

→ Capita selecta (enkel de geselecteerde kennen) 

 

HOOFDSTUK 2 – PERSPECTIEVEN OP CULTUUR EN LEZEN  

Wat is het belang van lezen vandaag in de samenleving? Welke discussies worden hierover gevoerd?  

 

CULTURELE GELETTERDHEID: DEBAT 

 Lerarenkamers ('onze leerlingen lezen niet meer, kennen de klassieken niet meer')  
o Er wordt “geklaagd” over leerlingen als het gaat over lezen en literatuur. Zo ontstaat 

er een klaagcultuur waarin men zegt dat ‘men de belangrijke zaken niet meer leest’.  
o Het gaat niet enkel over de samenleving in het algemeen, maar ook over groepen 

jongeren die geen kennis meer hebben over kunst en cultuur, en te weinig lezen. Ze 
kennen de “klassiekers” niet meer.  

 De dag van vandaag zijn er heel wat alternatieven. De jongeren zijn met andere dingen bezig. 
 De samenleving is bang dat de cultuur verloren gaat (paniekdiscours) en zijn ervan overtuigd 

dat vooral de “klassiekers” belangrijk zijn.  
 Men wilt jongeren toelatingsproeven laten aflegger: maar wat moeten ze dan kennen en 

kunnen? Dit leidt tot een volgende discussie in het cultureel debat.  
 Interviews en debatten op radio en televisie 
 Columns en essays in kranten en tijdschriften 
 Wat jongeren lezen en schrijven is niet meer belangrijk 
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 Aandachtspunten in politieke beleidsteksten 
o De minister van cultuur moet dit “oplossen”, maar over wiens cultuur gaat het hier? 

En op welke manier kan men dit aanpassen?  
 Onderwerp van onderzoek aan universiteiten 
 Onderwerp van verhalen, films etc. 
 Het zijn niet zomaar randfenomenen van mensen die cultuur belangrijk vinden. Heel het idee 

dat onze kennis achteruit gaat, zit ingebakken in onze samenleving.  
o Wat is ons referentiekader? 20 jaar geleden zei men ook dat het erop achteruit ging.  
o Er ontstaat een vicieuze cirkel: soort nostalgie naar het verleden waar alles beter was.  

 

CULTUUR: MODEWOORD  

 Racisme wordt vertaald in termen van cultuurverschillen 
o Dit is een complexe discussie: wat wordt er bedoelt met een cultuurverschil? Dit kan 

ook een pejoratieve betekenis hebben. Men geeft vaak veel verschillende invullingen 
van connotaties voor zo’n cultuurverschil.  

 Klachten over de jeugd worden klaagzangen over hun cultuur 
o De jeugd gaat erop achteruit en dit gaat men ook benoemen in termen van cultuur: 

‘de cultuur van jongeren is niet meer dezelfde’.  
 Identiteiten worden ge(re)presenteerd in de vorm van cultureel bepaalde lifestyles 

o We identificeren ons op een bepaalde manier: waar komen we vandaan? Hoe leiden 
we ons leven? Wat is onze levensstijl?  

o Onze identiteiten worden gestuurd door lifestyles, bv. sociale media. Bepaalde zaken 
worden door deze technologie bestuurd, bv. we drinken een koffie om het te posten.  

 Culturele geletterdheid beïnvloedt jongeren en kan veranderen. 
 Cultuur is een modewoord: veel zaken worden in teren van cultuur geproblematiseerd.  
 Oorlogen worden beschreven als culturele conflicten  

o Oorlogen worden gevoerd om cultuurverschillen “op te lossen” en veel van deze 
conflicten worden op die manier geframed.  

 ('the clash of civilizations' van Huntington (1996) die door Said (2001) als 'the clash of 
ignorance' werd omschreven) 

 

PARADOX 

 Enerzijds constateert men dat cultuur en kunst hoog op de agenda staan 
o Het gaat vaak over een algemeen kader: we kunnen niet over de samenleving praten 

zonder het ook te hebben over cultuur. 
 Anderzijds stelt men vast dat cultuur en kunst in een crisis verkeren 

o Welk cultuurbegrip wordt er gehanteerd en hoe kunnen we hier kritisch mee omgaan? 
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CULTUURCRITICI KLAGEN OVER 

 Het verdwijnen van het Bildungsideaal in deze maatschappij 
o Hierbij ligt de focus op de maakbaarheid en is er een bepaalde repertoire aan kennis, 

maar hoe we samen tot die kennis komen is aan het vervagen.  
 Het vervagen van normen en waarden 
 Het verdwijnen van gedeelde kennis etc.  

o Het gaat hier over zaken die we allemaal kennen, maar door de manier waarop de 
samenleving georganiseerd is en door de technologie, deelt niet iedereen dezelfde 
kennis. Dit is een uitdaging voor het onderwijs. Iedereen heeft verschillende manieren 
om aan kennis te komen en verschillende netwerken.  

 

BACK-TO-BASICS 

 Dit betekent dat men terug naar de basis, naar het verleden wilt 
 Heimwee naar een ideale tijd in het verleden. Zo pleit men voor een herstel van de gedeelde 

kennis – de literaire canon, de nationale geschiedenis. 
o De normen en waarden werden in het verleden beter gehandhaafd 

(Bloom 1987, Hirsch 1987) 

 Deze redenering kwam dus al op in 1987: men zag toen al dat het fout liep en dit is opmerkelijk 
aangezien elke generatie wel zegt dat het niet goed gaat. 

 Als samenleving kijken we dus op een bepaalde manier naar onszelf.  

 

DEBAT 

 Doemdenkers of cultuurcritici (vroeger was het beter, het heden is verwerpelijk)  
 Profeten van de nieuwe cultuur of hype (de toekomst geeft ons gelijk, het heden is voor ons)  
 Heel veel discussie over hoe het met de cultuur gesteld is zit op dit continuüm. Het is vaak 

moeilijk om een tussenpositie in te nemen tussen de doemdenkers en de profeten.  
 

Mensen lezen minder boeken en daarom gaat men technologie aanbieden om 
lezen te promoten. Ze laten het lezen op een tablet er zo veel mogelijk uitzien als 
het lezen van een gewoon boek (nostalgie).  

 

 

Sommigen gaan terug een typmachine centraal stellen, om op die manier terug te 
keren naar het verleden (nostalgie). Maar toch post men deze foto dan op het 
internet. Gaat het hier om een hype?  
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Elke vorm van muziek is toegankelijk door de technologie, maar toch ontstaan er 
nog steeds winkels met platen die je nergens anders kan vinden. Dit gebeurt als 
tegenreactie tegen de technologie. Ook de cassettebandjes komen terug.  

 

 

POSTHUMANISME? 

Vraag: of de humanistische (lees)cultuur een essentiële waarde bevat die moet verdedigd worden 

 Veel ethische vragen: hoe gaan we om met het concept mens? Wat is menselijk?  
 Ook het concept cultuur komt hier terug.  

 

HOOFDSTUK 3 – PERSPECTIEVEN OP LITERATUURONDERWIJS 

LITERATUURONDERWIJS EN BOEK  

 De boekdrukkunst in relatie met de standaardtaal en de literaire canon 
o Als iedereen moet kunnen lezen, moet er een bepaalde standaardtaal ontstaan en zo 

ontstond het Algemeen Nederlands. Dit is een gedeelde kennis zodat mensen met 
verschillende dialecten, dezelfde boeken kunnen lezen. Een gemeenschappelijke taal 
is heel belangrijk en dit heeft mee geleidt tot de natie waarin we leven.  

 De literaire bloemlezing 
 Vanuit een educatief standpunt: wat is de relatie tussen cultuurproducten (bv. literatuur) en 

onderwijs (bv. hoe is het vormgegeven, hoe heeft het een bepaalde status gekregen) 

 

BOEKENCULTUUR 

 Boeken richten zich tot een algemeen publiek  
→ Belang van een gemeenschappelijke taal 

 Boekdrukkunst heeft baat bij een standaardtaal  
→ De vorming van een natie 

 Iedereen moet ‘onze’ taal kunnen spreken. Dit komt vaak voor in debatten, 
want zo behoor je tot een bepaalde groep. 

 Hoe kijken we naar onszelf binnen de natie?  
 Taal vormt de natie tot wat het is.  
 In ons land zijn er twee naties die gebaseerd zijn op een bepaalde taal. Maar 

het gaat niet enkel over het verschil in taal. Het gaat ook over een bepaalde 
cultuur en samenleving die hieraan wordt gekoppeld.  

 Superdiversiteit komt in dit soort discussies naar voren.  
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BOEKDRUKKUNST EN MEDIA 

Instituties zijn de architecturale trots en de iconen van de nationale cultuur:  

 Beelden in musea 
 Muziek in concertzalen 
 Boeken in bibliotheken 

→ het zijn educatieve instituties: men wilt zaken overbrengen aan een bepaald publiek.  

 

BOEKDRUKKUNST EN ONDERWIJS 

Boeken en tijdschriften ↔ disciplines 

 Disciplines: er is een medium beschikbaar en dit leidt tot bepaalde disciplines en onderwijs. 

Schoolboeken ↔  schoolvakken 

 Ook hier moeten we kijken naar het verleden: vroeger was er meer discipline in het onderwijs. 
Men gebruikte bv. veel meer boeken. Maar uiteindelijk is dit gewoon een artefact. Dit wilt 
zeggen dat het logisch en normaal is om een boek te gebruiken, zeker in die tijd. Uiteindelijk 
is een tablet ook ‘logisch en normaal’ om de dag van vandaag te gebruiken.  

 

VANDAAG IN EEN KLAS  

 Leren lezen 
 De standaardtaal leren 
 De nationale geschiedenis leren  
 Kennismaken met de nationale literatuur 

↔  Toenemende diversiteit  

↔  De maatschappij wordt complexer, maar vaak gaan we er op een traditionele manier mee om.  

 

NATIONALISME 

 Paradox: nationalisme versus globalisering 
o We moeten elkaar ‘wijsmaken’ dat we tot dezelfde natie behoren, want je wordt op 

een bepaald moment geboren op een bepaalde plek. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend 
te zijn. Mensen worden ervan overtuigd dat ze tot een bepaalde gemeenschap 
behoren, maar uiteindelijk moeten we ook allemaal samen horen (globalisering).  

 Academia: problematisering van nationale identiteit en nationale cultuur 
 Deconstructie van nationale mythes.  
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IMAGINED COMMUNITIES 

 ‘Verbeeld’: inwoners van natie moeten zich met elkaar identificeren zonder elkaar te ‘kennen’ 
o Elk soort groep mensen waarmee je samenleeft kan een geheel vormen en is dus een 

verbeelde gemeenschap. We moeten elkaar duidelijk maken dat we elkaar kennen en 
identificeren. We gebruiken culturele verhalen en ideeën om onszelf te verbeelden 
dat we tot eenzelfde samenleving behoren, bv. als je in het buitenland bent en je komt 
andere Belgen tegen, dan ga je die herkennen en je identificeren.  

 Als een ‘natuurlijke’ omgeving waarin men geboren wordt en niet enkel een verzameling van 
abstracte wetten en beleidsorganen 

 Het is logisch en noodzakelijk dat je ergens geboren wordt en in een bepaalde gemeenschap 
terecht komt.  

 De verbeelding kan ook exclusief zijn: de wij-zij verhouding komt naar boven. Wanneer wordt 
iemand verbeeld behorende tot ons en wanneer niet?  

(Benedict Anderson) 

 

NATIONALE TROTS? 

• Naties als imagined communities beschrijven impliceert niet dat ze geen gevoelens van 
solidariteit en trots kunnen opwekken 

• Vraag: hoe gaan we om met onze eigen trots en met die van anderen?  
• Het is niet slecht om je te verbeelden tot een bepaalde gemeenschap, maar hoe ga je 

om met die verschillende verbeelde gemeenschappen? Hoe gaan we op een meer 
pluralistische manier om met de samenleving?  

 

NATIONALISME & EDUCATIE 

 Traditioneel: scholen als plekken voor natie-vorming. Nationale identiteiten worden er 
geconstrueerd en imagined communities gevormd 

 19e eeuwse opvatting over natie-vorming 
 Scholen spelen belangrijke rol zowel in de banale als de expliciete ‘verbeelding’ van een natie.  
 Banale verbeelding: hoe gaan we met elkaar om? Hoe wisselen we ideeën uit?  
 Expliciete verbeelding: de vlag staat symbool voor de natie (dit is een gedeeld iets in de natie). 

 

TEMPLATE 

Taal- en literatuuronderwijs volgt vaak dezelfde template: kinderen leren lezen en schrijven in de 
standaard taal, ze leren daarbij de nationale geschiedenis en de nationale literatuur kennen (en 
waarderen).  
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HET VERHAAL VAN DE NATIE 

‘The same story, so to speak, must be told to all children.’  

 Er worden veel verschillende verhalen verteld aan kinderen en deze verhalen kunnen heel 
verschillende verteld worden. Dit hangt samen met hoe we de samenleving vorm geven.  

‘To make appear as necessity what is in fact a bundle of contingencies, and thus to make meaningful 
the accident of his birth.’ 

 We hebben het vaak over betekenis en betekenisconstructies. Je wordt geboren en je kan hier 
niets aan doen, maar om hier betekenis aan te geven moeten er verhalen aan elkaar verteld 
worden. Hoe verhouden we ons tot de gemeenschap?  

 (Berger and Luckmann 1966: 155) 

 

De Leeuw van Vlaanderen is het nationale symbool van Vlaanderen. Dit gaat terug tot 
in de literatuur en het boek is geschreven door Hendrik Conscience. Het gaat terug naar 
het idee van de literatuur, de boekdrukkunst, de natie, etc.  

Onze verbeelde gemeenschap van hoe Vlaanderen is, is sterk gelinkt aan het kunnen 
lezen van een bepaalde standaardtaal. Wat is onze cultuur en onze taal?  

 

LITERATUURONDERWIJS 

 Cultureel erfgoed (kennisoverdracht) 
 Persoonlijke respons (leesmotivatie) 
 Cultuurkritiek (dialoog en discussie)  
 Literatuur kan er voor zorgen dat we kritisch nadenken over onze cultuur.  

 

HOOFDSTUK 4 – PERSPECTIEVEN OP GELETTERDHEID 

GELETTERDHEID 

Twee extremen: 

 De basale vaardigheid van lezen en schrijven  
 Het lezen van hoogstaande literatuur/kunst 

o Dit kan heel verreikend zijn  
 Tussen deze perspectieven zit er nog een heel gamma aan geletterdheid.  
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GELETTERD VERSUS ONGELETTERD 

Ongeletterdheid heeft gevolgen voor het functioneren  

 In een democratie, in de samenleving  
 Op de arbeidsmarkt 
 We moeten een bepaald niveau van geletterdheid hebben om te kunnen functioneren binnen 

de samenleving. Welke geletterdheid hebben we nodig in welke soort democratie en op welke 
soort arbeidsmarkt?  

 

MYTHE VAN GELETTERDHEID  

 Pygmalion 
o Het is heel stereotiep: als een vrouw van hetzelfde type zou verschijnen, zou je 

automatisch denken dat zij minder geletterd is. Het brengt een bepaalde standaard 
naar voren: wat is goed en wat is niet goed?  

o Het gaat hier ook over genderstereotypen: de vrouw moet door de man onderwezen 
worden en er bestaan verschillende klassen naargelang het geslacht.  

o Het is een sterk normatieve invulling van geletterdheid. De vrouw wil literatuur 
studeren om tot sociale en economische mobiliteit te komen en ze hoop dat zo haar 
maatschappelijke problemen opgelost geraken.  

o Bildung: een persoon wordt gevormd naar een bepaalde standaard die er heerst.  
 My Fair Lady 
 Educating Rita 

o Hier ziet men een andere manier van kijken naar kunst.  
o Het gaat over een werkstudente die zich inschrijft op de universiteit. De vrouw wordt 

als minder slim afgebeeld, omdat ze een bepaald accent heeft en een kort rokje en 
hoge hakken aanheeft. Hier komt een stereotiep beeld van een ongeletterd iemand 
naar voren.  

o Het stelt ook kennis en geletterdheid in vraag: de prof van literatuur kende het boek 
niet dat de vrouw gelezen had, dus over wiens boekenkennis gaat het hier?  

 

GELETTERDHEID EN MEDIA  

 Van orale naar schriftcultuur 
 Van boekencultuur naar audio-visuele media 
 Van boeken/ fotografie /radio/tv/film naar digitalisering 
 Er bestaan meerdere vormen van geletterdheid = meervoudige geletterdheid. Dit is ook een 

normatieve en sociaal-culturele invulling. Wat ziet de ene als geletterdheid en wat ziet de 
andere? Bv. financiële geletterdheid vs. technologische geletterdheid. Het gaat hierbij over 
bepaalde vaardigheden.  

 Wat is normativiteit en hoe kijken we naar geletterdheid? Hoe kunnen we verschillende 
vormen van geletterdheid met elkaar in dialoog laten gaan?  
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 Media creëren geletterdheden 
 Geletterdheid als gereedschapskist 

 

MULTILITERACIES 

Van enkelvoud naar meervoud.  

 We moeten voorbij de binaire tegenstelling ‘geletterd’ vs. ‘ongeletterd’ gaan. Als we kijken 
naar meervoudige geletterdheid zien we dat dit veel complexer is en dat er meerdere vormen 
van geletterdheid zijn.  

 In een enkelvoudige visie zitten veel stereotypen.  

 

MEERVOUDIGE GELETTERDHEDEN 

The New London Group (1996): ‘A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures’  

→ een manifest over de richting die het onderwijs in geletterdheid dient te volgen om aan te sluiten 
bij maatschappelijke ontwikkelingen 

 Het gaat over meer dan alleen technologie. Maar wat beslissen wij als maatschappij? 
 De maatschappij beslist wat geletterdheid is: er ontstaat een wij-zij verhouding.  

Het gaat over een interdisciplinaire groep die enkelvoudige geletterdheid wilt vergeten. Ze hebben een 
toekomstgerichte visie op de geletterdheid en wat men nu ziet onder deze geletterdheid is helemaal 
anders dan hoe men het jaren geleden zag. Men wilt ook voorbij de discussie van wat geletterdheid 
nu wel of niet is.  

 

DESIGNS 

 Linguistic Design 
 Visual Design 
 Audio Design 
 Gestural Design 
 Spatial Design 
 Multimodal Design 

 

INTELLIGENCES 

 Linguistic intelligence  
 Logical-mathematical intelligence 
 Musical intelligence  
 Bodily-kinesthetic intelligence  
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 Spatial intelligence  
 Interpersonal intelligence  
 Intrapersonal intelligence  

 

CASTELLS: NETWERKMAATSCHAPPIJ 

 Digitalisering  
 Globalisering  
 Nieuwe economie 

Deze drie factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen niet meer spreken over een 
enkelvoudige vorm van geletterdheid, maar we moeten heel het gamma bekijken, aangezien onze 
samenleving evolueert naar een gedigitaliseerde, globale nieuwe economie.  

 

NETWERKMAATSCHAPPIJ 

 Globalisering: confrontatie met een veelheid aan talen, teksten en verhalen.  
 Digitalisering: variëteit aan media – woord, beeld, klank – die vandaag op één drager 

samenkomen en aan elkaar gerelateerd worden. 
 Mediatisering: lifestyles, subculturen, hybride culturen, multimodaliteiten etc.  

 

VERANDERINGEN 

 Werk 
 Publieke leven  
 Privé-leven 

→ Educatie 
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INTRODUCTIE IN HET DOMEIN VAN 
GELETTERDHEID (DEEL 2) 

 

HOOFDSTUK 8 – PERSPECTIEVEN OP DE MASSAMEDIA 

MASSAMEDIA 

 Niet alleen bemiddelaars 
o Er worden keuzes gemaakt  
o Informatie gaat doorheen één kanaal naar een grote groep mensen en het heeft een 

invloed op wat gezegd kan worden  
 Maar ook producenten van meningen, wereldbeelden en lifestyles 
 Met grote invloed op wat gezegd kan worden, wie het kan zeggen, en hoe dat gebeurt 
 Massamedia is sterk aanwezig in het huidige gebat. Het vormt mee hoe wij kijken naar onszelf 

en naar de samenleving.  
 Televisie presenteert ook een beeld op de wereld, maar construeert ook een wereldbeeld 

o Televisie is zich hier niet vaak van bewust  
 Massamedia is een medium waarbij gedeelde kennis verspreid wordt 

o Bv. in Thuis worden er een aantal actuele thema’s gepresenteerd, zoals transgenders, 
bedrog, moord, etc. Ze willen een soort maatschappelijke kennis doorvoeren. Maar de 
pijnlijke weg naar het transgender worden, wordt niet getoond. Verschillende vormen 
van de transgenderinvulling worden dus niet in beeld gebracht, waardoor het nog ver 
van onszelf lijkt. 

o Massamedia gaat de vooroordelen van mensen weerspiegelen. Zo houdt men de 
samenleving een spiegel voor. We moeten aandachtig kijken naar hoe bepaalde 
onderwerpen in beeld worden gebracht.  

 Hoe kunnen we maatschappelijke onderwerpen aanhalen zonder te hervallen in stereotypen?  
 “Whatever we know about our society, or indeed about the world in which we live, we know 

through the mass media.” (Niklas Luhmann, The Reality of the Mass Media)  

 

OBAMA VERSUS TRUMP  

 

 Deze foto behoort tot ‘fake news’ 
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 Mensen geraken op verschillende manieren aan informatie. Hoe gaan ze hiermee om want 
massamedia creëert een bepaald wereldbeeld op de samenleving. We moeten ons de vraag 
stellen welk beeld waar is en welk niet. De machthebbers gaan hierop inspelen.  

 Wanneer is een bepaald wereldbeeld ‘fake news’? Trump zelf haalt het verschil aan tussen 
zenders FOX en CNN. De ene is volgens hem fake en de andere niet.  

 

VERWACHTINGEN 

 Vanuit bestaande media (boekencultuur): verwachtingen negatief 
o De oude manieren van het verspreiden van media zijn niet goed, want ze zijn heel 

selectief. Er wordt maar één beeld aangehaald.  
 Nieuwe media: verwachtingen steeds hoog gespannen 

o Men zou meer democratische berichten kunnen plaatsen, zoals bv. reacties op 
berichten. Of men zou meer invalshoeken kunnen gebruiken en zelf media maken. 

 

MEDIA 

 Verwachtingen zijn hoog 
 Kritiek op de bestaande orde 
 Nieuwe mogelijkheden 
 Middel voor democratie 

o Iedereen kan zeggen wat hij/zij vindt en waar het naartoe moet gaan, maar dit klopt 
niet helemaal, want niet iedereen heeft toegang tot sociale media en mensen krijgen 
een bepaalde persoonlijke versie te zien op deze media op basis van hun voorkeuren 
en zoekresultaten. Het is dus een selectie.  

 De privacywet wordt geschonden: bepaalde boodschappen komen tot bij bepaalde mensen 
en deze kunnen heel sturend zijn 

 Mensen krijgen meer toelating om nieuws te creëren en te delen met anderen. Hierbij zijn er 
ook verschillende valkuilen: er worden bepaalde feiten verspreid die eigenlijk geen feiten zijn 

 Gevaar: commercialisering van de media 
 Debat: zijn massamedia en nieuwe media per definitie zonder kwaliteit?  

o Het probleem met Facebook is dat ze illegale data verkocht hebben, waardoor mensen 
politiek getarged konden worden  

o Er zijn echter ook mogelijkheden om je eigen verhaal te brengen  
→ We moeten hier kritisch tegenover staan  

 

MEDIAWIJSHEID 

Nood aan: kritische burgers – kritische mediageletterdheid, media-wijsheid… 
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BOEKEN VERSUS MEDIA 

 De (ideale) vroegere boeken- en schriftcultuur  
 De hedendaagse mediacultuur 
 Een deel van het probleem zit al in het woordgebruik: alsof boeken geen media zijn 
 Boeken zijn geen media en we moeten hiermee leren omgaan 
 Het ene medium is niet beter dan het andere. Alles heeft zijn voor- en nadelen 

 

THE MEDIUM IS THE MESSAGE 

 De vorm van het medium bepaalt mee de boodschap. Een boodschap is nooit neutraal en zal 
sterk bepaald worden door het medium waarmee het verspreid wordt.  

 

KRITISCHE MEDIAGELETTERDHEID 

 Het gaat om “representatie” in twee betekenissen:  
o Wie kan/mag bepaalde groepen representeren 
o Hoe worden onderwerpen en mensen gerepresenteerd? 

 

MEDIA-EVOLUTIES 

 Televisie: nog vaak een bron van gedeelde kennis 
 Tegelijkertijd: ontwikkeling van broadcasting naar narrowcasting 

 

NARROWCASTING: NIEUWS 

Wetenschappers van de Universiteit Gent werken de komende jaren aan een algoritme om lezers van 
nieuwsinhoud bewust te maken van hun leesgedrag in termen van diversiteit.  

Door middel van transparante suggesties op basis van hun leesgedrag, moet het algoritme ook divers 
leesgedrag stimuleren.  

 We moeten niet alleen kritisch kijken naar boodschappen, maar ook naar de technologie die 
gebruikt wordt om deze boodschappen te verspreiden 

 We gaan samen met ingenieus kritisch nadenken over technologie  

 

MEDIA 

 Stelling: we kunnen het belang van die media niet ontkennen 
 De dominantie van het beeld beïnvloedt diverse gebieden zoals politiek, reclame en kunst 
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(OPENBARE) MEDIA 

 Reproduceren kunst en cultuur 
 Leiden toe naar kunst en cultuur  

o Toeleiding  
o Spreiding 
o Participatie 
o Welke keuzes worden er gemaakt? Welke cultuur wordt naar voren gebracht?  

 

EVOLUTIE MEDIALANDSCHAP 

 Aanbod/productie 
 Consumptie 
 Openbare omroep als educator 
 Hoe gaat de openbare omroep om met kunst en cultuur?  

 

FORMATS 

 Beelden centraal 
 Snelle afwisselingen noodzakelijk 
 Korte reacties typeren 
 Beeldvorming essentieel  

 

HOOFDSTUK 10 – PERSPECTIEVEN OP CULTUURBELEID 

 Het beleid is bepalend voor de manier waarop we naar cultuur kijken, want cultuur wordt 
gesubsidieerd door het beleid. Bepaalde cultuurvormen kunnen zich verder ontwikkelen door 
het beleid en andere niet 

 Cultuur is een Vlaamse aangelegenheid. Er zit een politieke keuze achter, maar de Vlaamse 
cultuur wordt ook vanuit privégelden gestimuleerd 

 

CULTUURBELEID 

 Mensen participeren pas aan cultuur als aan een aantal voorbeelden is voldaan 
 Cultuur als prioriteit? 

o Cultuur is gekoppeld aan het vormgeven van de samenleving, dus we moeten hier 
voldoende energie en tijd insteken 

 Centraal binnen cultuur en onderwijsbeleid 
 Sociale aspecten beïnvloeden participatie aan cultuur 

o Het financiële, de opleiding, de SES, de mobiliteit,…  
o Is het laagdrempelig genoeg voor bepaalde groepen of niet?  
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o Er moet een gedifferentieerd aanbod zijn: er zijn veel verschillende groepen in de 
samenleving en niet iedereen ziet zich gerepresenteerd in het cultuuraanbod  

 Er zijn bepaalde voorwaarden voordat mensen kunnen participeren aan cultuur: ze moeten de 
basics hebben, maar cultuur mag niet gezien worden als een extra dat we er bijnemen  

 

VERWACHTINGEN 

 Gedeelde kennis/ Bildung  
o Hoe kunnen we die kennis zoveel mogelijk differentiëren?  

 versus belang van diversiteit (vorm en inhoud) 
 Er moet een aanbod zijn dat voor veel mensen herkenbaar is 
 De culturele geletterdheid is in transitie  

 

“HET BELEID” 

 Verschillende cultuuropvattingen die elkaar opvolgen en tegenspreken 
 Cultuur is verworden tot belangrijk concept in het denken over cultuur en burgerschap 
 Welk soort cultuur brengen we naar voren? Over wiens cultuur gaat het?  
 Hoe moet het beleid omgaan met meerdere kritische stemmen?  
 Bv. Hard boven Hart: dit is een burgerbeweging die bij de vorige verkiezingen is ontstaan om 

meer progressieve stemmen in het debat naar voren te brengen. De organisatie is heel 
aanwezig geweest en is vanuit een cultuurstrekking ontstaan.  

 

AANDACHTSECONOMIE 

“Gaat u naar de film, dan mist u het theater. Leest u boeken, dan volgt u het ballet niet. Bezoekt u 
musea, dan missen we u in de concertzalen. Voor elke kunstvorm is er ondertussen een Stichting die 
de cultuurparticipant een schuldgevoel aanpraat.” 

(Ronald Soetaert)   

 We moeten evolueren naar een manier waarop we telkens in dialoog gaan met elkaar 
 Door vele onderhandelingen tussen groepen ontstaan er keuzes  

 

HOOFDSTUK 11 – PERSPECTIEVEN OP LEESBEVORDERING 

 Vanuit het cultuurbeleid wordt sterk ingezet op leesbevordering, want het lezen gaat er sterk 
op achteruit (PISA) 

 Er is nog steeds veel ongelijkheid en het beleid moet hierop inzetten  
 Studies spreken elkaar tegen: sommigen zeggen dat er ingezet moet worden op leesplezier en 

anderen zeggen dat leerlingen gedrild moeten worden om te lezen 
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STICHTING LEZEN  

 Stichting Lezen stelt leesplezier voorop en zeggen dat leerlingen op deze manier wel tot het 
lezen zullen komen  

 Cognitieve wetenschappers zeggen dat kinderen moeten leren lezen  
 Mensen lezen minder, ook in vergelijking met andere mensen. Maar hoe komt het dat die 

vaardigheid ook achteruit gaat en hoe gaan we hiermee om als maatschappij?  
o We zijn zeer competitief in het omgaan met cultuur 

 

LEESBEVORDERING 

 De concurrentie met andere media en culturele praktijken 
 De problematiek van keuzes binnen de literaire cultuur 
 Het doelpubliek 
 Hoe kan het lezen een plaats krijgen tussen al de andere mediavormen?  
 Hoe gaan we om met meertaligheid en andere vormen van representatie?  

 

DE FATIMA’S  

http://defatimas.blogspot.be  

 Dit zijn twee vrouwen uit Antwerpen die de boekenbeurs bezoeken en bekeken of ze zich 
herkenden in de boeken die aangeboden werden 

 

STRATEGIEËN 

 Focus op de markt 
 Focus op de media 
 Focus op de consument 
 Focus op de instituties 

Hoe wordt er gelezen en wat wordt er gelezen?  

 

LEESBEVORDERING 

 De institutionele problemen en samenwerkingsverbanden 
 De verschillende projecten en technieken 
 De bijzondere aandacht voor de leesgroepen als casestudy 
 Sommige mensen lezen in groep = het sociaal lezen 

o Maar is lezen een individuele aangelegenheid?  
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o Het gesprek over het lezen is heel belangrijk, omdat de leesbevordering dan 
gestimuleerd wordt en er een leesgemeenschap gevormd wordt. ook online ontstaan 
er heel wat gemeenschappen om te praten over bepaalde boeken  

 

LITERAIRE CULTUUR 

 Productie, bemiddeling, receptie 
 Schrijver-uitgever-criticus-lezer 

o Deze rollen vervangen doordat we meer online kunnen zeggen wat we goed en slecht 
vinden, en welk aanbod we kunnen krijgen. Je gaat dus niet meer enkel kijken naar 
een criticus, maar ook bv. naar wat mensen vonden van een boek 

o Hier vinden we ook het educatieve terug: er is een verhouding tussen wat je moet 
lezen, waarom je het moet lezen en wanneer 
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CULTURELE INSTITUTIES IN TRANSITIE 
CASE: DE KROOK 

 

DEEL 1: ALGEMENE INTRODUCTIE 

CULTURELE INSTITUTIES?  

Er zit een hiërarchie in die instituties. Het ene kan meer autoriteit uitstralen dan het andere. Bv. De 
vooruit (theater, feestjes, eten/drinken), de cinema (kinepolis: commerciële films finx: kunstigere 
films), de single, musea, bibliotheek, de opera, bepaalde stadstheaters 

Zie foto met de Nachtwacht van Rembrand en een groep kinderen ervoor op hun gsm. Maar ze zijn 
interactief bezig met dat werk. Ze zijn kennis aan het delen en verwerven via hun gsm over het 
schilderij. Hier is zeer veel kritiek opgekomen. We kijken alleen nog maar naar onze gsm en zijn niet 
meer bezig met cultuur. Maar stel dat alle kinderen een boek aan het lezen waren over Rembrand, 
zouden we dat dan wel goed vinden?  

 

MEERVOUDIGE GELETTERDHEID 

Wat is de rol van culturele instituties als traditionele bemiddelaars van kunst en cultuur? 

 Culturele instituties moeten zichzelf heruitvinden en tegemoet komen aan de veranderingen 
in de maatschappij (bv. digitalisering) 

Afrika Museum: het is hernieuwd en er is veel rond te doen. Het heeft een heel rijke collectie 
(artefacten die geroofd zijn uit Afrika) uit de koloniale periode. Het is ontstaan als een educatieve plek 
en men wil de artefacten dus niet terugbrengen (discussie). We gaan vaak nog heel exotische manieren 
hebben om naar Afrika te kijken. Er zijn veel denkbeelden die stammen uit de koloniale periode, waar 
het museum op wil inspelen. Zie artikel: bepaalde woorden kunnen we beter aanpassen  bv. hut = 
huis. Hier komen veel reacties op:  we gebruiken die woorden al zo lang en we bedoelen er niets mis 
mee + hoe weten wij nu welke taal er respectvol is voor hen?  

 

INSTITUTIES 

Historische constructies, die weliswaar al eeuwen ons cultureel landschap bepalen maar dat is geen 
garantie voor een eeuwig bestaan. Bv. wat een museum is, is constant aan veranderingen onderhevig. 

 

BIBLIOTHEEK 

 Bib als aanleiding naar de discussie van de Krook 
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 De Krook: nieuwe bib in de stad waar het beleid veel geld in heeft geïnvesteerd.  
 Het idee van een fysieke ruimte met veel boeken om kennis te vergaren/delen, is niet meer 

aan de orde, is niet meer relevant. Alles gaat digitaal worden (discussie). Maar toch is de Krook 
ontstaan en hier komen veel aspecten aan bod. 

 

 Alles instituties lopen meer en meer door elkaar. 
 Het museum: heeft dat nog zin om te bestaan? 
 Maar er worden toch nog nieuwe musea en bibs opgericht. 
 Er is vaak een heel grote stroom in musea. Dus het is wel nog relevant! Maar we nemen wel 

vaak foto’s in de musea om op social media te plaatsen. 

 

NOSTALGIE - HYPE 

“In a short while the traditional museum will not be able to respond to the new challenges of our world 
(...) the very idea of museums will become obsolete.” (Sola 1992: 101) 

 

MUSEUM 

 In principe zou men ook het oudere, traditionele museum een technologie - een medium - 
kunnen noemen.  

 19de eeuwse musea weerspiegelen in hun architectuur het denken van de tijd: plechtstatige 
gebouwen met een ordelijke design, alsof de collectie inderdaad geordend kan worden vanuit 
een hoger, enig zaligmakend perspectief.  

 Elke culturele instelling heeft een lading en is niet neutraal!  
 De manier waarop het gebouwd is, geeft een sfeer en de bedoeling van de bib of het museum 
 Met het beeld hieronder wilde de maker (Duchamp) de autoriteit in vraag stellen. Is dit kunst? 

Wat is kunst?  gedeelde kennis (wat kunnen we als kunst beschouwen). We kunnen niet 
meer beslissen wat kunst is. Hij stelde in vraag dat het museum bepaalt wat kunst is en wat 
niet. Wie zijn die mensen? Waarom kan hij zelf niet bepalen wat kunst is? Waar situeert zich 
de autoriteit?  

 

 

Beelden MuseumMuziek Concertzaal Boeken Bibliotheek



25 
 

 We leven in een wereld waar heel veel verschillende meningen zijn over wat er belangrijk is. 
We proberen alles te betrekken. De instituties moeten zichzelf heruitvinden. Onze kennis is 
meer horizontaal: zeer dynamische manier.  

 Top down: kennis vanboven naar beneden (logo UGENT) 

 

INSTITUTIES ALS PILAREN 

 

Ideaal Macht Rechtvaardig Welvaart Evolutie Inspiratie 

Praktijk Politiek Recht Economie Kennis Kunst 

Organisatie Parlement Gerecht Markt Universiteit Museum  

Fundament Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis 

Ondergrond Archief Archief Archief Archief Archief  

 Vroeger was alles duidelijker: dit is de kennis en dat dragen we over. Maar wat vinden de 
andere mensen, naast de universiteit belangrijk? Hoe gaan we hier op inspelen? 

 Nu meer bottom-up werken 

 

POST-INSTITUTIES 

 

Vroeger: waarden, structuur, de SL besliste wat er belangrijk was en er was historische legitimiteit 
(musea, bibs bestaan al lang, dus we gaan die behouden als medium voor het verwerken van kennis). 

Nu: relativisme (niet langer ‘dat is goed en dat is fout’), tijdelijke invullingen van openbare ruimtes, 
bepaalde functies die kunnen evolueren overheen de tijd. Meer aandacht op het subjectieve en het 
individuele. Kijken naar een ruimer aanbod. Horizontale en dynamische instituties.  

• Waarden (hiërarchie)
• Rigide structuren
• Boven-individueel
• Historiciteit

• Legitimatie
• Vergeten en herinnerings-machines 

Institutie

• Relativisme (netwerk, opportunisme)
• 'Lichte' en tijdelijke infrastructuur 
• Subjectief en singulier
• Event 

Postinstitutie
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INTRODUCTIE TOT DE CULTURAL STUDIES 
REPRESENTATIE EN BEELDVORMING 

 

 ‘CULTUUR’? 

“The best that has been thought and said” (Matthew Arnold, 19de eeuw) 

“Culture is ordinary” (Raymond Williams, 1958) 

“A way of life” (= antropologische visie) 

→ verruiming van het cultuurbegrip 

 

 We moeten cultuur vanuit verschillende hoeken bekijken en zo ruim mogelijk interpreteren.  
 19de eeuwse opvatting: cultuur is het beste van het beste. Het is speciaal, elitair en staat los 

van de maatschappij. Deze opvatting proberen we vandaag te doorbreken.  
 Williams: cultuur is niet enkel voor de elite, maar het is iets alledaags. We moeten cultuur dus 

ook op deze manier begrijpen en bestuderen en cultuur beschrijven als een manier van leven.  
 Onze identiteit is cultureel bepaald: bv. kledij, wat we doen,…  
 Het is interessant om het begrip te verruimen, maar het is ook een complex begrip. Alles is 

cultuur, dus hoe kunnen we hier dan op een zinnige manier over praten?  
 Hoe kunnen we een onderscheid maken van de verschillende vormen van cultuur?  

 

VERRUIMING VAN HET CULTUURBEGRIP 

‘Hoge’ cultuur 

(artistieke productie en gespecialiseerde kennis door/voor een elite) 

↓ 

‘Lage’ cultuur 

(populaire of alledaagse cultuuruitingen) 

↓ 

Een manier van leven 

(gedrag, gebruiken, gewoontes, overtuigingen, normen & waarden) 
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 Hoge cultuur is verschoven naar lage cultuur, maar wat hoge en lage cultuur zijn, is heel 
normatief en er zit heel wat ongelijkheid in. Wie bepaalt wat hoge en wat lage cultuur is?  

 Het zijn twee gelijkaardige fenomenen die niet per se moeten leiden tot een verschil in waarde. 
We zien dit als één fenomeen waarbij mensen betekenis geven en deze uitwisselen.  

 Het heeft verschillende funtcies en doelen, en we zien het als een manier van leven.  

 

Het domein van de Cultural Studies is sterk geëvolueerd.  

 De cultural studies moeten zich voortdurend heruitvinden, want wat cultuur is en wat het 
betekent binnen de maatschappij verandert ook voortdurend.  

 De cultural studies zijn ontstaan in de jaren ’60 vanuit een sterk klasse bewustzijn. Er zit een 
klasse in de ongelijkheid van hoge en lage cultuur. Hier wilt men van af stappen.  

 In de jaren ’80 komt het idee van de subcultuur en jongerencultuur naar voren. Op welke 
manier produceren jongeren cultuur en hoe kunnen we dat begrijpen?  

 In 2000 is er een breed gamma dat begrepen kan worden als cultuur: digitalisering, grotere 
mate van diversiteit, globalisering (= relaties hebben met de globale wereld).  

 

CULTUUR = BETEKENISCONSTRUCTIE 

“Primarily, culture is concerned with the production and the exchange of meanings (...) between the 
members of a society or group.” (Stuart Hall, 1997/2013) 

Hoe creëren mensen betekenis en hoe wisselen ze deze uit?  

 Ze creëren betekenis door taal en symbolen, en we geven er een gedeelde betekenis aan. 
 Het gaat niet enkel over de manier waarop er betekenis uitgewisseld en gecreëerd wordt, maar 

ook over hoe we onze identiteit bepalen. Dit gebeurt niet spontaan.  
 Hoe betekenis uitwisselen en creëren is cultureel bepaald (context).  
 We proberen te begrijpen via welke symbolen we betekenis produceren. Op welke manier 

maken we aan elkaar duidelijk dat we een bepaalde cultuur delen? Op welke manier is dit 
ingebed in een sociaal geconstrueerde context?  

 

HET BELANG VAN CULTUUR 

De symbolische samenleving (Elchardus, 2002) 

 Elchardus is een socioloog die de vaststelling heeft gedaan dat we over onze samenleving 
moeten spreken als een symbolische samenleving. Mensen werden sterk geïdentificeerd met 
een bepaalde sociale klasse, bepaalde politieke voorkeuren en een positie in de samenleving.  

 We kunnen niet meer spreken over een samenleving die enkel in te delen is in klassen, maar 
wel over een symbolische samenleving die ingedeeld is om al dan niet de mogelijkheid te 
hebben om de symbolen naar voren te brengen en het vorm te geven.  
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Sociaal-economische klassen → ‘symbolische’ klassen 

≈ lifestyles 

 

‘THE CIRCUIT OF CULTURE’ (DU GAY, 1997/2013) 

1. Representatie 
 Hoe worden zaken in beeld gebracht?  
 Welk beeld ontstaat er rond een culturele praktijk of object?  

2. Identiteit 
 Een object bestaat niet zomaar: er moet een bepaalde identiteit zijn.  
 Mensen bepalen zelf waar en wanneer ze muziek luisteren, zonder andere mensen 

hiermee te storen. Ze kunnen ook zelf bepalen welke muziek ze luisteren. 
3. Productie 

 Hoe moet een cultureel artefact eruit zien? Welk design wordt er gebruikt?  
 Het design moet mobiel en dynamisch zijn.  

4. Consumptie 
 Mensen kopen een walkman en gebruiken het in de openbare ruimte.  

5. Regulering 
 We maken gebruik van manieren om dit al dan niet toe te passen.  
 Er is een sterk kopieergedrag ontstaan doordat cassettes door veel mensen gebruikt 

worden. Over wiens muziek gaat het dan?  

 

‘CULTURAL STUDIES’ ALS ONDERZOEK 

“Doing a cultural study”: Sony Walkman 

Hoe wordt betekenis geconstrueerd en uitgewisseld via die vijf culturele praktijken of processen? 

Betekenis wordt niet zo gevonden in ‘dingen’, maar geconstrueerd door culturele praktijken 

 

Bv. het ontstaan van de mobiele telefonie 

 Vraag en aanbod. 
 Er worden mogelijkheden en noden gecreëerd. Een telefoon is handig om bereikbaar te zijn 

en op deze manier wordt er een representatie en identiteit aan gekoppeld.  
 Hoe brengen we iets in beeld? Welke identiteit koppelen we eraan?  
 Foto via iPhone:  

o Representatie: we zien een mooie foto van een verre reis.  
o Identiteit: de wereld ligt aan je voeten, avontuurlijk, vrijheid, succesvol.  
o Productie: je gaat op vakantie en je neemt daar veel foto’s.  
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o Consumptie: je stelt de foto openbaar door hem te delen op sociale media. Op die 
manier deel je hem met heel de wereld en creëer je een beeld van jezelf.  

o Regulering: je stelt vast dat er in de samenleving trends ontstaan en er moet naar 
gekeken worden en ingegrepen worden. Er zijn ook meerdere vormen van regulering. 
We zijn altijd verbonden, maar het is belangrijk dat we ook goed rondkijken. We 
worden aangezet door consumpties door bv. vloggers, maar zij maken reclame. Dit 
moet gereguleerd worden en kritisch bekeken worden.  

 

BREED ONDERZOEKSVELD 

‘Culturele’ studie van: 

 Artefacten bestuderen(bv. tatoeages) 
 Concepten begrijpen (bv. liefde: hoe bekijken we dit? Er wordt een cultureel verhaal verteld 

en het wordt op die manier naar ons overgebracht. Hoe kijkt de maatschappij naar dit 
concept? Het is een culturele constructie. Het heeft psychologische en biologische kenmerken, 
maar dit is niet de enige manier waarop we kunnen verklaren hoe we om gaan met liefde. Ook 
dit is een cultureel construct.) 

 Figuren (bv. de leraar, de pedagoog, de sociaal werker,…) 
 Instituten (bv. het museum, de universiteit, het gezin) 
 Gebruiken (bv. skating) 
 Normen & waarden (bv. racisme) 

 

UPDATE VAN HET CULTURAL STUDIES-MODEL? 

Is het onderscheid tussen ‘producent’ en ‘consument’ nog wel relevant? 

→ ‘prosumer’? 
o Wij zijn prosumers: we maken zelf beelden en reclame. We kunnen deze beelden 

delen en er betekenis aan geven.  
→ ‘produsage’? 

User-generated content (apps) speelt vandaag een belangrijke rol bij culturele artefacten zoals de 
smartphone (du Gay, 2013). 

 

REPRESENTATIE 

Betekenis ontstaat door de manier waarop iets gerepresenteerd wordt in ‘taal’: 

“...we give things meaning by how we represent them – the words we use about them, the stories we 
tell about them, the images of them we produce, the emotions we associate with them, the ways we 
classify and conceptualize them, the values we place on them.” (Stuart Hall, 1997: 3) 
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 Er zijn theoretische concepten die aanleiding geven om onderzoek te doen naar fenomenen. 
 Hall is een centraal figuur in de cultural studies. 
 We geven betekenis door hoe we iets representeren, de taal die we gebruiken om erover te 

praten, de verhalen die we vertellen, de beelden die we gebruiken, de emoties die eraan vast 
hangen,…. Het is belangrijk dat we alle deelaspecten in beeld brengen. 

 

Cultuur = Uitwisselen en creëren van betekenis 

Hoe? Via ‘taal’ (tekens/ symbolen) 

 Wat willen we begrijpen en veranderen? Welke woorden, verhalen, beelden gebruiken we? 

= representatiesysteem 

Drie visies op representatie: 

 Weerspiegelingstheorie: alle beelden, representatie weerspiegelen de realiteit. We kunnen 
beelden bestuderen en begrijpen, en kijken of het een goede weergave van de realiteit is. Is 
deze realiteit waarheidsgetrouw?  

 Intentionele benadering: wie heeft het beeld gemaakt en om welke reden? De representatie 
is terug te brengen tot een persoon die de representatie brengt. Wie zit er achter het beeld? 

 Constructivistische benadering: er is een realiteit, maar de manier waarop deze realiteit in 
beeld wordt gebracht is niet per se onschuldig en vanzelfsprekend. Er zijn nog andere vormen 
van gebruik die je niet kan terug brengen tot de intentie van de persoon. Er is een gamma van 
betekenissen die in een maatschappij geconstrueerd worden. Hoe construeren we als een 
samenleving een betekenis van dat beeld?  

 

REPRESENTATIE ≠ WERKELIJKHEID 

Een representatie is niet gelijk aan de werkelijkheid.  

 Er ontstaat altijd een beeld van een bepaald fenomeen: welke vorm, kleur, connotaties krijgen 
deze fenomenen? Het beeld geeft er een andere betekenis aan.  

 

FICTIONALITEIT 

Fictie: een verzonnen werkelijkheid van verhalende representaties met eigen regels en wetten.  

 Fictie kan een sterke invloed hebben.  
 Je kan de representatie bestuderen van een werkelijkheid die bestaat, maar je kan ook 

bestuderen hoe iets fictief gebracht wordt.  
 Hoe kan fictie toch reële implicatie krijgen?  
 In welke sociaal culturele context worden beelden mee gegeven en wat is de maatschappelijke 

impact van die beelden?  
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Vraag: Kan je iemand beledigen in een roman, film, strip, comedyprogramma, column, cartoon,…? 

 De zaak Rushdie (1989) 
 Mohammedcartoons in het Deense dagblad Jyllands-Posten (2005) 
 Charlie Hebdo 
 Debat rond mediageweld 

 

REPRESENTATIE VAN ‘DE’ WERKELIJKHEID 

 Het verbeelden, ontwerpen of representeren van een (mogelijke) werkelijkheid; 
 Een experiment of een laboratorium dat ons specifieke inzichten, kennis en ervaringen kan 

verschaffen die we zonder de representatie in kwestie niet zouden verwerven; 
 Voorstel of scenario voor mogelijke handelswijzen en attitude  
 We begrijpen de wereld op een bepaalde manier, dus we kunnen ons handelen en dat van 

anderen hierop afstemmen.  

 

HYPERREALITEIT 

In onze postmoderne, gemediatiseerde samenleving zijn representaties alomtegenwoordig 

↓ 

Hyperrealiteit (Baudrillard) 

= grensvervaging tussen de ‘werkelijkheid’ en mediarepresentaties 

= representaties zijn alomtegenwoordig en dit stelt uitdagingen. Hoe gaan we hiermee om? Overal 
waar we komen zijn er beelden die een betekenis in zich dragen. Alle beelden en constructies samen 
hebben een invloed op hoe we ons bewegen in de samenleving. Er zijn hierbij heel wat kanalen die op 
ons afkomen.  

Er zijn drie methodologische, conceptuele kaders met elk hun eigen manier om de representaties te 
bestuderen. Deze worden hieronder besproken. 

 

STUDIE VAN REPRESENTATIE 

I. Semiotiek 
II. Discours Analyse 

III. Beeldvorming 
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I. SEMIOTIEK 

De studie of de wetenschap van de tekens (van Dale: “tekenleer”) en van hun rol als dragers van 
betekenis in onze maatschappij. 

Centrale vraag: Hoe construeren representaties betekenis? 

 Op microniveau begrijpen we hoe we betekenis creëren via representatie.  
 Wat zijn tekens, hoe komen ze tot stand en welke betekenis dragen ze in zich?  

 

TEKEN = BETEKENAAR + BETEKENDE 

Teken  

 Een teken is niet zomaar een weergave van de realiteit.  
 Betekenaar (signifiant/signifier) 

o De vorm dat iets aanneemt (woorden, letters, tekens).  
 Betekende (signifié/signified) 

o Het verwijst naar iets.  

= arbitraire relatie (bv. ‘bank’): er worden afspraken gemaakt onder elkaar.  

 De verschillende invullingen zijn interessant, maar zorgen ook voor misverstanden: ‘the 
banking concept’. Er is een kritiek op ‘the banking concept’. Onderwijs is meer en meer een 
bank waar kennis wordt uitgewisseld als een commercieel koopwaar. Anderen zien dit op de 
manier dat kinderen aan banken moeten zitten en moeten zwijgen en luisteren.  

 

DRIE SOORTEN TEKENS (PEIRCE) 

 Symbolische tekens (de meeste woorden) 
o Woorden hebben een bepaalde betekenis in zich.  

 Indexicale tekens (bv. rook) 
o Deze tekens zijn een aanleiding of aanduiding van iets.  
o Bv. rook is een teken dat er wel ergens vuur is. 

 Iconische tekens (bv. een landkaart, beelden, foto’s, …) 
o Deze tekens komen tot stand via beelden. Deze zijn een teken van de realiteit.  

 

CULTURELE OF LINGUÏSTISCHE CODES 

Mensen uit eenzelfde cultuur kunnen elkaar begrijpen omdat ze dezelfde codes delen: 

 Code van de Nederlandse taal 
 Code van de taal van de verkeerslichten 
 Code van het stripverhaal 
 Westerse culturele code m.b.t. kledij (code van de westerse modetaal) (→ jeans) 
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→ contextafhankelijk 

Er zijn tekens die een bepaalde betekenis hebben en we gaan betekenis toekennen aan afspraken die 
we maken. Een taal bestaat uit verschillende tekens en het samengaan van bepaalde tekens vormt een 
taal. Via deze taal gaan we betekenis uitwisselen. Het zijn codes die we moeten leren lezen. Bv. welke 
kledij is gepast op een bepaald moment in de geschiedenis? Vroeger had een jeans een slechte 
connotatie: werkman- en gevangeniskledij, maar nu krijgt het een heel andere betekenis, aangezien 
het op dit moment de hipste mode is.  

 

LYNCHING PHOTOGRAPHY 

 

Op deze foto (postkaart) zien we zwarte mensen opgehangen worden 
door blanke mensen. In die tijd was dit niet problematisch en zelfs 
vanzelfsprekend. Nu zou dit niet meer mogelijk zijn. Het beeld is 
enorm geëvolueerd en wij vinden dit onbegrijpelijk.  

 

 

BINAIRE OPPOSITIES 

Het is een toepassing in de narratologie = structurele analyse van het tekensysteem ‘verhaal’ 

bv. onderliggende binaire oppositiestructuur van westerns: 

Beschaving ↔ wildernis  

Goed ↔ kwaad 

Held ↔ ‘bad guy’ 

 

DENOTATIE → CONNOTATIE 

We hebben een teken (een beeld, een woord,…) aan de ene kant en de vorm van dit teken betekent 
iets. We moeten een verschil maken tussen denotatie en connotatie:  

 Denotatie = de eerste, voor de hand liggende betekenis voor mensen in eenzelfde cultuur. 
o Het woord, beeld,… betekent iets en hier is geen discussie over.  

 Connotatie = één of meerdere bijbetekenissen die worden verleend afhankelijk van de socio-
culturele context. 

o Het gaat over de bijbetekenis die geconstrueerd is. Dit kan erg variëren.  

Bv. een hut is een hut en voor ons lijkt dit vanzelfsprekend, maar anderen zeggen dat we ook moeten 
kijken naar de connotaties. We drukken een ‘hut’ uit als iets primitiefs en hierover ontstaan er 
verschillende discussies. Het kan een betekenis krijgen die geladen is met waarden.  
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SEMIOTISCHE ANALYSE ALS ONDERZOEK 

“The underlying argument behind the semiotic approach is that, since all cultural objects convey 
meaning, and all cultural practices depend on meaning, they must make use of signs; and in so far as 
they do, they must work like language works, and be amenable to an analysis which basically makes 
use linguistic concepts (...)” (Hall, 1997/2013) 

 

ROLAND BARTHES 

 

Het lijkt een kindsoldaat te zijn, want op het beeld zien we dat hij groet en dat 
hij een uniform aanheeft. Hierdoor lijkt het dus alsof hij ingeschakeld is in het 
leger. Maar het is echter een Afrikaanse jongen in een Frans nationaal uniform, 
dus hij is waarschijnlijk minder jong dan hij op het beeld lijkt. Het gaat hier over 
het feit dat de zonen uit de kolonies bereid waren om te strijden voor Frankrijk. 
Het beeld is dus ingebed in een ruimer verhaal. Wat is de legitimatie van de 
Franse kolonie op dat moment?  

 

MYTHE 

 Een concept waarvan de betekenis gepresenteerd wordt als ‘natuurlijk’ en vanzelfsprekend 
 Een dominante ideologie (connotatie) in een bepaalde historische periode 
 Mythe = ‘gedepolitiseerde spraak’ 

o Beelden zijn niet vanzelfsprekend, ze kunnen ook een bepaalde betekenis hebben. 

“...it abolishes the complexity of human acts, it gives them the simplicity of essences (...)” (Barthes, 
Mythologies, 1957/1972) 

 

MYTHEN? 

 De mythe van het onschuldige kind 
o Kinderen zijn niet altijd onschuldig en kunnen hun eigen problematieken hebben. 

 De mythe van het gezin als hoeksteen van de maatschappij 
o Dit is een traditioneel beeld. We vinden die dingen belangrijk in de maatschappij, maar 

nu wordt dat idee in vraag gesteld. Hoe gaan we hiermee om?  
o Het heeft ook een impact op ons handelen zelf, bv. Tiny (boek) komt uit zo’n gezin, 

maar zijn kinderen wel echt zo? Wat is een gezin? Wat is een normaal gezien? En hoe 
moeten we ons hier tegenover verhouden?  

 De mythe van de auto (vrijheid) 
o Deze mythe komt onder druk te staan.  
o Het beeld is dat we met onze auto door de lege straten rijden en dat we op ons eigen 

tempo richting de horizon rijden. Maar tegenwoordig is het een last om met de auto 
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ergens heen te gaan: files, slecht voor het klimaat,… Auto’s worden vaak op een 
milieuvriendelijke manier gepresenteerd, maar deze connotatie veranderd.  

 De mythe van geletterdheid 
o Er is een norm.  

 

DECONSTRUCTIE VAN EEN MYTHE 

 

 

We gaan de mythe van het onschuldige kind via een andere beeldvorming 
bevragen. We moeten beelden creëren die de maatschappij een spiegel 
voorhouden over onze ideeën en kinderen. 

 

 

II. DISCOURS ANALYSE 

 Semiotiek: focus op hoe iets wordt gerepresenteerd en betekenis krijgt 
 Discours analyse: houdt zich meer bezig met de interpretaties, (politieke) effecten en gevolgen 

van representaties + ‘macht’ 
 Wie is er gelegitimeerd om de beeldvorming over zichzelf en anderen vorm te geven? Wat zijn 

de politieke effecten hiervan? 
 Meer op macroniveau: wat is de maatschappelijk implicatie van bepaalde beelden?  
 Wiens belangen worden gediend door een bepaald discours en wat zijn de gevolgen van dat 

discours zelf?  

 

DISCOURS 

 Een bepaalde manier van ‘spreken 
 Een specifiek raster om naar de wereld te kijken 

o Hoe gaan we hier als maatschappij mee om? Wat is onze houding ten opzichte van 
kinderen en gezinnen?  

 Een cluster van ideeën, beelden en culturele praktijken die bepalen wat er gezegd kan worden, 
hoe er over een bepaald onderwerp gesproken kan worden en welke attitude passend is. 

 

DISCOURS? 

Vele representaties samen vormen een bepaald discours (cf. ‘discursieve’ constructie): 

 bv. feministisch discours  
 bv. religieus discours  
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 bv. racistisch discours 
 bv. elitair of populistisch discours (...) 

Wiens belangen worden gediend door een bepaald discours? = discoursanalyse 

 

POLYINTERPRETABILITEIT 

= Representaties dragen meerdere betekenissen in zich die ‘geactiveerd’ kunnen worden. Ze laten 
meerdere interpretaties toe. 

~ polysemie 

 

ACTIVE READER 

Een kijker of ‘lezer’ is geen passieve en weerloze ontvanger die zomaar beïnvloed kan worden door de 
massamedia, maar creëert mee de betekenissen van een representatie.  

 We zijn actief met een eigen achtergrond en cultuur, en we bepalen zelf hoe we beelden 
interpreteren en ermee omgaan. We creëren zelf een betekenis.  

 Wie gebruikt deze beelden en welke betekenis geven die personen eraan?  

→ verschuiving van aandacht voor de ‘tekst’ naar de (media-)gebruiker 

 

ENCODING / DECODING 

Representaties bepaalde betekenissen in zich dragen (=encoding) maar de kijker/‘lezer’ bepaalt hoe 
die worden geïnterpreteerd (=decoding). 

 Dominant-hegemonic (= aanvaarden van de ‘preferred meaning’) 
o Er komt een bepaald beeld op je af met een bepaalde betekenis.  
o Bv. auto’s rijden op de weg, maar landrovers kunnen overal rijden.  
o Bv. het idee van het onschuldige beeld: je bent het eens of oneens met dat beeld. 

 Negotiated 
o Het beeld is niet ideaal om ermee te werken, maar je kan het niet volledig weglaten. 
o Bv. we moeten rekening houden met de negatieve invloed op het milieu, maar niet 

beslissen dat alle landrovers moeten verdwijnen.  
o Bv. niet alle Tiny’s komen uit een goed gezin, maar er zijn er nog veel.  

 Oppositional (= verwerpen van de ‘preferred meaning’) 
o Je kan het totaal oneens zijn met een bepaald beeld.  
o Bv. landrovers vervuilen veel en het zeeniveau stijgt. Doe zo verder en op een moment 

zal je met je landrover door het water moeten.  
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RECEPTIE-ONDERZOEK 

 Een vorm van ethnografisch onderzoek waarbij mediagebruikers bevraagd worden d.m.v. 
interviews, vragenlijsten, online discussiegroepen, etc. 

 Vaak gebruikt binnen aanvulling op een representatie- onderzoek. 
 Hoe gaan mensen ermee om?  

 

III. BEELDVORMING 

= “het ontstaan van een opvatting over personen, zaken, feiten, e.d; 2. (vand.) voorstelling (= “dat wat 
voor de geest staat, syn. bewustzijnsinhoud, begrip, denkbeeld...”) (zie: van Dale, twaalfde druk) 

 

3 NIVEAU’S VAN BEELDVORMING 

 Materialiteit: de concrete beelden en teksten 
o Wat is het beeld? Hoe komt het tot stand? Wat zijn die concrete beelden?  
o Bv. op de foto zien we vrouwen die poseren voor Calvin Klein. Het zijn mooie, slanke 

vrouwen. Is dit dan het ideaalbeeld?  
 Het effect: de totstandkoming van mentale beelden, eventueel resulterend in gedrag 

o Wat kan het mogelijke effect zijn? Wat zijn de gevolgen van het beeld?  
o Bv. iemand die slank is komt niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid. Het kan 

zelfs heel ongezond zijn. Maar mensen proberen dit ideaalbeeld na te streven en gaan 
op deze manier ook ongezond leven.  

 De beïnvloeding: de mogelijke verandering van de mentale beïnvloeding 
o Hoe kunnen we de mentale verandering rond een beeld beïnvloeden?  
o Bv. mensen gaan zichzelf spiegelen aan modellen en gaan het ideaalbeeld na streven. 

(Smelik, 1999) 

 

DECONSTRUCTIE VAN STEREOTIEPE BEELDVORMING 

 

Dove is een merk dat hier heel sterk op inspeelt. Ze zijn niet akkoord 
met de beeldvorming en willen een andere beeldvorming naar voren 
schuiven. Kritiek: het lijkt alsof je door je met Dove te wassen weer wit 
wordt, maar de bedoeling van Dove was om aan te tonen dat Dove 
gebruikt kan worden voor alle huidtypes.  

 

ANALYSEMODEL VOOR BEELDVORMING 

 Wat wordt er afgebeeld? 
 Hoe wordt het afgebeeld? 
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 Wat betekenen beeld en tekst? 
 Wat wordt er niet afgebeeld? 
 Wat is de doelstelling en de doelgroep? 
 Wordt de doelstelling en doelgroep bereikt? 
 Hoe kan de beeldvorming verbeterd worden? 
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REPRESENTATIES VAN ONDERWIJS 
 

We focussen ons op hoe onderwijs gerepresenteerd wordt in de populaire cultuur, meer bepaald films, 
met vooral de vraag wat we hieruit kunnen halen.  

De Cultural studies verbreden de cultuur: het is een mechanisme om zaken met elkaar uit te wisselen. 
Beeldvorming heeft een impact op wie we zijn en als maatschappij zijn we bepaald door beelden 
rondom ons.  

 

INTRO EN DEBAT  

REPRESENTATIES: WELK SOORT KENNIS TELT?  

Waarom zou je de representatie van onderwijs in fictie bekijken? Welke voordelen biedt dat tegenover 
het “echte” ding te bekijken? Via representaties kan je gemakkelijk iets bekijken en een beeld vormen 
over onderwijs (de waarden en normen, de kennis,…).  

Iron man: in plaats van aan zijn echte kostuum te werken, werkt 
hij via een hologram. Welk voordeel heeft hij daarmee?  

Vergeet niet dat een representatie altijd een voorstelling is van 
kennis die we hebben of willen hebben over de wereld, onszelf 
en anderen. De vraag is hoe we die kennis presenteren. 

 

Betekenis ontstaat door de manier waarop iets gerepresenteerd wordt in ‘taal’:  

“ …we give things meaning by how we represent them – the words we use about them, the stories we 
tell about them, the images of them we produce, the emotions we associate with them, the ways we 
classify and conceptualize them, the values we place on them.” (Stuart Halle, 1997: 3)  

 

HOWARD GARDNER VS. ELLIOT EISNER  

20 jaar geleden was er al een interessant debat: wat is de rol van andere soorten representaties over 
onderwijs in de universiteiten? Betekenis ontstaat door de manier waarop iets gerepresenteerd wordt.  

“Should Novels Count as Dissertations in Education?”  

 Mag je een roman (gebaseerd op praktijkonderzoek of eigen ervaringen) indienen als een 
masterproef in plaats van een empirisch onderzoek-gestructureerde paper?  
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Howard Gardner was tegen:  

 In fictie is waarheid niet belangrijk, geen methode, geen bouwblok om op verder te bouwen.  
 Voorspelbaarheid: het maken of lezen ven romans levert enkel incidenteel kennis op.  
 Waarheid: romans zijn ‘werken’ zonder waar te zijn.  
 Wetenschap: romans hebben geen methode of bewijslas, geen bouwblokken in kennisopbouw 
 Is het waardevol om onderzoek in romanvorm te brengen?  
 Romans en verhalen werken zonder dat ze waar hoeven te zijn. Ze hebben ook geen bewijslast 

of methode, en ze leveren enkel incidenteel kennis op: door een film kan er een nieuw inzicht 
komen, maar we kunnen dit niet voorspellen. 

Elliot Eisner was voor:  

 ‘Hoe-het-is-om’-kennis: romans geven inzicht en leiden tot bewustzijn.  
 Blinde vlekken: onderbelichte ‘aspecten’ in de wetenschap komen beter naar voren.  

o Zaken die niet besproken worden in onderwijskunde komen in verhalen wel aan bod 
 Conversatie: romans roepen vragen op en leiden tot discussie.  

 

MANIER VAN REPRESENTEREN  

FICTIE EN VERHALEN  

Fictionaliteit = verzonnen werkelijkheid van verhalende representaties met eigen regels en wetten. 

 Het hoeft niet waar te zijn, het staat verder van de realiteit dan onderzoek.  

Vraag: Kan je iemand beledigen in een roman, film, strip, comedyprogramma, column, cartoon,…?  

 De zaak Rushdie (1989)  
 Mohammedcartoons in het Deense dagblad Jyllands-Posten (2005)  
 Charlie Hebdo  
 Debat rond mediageweld  

 

Hans Rosling gebruikt statistiek om de evolutie van gezondheid in de 
wereld te tonen. Met de hulp van visuele technologie en het soort 
commentaar van sportverslaggever.  

 

Er heerst een grote invloed van populaire media-representaties. Zijn deze realistisch? Ze werken wel 
naar bv. de aanranding van holebi’s. Dit toont dat ze een impact hebben en van deze impact moeten 
we ons ook bewust zijn.  

“I’m interested in novels, statistics, histories, ethnographies, photographs, films, and any other way 
people have tried to tell others what they know about their society or some other society that interests 
them.” (Howard S. Becker)  
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 Howard S. Becker is een socioloog die bekend staat om zijn labelling en outsiders theorie. 
 Er zijn verschillende manieren om de maatschappij te representeren en elke manier is “goed” 

voor een bepaald doel. Het hangt er gewoon van af wat het doel is.  
 “Perfect for some use”: wat wil je ermee doen? 

 

VERHALEN  

Naast de voortdurende debatten is er sprake van een algemene wending in de sociale en humane 
wetenschappen die hernieuwde aandacht eist voor verhalen als kennisconstructies, naast bepaalde 
wetenschappelijke logica’s, bv. wiskunde. Deze wending vinden we in veel disciplines en in het werk 
van veel grote denken.  

Bv. de Amerikaanse filosoof Richard Rorty stelde dat het intellectuele debat over moraliteit de dag van 
vandaag eerder in literatuur, film en televisieseries wordt gevoerd dan in de theorie.  

Een antwoord op welke waarden belangrijk zijn en wat ze betekenen in onze maatschappij en in ons 
onderwijs vinden we volgens deze denkers dus eerder in verhalen dan in theorie terug.  

 

VERSCHILLENDE WOORDENSCHATTEN EN PERSPECTIEVEN  

 Jerome Bruner (psychologie): er bestaan twee manieren van denken. Verhalen tonen je 
menselijke motivaties en intenties. Het gaat dus over waarom mensen doen wat ze doen. 

 Martha Nussbaum (moraalfilosofie): ze pleit ervoor om de “narratieve verbeelding” centraal 
te zetten in ons onderwijs. Hoe is het om in iemand anders’ schoenen rond te lopen? Dit komt 
vaak aan bod in romans. Op die manier kom je tot een beter begrip van handelingen van 
andere mensen. Verhalend denken moet centraal staal in het onderwijs, want dit zorgt ervoor 
dat we empathie kunnen ontwikkelen.  

Het gaat hier over doorleving en empathie.  

 

WAAROM FILMS?  

Er zijn enkele zeer belangrijke redenen om films te bekijken en niet bv. tv-series te kijken of romans en 
strips te lezen. 

 

BETEKENISGEVING  

“They help to define our sense of ourselves shaping our desires, fantasies, imagined pasts and 
projected futures.” 

“There are many good reasons for studying popular fiction. The best, though, is that it matters. ... 
popular fictions stature the rhythms of everyday life. In doing so, they help to define our sense of 
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ourselves, shaping our desires, fantasies, imagined pasts and projected futures. An understanding of 
such fictions ... is thus central to an understanding of ourselves; of how those selves have been shaped 
and of how they might be changed.” - Tony Bennett, Popular Fictions 

Films kunnen we zien als betekenisverlening. Populaire ficties hebben een impact op hoe we de wereld 
zien, bv. good guys en bad guys. Ze bieden templates aan waarin we denken.  

Films zijn een dominante vorm van media: een massacultuur, ze geven een bepaald beeld.  

 

THE AMERICAN DREAM: POLITIEK IDEALISME  

De films van Frank Capra, waaronder Mr. Smith goes to Washington, hebben in grote mate het 
idealistisch beeld van Amerika bepaald. Kleine steden waar oprechte, eerlijke mensen wonen in en 
tegenover de corrupte politiek. De film wordt op zichzelf een metafoor wanneer journalisten spreken 
over een idealistische politicus: Mr. Obama goes to Washington.  

 

VERLANGEN  

“Cinema is the ultimate pervert art. It doesn’t give you what you desire – it tells you how to desire.” 

Vanuit psychoanalytische hoek wordt bekeken hoe films onze verlangens vorm geven. Wie willen we 
zijn en hoe moeten we zijn?  

Heel bekend is hoe Hollywood romantiek vorm geeft: welke rituelen hangen er aan vast? Wat moet je 
doen? Wat is juist of fout? Bv. “grand romantic gestures”. Bijna altijd gaat het om heteroseksuele liefde 
tussen twee blanke, middenklasse mensen.  

 

EMPATHIE  

“For me, the movies are like a machine that generates empathy. It lets you understand a little bit more 
about different hopes, aspirations, dreams and fears.” 

Films hebben net dezelfde funtcies als vele andere verhalen. Ze bieden de kans om in iemand anders’ 
schoenen te lopen.  

Bv. ‘Girl’: de film is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal en gaat over Lara, een 15-jarig meisje dat 
niets liever wil dan ballerina worden. Om die droom waar te maken is enorm veel discipline nodig, 
maar de uitdaging wordt nog grote doordat Lara geboren is in het lichaam van een jongen. De film 
volgt Lara in het dagelijks gevecht tegen haar eigen lichaam.  

Bv. ‘Moonlight’: niet veel mensen hebben de ervaring van een jonge, zwarte, homoseksuele jongen uit 
een gebroken gezin. Hoe is het om op deze manier op te groeien? De film geeft het perspectief van 
één geval.  
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POPULAIRE KENNIS  

Wat we weten over een onderwerp is meestal wat we geleerd hebben uit films of tv-series. Wat weten 
we over de toekomst, buiten wat we gezien hebben in films? (bv. Blade Runner 2049)  

Kennis over onderwijs wordt gedeeltelijk gevormd door de populaire cultuur en vooral in films.  

“While some may argue that Dangerous Minds is too popular and too unoriginal to be taken seriously 
as a cultural text, it is precisely because of its popularity and widespread appeal that it warrants an 
extended analysis.” (Giroux, 2002: 147) 

 

PEDAGOGISCH  

Henry Giroux zegt de we cultuur moeten zien als een pedagogische ruimte. Film en populaire cultuur 
moeten gezien worden als ‘teaching machine’ of als ‘public pedagogy’. Hij geeft Disney als voorbeeld. 
Films leren ons iets en onderwijzen ons op een bepaalde manier. Ze geven bepaalde waarden, kennis 
en manieren van zijn mee.  

“a visual technology that functions as a powerful teaching machine that intentionally tries to influence 
the production of meaning, subject positions, identities, and experience.” 

“It achieves this 'cultural work' through "producing narratives, metaphors, and images ... that exercise 
a powerful pedagogical force over how people think about themselves and their relationship to 
others." (Giroux, 2004, p. 499). But I do argue sthat film as a form of civic engagement and public 
pedagogy creates a climate that helps to shape individual behavior and public attitudes in multiple 
ways, whether consciously or unconsciously.” 

 

ENCODING/DECODING (STUART HALL)  

Een boodschap wordt door zijn maker “encoded” (er worden bepaalde codes ingestopt), maar de 
ontvanger heeft verschillende mogelijkheden om deze boodschap te coderen. De boodschap kan 
zonder misverstanden worden begrepen, evengoed kunnen misverstanden of andere interpretaties 
naar voren komen. Of zelfs “oneigenlijk” gebruiken. De consument is niet passief.  

 Dominant 
o Je volgt de ideologie. Je voelt je thuis in het verhaal, in de cultuur.  
o Niet in vraag stellen. 

 Negotiated 
o Ben ik het ermee eens of niet?  
o Zaken in vraag stellen. 

 Oppositional  
o Je gaat tegen het verhaal of de film in.  
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Als we populaire cultuur zien als een verwerking van sociale verlangens en angsten, dan reflecteren 
films op een speciale wijze naar waar wij als “maatschappij” schrik van hebben of net op hopen. Denk 
maar aan allerlei films over het einde van de wereld of de klimaatsverandering.  

 

FILMS ALS LEERMIDDEL  

Er is een discussie over de authenticiteit en de eigenheid van films (bv. debat films en geschiedenis).  

De vragen veranderen dus van pure implementatie naar:  

 Wat kunnen we leren uit films?  
 Welke soort kennis, inzichten en ervaringen halen we uit films?  
 Hoe kunnen we film inzetten in het onderwijs en in specifieke leeromgevingen?  
 Welke invloed hebben films op leerlingen en studenten binnen het onderwijsleerproces?  
 Hoe kunnen we blinde vlekken in verband met het onderwijs naar boven halen?  

Probleem: wat is het waarheidsgehalte van de representatie? Worden wetenschappelijke inzichten 
accuraar weergegeven of wordt er in het kader van een verhaal gespeeld met de waarheid?  

 

WETENSCHAP IN FILMS 

Sommige sciencefiction films willen zo realistisch mogelijk zijn, maar vaak gaat het om het overbrengen 
van een passie voor wetenschap. Als je trouwens de intentie voorop zet om realistisch te zijn, bestaat 
het gevaar dat je daar kritiek op krijgt, want een verhaal is nog geen wetenschap.  

Intersellar: er is kritiek op het zwarte gat dat in de films naar voren komt. Het zwart gat klopt niet met 
de fysica. Films moeten een correcte weergave geven van zaken en deze in vraag stellen. Maar welke 
waarden geven ze mee? Hoe beïnvloeden ze het debat?  

 

METHODE VAN ANALYSE  

DE TAAL VAN FILM 

Er is nood aan een kritische taal om films te bespreken.  

 Wat zijn de elementen van de film?  
 Wat zijn de invalshoeken voor bespreking van film of andere vormen van bewegend beeld? 
 Hoe zit een film in elkaar.  
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PERSPECTIEVEN  

 Representatie 
 Vorm en stijl  
 Context  
 Auteur  
 Receptie  

 

REPRESENTATIE  

 Wat is de keuze van de onderwerpen voor beelden (bv. natuurdocumentaire, romantiek)?  
 Thematiek: waar gaat het over?  
 Contextanalyse: hoe vaak komt iets voor? In welke context? Met welke activiteit of rol wordt 

dit geassocieerd? Welke waarden komen er naar voren? Bv. representatie van vrouwen als 
een beloning of object, vormt de beeldvorming van vrouwen.  

 Wie zijn de personages? Zijn ze psychologische diep? Wat is hun achtergrond?  
 Conventies: deze kunnen leiden tot intertekstualiteit met de (culturele) geschiedenis.  

o Visuele clichés (bv. de roos als symbool van liefde)  
o Iconografie (bv. de pièta als beeld van de rouw)  
o Metaforen  

 In hoeverre wil de film realistisch zijn? Is het een gestileerd beeld, in scène gezet of net 
documentair? Is het daarom ook waarachtiger?  

 Wie is de “verteller” of de “vertelinstantie”? Dit bepaald wat je ziet en weet als kijker. Zie je 
alles door de ogen van één personage of heb je net een overzicht?  

 Wat wordt er niet afgebeeld/beschreven? Er is een selectie van wat er in beeld gebracht wordt. 
Bv. zijn alle personages blank terwijl we weten dat er in het land veel gekleurde mensen zijn? 
Of worden gekleurde mensen enkel in ondergeschikte rollen getoond?  

 

VORM EN STIJL  

 Ook de vorm en de stijl geven ons informatie over hoe iets wordt gerepresenteerd.  
 Film is in essentie een sequentiële kunstvorm. Het plaatst afbeeldingen na elkaar en geeft zo 

de indruk van beweging. Hoe worden deze beelden aan elkaar geplakt? Zie je de overgang?  
o Snelheid van de montage: Michael Bay zegt dat alle shots dynamisch zijn (er is altijd 

beweging) en er wordt gebruik gemaakt van vlugge cuts zodat je als kijker niet goed 
weet wat er aan de hand is.  

 Hoe worden onderwerpen afgebeeld of beschreven?  
o Blocking: hoe worden voorwerpen in scherm gepositioneerd? Waar staat de camera?  

 Techniek: gebruik van perspectief, soort shots (medium-shots, close-up,…), kadrering, selectie 
in het frame, compositie van het beeld, relatie tussen elementen in het beeld, filmshots,…  

o Waar “staat” de camera?  
o Geven ze diepte (kan je “ver” zien), of focussen ze net op de close-up?  
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 Kleuren: kleuren hebben een psychologische impact  
 Muziek: wat vertelt de muziek ons over hoe we ons “moeten” voelen?  

o Bv. het gebruik van violen bij emotionele scènes.  
 Conventies en regels:  

o Bv. Tarantino is iemand die graag speelt met de genreconventies: er is een afwisseling 
van kleur en zwart wit en een afwisseling van ratio van het scherm.  

 

CONTEXT  

 Om een cultuurproduct te interpreteren, hebben we context nodig.  
 Bv. Wanneer is een film gemaakt? En hoe bepaalt dit hoe je het moet interpreteren? 
 Er is een ontwikkeling van functies van het beeld, bv. fotografie gaat van wetenschappelijk, 

over entertainment, naar kunstvorm.  

“What lifestyles, values, and points of view are represented in—or omitted from—this message?” 

 Ideologische analyse (semiotische lagen: denotatie en connotatie) 
 Rocky: Amerika versus Rusland 

 

AUTEURS  

 We kunnen kijken wie het gemaakt heeft en hoe het gemaakt is.  
 Wie maakt de boodschap?  
 Wie werkte allemaal mee en welke impact hebben ze op de film?  
 Intentie: wat is de doelstelling en de doelgroep? 
 Succes: wordt de doelstelling gehaald? Hoe wel of hoe niet? Wordt de doelgroep bereikt? Hoe 

wel of hoe niet?  

 

RECEPTIE 

 De filmmaker heeft bepaalde bedoelingen met zijn/haar werk, maar dat betekent niet dat de 
kijker, lezer, luisteraar of speler het werk op dezelfde manier interpreteert. 

 Vandaag zijn werken meer en meer online te vinden en dit heeft veel invloed. 
 Rotten Tomatoes = een aggregator van recensies 
 Is de beeldvorming effectief? 

o Het effect: de totstandkoming van mentale beelden, eventueel resulterend in gedrag.  
 De circulatie van beelden of het gebruik van beelden wordt geplaats in een cultureel debat. 

Dit is vanuit de cultural studies heel interessant. Bv. cosplay is een soort belichaming van 
iconische beelden.   
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FOCUS OP SCHOOLFILMS 

Welk doel hebben ze? Wat is het pedagogische nut?  

Schoolfilm = een populaire film die op één of andere manier het onderwijs, de lesgever of de leerling 
centraal stelt. Het is een grote verzameling van films en series doorheen de 20ste eeuw waarin het groot 
publiek sterk geïnteresseerd is: hoe gaat het eraan toe in de scholen? Hoe wordt er lesgegeven?  

 

BREED ONDERZOEKSVELD  

Cultural studies hebben een brede focus:  

 Artefacten (bv. tatoeages)  
 Concepten (bv. liefde)  
 Figuren (bv. de leraar, de pedagoog, de sociaal werker,…)  
 Instituten (bv. het museum, de universiteit, het gezin,…)  
 Gebruiken (bv. skating)  
 Normen en waarden (bv. racisme)  

 

“A popular movie that is in some way (even incidentally) about an educator or a student” (James Trier) 

We focussen hierbij vaak op zogenaamde schoolfilms, waarin al deze aspecten aan bod komen. Van 
de figuur van de leraar tot bepaalde onderwijspraktijken, tot het nadenken over concepten en normen 
en waarden: “wat is goed onderwijs?”.  

“Commercial films not only tell (women) teachers how other people construct them and re-articulate 
them as characters on the movie screen but also shape the way students and parents respond to 
teachers and the way (women) teachers respond to public opinion in the construction of their own 
lives.” (Dalton)  

 We verzamelen en analyseren films voor een specifieke reden: wat leren we er uit en hoe 
kunnen we ze gebruiken in onderwijs en de lerarenopleiding?  

 In onderwijskundige zin: specifieker stelden we de hypothese voorop dat stonden en leraren 
in opleiding konden reflecteren op onderwijs en hun identiteit als leraar via de interpretatie 
van deze populaire schoolfilms. Er wordt immers gesteld dat identiteit meer en meer gevormd 
wordt onder invloed van populaire cultuur.  

 Studie van beeldvorming en stimuleren van kritische mediageletterdheid:  
o Leraren (in opleiding) krijgen een beeld van hoe zij zelf in de ogen van anderen worden 

geconstrueerd en verbeeld.  
o Er is invloed op het zelfbeeld en op de identiteitsvorming van leraren (in opleiding). Ze 

zijn verplicht om een positie in te nemen tegenover schoolfilms.  
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WIE IS EEN ‘NORMALE’ LERAAR?  

In essentie, gaat het om hoe film normen en normaliteit creëeren: 

 “Culture is a scene of constant definition and negotiation of right and wrong, normal and 
deviant, desirable and reprehensible.” 

Power relations are produced and reproduced in culture by defining what is normal – i.e. by setting 
norms.  

Dat betekent dat cultuur onlosmakelijk verbonden is met macht. Tekens krijgen een bepaalde lading 
en er wordt een strijd gevoerd over de definities. Cultuur is opgebouwd uit teken, dus wordt er een 
strijd gevoerd in de cultuur: wat vinden we aanvaardbaar en wat niet? Wat vinden we goed en wat 
niet? Wat is traditioneel in het onderwijs?  

Leerkrachten moeten films gebruiken in hun lessen, want deze kunnen tot discussie leiden. Bv. leraren 
in opleiding: hoe staan zij tegenover dit populaire beeld? Hoe sta je zelf tegenover de problematiek? 
Wie is de normale leraar? Wat is een goede of slechte leraar? Wat is een goede manier van lesgeven? 

 

EMPOWERMENT 

= Je stelt dingen in vraag. Films kunnen voor leraren in opleiding inspirerend werken: ze gaan 
zich sterker in hun schoenen voelen, ze willen ook op zo’n manier lesgeven. 

 

 Denigrerend: bv. afbeelding van vrouwen in hiphop-video’s 
 Zwijgen opleggen: bv. vrouwen niet aan het woord laten tijdens symposia, mannelijke 

regisseurs voor televisieseries over vrouwen, etc. 
 Uitgaan van gebrek: het uitgangspunt is het idee van penisnijd (psychoanalyse), vrouwelijke 

eigenschappen worden beschreven als een tekort (aan ambitie, competitiedrang…). 
 Kritish bevragen van stereotiepen leidt hopelijk tot “empowerment” van vrouwen. 
 Overnemen van rollen uit populaire cultuur die leiden tot mondigheid (positieve rolmodellen). 

 

MYTHES – LERAAR ALS REDDER EN HELD  

Er bestaan mythes over onderwijs waarin de leraar getoond wordt als een redder of als held.  

Dominante betekenis = ‘perferred meaning’ = “Despite their great breadth, these films tell essentially 
one story about teachers −good teachers are projected on the screen as bright lights in schools of 
darkness.” (Dalton, 1999) 
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ENCODING/DECONDING  

 Dominant  
 Negotiated  
 Oppositional  

Een boodschap wordt door zijn maker “encoded”, er worden bepaalde codes ingestopt, maar de 
ontvanger heeft verschillende mogelijkheden om dit te decoderen. Enerzijds kan de boodschap 
begrepen worden zonder misverstanden, anderzijds kunnen er misverstanden of andere interpretaties 
ontstaan. De consument is dus niet zomaar passief, maar speelt een actieve rol.  

 

KRITISCHE INTERPRETATIE VAN DE HOLLYWOOD SCHOOLFILM  

“these fictional narratives nearly always deal in recycled stereotypes of both students and teachers … 
the influence they exert on real teachers and real students is to mislead, confuse, and impoverish 
their evaluations of and expectations about the nature of genuine education.” 

 De doorsnee leraar kan onmogelijk even entertainend zijn als Hollywood leraren 
 Er heerst een stereotype beeldvorming: de leraar als held of redder  
 De cognitieve processen die deel uitmaken van onderwijs kunnen onmogelijk verbeeld worden 

in beelden 

 

DEAD POETS SOCIETY  

MONTAGE: ANDERE VAKKEN 

Het lesgeven van vier leerkrachten wordt gecontrasteerd. Het is eigen aan het zelfbeeld van de literaire 
cultuur dat de leraar literatuur optreedt als redder. Dit staat in contrast met het overdadige huiswerk 
van de leraar chemie, de saaie herhaling van de leraar Latijn en de zinloze precisie van de leraar 
wiskunde. Op die manier worden de disciplines tegenover elkaar gezet, met het literatuuronderwijs 
als ongedisciplineerde rebel. Dit is een geliefd beeld bij vele literatoren.  

 

CONVENTIES: DE NIEUWKOMER 

De leraar wordt in de Dead Poets Society gezien als een nieuweling die alles omver zal werpen en die 
tegenover de gevestigde orde zal komen te staan. Enkel hij kan de problemen oplossen.  

Het charisma van de leraar staat centraal en het gaat hier over een charismatische pedagogie.  

 Kritiek op het individualisme van Hollywood: verheerlijking van ‘outsiders’  
 Kritiek op de al te persoonlijke factor in het onderwijsgebeuren versus collectief gebeuren  
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SHOTS & COMPOSITIE: TRANSFORMATIE & SCHEPPER  

 De focus ligt steeds op de leraar 
 Hij is als het ware de beeldhouwer: hij bekijkt zijn creatie op het einde  

 

IDEOLOGIE: INDIVIDU VS. INSTITUUT  

Ideologie = het individu staat tegenover de starre structuren (het opgelegde curriculum). Dit past in de 
tijdsgeest van het Reagan-Amerika. Het komt dus overeen met een neoliberaal idee: de staat moet 
afgebouwd worden, tegenover de individu die meer vrijheid moet krijgen. De school werkt beperkende 
voor het onderwijs en legt allerlei regels op. Maar de kritiek hierop is dat hij zelf de ‘kapitein’ wordt 
voor zijn leerlingen die hem volgen.  

Is het mogelijk om te ontsnappen aan je eigen autoriteit?  

 

‘SLECHTE’ LERAAR  

Een effect van dit soort representatie is dat er, naast een definitie van een goede leraar, ook een 
“slechte” leraar wordt beschreven. Als de goede leraar rebels is en tegen het instituut in gaat, dan is 
de slechte leraar diegene die onnadenkend de regels volgt.  

 Leerkrachten die de regels volgen en strikt volgens het boekje werken  
 Leerkrachten die vooral oog hebben voor cijfers en eindtermen  

 

“Who is the ‘good’ teacher?” 

1. Teacher as outsider 

2. A personalized curriculum 

3. Tension between the teacher and administrators 

4. Personally involved with students 

5. Teachers learning from students 

 

DOMINANT – NEGOTIATED – OPPOSITIONAL?  

DOMINANT READING  

 Literatuuronderwijs is iets rebels dat inwerkt tegen de starre structuren  
 Het is niet praktisch, maar heeft een diepe essentie van het menselijk bestaan 
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 Je hebt een charismatische leraar nodig om het te geven en niet zomaar een goedwerkende 
leraar. Er is een belichaming van het ideaal nodig  

 De leraar staat steeds centraal en de leerlingen volgen  

 

NEGOTIATED READING  

 Hoe “verleidt” deze film mij? 
 Welke technieken worden er gebruikt?  
 Onderhandelen 

 

OPPOSITIONAL READING  

 Het verwerpen  
 Bv. Mr. Keating is zelf autoriteit, want hij wordt “the captain” voor zijn leerlingen  

 

HISTORIEK  

Het is interessant om te kijken naar wat deze schoolfilms ons vertellen over de publieke verbeelding 
doorheen de jaren. Films zijn een discours die onze angsten en verlangens als maatschappij tonen. Elke 
film past in een bepaald tijdsbeeld: wat zijn de angsten en verlangens van die tijd.  

"a mode of public discourse that repeatedly stages or dramatizes contemporary social concerns and 
anxieties ... diagnosing our deepest fears and worries, and providing substantive and formal strategies 
for overcoming them" 

 Als we populaire cultuur zien als verwerking van sociale verlangen en angsten, dan reflecteren 
films op speciale wijze naar waar wij als “maatschappij” schrik van hebben  

 Bv. films over het einde van de wereld of klimaatsveranderingen 

 

1. De opkomst van de jeugdcultuur en de stedelijke problematiek: jongeren kregen hun eigen 
cultuur (anders dan die van hun ouders) en konden een identiteit creëren. Hoe gaan we 
hiermee om in het onderwijs? Ook het idee van jeugdcriminaliteit komt hier naar voren.  

o Blackboard Jungle (1955)  
2. Het individu tegenover het instituut, het in vraag stellen van canon en traditie  

Jeugdcultuur Individualisme Multicultuur Regels
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o Dead Poet Society (1989)  
3. Multiculturalisme: wat betekent dit voor onderwijs? Wat doen we met al de verschillende 

culturen die in een klas zitten? Wat doen we met die verschillende identiteiten? Wat betekent 
dit voor het curriculum?  

o Entre Les murs (2008)  
4. Stedelijkheid en controle door regels (statistieken en kwantificatie) 

o The Wire (2002 – 2008): No Child Left Behind Policy: men gaat de vooruitgang van de 
leerlingen meten, er komen meer regels, meer statistiek. Welke issues speelden 
wanneer in verband met onderwijs?  

 

DECONSTRUCTIE EN TEGENVERHALEN  

Masternarrative and mythes versus counternarrative 

= wat wordt gezien als normatief en wat verzet zich?  

Een heleboel verhalen bieden ook tegenverhalen die mythes deconstrueren. We hebben deze nodig 
om ons tegen iets de positioneren.  

 

THE HISTORY BOYS: NIEMAND ‘WINT’  

Meestal wint er altijd iemand: de ene onderwijsvisie wint van de andere en die moet gevold worden. 
Binnen deze film worden de verschillende onderwijsvisies tegenover elkaar gezet. De ene is gericht 
naar de test en is meer instrumenteel, de andere is meer gericht op het bildungsideaal waarbij het 
proces belangrijk is en dat leerlingen moeten leren uit levenslessen. 

Het is interessant om naar films te kijken vanuit verschillende perspectieven en om mensen andere 
mogelijkheden aan te bieden dan de dominante mythes.  

 The History Bots is een Britse film uit 2006 die op een amusante manier op een dieper niveau 
een parodie maakt op de mythe dat de leraar een “redder” is  

 Twee leraren worden tegenover elkaar gezet: de jonge Irwin (pragmatisch, instrumenteel) en 
de oudere Hector (bidlungsideaal, verkennend) 

o Elk heeft zijn voor en nadelen  
 Belangrijk: niemand wint op het einde van het verhaal 

o Veel van de leerlingen van de eerste leerkracht geraken ook in de universiteit en de 
tweede leerkracht is soms te familiair met zijn leerlingen. Maar als ze een bepaald 
probleem hebben, wordt dit niet echt opgelost bij de eerste. Het idee van de 
resultaatgerichtheid wordt ook naar voren gebracht.  
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THE WIRE  

Deze HBO-televisieserie is een zeer interessante counter-narrative 

 Elke jaargang wordt er gefocust op een andere institutie (politie, vakbonden, politiek,…)  
 Er wordt vooral gefocust op de No Child Left Behind Policy in de US van Bush  
 Er komen verschillende niveaus van de maatschappij aan bod en er wordt aandacht besteed 

aan hoe ze op elkaar inspelen 

 

1. Politie vs. drugsbendes 
2. … + vakbonden  
3. … + politiek  
4. … + onderwijs  
5. … + journalistiek  

 

 

 De Wire wordt een sociologie van de maatschappij en het onderwijs dat uit verschillende 
hoeken wordt bekeken: vanuit jongeren, leraren, beleid/politiek  

 

EEN VEILIGE OMWEG: TABOE 

Representaties lijken omwegen om het over de maatschappij te hebben, maar het zijn ook veilige 
omwegen om het over taboeonderwerpen te hebben. Studenten delen hun filminterpretaties, opinies 
en persoonlijke verhalen en leren op die manier van elkaar. Ze worden zich bewust van hun eigen 
waarden en normen. 

Bepaalde schoolfilms kunnen ons ook laten nadenken over taboes in het onderwijsgesprek  

 Niet aangeraakt mogen worden  
 Waarover (volgens sociale conventie) niet gesproken mag worden 
 Voorschrift door de sociale conventie bepaald verbod dat aangeeft wat taboe is  

Deze schoolfilms stellen ook falende helden voor: er is nood aan verhalen die dominante ideologieën 
in vraag stellen, nl. de zogenaamde counter-narratives. Is de leraar bijvoorbeeld altijd een held? Het 
kunnen ook verhalen zijn die de taboeonderwerpen bespreekbaar maken.  

Counter-narratives en mogelijke werkelijkheden: films die de dominante beelden van leraren en 
onderwijs verstoren en ons een uitdagende, vernieuwende of subversieve visie bieden.  

 Bv. leraren en geweld, favoritisme/fraude, relaties tussen leraar en leerling, druggebruik  
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ROLLEN VAN DE LERAAR  

Studenten herkennen verschillende rollen voor de leraren in deze films. Niet enkel diegene die men 
terugvindt in de officiële beroepsprofielen, maar ook diegenen die erbuiten vallen, zoals de “leraar-
als-vriend” of de “leraar-als-onbetrouwbaar”. Sommige zijn vanzelfsprekend niet wenselijk, maar het 
is wel belangrijk om hierover te reflecteren.  

 

VIDEO: HALF NELSON  

Deze film toont een leraar die vooral zijn eigen problemen heeft (drugsverslaving). Welk gevolg heeft 
dit voor de leraar-leerling relatie? Wat betekent dit voor de autoriteit van de leerkracht? Aanvaard de 
leerkracht hulp van zijn leerlingen?  

De impact van deze verhalen kan op een vreemde manier de stress verminderen van jonge leraren, 
omdat ze afleiden van de abstractie van de rollen en een “echte” mens tonen met al zijn fouten. 

 

NIET-WESTERSE PERSPECTIEVEN  

Films kunnen ook de perspectieven geven vanuit de niet-westerse wereld, bv. Blackboard: er wordt 
een vorm van onderwijs weergegeven die we niet gewend zijn. De film laat ons bewust worden van 
hoe vanzelfsprekend onze tools en instituten voor ons zijn: de leraar moet ons (in de westerse wereld) 
niet overtuigen om les te geven en onze instituten zien er helemaal anders uit. Er wordt totaal anders 
omgegaan met schooling.  

 

CONCLUSIE  

 Films bepalen mee ons beeld van onderwijs 
 Kritische analyse om mythes te deconstrueren  
 Lessen halen uit films die tegenverhalen bieden  
 Films bieden om kennis van ‘hoe-het-is-om’, aandacht voor onderbelichte aspecten, en 

starten een conversatie  
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RETORIEK EN ANTROPOLOGIE 
 

OVERZICHT 

1. Retoriek? 
2. Homo symbolicus 
3. Homo dramaticus 
4. Kunst als gereedschap 
5. Terministic screen 

- Getraind onvermogen 
- Entelechy 
- Perspective by incongruity 

 

1. RETORIEK? 

 

Men overtuigt om te overtuigen, of het nu een waarheid is. Dit is een negatieve connotatie van 
retoriek: het is om iemand te overtuigen. Of het nu waar is of niet, als we maar het effect hebben van 
de overtuiging. Waarom willen we dan retoriek naar voren schuiven als een manier om betekenis uit 
te leggen en zo mens en maatschappij vorm te geven?  

 

WAAROM RETORIEK?  

‘the pervasiveness of persuasiveness’  

Het uitgangspunt is dat er een verbreding naar voren schuiven. Onderzoeken schuiven naar voor dat 
we allemaal op een of andere manier retorisch zijn. We gaan anderen altijd op een of andere manier 
proberen overtuigen. Dit kan heel duidelijk zijn (bv. prof die uitleg geeft), maar ook minder duidelijk 
(bv. in het dagelijks leven elkaar overtuigen van onze standpunten). Dit heeft niet altijd te maken met 
een realiteit of waarheid, maar de manier waarop we deze aan elkaar overbrengen is heel bepalend.  

We zijn altijd selectief in de manier waarop we een probleem benoemen. De manier waarop we dit 
doen proberen we te begrijpen door onder andere de manier waarop we er over praten. Dit is niet zo 
‘onschuldig’ of neutraal.  
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Taal en media spelen centrale rol (dramademocratie) 

We kunnen niet om retoriek ook omdat we meer dan ooit in een ‘dramademocratie’. We kunnen heel 
mooi spreken over onze waarden en onze normen, over de waarde van democratie, etc. maar over 
wat democratie is en wat onze waarden en normen zijn is heel erg ingebed in de media. We proberen 
elkaar te overtuigen via de media over wat een goede manier is van samenleven. We hebben elk onze 
visie binnen de samenleving en we proberen elkaar van onze visie te overtuigen. 

Funderingen (ideologieën) worden in vraag gesteld 

De samenleving is complexer en onzekerder geworden (divers). De funderingen worden in vraag 
gesteld en daardoor is niet meer alles zo duidelijk. Vroeger was het kader van een persoon heel 
duidelijk: komt naar voren uit je overtuiging (bv. socialistisch, liberalistisch, christendemocratisch). 
Deze houvast is complexer geworden en daarom gaan we elkaar nu meer dwingend en vaker proberen 
overtuigen van onze visie.  

“A way of seeing is also a way of not seeing.” (Kenneth Burke) 

Onderzoeker die is gaan nadenken over de manier waarop we retoriek kunnen gebruiken in de manier 
hoe we mens en maatschappij vorm geven. Iedereen heeft een bepaald idee van hoe de maatschappij 
in elkaar zit en elk van deze manier is tegelijkertijd een manier van ‘not seeing’.  

Onze taal laat zien hoe we iets beschrijven, maar toch is het altijd selectief. We laten bepaalde dingen 
weg wanneer we iets benoemen. Het helpt om naar de realiteit te kijken, maar tegelijk laat het andere 
dingen buiten beeld. 

 

MULTIPERSPECTIVISME 

Dit is de onderwijsvisie van de UGent. Vanuit de universiteit proberen we de maatschappij te begrijpen 
en hiervoor moeten we de verschillende visies samenbrengen. Ook in de beschrijving op de site komt 
de quote van Burke terug.  

 

2. HOMO SYMBOLICUS 

 

Burke gaat de mens proberen te begrijpen. Wat maakt ons tot mens? Zijn uitgangspunt is dat de mens 
een symbolengebruiker is en daarom een homo symbolicus. Boven het hele biologische van de mens 
zijn we een persoon die symbolen gebruiken.  
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SYMBOL USING / MIS-USING ANIMAL 

 

Door het feit dat we door die symbolen elkaar iets duidelijk proberen te maken, impliceert dat we 
keuzes maken dat voor de ene goed zijn en voor de andere slecht. Deze symbolen zijn selectief en 
daarom is er onbewust sprake van misbruik.  

Human being: “bodies that learn language”  

Het feit dat we taal hebben, onderscheid ons van dieren. Maar wat is nu juist deze taal en wat leert 
ons dit over de soort die we zijn?  

 

TAALGEBRUIK 

Biologisch en cultureel bepaald 

 Biologisch: het is een neurologisch-cognitief gegeven, bv. taal aanleren. 
 Cultuur: onze inleiding en socialisering van onze taal komt tot stand binnen de interactie en 

bepaalde instituties. Taal is niet neutraal en normatief. Dit gaat over afspraken over wat taal 
is en wat we met taal doen. 

Leren van taal: in interactie, in instituties … 

 Menselijke cultuur begint met taal.  

 Het leven is meer dan taal, maar we kunnen veel leren door taal te bestuderen.  
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TAAL ALS BRIL 

We gebruiken taal en worden gebruikt door taal 

 Net zoals taal niet neutraal is, kunnen we niet zelf bepalen hoe bepaalde termen bedoelt zijn. 
Er is een bepaald repertoire dat we noodgedwongen moeten gebruiken. De keuzevrijheid om 
iets op een bepaalde manier te benoemen, is beperkt. Hierdoor worden we onvermijdelijk 
voor een deel bepaald door taal.  

 

 

 

HOE WERKT RETORIEK/ POPULISME? 

Symboliseren/identificeren 

Creëren van een gemeenschappelijk vijand 

Projecteren op een zondebok  

 We kunnen er niet om heen dat we door ons taalgebruik altijd een verschil creëren. Dit verschil 
heeft ook altijd een waardenoordeel in zich. Dit kan uitgesproken zijn of verborgen. Dit kan 
dus heel expliciet zijn, bv. we zoeken vaak een zondebok binnen de samenleving en deze krijgt 
de schuld van alles wat er mis gaat in de samenleving.  

 

ZONDEBOKKEN 

“De taal verleidt ons de wereld te beschrijven in termen van wat positief of negatief is, wat goed of 
kwaad is, wat we omhelzen of afwijzen”.  

 

SCAPEGOAT 

“Politicians 'making scapegoats' of refugees” 

“After Paris Attacks, Refugees should not be turned into scapegoats” 
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Het idee van de vluchteling als zondebok binnen de samenleving. Hier zou je kunnen zeggen dat we 
met een complexiteit zitten binnen de samenleving. De redenen waarom mensen vluchten zijn heel 
complex en uiteenlopend. 

 

SYMBOLIC ACTION 

“Jungle” van Calais 

 Het gaat hier over het vluchtelingenkamp in Calais. Maar wat betekent dit nu? Het wordt 
beschreven als een plaats waar veel chaos is. Dit is een heel complexe situatie. Door dit te 
framen als “jungle” wordt dit gekoppeld aan een handeling van het ‘opkuisen’.  

“Transmigrant” 

 Dit is iemand die over een bepaald land reist om een ander land te bereiken. Deze benaming 
is vrij neutraal en heeft verschillende connotaties gekregen. het gaat over een bepaalde 
problematiek van het doorreizen. Dit wordt een soort zakelijke transactie: laten we zorgen dat 
ze zo snel mogelijk transmigreren.  

Er ontstaat een soort taalgebruik binnen de samenleving over de problematiek. Hierover maken we 
een keuze en dit heeft een invloed op de manier waarop de samenleving met iets om gaat. Een 
symbool bepaalt dus een bepaald handelen.  

 

DEBAT 

Meer dan 1.100 academici waarschuwen voor "tendens tot ontmenselijking vluchtelingen en mensen 
zonder papieren”  

 

RETORIEK 

“a perspective of perspectives” (Burke) 

Het wilt ons leren kijken naar hoe die manier van taal onvermijdelijk een bepaald perspectief naar 
voren schuift binnen de samenleving. 

 

SYMBOLEN 

“when we strive to reach goals in arenas such as education, politics, religion or finance, we are 
motivated by our symbolicity” (Foss, 2004) 

Of het nu gaat over onderwijs, politiek, etc. gebruiken we onvermijdelijk symbolen en dit heeft een 
invloed op de manier hoe we hiermee omgaan. Ook op of daar al dan niet een antwoord is op 
gevonden binnen de samenleving.  
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SYMBOOL-WIJS 

Mensen moeten ingeleid worden in de verschillende symbolensystemen, maar dit dient kritisch te 
gebeuren. We moeten niet alleen vaardig worden in symbolengebruik maar ook als gebruikers ‘symbol 
wise’ worden.  

Hoe kunnen we tot een kritische analyse komen over ons eigen taalgebruik en over dat van anderen? 
We moeten symboolwijs worden. Dit is niet enkel over hoe we taal moeten gebruiken, maar ook over 
kritisch naar onszelf en anderen kijken. Welke impact kan dit hebben op een heel concrete realiteit 
waarmee we moeten leren omgaan?  

 

3. HOMO DRAMATICUS 

Het dier dat symbolen gebruikt (Homo Symbolicus) blijkt ook een dier dat verhalen vertelt (Homo 
Narrans), een dier dat acteert (Homo Dramaticus) en een dier dat speelt (Homo Ludens).  

 We proberen ons altijd heel duidelijk binnen een bepaalde context te verhouden. 

 

DRAMA 

 

De context waarin we taal gebruiken is heel bepalend. We moeten altijd een stap achteruit zetten en 
kijken naar wat we aan het doen zijn en hoe bepaalde zaken tot stand komen. Hoe creëert een 
bepaalde context een bepaalde setting? Een context bepaald hoe we kunnen praten en hoe we kunnen 
communiceren. Het is een soort ‘performance’ op een bepaald moment en men is beïnvloed door de 
overtuiging die men probeert over te brengen. 

 

DRAMATISME: MOTIEVEN 

De centrale vraag is de waarom-vraag:  waarom handelen mensen op een bepaalde manier, in het 
bijzonder bij conflicten? Die beschrijvingen onderzoeken is de taak van retoriek in het algemeen, maar 
ook een concrete methodologie.  

We proberen naar de samenleving te kijken alsof we naar een theaterstuk aan het kijken zijn. Door het 
op deze manier te analyseren proberen we te begrijpen hoe iets in elkaar zit. Wat voor soort is die 
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mens en welk theaterstuk probeert men te brengen? We moeten naar het taalgebruik kijken: we gaan 
kijken naar de waaromvraag. Dit is een heel concrete methodologie: 

 

 Agent = wie maakt een bepaalde handeling mee? 
 Purpose = wat is het doel? 
 Act = wat is de handeling?  
 Scene = wat is de context waarin iets gebeurt?  
 Agency = waarmee wordt iets gedaan?  

Zo kunnen we een beschrijving van een bepaalde problematiek bestuderen. Wat komt er mee door 
iets op een bepaalde manier te benoemen en te beschrijven?  

 

CIRCUMFERENCE 

Frame: kan vergroot (maatschappelijk) of verkleind (heel concrete gebeurtenis) worden.  

Act: kan bestudeerd worden op microniveau, maar ook vanuit een ruimer perspectief.  

Scenes: kunnen verschuiven.  

 

GUIDE FOR SYMBOL-USING CITIZENS 

We claim that the pentad offers lessons for students to engage with important societal issues, lessons 
about the limitations of any one construction of motives and how to overcome those limitations. 
(Clarke and John Rountree) 

We proberen een bepaalde maatschappelijke problematiek te begrijpen. Onze beschrijving is altijd 
selectief en wat leren we hieruit? Hoe kunnen we hiermee omgaan en wat is er van belang?  
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COLUMBINE 

 

Columbine (20 jaar geleden) is een van de eerste gemediatiseerde schietpartijen op een school. Dit 
wordt gekoppeld aan geweld in de openbare ruimte. Door het op een bepaalde manier weer te geven 
gaan we het ook koppelen aan een bepaalde actie of handeling.  

http://www.youtube.com/watch?v=htlsOf3PnGY 

Er was een gelijkaardig incident in Antwerpen (Van Temse). Dit is maatschappelijk problematisch en 
hier wordt een verklaring rond gezocht. We gaan het in de media analyseren en zo krijgen we een 
inzicht in de handelingen en acties die daaraan gekoppeld zijn. Van Temse heeft een aantal mensen 
neergeschoten met een wapen (heel zakelijke beschrijving). Waarom heeft hij dit gedaan? De 
verklaring is dat Van Temse racistisch is en dit verklaard zijn actie. Dit is een eerste invulling. Men is 
ook andere redenen gaan zoeken die potentiële moeilijkheden met zich mee brengen. Een andere 
invulling is het uiterlijk van Van Temse. Zijn uiterlijke kenmerken van de gottic-subcultuur werden ook 
als verklaring aangehaald en het werd dan aangeduid als zinloos geweld.  

 

SCENE-ACT RATIO: SCHOOLGEWELD 

Op April 20, 1999, twee studenten van  Columbine High School, in Littleton, Colorado, schieten 12 
leerlingen en een leraar dood. Daarna plegen ze zelfmoord.  

Er zijn verschillende verklaringen gezocht voor deze schietpartij:  

 

Pentad 1: Bloedbad 

Act: studenten doden klasgenoten in school  

Scene: eind 1990 in tijden waar dat geweld groeit 

Agents: Harris and Klebold 

Purpose: Aandacht zoeken, wraak, imitatie 

Agency:  Wapens 
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Pentad 2: wraak 

Act: Wraak voor onrecht 

Scene: School in een dure buurt (rijkdom gemeten via geldgewin, populariteit) 

Agent: Ontgoochelde studenten slachtoffer van het systeem 

Agency: Wapens 

Purpose: Straffen macht en rijkdom bezit 

 

Pentad 3: roem  

Act: zoeken van roem 

Scene: Maatschappij geobsedeerd door succes 

Agent: Ontevreden studenten met lage zelf waardering  

Agency: Daden die media-aandacht trekken 

Purpose: Aandacht trekken. 

 

4. KUNST ALS GEREEDSCHAP 

Retoriek als ‘tool’. 

Inzichten uit literatuur en drama. 

We moeten naar de verhalen kijken die mensen aan elkaar vertellen. Als we de mens kunnen begrijpen 
als iemand die rollen speelt, is dat net de reden dat we moeten kijken naar verhalen, films, etc. van de 
mens zelf. We beschouwen de mens dan als vertellend wezen. Welke verhalen vertellen mensen tegen 
elkaar en wat kunnen we hieruit leren? Hij beschrijft kunst als een soort gereedschap. 

 

EQUIPMENT / GEREEDSCHAP 

Art forms like tragedy or comedy or satire can be described as ‘equipment for living’ that size up 
situations in various ways and refer to corresponding attitudes.(Burke, 1973) 

Dit sluit ook aan bij de lessen over ‘cultural studies’. De verhalen en films die we zien, zeggen iets over 
de maatschappij. We kunnen kijken naar de beeldvorming. Burke sluit hier voor een deel bij aan en 
zegt dat we moeten kijken naar hoe bepaalde verhalen worden gebracht en wat ons dit leert over 
bepaalde situaties en over hoe we in deze situaties moeten handelen. Het gaat niet enkel over 
beeldvorming, maar ook over de manier waarop we handelen en keuzes maken binnen een bepaalde 
situatie in de maatschappij. 
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GEREEDSCHAP 

Proverbs writ large:  

 Benoemen van een situatie. 
 Strategie om de situatie te benaderen.  
 “a chart, a formula, a manual or map” 

Veel van deze verhalen kunnen de functie hebben van een gezegde. Dit is een algemene beschrijving 
van een situatie die niet in ons dagelijks leven voor komt. Dit zijn manieren of strategieën om een 
bepaalde situatie te benaderen. Zo kijkt Burke naar verschillende verhalen en voorstellingen.  

 

REPRESENTATIVE ANECDOTE 

“A story, definition or analogy that functions as a form from which one can generate a vocabulary or 
terministic screen that adequately conveys the complexity of the subject” 

Misschien helpen deze verhalen om de complexiteit van bepaalde zaken in beeld te krijgen. Wat leren 
we uit verhalen of films? Wat leren we eruit om op deze manier naar een verhaal te kijken? Welke 
inzichten geeft dit ons in onszelf en in de mensen waar we mee samenleven?  

Bv. Game Of Thrones, House of Cards en The Walking Dead:  verhaalwerelden waarin een morele orde 
niet meer bestaat. Men is op zoek naar een systeem dat wel werkt terwijl in de 3 series het politiek 
systeem niet meer bestaat. Dit is een heel concreet voorbeeld van hoe zaken in beeld gebracht 
worden. Het toont hoe de maatschappij de dag van vandaag in elkaar zit. 

 

VERHALEN & DRAMA ALS EDUCATIE 

So why not use literary works to help us teach sociology, psychology, pedagogy, even (or especially) 
history? (Jerome Bruner) 

 

5. TERMINISTIC SCREEN 

 Getraind onvermogen 
 Entelechy 
 Perspective by incongruity 

 

TERMINISTIC SCREEN 

Bepalen hoe we de werkelijkheid beschrijven en dus benaderen. 
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 Door ons taalgebruik creëren we een bepaald beeld(scherm) op de samenleving en dit zal 
aanleiding geven tot een bepaalde handeling die daaraan gekoppeld is. Dit geeft een filter op 
de werkelijkheid want bepaalde zaken worden niet in beeld gebracht.  

 

FILTERS OP DE WERKELIJKHEID 

“the spinning out of possibilities implicit in our particular choice of terms” (Burke) 

“Vocabularies that people typically use allow them to think and to do certain things, but prevent them 
from thinking and doing certain other things.” (Brummett 2006: 1).  

 Het brengt iets in beeld maar onvermijdelijk vallen er zaken uit beeld.  
 

 

Het is interessant om te gaan kijken welke woorden positieve invullingen geven en welke woorden 
negatieve invullingen geven.  

 

GETRAIND ONVERMOGEN 

Een training in een bepaald vakgebied creëert een woordscherm waarmee we bepaalde dingen zien, 
maar die competentie kan de oorzaak zijn van een te conventioneel denken waardoor we blind zijn 
voor vernieuwing.  

 We moeten ons hiervan bewust zijn. Door een taal te hebben helpt het ons om bepaalde zaken 
te zien en te begrijpen. Maar tegelijkertijd gaan er zaken uit beeld verdwijnen door de focussen 
op een bepaald perspectief. Als we alle perspectieven met elkaar gaan vergelijken gaan we wel 
een complexer gegeven krijgen, maar anders gaat het over een getraind onvermogen. 

De bril van een psycholoog of socioloog, de bril van een historicus of politicoloog, de bril van de 
Vlaming of de Europeaan etc.  

 Verklaringen komen tot stand binnen bepaalde vakgebieden. We willen de mens in de 
maatschappij proberen te begrijpen (dit is os perspectief), maar er zullen andere contexten en 
potentiële factoren uit beeld brengen. We worden opgeleid om op een bepaalde manier naar 
bepaalde zaken kijken.  
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ENTELECHY 

“the tendency of a potential to realize itself” 

“following it to the end of the line” 

 Het idee dat we bepaalde perspectieven tot hun uiteindelijke consequenties door te trekken. 
Wat is het perspectief en wat zijn alle mogelijke gevolgen?  

“look for key individual symbols in a text to track their development throughout a narrative or drama” 

 

TOEKOMST VAN DE HULPVERLENING 

De markt van welzijn en geluk 

De hulpverlener als sociale technoloog 

 

PERSPECTIVE BY INCONGRUITY 

Perspective by incongruity kan vertaald worden als perspectieven die ontstaan door dingen bij elkaar 
te brengen die niet bij elkaar lijken te horen.  

 

BANKSEY 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: dit zijn twee extreme perspectieven op de Amerikaanse samenleving. Men gaat dus 
perspectieven samenbrengen die niet samen gaan om aan te tonen dat het heel complex is.  

 

RETORIEK: COMIC FRAME 

Tragisch: de anderen zijn ‘mis’ 

Komisch: we ‘missen’ – vergissen - ons allemaal 
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 Men gaat een komisch perspectief naar voren brengen. We komen terug op waar we 
begonnen zijn: het zijn de anderen die mis zijn. Maar we moeten hierop terug komen en 
beseffen dat we ons allemaal wel vergissen. Als we er van uit gaan dat niemand de waarheid 
heeft en dat we allemaal ergens mis zijn.  

“every insight contains its own special kind of blindness”. 

 

RETORISCHE WENDING 

Van een retoriek die louter aandacht had voor overtuigen (in de negatieve betekenis voor 
manipuleren) naar een retoriek met aandacht voor luisteren (met positieve aandacht voor anderen, 
en indirect voor de eigen blinde vlekken). 

Listening rhetoric 

 Het proberen begrijpen waarom taal die invloed en impact heeft. We moeten beseffen dat 
taal en interpretaties van de realiteit heel selectief zijn.  
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DIGITALISERING, NIEUWE MEDIA EN 
MAATSCHAPPIJ 

 

De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (Vakgroep Onderwijskunde) doet onderzoek naar: 

 Geletterdheid 
 Cultuur 
 Educatie 

Er is een bijzondere aandacht voor de invloed van de digitalisering. 

 

DE KROOK 

 

De Krook brengt drie partijen samen:  

 Bibliotheek De Krook 
 Imec 
 UGent (Urgent.fm, Cultuur & Educatie, MICT, IDLab en IPEM) 

Het is een plek voor kennis, cultuur en innovatie. 

 

DIGITALISERING  

Manuel Castells ontwaart drie trends in onze samenleving, en beschrijft deze in zijn trilogie: “The 
Information Age: Economy, Society and Culture” (1996): 

1. Globalisering: Veel activiteiten die vroeger lokaal en face-to-face gebeurden, overspannen nu 
grote afstanden. Er is delokalisatie in sociale en economische uitwisselingen.  

2. Nieuwe economie: We leven in een informatie-economie. De competitiviteit van bedrijven is 
afhankelijk van de kennis van technologie, informatie en toegang tot netwerken.  

3. 3. Digitalisering: De digitalisering is waarschijnlijk het belangrijkste kenmerk van onze tijd. Om 
het huidige sociale leven te begrijpen, moeten we de onderliggende media- en communicatie-
systemen bestuderen. 

 

Global Digital New 
economy
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Wat betekent digitalisering?  

Het omzetten van diverse, analoge vormen van informatie (tekst, geluid, video…) naar binaire code. 
Alle informatie wordt omgezet naar 0 en 1. We verwijzen hiernaar met de term: “binary digits”, of 
afgekort: “bits”. 

Het omzetten van informatie naar 0 en 1 zorgt ervoor dat deze informatie eenvoudig kan worden 
opgeslagen en bewerkt door computers. Dit opent nieuwe mogelijkheden op vlak van interactie:  

 Creatie 
 Opslag 
 Delen 
 Herbewerken (remix) 
 …  

 

Doctoraat Joachim Vlieghe: “Geletterdheid in een sociale media cultuur” (2014): Wat deze trends doen 
met instituties zoals bibliotheken en scholen. Veranderingen op vlak van leescultuur. 

 

Sociale media groeien snel, bv. Facebook: 

 320 nieuwe gebruikers per minuut (2014) 
 2,2 miljard gebruikers per maand (2018) 
 1,15 miljard gebruikers bezoeken dagelijks facebook via hun gsm (2016) 

Ook andere sociale media delen in dit succes, bv. Goodreads, een online leesplatform:  

 75 miljoen actieve leden 
 2,3 miljard boeken in de catalogus  
 80 miljoen boekreview 

Voor elke toepassing bestaan er meerdere platformen. Facebook: MySpace, Google+, etc. Goodreads: 
meer dan 40 alternatieven. 

 

 

Om het belang van de digitalisering te onderstrepen, 
overlopen we kort wat er gebeurt in 1 internetminuut? 

 Meer dan 480.000 twitterberichten 
 18 miljoen tekstberichten 
 …  
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DIGITALE MEDIA  

We focussen ons op een trend waarmee we allemaal min of meer vertrouwd zijn: sociale media.  

CULTUUR  

De centrale vraag in deze les is: “Wat is de link tussen digitalisering en cultuur?” En dus ook: “Wat is 
het belang van digitalisering voor pedagogen?” Hoewel we het concept “cultuur” de voorbije lessen 
hebben verbreed, denken we bij cultuur vaak automatisch aan “hoge” cultuur in het algemeen en 
culturele instituties in het bijzonder.  

En inderdaad, we zien dat de traditionele musea zoals Tate Modern (Londen), Royal Academy 
(Londen), enz. in toenemende mate aandacht hebben voor de digitale cultuur. 

Maar zoals u weet uit de voorbije lessen, proberen wij in dit vak het concept “cultuur” te verbreden. 
Vanuit diverse perspectieven (Cultural Studies, New Literacy Studies, etc) pleiten we voor een 
conceptualisering van cultuur die focust op “zin- en betekenisverlening”. 

 

Wanneer we cultuur (hoge of lage) als betekenisverlening bekijken, roepen digitale media een aantal 
vragen op. Onvermijdelijk gaan mensen media met elkaar beginnen vergelijken. 

 Wat geeft ons het beste beeld? 
 Het meest wenselijke beeld? 
 Het meest complexe beeld? 

We zien dat nieuwe media een stigma meedragen. Een vaak gehoorde uitspraak over nieuwe media: 
“Zouden ze niet beter boeken lezen?” Vaak worden nieuwe media afgezet tegenover traditionele 
media. Een deel van de aanklacht luidt dat nieuwe media niet dezelfde functies – en dus ook niet 
dezelfde waarde – hebben als oude media. 

Drie grote bezorgdheden: 

 Inhoud 
 Vorm 
 Functies 

 

1. INHOUD  

Inhouden van nieuwe media zijn minder complex en diepgaand dan inhouden van de boekencultuur. 

 Twitter: “Hoe kunnen mensen zinnige dingen zeggen in 140 tekens? Of in 280?”  
 Reddit: “Het is niet meer dan een verzameling van foto’s van katten.” 
 Pinterest Cooking Hacks: “Pinterest is een veredeld kookboek.”  
 Dagelijkse kost Kookboek: 
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o Argument: gebrek aan reflectie. We vergeten vaak dat niet alle verkochte boeken 
romans of dichtbundels zijn, maar dat er ook heel wat andere boeken verkocht 
worden, bv. kookboeken.  

Kortom:  

 Populariteit hoeft geen afbreuk te doen aan kwaliteit.  
 Ook “lage cultuur” is belangrijk.  

 

“Nieuwe media focussen teveel op geweld.” 

 Argument: in veel boeken speelt geweld ook een belangrijke rol.  
 Bv. “Amerikan Psycho” en “Beowulf”  

 

2. VORM 

Naast inhoudelijke bezorgdheden, ook bezorgdheden rond de vorm. 

Walter Benjamin (1930): De bijzondere eigenschappen van een medium liggen niet in de inhoud, maar 
in de wijze waarop ze deze representeren. 

Naast de klassieke bezorgdheden rond geweld, is er ook de bezorgdheid over de teloorgang van onze 
standaardtaal. Vroeger was men vooral bezorgd over het gebruik van dialect, maar dit lijkt ondertussen 
voorbij. Toch blijken we allemaal bijzonder gesteld op correct taalgebruik. Bovendien blijft taal ons 
mateloos fascineren. Op geregelde tijdstippen wijden kranten aandacht aan de manier waarop onze 
taal verandert. 

Door de globalisering en digitalisering sluipen steeds meer vreemde woorden onze taal binnen. 

 Veel mensen storen zich aan het gebruik van “Facebooktaal”, met veel afkortingen. 
o Maar hoogstwaarschijnlijk zal de trend zich nog verder doorzetten.  

 Zo lijkt het bijna onvermijdelijk dat ook het gebruik van emoji’s onze taal zal binnensluipen. 

 

3. FUNCTIES  

Wat zijn de functies van nieuwe media? Zijn deze dezelfde als die van traditionele media?  

Wat is het dan dat we missen in nieuwe media, dat we wel vinden bij literatuur? Laten we eens kijken 
hoe er over literatuur wordt gesproken, door de filosofen van onze tijd: 

 Richard Rorty: Het belang van verhalen 
 Martha Nussbaum: Empathie dankzij fictie 
 Onze vicerector Freddy Mortier tijdens “Belezen Wetenschappers”: Nieuw perspectief. 
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Kortom: boeken hebben de potentie om ons leven te veranderenen verbeteren, als bron van 
empathie, onderwijs, etc. 

 

Prof. Ronald Soetaert: “Same but different.”  

Standage: de functies van sociale media zijn 
net dezelfde. 

 

Voor velen zijn media niet meer dan een vervoersmiddel om informatie van punt a naar punt b te 
brengen. De Kerkhove stelt: “Media zijn te vergelijken met een groentekar.” 

 Maar wat gebeurt er met de eetcultuur wanneer de groentekar vervangen wordt door een 
vliegtuig? Uiteraard heeft het vliegtuig dezelfde functie. Toch heeft het een impact. 

 Groenten van over de hele wereld komen naar hier. Seizoensgroenten zijn het hele jaar door 
beschikbaar. Andere gerechten worden mogelijk. 

 

De vraag naar de impact van de digitalisering op onze cultuur staat centraal in het werk van Henry 
Jenkins. In “Confronting the Challenges of Participatory Culture,” stelt Jenkins de transitie van 
consumenten naar participanten centraal. Net als Standage beweert Jenkins niet dat dit een nieuwe 
evolutie is, maar hij benadrukt dat de digitalisering een niet te miskennen invloed uitoefent. 

 

PARTICIPATIECULTUUR  

Volgens een studie van het Pew Internet & American Life project (Lenhardt& Madden, 2005) heeft 50% 
van de jongeren al content gemaakt online. Ondertussen ligt dat cijfer vermoedelijk veel hoger. Ook 
zouden meer dan 1 op de 3 jongeren die internet gebruiken al zelfgemaakte content gedeeld hebben. 
Daar kunnen en mogen we niet naast kijken. 

 

Hoe kunnen we de participatiecultuur dan beschrijven?  

 

1. Relatief lage drempel om jezelf artistiek uit te drukken of maatschappelijk te engageren.  
2. Ondersteuning om te maken en te delen. 
3. Informeel mentorschap, waarbij mensen met ervaringskennis doorgeven aan nieuwkomers. 
4. Mensen hebben het gevoel dat hun bijdrages er toe doen, dat ze betekenis hebben. 

Low 
barriers

Informal 
mentors Social Strong 

support Matters
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5. Mensen voelen een vorm van verbondenheid met elkaar (op z’n minst geven ze erom dat 
anderen hun creaties goed vinden).  

 

Mensen bouwen verder op elkaars werk. Vaak brengen ze aanpassingen aan. Voorbeelden van remix 
en delen zijn legio in diverse domeinen van het leven: design, muziek, literatuur, etc. En zelfs in de 
academische wereld. 

 

 

Hier zie je Henry Jenkins die zijn Participatory Culture theorie uitlegt 
met behulp van een slide die hij op het internet heeft gevonden. 

 

 

EMPOWERMENT O.V.V. BURGERSCHAP 

Wat zijn nu de mogelijke voordelen van deze participatiecultuur? Hoe kunnen we er beter van worden? 

1. Mogelijkheden om samenwerkend te leren. 
2. Veranderende attitude t.a.v. intellectuele eigendom. 
3. Diversificatie van culturele expressie. 
4. Ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in de nieuwe economie. 
5. Meer empowerment op vlak van burgerschap. 

 

Maar deelnemen aan populaire cultuur biedt geen garanties. Jenkins uit drie grote bezorgdheden: 

1. Participation gap  
2. Transparency problem  
3. Ethics challenge  
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1. PARTICIPATION GAP  

 Toegang tot de particpatiecultuur wordt een nieuw “hidden” curriculum.  
 Wat elke leraar/werkgever verwacht, maar waar niet expliciet over wordt gesproken. 
 En dat is problematisch, want hoewel de meeste mensen ondertussen toegang hebben tot 

computermateriaal, is dat materiaal niet altijd even recent. Zeker niet in openbare instellingen. 
 Er zijn dramatisch grote verschillen tussen scholen, bibliotheken, etc. 
 Het gaat echter niet alleen om materiaal, maar ook om de juiste attitude en om ondersteuning.  
 Mensen die opgroeien in technologierijke omgevingen hebben een grote voorsprong in deze 

gedigitaliseerde samenleving. 

 

2. TRANSPARENCY PROBLEM  

 Elk nieuw medium wordt bekeken vanuit de behoefte om de werkelijkheid zuiverder voor te 
stellen dan vorige media.  

 Bolter en Grusin verwijzen hiernaar met de term: “immediacy”. 
 Zo lijkt het vaak alsof er een evolutie zit in media:  

o Eerst hadden we enkel de schilderkunst om een beeld te vormen van de werkelijkheid.  
o Nadien kwam de fotografie.  
o Ondertussen hebben we technologie die ons toelaat om in een foto te stappen. 

 Opgelet: deze media bieden niet noodzakelijk zuiverder beeld, het is gewoon een ander beeld. 
 Net als traditionele media, zijn nieuwe media ook gebaseerd op afspraken en conventies. 
 Elk nieuw medium confronteert ons met de realiteit van de user interface.  

o Grusin en Bolter verwijzen hiernaar met de term: “Hypermedialiteit”. 
 Maar naast conventies m.b.t. “bediening” zijn er ook conventies m.b.t. “interpretatie”. 

o Bv. Ondertussen zijn we allemaal vertrouwd met “flashbacks” in films. Dit is echter 
gebaseerd op een conventie. Een film is immers een lineair medium. Nadat de 
flashback (vermoedelijk) werd uitgevonden door D. W. Griffith, duurde het nog even 
vooraleer mensen ermee vertrouwd geraakten.  

 Bolter en Grusin merken op dat een medium twee keer geboren wordt: 
o Mensen gebruiken het om vorige media te remediëren (bv. de blog als archief, twitter 

als facebook-wall).  
o Het medium vindt een eigen stem / sterkte. 

 Het is belangrijk om mensen in te leiden in deze codes en conventies. 

 

3. ETHICS CHALLENGE  

 Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden om je online te bekwamen in een vak, dat het bijna 
niet meer nodig lijkt om ervoor naar school te gaan.  

 Hoewel we die evolutie toejuichen als een vorm van empowerment, zijn hier echter ook 
problemen aan verbonden. 
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o Vroeger volgde je een traditionele opleiding, waar experten je introduceerden in het 
vakgebied. Daarbij kwamen ook vakken aan bod over ethiek, waarden en normen in 
het vakgebied, good practices, etc. 

o Nu iedereen zich vrij kan ontplooien, is die ethiek minder duidelijk. 
 Bv. Journalistiek: Rita Skeeter/Rita Pulppers, journaliste voor de Daily Prophet in het Harry 

Potter universum. Rita Skeeter heeft een bijzonder vorm van ethiek. Of liever: ze hanteert 
bedenkelijke praktijken. In de normale wereld wordt dergelijke ethiek bijgebracht in de 
journalistenopleiding. Studenten worden ingeleid in de waarden en normen van het beroep. 

 Maar met de komst van het web kan iedereen journalist worden. Zelfverklaarde journalisten 
staan deze stappen steeds vaker over. Maar wat voor gevolgen heeft dit? 

 

GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIECULTUUR  

1. Geletterdheid 
2. Burgerschap  
3. Educatie  

 

1. GELETTERDHEID  

 Traditioneel wordt over geletterdheid nagedacht in termen van lezen en schrijven. 
 Soms wordt daar een culturele component aan verbonden, wanneer men er ook de kennis van 

het literaire canon bijneemt. 
 Nu komt daar dus ook kennis van/participatie aan digitale media bij. Dit zorgt voor een aantal 

verschuivingen, nieuwe klemtoon:  
o Spelen: experimenteren met omgeving als een vorm van probleemoplossend denken. 
o Performantie: alternatieve identiteiten aannemen om te improviseren en ontdekken. 
o Simuleren: dynamische modellen van processen construeren en interpreteren. 
o Hergebruiken: betekenisvol samplen en remixen. 
o Multitasken: de omgeving verkennen en de focus verschuiven indien nodig. 
o Gedistribueerde cognitie: betekenisvol omgaan met bepaalde tools die onze mentale 

capaciteiten overstijgen. 
o Oordelen: de betrouwbaarheid en credibiliteit van bronnenvergelijken. 
o Collectieve intelligentie: kunnen samenwerken met anderen. 
o Transmediaal navigeren: verhalen kunnen volgen van ene medium naar het andere. 
o Netwerken: synthetiseren en dessimineren van informatie. 
o Onderhandelen: doorheen verschillende affinity groups kunnenbewegen, meerdere 

perspectieven respecteren. 
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Kortom: het concept geletterdheid staat onder druk en moet worden verbreed. 

 

Justien Pardoen (mediaopvoeding.nl): 

“De term ‘mediawijsheid’ wordt voor het eerst genoemd in 2005, in een (ongevraagd) advies van de 
Raad voor Cultuur aan de overheid. In dat adviesrapport, genaamd ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling 
van nieuw burgerschap’, pleit de Raad voor Cultuur voor meer aandacht voor de mediawijsheid van 
álle Nederlandse burgers. Dus niet alleen kinderen. Volgens de Raad voor Cultuur is ‘media-educatie’ 
te passief, te betuttelend, te beschermend en niet meer van deze tijd. De introductie van het nieuwe 
begrip ‘mediawijsheid’ moet uitdrukking geven aan een nieuw elan, met nieuwe inzichten en aandacht 
voor nieuwe ontwikkelingen.” 

 

MEDIAWIJSHEID 

Conceptnota Mediawijsheid Jan De Craemer - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  

Simon Smessaert - Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media 

Visie, scope en definitie 

Voor de Vlaamse overheid is mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes 
waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en 
gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op 
maatschappelijke participatie. 

Het is belangrijk te benadrukken dat het bij mediawijsheid niet enkel gaat om praktische vaardigheden 
zoals ICT-skills, leesvaardigheid en vlotte omgang met/creatief gebruik maken van verschillende media, 
maar ook om mediabewustzijn vanuit de praktijk, inzicht in de mechanismen van commerciële 
communicatie en media-industrie, kritische informatie- en strategische vaardigheden, en verantwoord 
en veilig mediagebruik. 

Een ander belangrijk element is dat mediawijsheid betrekking heeft op alle (nieuwe én traditionele) 
media. Dit houdt onder meer in dat mediawijsheid evolueert naargelang er nieuwe media worden 
ontwikkeld. Dit betekent dat mediawijsheid geen competentie is die men eenmalig kan verwerven, 
maar dat het onderdeel is van levenslang leren. 

Spelen Simulatie Remix Multitask

Bronnen Samenwerken Transmediaal Affinity groups
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Cruciaal is dat er wordt uitgegaan van een benadering, die niet vertrekt vanuit angst en vanuit 
verbieden, maar vanuit een emanciperende visie waarin je die media gebruikt om jezelf uit te drukken. 
Er worden gestreefd naar een evenwicht tussen ‘emanciperen’ en ‘beschermen’. 

Ook multi-stakeholder-governance is een belangrijke pijler van het beleid. Een doeltreffend beleid 
t.a.v. mediawijsheid veronderstelt een vruchtbare wisselwerking tussen verschillende betrokken 
actoren, tussen aanbieder en gebruiker, tussen sector en overheid. 

“Geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen 
bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld.” 

 

PARTICIPEREN EN REFLECTEREN  

Justien Pardoen (mediaopvoeding.nl): 

Raad voor Cultuur 

1. Functioneren: Mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de hedendaagse 
maatschappij.  

2. Participeren: Mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijk 
proces.  

3. Produceren: Mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het internet) 
uitnodigen tot het produceren (en publiceren) van content door niet-professionals. 

Mediawijsheidcirkel 

1. Vaardigheden die je nodig hebt om media-tools passief en actief te gebruiken (Techniek)  
2. In staat zijn op creatieve manier media in te zetten voor expressie en communicatie (Creatie)  
3. Begrip van de werking en invloeden van media (Analyse)  
4. Weten wat je doet en met welk doel (Reflectie) 

 

In Vlaanderen worden sinds 2014 mediacoaches opgeleid met behulp van de Mediawijsheidcirkel (zie 
Mediawijze MOOC en Mediacoach Linc). 

Wij kiezen ervoor om een welbepaald model naar voren te schuiven: het 3D (of 3 dimensies) model 
van Green. Dit model is al vele jaren oud, maar het doorstond de tand des tijds, omdat het geen enkele 
dimensie van geletterdheid “voortrekt”. 

 Operationele dimensie: kunnen interpreteren en participeren. 
 Culturele dimensie: kunnen situeren en contextualiseren. 
 Kritische dimensie: kunnen bekritiseren en evalueren. 
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2. EDUCATIE 

 Ons begrip van educatie verbreden.  
 Beseffen dat er buiten de school ontzettend veel wordt geleerd.  
 Kritisch bevragen, uit leren, etc. 
 Als jongeren thuis al deze technologische en communicatieve middelen ter beschikking 

hebben, kunnen we niet verwachten dat ze deze achterlaten bij de schoolpoort. 
 Er zijn scholen die facebook, twitter en Wikipedia verbieden. Hoe kunnen we dit blijven 

verantwoorden? We zullen in elk geval iets moeten doen, als we niet hopeloos achterop willen 
blijven.  

 We kunnen jongeren niet inleiden in de samenleving, door er hen van af te schermen. 

 

3. BURGERSCHAP  

 Ook op gebied van burgerschap veranderen er een aantal dingen onder invloed van de 
digitalisering en de nieuwe media. 

 Volgens nogal wat critici, zoals Robert Putnam, hebben de nieuwe media nefaste gevolgen 
voor ons sociaal weefsel.  

o In “Bowling Alone” beschrijft hij het belang van traditionele “derde plaatsen” zoals 
sportclubs voor ons gevoel van verbondenheid. De afbrokkeling van deze derde 
plaatsen, onder invloed van de individualisering (die hij linkt aan de digitalisering), zou 
leiden tot gedemotiveerde burgers, apolitieke mensen, etc. 

o Hij geeft de traditionele bowlingclub als voorbeeld. Daar kwamen mensen samen om 
te bowlen, maar ook om over andere onderwerpen te praten. Hij stelt dat DAAR de 
basis wordt gelegd voor onze democratie. 

o Tot zover sluit hij aan bij grote onderwijskundigen, zoals Dewey, die participatie 
centraal stellen in discussies over burgerschap. 

o Maar klopt het dat we dit soort participatie alleen in sportclubs vinden? 
 Ook op sociale media ontstaan groepen van mensen.  

o Hierdoor verdwijnt de lokale verankering.  
o De technologie heeft mensen dichter bij elkaar gebracht: wereldwijd. 

 Dat zorgt voor: 
o Minder bonding social kapitaal: het sociaal kapitaal dat je opbouwt in een hechte, 

kleine groep gelijkdenkenden. 
o Meer bridgingsocial capital: het kapitaal dat je opbouwt in contacten met grote, 

diverse groepen mensen met verschillende perspectieven. 
 Alternatief voorbeeld: Harry Potter Alliance: een groep mensen die –net als Harry Potter en 

zijn vrienden- zich wil verzetten tegen onrecht in de wereld. 
o Zo slaagden ze er met de campagne “Not in Harry’s name!” in om de Harry 

Potterchocolade fair trade te maken. 
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Alternatief  

 Citizenship-as-practice. 
 Aandacht voor de contexten waarin kinderen en jongeren mee bepalen wat burgerschap is. 
 Constante dialoog. 
 Verhaal van rechten en plichten. 
 Van in sommige situaties wel inspraak te hebben en in andere niet. 

Hoe bevorderen? 

 Ontwikkelen van de sociale en kritische vaardigheden van jonge mensen. 
 Aandacht hebben voor de manier waarop de samenleving georganiseerd is. 
 Kinderrechtencommissaris. 

 
Naast participatie biedt technologie nog een aantal andere voordelen.  

 Mogelijkheden om het samenleven te bevorderen.  
 Playful/ludic city: het gebruik van technologie en games om het stadsleven te bevorderen. 

o Musical stairs (Week van de klank) 

 

TOEKOMST  

Als we over de toekomst spreken, kunnen we het moeilijk alleen nog over sociale media spreken. 
Sociale media zijn hier nu al. Maar wat zal er in de toekomst gebeuren? 

Alle buzzwords van de voorbije 3 jaar, die zijn nu alweer bijna 
voorbijgestreefd. 

 Sociale media 
 The cloud 
 Mobile technology 
 Big Data  
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We leven in VUCA-tijden. Die term komt van het Amerikaans leger en beschrijft de situatie in 
Afghanistan en Irak. Maar eigenlijk kunnen we het ook toepassen op wat er gebeurt in de samenleving: 

 Volatile 
 Uncertain 
 Complex 
 Ambiguous 

 

Wat lijken de buzzwords van de toekomst te gaan zijn? 

 

 Artificial Intelligence 
o Computers leren zelf denken. Ze leren zichzelf dingen aan.  
o Zelfrijdende auto’s maken zichzelf steeds slimmer en veiliger. 
o Robots zullen zelfrijdende auto’s maken en ze vervoeren in zelfrijdende vrachtwagens. 

 Robotica 
o Steeds vaker zullen robots taken van ons overnemen. 

 Sharing economy  
o Economie gebaseerd op delen van menselijke, fysieke, intellectuele bronnen en data.  
o Economie gebaseerd op samenwerken, produceren, verdelen, handelen, consumeren. 
o Bv. de app Waze: dit is een routeplanner die gedetailleerder dan ooit de weg wijst. 

Hoe komt het dat deze app zo accuraat is? Omdat de app werkt met gedeelde data.  
o In de toekomst zal dit allemaal nog verder gaan: zelfrijdende auto’s zullen via Waze de 

weg vinden naar de binnenstad.  
 Internet of Things  

o Het internet zal niet alleen meer gebruikt worden door mensen, om met elkaar te 
communiceren, maar ook door “dingen”.  

o Al onze gebruiksvoorwerpen worden op termijn “slim”. Dat wil zeggen dat ze 
technologie zullen bevatten, waardoor ze kunnen communiceren met elkaar. 

o Tegenwoordig kunnen we al bijna volledige laboratoria vervangen door een enkele 
chip. Wat als we die chips gaan gebruiken in onze tandenborstels of de fopspelen van 
onze kinderen? En wat als al die apparaten met elkaar gaan communiceren? 

 

En al deze trends zullen bijzonder snel op ons afkomen.  
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Hierop kun je lezen hoe lang het duurde vooraleer een 
bepaalde technologie algemeen werd gebruikt. Je kan 
zien dat nieuwe technologieën steeds sneller worden 
omarmd. We kunnen ons dus verwachten aan woelige 
tijden, waarin zaken heel snel kunnen veranderen. 

 

 

 

IMPACT OP WERK  

 In silicon valley zijn ze er alvast van overtuigd dat de tijd van de “experten” voorbij is. 
 Bovendien wordt er op een hele andere manier naar tewerkstelling gekeken. Dat blijkt niet in 

het minst uit de inrichting van de werkplek. 
 We zien een verschuiving van kernwaarden, nu onze economie steeds minder zal focussen op 

productie, en steeds meer op innovatie:  

 

 

 

IMPACT OP ONDERWIJS  

 De opdelen in traditionele vakken blijkt onhoudbaar, aangezien geen enkel van de huidige 
maatschappelijke problemen vanuit één discipline kan worden aangepakt.  

Productie
• 1. Excelleer in je job
• 2. Wees loyaal
• 3. Werk met betrouwbare 

mensen
• 4. Concurrentieel voordeel 
• 5. Doe het meteen juist 
• 6. Streef naar perfectie
• 7. Voor wat hoort wat

Innovatie
• 1. Breek regels en droom
• 2. Open deuren en luister
• 3. Vertrouwd worden

• 4. Zoek naar fairness
• 5. Experimenteer samen
• 6. Faal en hou vol
• 7. Pay it forward
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 Mensen beginnen hun onvrede te uiten over het traditionele schoolsysteem. Ze gaan op zoek 
naar alternatieve systemen, waarin experimenteren, fouten maken, het gebruik van krachtige 
tools, etc. centraal staat. 

o Een voorbeeld van zo’n school is de Quest2Learn school van Katie Salen. 
 Mensen gaan ook steeds vaker nuttige informatie zoeken via alternatieve kanalen. Niet langer 

op de schoolbanken, maar wel op Youtube. Bv. Via de filmpjes van de Khan Academy. 
 Cursussen zullen ook wereldwijd gevolgd kunnen worden. Op dit ogenblik zijn er al heel wat 

goede MOOCs beschikbaar op platformen zoals EdX en Coursera. 
o Vergelijk de stijl eens van de introductie van CS50, met de manier waarop vakken 

worden geïntroduceerd aan de universiteit. 
 Ook Virtual Reality en Augmented Reality kunnen voor een hele omwenteling zorgen: 

o We kunnen onze leerlingen meenemen naar plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. 
o We kunnen ze extra prikkels aanbieden, krachtigere tools bieden, etc. 

 We zullen ook geconfronteerd worden met de noodzaak om machines dingen aan te leren. 

 

DILEMMA’S  

DEBATTEN ROND DIGITALISERING EN SOCIALE MEDIA  

1. NETWORKING VS. PRIVACY  

Heel wat aandacht voor de privacy issues verbonden aan sociale media: 

 SPION-project: tips voor scholen en andere instituties om daarmee om te gaan. 
 Mediawijs.be  
 Kinderrechtencommissariaat 

Binnen de communicatiewetenschappen werd ook een reclamewijsheid-spel ontwikkeld. 

 

Het spel wil een schokeffect teweeg brengen bij 
de gebruikers, door hen te confronteren met 
informatie die ze over zichzelf vrijgeven zonder 
daarbij stil te staan. Typisch is dat dit soort 
initiatieven zich richt op jongeren en kinderen. 
Niet alleen dit spel. Ook OIVO kwam met een 
rapport over in-app aankopen, etc. Toch hebben 
volwassenen evenveel baat bij bewustwording. 

 

Bovendien moeten we ook zorgen dat de slinger niet doorslaat in de verkeerde richting. 

1. Jongeren hebben een ander begrip van privacy. 
2. Nieuwe media bieden ook nieuwe mogelijkheden om met elkaar verbonden te zijn. 
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Ai Weiwei tentoonstelling in Royal Academy in Londen. Dit 
werk heet “straight”. 150 ton gerecupereerd staal uit het 
puin van de Sichuan aardbeving werd manueel terug 
rechtgemaakt en gelegd dat het een somber landschap 
vormt. Het decor zijn vele honderden namen van kinderen 
die in de aardbeving zijn omgekomen. 

De kritiek van Ai Weiwei op het Chinese regime heeft hem 
gevangenistijd en huisarrest opgeleverd. 

Tijdens zijn gevangenschap kreeg Ai Weiwei het constante gezelschap van twee bewakers. Tijdens het 
eten, douchen, slapen… Er was geen mogelijkheid tot privacy. In het werk S.A.C.R.E.D. kan je letterlijk 
binnenkijken in Ai Weiwei’s cel, naar taferelen uit zijn gevangenschap. Maar meer nog dan deze 
kijkdozen, is het behangpapier hier interessant. Ai Weiwei plaatst de twittervogel in het midden van 
bewakingscamera’s en handboeien. 

 

2. NIEUWE PERSPECTIEVEN VS. PERSPECTIEFBLINDHEID  

Het huidige medialandschap lijkt in veel opzichten op een speeltuin, met een veelheid aan 
mogelijkheden voor exploratie en ontdekking. Een aantal denkers argumenteren dat het een “media 
walled garden” is. Het is ontzettend eenvoudig geworden om gevangen te raken in een omgeving waar 
iedereen hetzelfde denkt, en daarbij te vergeten dat er alternatieve denkwijzen bestaan. 

Op zich is er uiteraard niets mis met de huidige media-ecologie, waarbij verhalen transmediaal verteld 
worden (“Convergence culture”), zoals het verhaal van “The Fault in Our Stars” van John Green.  

Deze media-ecologie kan tot mooie initiatieven leiden, maar ook tot perspectiefblindheid:  

 Gevangenschap in een media-walled garden van gelijkdenkenden. Dat kan heel extreem zijn 
(bv. White power activisten), maar we zien het ook bij onszelf (Apple compatibiliteit, etc). 

 

3. VERDEELDE MACHT VS. MACHT IN DE HANDEN VAN ENKELINGEN 

In de Westerse wereld zit heel wat macht in de handen van: 

 Google 
 Amazon 
 Facebook 

Niet alleen verdienen zij op dit ogenblik heel wat geld, ze beschikken ook over bijzonder veel data. 
Data over ons gedrag, over wat we kopen, wat we graag hebben, etc. 

In de Aziatische wereld zijn er nog grotere bedrijven:  

 Baidu, de Chinese tegenhanger van Google 
 Alibaba, de Chinese tegenhanger van Amazon 
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 Tencent, de Chinese tegenhangervan Facebook 

Deze bedrijven zullen steeds meer kleinere bedrijven opslokken omdat ze over zoveel data beschikken. 

Vergelijk eens wat deze bedrijven over ons weten met wat traditionele bedrijven aan kennis hebben. 

 

Banken 

 Wat weten banken van ons?  
 De kans is ook groot dat algoritmes veel betere voorspellingen kunnen doen dan analisten in 

de bank. 

Transport  

 In de transportsector zijn heel wat jobs bedreigd: in Vlaanderen alleen al werken 48.000 
mensen als vrachtwagenchauffeur. 

Bibliotheek 

 Ze zullen hun rol moeten herdenken. Kennis en data zijn immers niet langer schaars. 

 

4. SOCIALE MEDIA VS. VEREENZAMING/VERSLAVING  

 Positieve evolutie: mensen vinden elkaar veel eenvoudiger online.  
 Ze groeperen zich in tijdelijke “affinity groups” rond gedeelde interesses.  

o Zo bouwen ze sociaal kapitaal op. 

 

VERLSAVING  

 Wat betekent het voor je familieleven wanneer je een partner vindt aan de andere kant van 
de wereld? 

 Wat doet het met relaties wanneer mensen vaker naar het scherm dan naar elkaar kijken? 
 Als sociale media al verslavend werken, wat zal er dan gebeuren wanneer we massaal de kans 

hebben om de werkelijkheid aan te passen met Augmented Reality. Of wanneer we kunnen 
ontsnappen aan de werkelijkheid, in een volledig nieuwe wereld, via Virtual Reality. 

 En wat als we plots niet meer zonder kunnen? 
 Heel wat initiatievenspelen hierop in. Bv. de weigering om deel te nemen aan facebook. 

o De vraag is of je met dit soort poging om je te onttrekken aan de negatieve kenmerken 
van de digitalisering, ook niet sociaal zelfmoord pleegt. 
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5. EMPOWERMENT VS. CORPORATE BRANDING  

We bespraken al eerder de mogelijke voordelen van de participatiecultuur: 

1. Mogelijkheden om samenwerkend te leren. 
2. Veranderende attitude ten aanzien van intellectuele eigendom. 
3. Diversificatie van culturele expressie. 
4. Ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in de nieuwe economie 
5. Meer empowerde conceptie van burgerschap.  

Toch merken we steeds een spanning op tussen zelfontplooiing en empowerment enerzijds, en 
commercialisering en branding anderzijds. 

Voorbeeld hoe ideeën en mensen vermarkt/gemonitariseerd worden door bedrijven. Maar ook het 
omgekeerde gebeurt: mensen gebruiken symbolen van corporate media/bedrijven om hun eigen 
boodschap kracht bij te zetten. 

 Zoals in Thailand, waar tegenstanders van de militaire machtsgreep het symbool uit The 
Hunger Games gebruiken om te protesteren. Net als in de film, werden er op den duur ook 
mensen opgepakt omdat ze dit symbool gebruikten. 

Tot slot: het belang van mensen en ideeën wordt steeds vaker in geld uitgedrukt. We zien dat memes 
heel belangrijk worden. Een meme is een zichzelf vermeerderende eenheid van culturele evolutie, 
zoals een gen de eenheid is van biologische evolutie. 

 

6. ZAL DE DIGITALISERING ONS LEVEN DRASTISCH VERBETEREN OF NIET?  

 Over al die nieuwe technologieën valt wel iets te zeggen: voor en tegen. 
o Bv. De zorgrobot Paro, een zeehondje, gemaakt om ouderen gezelschap te houden. 

 Zullen we een robot bij onze grootouders achterlaten, zodat wij andere 
nuttige of leuke dingen kunnengaan doen? 

 Maar ook andersom dringen zich ethische kwesties op: als robots in toenemende mate 
zelfbewust worden, kunnen we ze wel blijven inzetten om al onze vuile werkjes op te knappen? 

 Ter info: Het woord robot is afkomstig uit het toneelstuk R.U.R. (1920) van de Tsjechische 
schrijver Karel Čapek. Het woord betekent: “verplichte arbeider”. 

 Hoe zullen we omgaan met onze robots? 
 En hoe zullen deze robots zich gedragen, als ze hun gedachten baseren op die van mensen? 

 

CONCLUSIE  

Kortom: de digitalisering brengt heel wat kansen, maar ook heel wat uitdagingen met zich mee. Het is 
aan ons om al deze belangrijke evoluties mee in de goede richting te sturen. 
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GAMES EN EDUCATIE 
 

VIDEOGAMES ALS EEN CULTUURVORM  

De laatste tijd is er veel aandacht voor videogames. Videogames worden de laatste jaren ernstig 
genomen, bv. musea, en beginnen een inspiratiebron te worden voor verschillende kunstenaars.  

Een belangrijke doorbraak was in 2012 wanneer het MOMA videogames opnam in de kunstcollectie. 
Dit niet in de permanente collectie, maar in de designercollectie. Hoe kunnen we nieuwe vormen van 
expressie naar buiten brengen met een beperkte vorm van rekenkracht. Bijvoorbeeld Passage: dit is 
een momento mori. Het reflecteert op leven en dood. Naarmate je verder gaat, kan je niet terug gaan 
en wordt het mannetje ouder. Er komen heel wat filosofische bedenkingen bij een heel klein spelletje.  

In hoever is het ene meer kunst dan het andere?  

Als je cultuur ziet als ‘zin- en betekenisgeving’ dan kennen we de grote bouwstenen die hiervoor 
gebruikt worden, nl. verhalen, beelden en spelen.  

 

VERHALEN  

We vinden het super krachtig om onze levensloop samen te vatten in een verhaal. Op een of andere 
manier zien we het dan als zin- en betekenisgeving. We geloven erin dat lezen een kracht is voor ons. 
Het is via verhalen over heksen en prinsessen dat kinderen leren het onderscheid leren maken tussen 
goed en slecht. Bepaalde filosofen merken op dat we nieuwe elementen moeten binnen brengen in 
verhalen om zo kinderen te sensibiliseren. Verhalen zijn super belangrijk en geven meer richting aan 
onze cultuur of onze samenleving. Mensen zijn verhalenvertellers.  

Verhalen worden vergeleken met spreekwoorden. Deze geven ons woorden om een bepaalde situatie 
te benoemen. Het spreekwoord zegt wel iets, maar er is wel discussie over binnen de samenleving. Op 
die manier kunnen videogames ons ook richting geven. Voor bepaalde mensen zijn games een 
bepaalde noemer die hun aangeeft in welke situatie het gesprek zich bevindt.  

Games zijn een vorm van gezelschap. Verhalen geven ons een bepaalde kans om ons te identificeren 
met hoofdpersonages en het gevoel te krijgen dat je begrepen wordt. Dit zorgt ervoor dat we sterker 
worden en dat we groeien als mens. Ook games geven ons deze kans.  

Discussie: de verhalen die we in de literatuur vinden zijn toch veel complexer dan de verhalen die we 
in games terug vinden? Dit is een oneerlijke vergelijking. Literatuur heeft de hele geschiedenis 
doorstaan, maar misschien is dit niet het punt. We moeten kijken naar de functies van games en 
verhalen: wat doen mensen ermee?  

 

 



87 
 

Videogames openen enkele belangrijke discussies:  

- De hoofdpersonages doen niet zomaar wat de auteur zelf wilt. Het is moeilijk om er een 
duidelijk lineair verhaal van te maken. Games zijn eigenlijk eerder ‘choose your own 
adventure’ verhalen. Dit wilt zeggen dat de game keuzes voorstelt, waardoor je zelf het verhaal 
kan sturen. 

- Videogames zijn een vorm van narratieve architectuur. Bv. wanneer je een bepaald verhaal 
van Disney leest en je gaat naar Disney Land Parijs dan geeft dit een heel andere beleving van 
het verhaal. Videogames werken ook op deze manier en dit is heel belangrijk. De scene en de 
spelwereld vertelt het verhaal.  

 

BEELDEN  

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Beelden zijn heel krachtig en geven ons betekenis. Toch 
blijven we denken dat beelden minderwaardig zijn. We zien dit debat ook nog steeds als we kijken naar 
stripboeken. Iets verhinderd ons om beelden ernstig te nemen. Met games vinden we deze discussie 
ook terug. Veel mensen zien dit als minderwaardig en vinden deze beelden niet goed genoeg.  

In games gaat men vragen stellen over zaken die men altijd vanzelfsprekend vond. Met videogames 
kan men dingen in beeld kan brengen die veraf zijn in tijd en ruimte.  

Games helpen ons om onszelf in bepaalde perspectieven te plaatsen. De bezorgdheid hierbij is dat het 
dan altijd gaat over gewelddadige perspectieven, maar dit is niet altijd het geval.  

Wanneer je spreekt over beelden, moet je ook over verbeelding kunnen spreken. In de gamecultuur 
zijn er bijvoorbeeld vaak discussies over seksisme. Dit gaat niet enkel over expliciete beelden, maar 
ook over denkbeelden. We moeten aandacht hebben voor verkeerde beeldvorming. Discussies over 
deze beelden komen heel vaak terug de laatste jaren door de komst van videogames. 

 

SPELEN  

Plato: “Al spelenderwijs leren de mensen de rol in de samenleving”. Op dat moment krijg je een soort 
van morele paniek binnen de samenleving, omdat men ervan uit gaat dat er verkeerde rollen 
aangehaald worden in deze games. Deze shift verschuift regelmatig, bv. eerst moesten kinderen meer 
naar buiten komen omdat ze altijd gingen games, maar in de discussie over Pokémon Go’ werd dan 
weer gezegd dat kinderen meer binnen moesten zitten.  

Wittgenstein: hij omschrijft taal als spel. Je ziet de gelijkenissen tussen bepaalde games, maar niet 
iedereen heeft dezelfde kenmerken. Spel wordt ook vaak als een soort metafoor gebruikt voor allerlei 
zaken.  

Huizinga: spelen zijn van belang bij de start van elke cultuur. Hij beschrijft de mens als een speler. De 
dag van vandaag wordt hier heel vaak naar verwezen, omdat we het speelse element in ons leven 
missen. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd in de vorm van spel in onze cultuur.  
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De games genereren zin- en betekenisgeving door de interactie tussen verhalen, beelden en spelen. 
“Videogames zijn interactief dus daarom kunnen ze nooit kunst zijn”. Veel mensen schrokken van deze 
uitspraak omdat deze persoon heel slimme dingen zei over de filmindustrie.  

Games kunnen bepaalde functies invullen die we vroeger konden invullen met andere vormen van 
kunst. Hoe gaan we dit doen? Bogost: de kracht van games is dat men mensen gaat overtuigen aan de 
hand van procedurele retoriek. Men gaat mensen dus overtuigen aan de hand van spelregels.  

- Super Mario: je loopt tegen een paddenstoel en je bent een leven kwijt. De volgende keer ga 
je over de paddenstoel springen. Het spel heeft je dus heel snel geleerd dat je er beter over 
springt. Later leer je nog dat het nog beter is dat je op de paddenstoel springt.  

- September 12th: een spel naar de aanleiding van 9/11. In het spel moet je de terroristen doden 
door te bombarderen, maar deze zijn moeilijk te herkennen en wanneer je gaat bombarderen 
zie je dat mensen rouwen en zelf in terroristen gaan veranderen. Het spel leert je aan de hand 
van het spel spelen en de feedback die je krijgt binnen het spel, leer je over een bepaalde 
wijsheid dat bombarderen niet oké is.  

- Sims: het zegt iets over hoe de samenleving over bepaalde ideeën denkt. Het zijn niet bepaalde 
de echte regels binnen de samenleving, maar je kan het op deze manier toetsen ook al ga je 
er niet helemaal mee akkoord.  

 

Conclusie: games hebben alles in zich als cultuurvorm. Als deze elementen generen zin en betekenis. 
Dit betekent ook dat ze per definitie pedagogisch zijn, mensen leren iets. Deze populaire cultuur 
(games, televisie, films, etc.) heeft een effect op mensen en gaat ons in een bepaalde richting sturen.  

 

FUNCTIES VAN GAMES 

Wat kunnen we ermee en hoe ervaren mensen deze games?  

#daaromleesik: al de functies die we in de geschiedenis geleerd hebben over kunst en cultuur, werden 
in dit festival samengevat. Dit leesfestival heeft nogal een bredere interpretatie genomen van deze 
cultuur.  

 

1. REFLECTIE  

Games doen ons nadenken. Je doet iets in een spel en je krijgt een bepaalde feedback. Hier kan je heel 
wat mee doen en het is pedagogisch. De procedurele retoriek gaat je overtuigen van een bepaalde 
visie en het is de bedoeling dat je hier zelf over reflecteert of nadenkt.  

 

2. EMPATHIE  

We zien dat games voor veel mensen een grote impact heeft. Games en empathie worden vaak 
vertaald naar “Kunnen games ons doen wenen?”. Hier gaat het echter niet om. Nussbaum: ze heeft 
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een hele reeks van boeken geschreven waarin ze pleit voor het lezen in het hoger onderwijs. Ze zegt 
dat dat als je verhalen leest dat je in contact komt met perspectieven van andere mensen en dat je op 
die manier ook in contact komt met de narratieve verbeeldingskracht. Games geven ons een nieuwe 
tool om onszelf uit te drukken. 

Empathie is goed als we kijken naar persoonlijke interpersoonlijke relaties. Maar het gaat hier niet over 
een moraal, want we zouden bepaalde zaken in de samenleving beter kunnen oplossen als we wat 
minder empathisch zouden zijn.  

 

3. WAARDERING VOOR DESIGN EN ESTHETIEK 

In games gebeurt dit ook. Als je bepaalde games speelt, kan het zijn dat je waardering krijgt voor het 
design of de esthetiek van het spel. Na een tijd van het spelen van het spel ken je de spelregels en krijg 
je hier waardering voor. Voor sommige mensen gaat die waardering voor de esthetiek zo ver en 
beginnen ze hun te verkleden in de personages van de games. 

 

4. MULTIPERSPECTIVISME 

Het is heel belangrijk dat je vanuit verschillende perspectieven gaat kijken naar iets. We kunnen dit 
vergelijken met verschillende brillen, waaruit je bepaalde situaties anders gaat bekijken. Bij games ga 
je uit een perspectief spelen van een personage dat je niet gewoon bent.  

Het enige probleem is dat alle games een kans bezitten dat er een vertekend perspectief naar voren 
gebracht wordt. De vrees van heel veel mensen is dat het perspectief altijd geweld of seksueel getint 
is. Je vindt dit echter ook terug in andere media dan in games. 

 

5. KRITISCHE BLIK OP DE SAMENLEVING 

Het gaat over structuren, maar ook over filosofische denkbeelden.  

 

6. GROEPSGEVOEL 

Games kunnen mensen samen brengen. Mensen geven ook aan dat dit een belangrijk aspect is binnen 
de games. Veel mensen zitten in een bepaalde game community en kunnen erover praten.  

 

7. NIEUWE ERVARINGEN, ENTERTAINMENT 

Games kunnen ook gewoon entertainment zijn en dit is heel belangrijk. Dit aspect wordt echter vaak 
vergeten. Deze ervaringen aanbieden kan heel ver gaan. Mensen gaan ontsnappen naar een 
fantasiewereld en men kan hiermee zichzelf bezig houden en ontspannen.  
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CONCLUSIE  

Er wordt heel veel geschreven over de functies van literatuur en cultuur. Als we kijken en luisteren 
naar de gamers, dan zien we dat dezelfde functies terug gevonden worden in games. Als games al deze 
functies vervullen, dan zijn ze ook pedagogisch.  

Videogames hebben een bepaald potentieel. Je kan hiermee bepaalde functies vervullen, maar dit is 
niet perse nodig. Dit hangt ook af van persoon tot persoon welke functies er vervuld worden. Je moet 
heel kritisch kijken naar de functies van games. We hebben mensen die vanuit gamegeletterdheid 
games kunnen bekijken en kunnen evalueren. Deze geletterdheid gaat over (1) het kunnen bedienen, 
(2) weten wat de spelregels zijn en (3) de games kunnen plaatsen binnen een bepaalde context. Als je 
games goed wilt gaan bespreken, moet je ze kritisch bekijken.  

We hebben ook goed geïnformeerde spelers nodig. Het hele idee van de digital native is een meeting. 
De verschillenen binnen een generatie zijn veel groter dan de verschillen tussen generaties. Er is wel 
een tendens, maar de verschillen zijn niet zo duidelijk.  

 

EDUCATIE  

Games zijn geen wondermiddel om het onderwijs te verbeteren. We weten dat als leerlingen de keuze 
krijgen tussen een game en een boek, dat nog veel leerlingen boeken zullen verkiezen.  

 

HET AUTOMATISEREN VAN PROCESSEN IN HET ONDERWIJS 

Hier gaat het vooral over ‘drill and practice’. Stel dat je een bepaald concept hebt aangeleerd, moet je 
dit hierna inoefenen. Dit noemen we drillen. Dit heeft een heel slechte naam gekregen in het verleden, 
want dit is op zich niet leren. Door te drillen ga je het niet beter snappen, maar als je het snapt ga je 
het wel beter kunnen. We gaan belonen en straffen. Je gaat oefeningen maken en je krijgt heel veel 
feedback voor heel weinig inspanning. Het werkt, maar het is niet leren. Je moet voordien leren en 
met de games kan je de leerstof oefenen. Het oefenen is zeer belangrijk. De leerresultaten zijn niet 
perse beter en het heeft geen durend effect. Het is een vorm van extrinsieke motivatie.  

Men noemt dit ‘edutainment’. Het probleem is dat de combinatie niet zo goed werkt. Daarom spreken 
heel veel onderzoekers over ‘chocolate covered broccoli’. Het ergste is dat games niet de absolute 
kracht gebruiken die ze hebben, nl. de procedurele retoriek.  

 

GOOD GAMES 

Veel mensen komen in opstand tegen deze games en pleiten voor het gebruik van de echte kracht van 
het medium, nl. de procedurele retoriek. Paul Gee: ontdekt dat games voor kinderen (structureel) 
moeilijker zijn dan dat hij dacht. Het eerste is dat een oorzaak altijd tot een duidelijk gevolg leidt, zowel 
in simpele games als in meer complexe games. Als tweede merkt hij op dat de keuzes die je moet 
maken heel complex kunnen zijn. Iedereen heeft andere voorkeuren dus je kan niet alle kinderen op 
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eenzelfde manier motiveren. Games passen ook niet allemaal binnen één vak. De meeste games 
verwachten een probleemoplossend denken, maar passen niet binnen een bepaald vakgebied.  

Conclusie: games zijn voor het onderwijs zoals een spade is voor een tuinman. Het is een goede tool, 
maar je moet er nog steeds hard voor werken. Je moet nog steeds de inspanning doen om er een 
goede les van te maken. Het vraagt van leerkrachten dat ze hun belangrijkste taak opnemen, nl. een 
persoon die krachtige leeromgevingen opzet.  

 

ZELF GAMES MAKEN  

Men moet leren denken zoals een computer. Onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat iedereen 
leert coderen om de taal van vandaag te kunnen begrijpen. Er is ook een koppeling met de techniek. 
Het coderen kan fysiek, maar het kan ook in de vorm van het programmeren. Er moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen de computerwetenschappen en het leren denken als een computer. Het 
coderen zit hier ergens tussen. Er bestaan onderzoeken om aan te tonen hoe een computer denkt.  

De peanut butter boterham: 2 mensen die een boterham met choco smeren aan de hand van wat 
mensen in het auditorium zeggen dat ze moeten doen? Als er een complex probleem is en je wilt dit 
vertalen naar een computer zijn er enkele duidelijke stappen nodig: helder maken en er is systematiek 
nodig.  

Dit hangt samen met enkele attitudes:  

- Uitproberen: experimenteren en spelen. 
- Maken: ontwerpen en maken. Het is een constante feedbackloop waar je dingen uit probeert. 
- Debugging: heel veel fouten maken en dit is geen probleem. Fouten opsporen en verbeteren.  
- Doorzetten: niet opgeven.  
- Samenwerken: T-profielen, dit wilt zeggen dat we mensen nodig hebben die heel breed 

geschoold zijn binnen de maatschappij. Deze moeten ook kunnen samenwerken. Maar je hebt 
ook vak expertise nodig binnen het eigen domein.  

In heel veel cases in het onderwijs heeft het leren van programmeren gefaald. Kinderen snapten niet 
goed waarom ze deze taal zouden moeten leren. Scratch zorgt ervoor dat mensen in contact komen 
met elkaar en dat men programma’s uitwisselt. Hierdoor praten we over computational interaction.  

 

SAMENGEVAT  

Games zijn een taal, een tool, die je zelf kan inzetten en het is belangrijk dat je er kritisch naar kijkt.  
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EXAMEN 

Wat moet je kennen?  

- Geen details (bv. specifieke games)  
- Centrale begrippen en auteurs 
- Verwerk zoveel mogelijke informatie uit de les  
- Niet: waarom is game x belangrijk?  
- Niet: bv. wie is Konrad?  

 

Voorbeeldvragen  

Wat betekent “procedurele retoriek”?  

- Auteur: Bogost,… 
- Thema: meerwaarde van games,… 
- Betekenis: overtuigen aan de hand van spelregels,… 
- Kritisch: niet noodzakelijk IRL regels, je mag je eigen mening schrijven,… 
- Extra: voorbeelden uit de les, liefst eigen voorbeelden  

Is het een goed idee om games te gebruiken in de klas?  

- Hangt er van af: op welke manier  
- Hoe: meerdere benaderingen  
- Kritisch bedenkingen uit de les  
- Extra: voorbeelden, eigen bedenkingen  

Beschrijf 3 manieren waarop games betekenis genereren. 
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SUBCULTUUR 
 

Voorbeelden van subculturen:  

 Hiphop  
 Gotiek 
 Gamers: jongeren die zich groeperen rond een groep personages en zich gaan verkleden. 

 

Heel vaak zijn subculturen gelinkt aan een muziekgenre. 

Er is heel veel discussie over wat een subcultuur net is en wie deze subculturen belichaamt. Het idee 
is dat ze een gedeelde kennis creëren rond een bepaalde cultuur. Deze subculturen kunnen dus ook 
beschouwd worden als geletterdheid. Enerzijds moeten we deze subculturen erkennen, anderzijds 
moeten we kijken naar wat deze subculturen betekenen. Hoe wisselen mensen betekenis uit en op 
welke manier identificeren ze zich?  

Subculturen worden heel vaak gelinkt met jongeren, terwijl dit niet altijd het geval is. Adolescenten 
proberen zich door deze subculturen te identificeren met de buitenwereld. Men deelt kenmerken met 
deze subcultuur, waardoor er een identiteit ontwikkeld wordt. 

 

CULTURAL STUDIES 

Het is een vorm van cultuur en betekenisverlening bij jonge mensen. Het is dus van pedagogisch belang 
om te kijken hoe subculturen werken. 

 

CULTUUR?  

Een verruiming van het cultuurbegrip: ‘symbolische samenleving’ 

 We leven in een symbolische samenleving. Heel veel sociologen zeggen dat er een bepaald 
kapitaal is en wie deze waarde van het kapitaal bepaalt, gaat zeggen welke cultuur 
gelegitimeerd is en welke niet. Over deze vragen moeten we nadenken.  

 

CULTURAL STUDIES 

Adultification versus juvenilisation  

We leven in een maatschappij waar het idee bestaat dat jongeren pas deel uitmaken van de 
maatschappij als men de volwassen leeftijd bereikt. Heel onze samenleving is doordrongen van 
adultification. Tegelijkertijd is de samenleving ook doordrongen van de jongerencultuur en alles wat 
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met jongeren te maken heeft. Ze worden gezien als een aparte categorie in de samenleving en men 
gaat dit ‘vieren’.  

 Men tracht deze spanning te begrijpen.  
 Voor jongeren wordt de volwassenwereld als ideaal weerspiegeld.  

 

MORAL PANIC  

Langs de ene kant is de jongerencultuur een deel in de samenleving, maar er bestaat een soort ‘moral 
panic’ bestaat rond de jongerencultuur. We maken ons vaak zorgen over jongeren en over wat er daar 
gebeurt. Hoe moeten we hiermee omgaan? Heel vaak worden de culturele activiteiten waar jongeren 
inzitten bekeken vanuit een negatieve bril. Men zegt dat er gevaar inzit, deviant is en niet binnen de 
norm van de samenleving ligt. Heel vaak is de eerste reactie, op wat jongeren doen, een morele paniek.  

Voorbeelden van morele paniek:  

 Agressiviteit in videogames: games zijn meer dan enkele spelletjes en zijn een vorm van cultuur 
die serieus genomen moet worden. Vaak is de morele paniek over games dat ze slecht zijn 
voor kinderen en jongeren. Zeker wanneer de games net opkwamen was er heel wat paniek.  

 Gsm-gebruik: jongeren zijn niet meer sociaal en spreken niet meer met elkaar. De morele 
paniek is hier het hyper-individualistisch worden van jongeren. Ook is er een morele paniek in 
verband met het schrijven.  

 Seksuele online relaties.  

Het probleem met morele paniek is dat het zelden leidt tot dialoog. In plaats van in gesprek te gaan, 
gaan we als samenleving zaken verbieden. We moeten kijken naar wat jongeren hier zelf over denken 
en wat hun visie hierover is. er is een terechte bezorgdheid over nieuwe ontwikkelingen, maar 
tegelijkertijd mogen we er niet vanuit gaan dat iets per se deviant en slecht is. Veel uitingen van 
subculturen worden echter op deze manier bekeken. 

 

IMAGINED COMMUNITY  

We kunnen de subcultuur serieus nemen en deze beschouwen als een ‘verbeelde gemeenschap’. Dit 
betekent dat we ons verbonden voelen met elkaar door de dingen die we doen, de symbolen die we 
gebruiken, etc. Het is niet ingebeeld of verzonnen, maar het is verbeeld door taal, symbolen, kledij, 
etc. Dit is heel belangrijk in het vormen van een identiteit.  Jongeren creëren voor zichzelf verbeelde 
gemeenschappen en ze proberen aan elkaar duidelijk te maken dat ze zich met elkaar kunnen 
identificeren.  

Wat is er nu vervelend of het moeilijke voor de autoritaire volwassenen?  

 Het is een heel sterk wij-zij verhaal tussen de wereld van jongeren en de wereld van 
volwassenen.  

 Hoe gaat volwassenen ermee om dat jongeren een verbeelde gemeenschap creëren en hoe 
kunnen we dit begrijpen of erkennen?  
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 Het gaat hier over alles wat over meer opvoedkundige situaties gaat. 

 

MULTILITERACIES  

Geletterdheid = een tool om te kunnen functioneren binnen een bepaalde community.  

 

LADDA 

Als we deze subculturen willen begrijpen, moeten we ons afvragen wat onze positie is om dit de 
kunnen bestuderen?  

Een jongerenonderzoeker heeft de vzw LADDA opgericht. Dit is een sociaal-culturele organisatie die 
de jongerencultuur wilt begrijpen. Ze gaan bestuderen hoe de jongerencultuur in elkaar zit en wat dit 
betekent. Waarom zou een sociaal werker deze jongerencultuur willen begrijpen? We moeten dit 
bekijken vanuit een sociaal-cultureel oogpunt. We proberen de jongeren te bereiken en hun te 
begrijpen. Er moet duidelijk gemaakt worden dat er een intelligentie achter zit en dat de subculturen 
een vorm van cultuur zijn.  

 

TREND WOLVES 

Dit doet onderzoek naar jongerentrends. Het gaat hier over een trendwatcher die jongerenculturen 
bestudeerd voor bedrijven. Deze bedrijven betalen behoorlijk goed voor de kennis die de organisatie 
bereikt over de jongerentrends. De bedrijven proberen de jongerencultuur te begrijpen om hierop in 
te spelen. Het toont aan dat we hier kritisch naar moeten kijken: wat betekent het om deze cultuur te 
begrijpen en wat doen we met deze kennis? Er zit een grijze zone tussen: uit onderzoek van ‘trend 
wolves’ is gebleken dat er tussen jongeren een sociale en ecologische gevoeligheid heerst. Er heerst 
een trend tussen jongeren om heel ecologisch bewust te leven. Bedrijven moeten dus ecologisch 
bewust zijn als ze jongeren willen bereiken. Sommige bedrijven profileren zich als ‘ecologisch bewust’, 
maar zijn dit eigenlijk niet.  

 

RELEVANTIE  

 Aandacht voor jeugdculturen  
 Essentieel en onvermijdelijk  

 

LEERKRACHT/SOCIAAL WERKER ALS ANTROPOLOOG  

He or she needs to understand which trends are taking place in our culture.  

Meaningful intervention must take the form of working with these trends. 
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Het punt dat naar voren geschoven wordt is de oproep om tegen onderwijzers of sociaal werkers te 
zeggen dat ze de plaats van een antropoloog moeten innemen. Het heeft heel veel te maken met het 
perspectief waarmee men naar de jongerencultuur kijkt. Een antropoloog gaat (vreemde) culturen 
bestuderen: wat dragen ze, waar welke muziek luisteren ze, hoe spreken ze? Zo moeten we ook te 
werk gaan met jongerenculturen. 

 

PERSPECTIEVEN OM NAAR JONGEREN TE KIJKEN 

ETHISCH PERSPECTIEF  

 Aandacht voor de cultuur van jongeren die zich buitengesloten voelen. 
 Vervreemding tussen de wereld van de school en de leefwereld van de jongeren thematiseren. 

 

EDUCATIEF PERSPECTIEF  

Onderzoeken hoe jongeren buiten de schoolmuren leren:   

 Aandacht voor inhoud 
 Aandacht voor informele leerprocessen 

Er is een bepaalde betekenisuitwisseling en dit kan heel inzichtelijk zijn. Hier zit kennis en inhoud in, 
en dit moet gewaardeerd worden. Het is een subcultuur en jongeren leren aan elkaar wat deze 
subcultuur inhoudt. We moeten dit zien als een informeel leerproces.  

 

INHOUD EN LEERPROCESSEN  

 Identiteitsconstructie 
 Experimenteren met vormen van leren 
 Verwerven van een sociale positie 

Wat is er potentieel negatief aan jongeren die zichzelf identificeren met een bepaalde subcultuur?  

 Het is heel inclusief (erbij horen), maar ook heel exclusief (men kan uitgesloten worden). Dit is 
voor jongeren heel problematisch, omdat jongeren er deel van uit willen maken. Maar het kan 
leiden tot bepaalde sociale posities.  

 

KRITISCH PERSPECTIEF  

Bijvoorbeeld: de commercie staat steeds klaar om die trends in jeugdculturen te recupereren 
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MEDIA  

Stereotypen:  

 De moord gepleegd door een gothic aanhanger maakt de hele gothic scene verdacht  
 Kledij bij rellen in Parijs en Brussel 

Er worden stereotypen gegenereerd over wat de jongerencultuur nu eigenlijk is. Dit staat in spanning 
met het feit dat subculturen een identiteit creëren.  

 

ARTIKELS  

ARTIKEL: ‘IN MEMORIAM: MODS EN GOTHS’ 

Er zijn mensen die zeggen dat subculturen niet meer bestaan. Ze bestaan echter wel, maar ze zijn 
minder duidelijk en afgebakend. Het is interessant om te kijken hoe deze subculturen aan het 
evolueren zijn. De manier waarop jongeren zich identificeren zijn minder duidelijk en er is meer 
overlap. Vaak gebeurt dit ook online. Er heersen stereotypen en deze leiden tot ‘moral panic’. 

 

ARTIKEL: ‘WAAROM WE DE IDOLEN VAN ONZE JEUGD NIET MEER KENNEN’ 

Er was heel wat morele paniek op het moment van de VARGASSS92. Dit was een snapchataccount dat 
opriep om in Brussel te gaan protesteren. Veel subculturen organiseren zich dus online, waardoor er 
opnieuw een morele paniek ontstaat. Hier zit een grote complexiteit, omdat de jongerencultuur heel 
divers en diffuus geworden is en zich op heel wat verschillende plaatsen organiseert. Het is aan ons 
om deze cultuur te begrijpen en in te grijpen.  

 

PARADOX: REFLECTIE EN PLEZIER  

Lopen we niet het gevaar door de reflectie een deel van het amusement, de spontaneïteit te vergallen?  

Adolescents like to be noticed, but they don’t want to be understood. (Hebdidge) 

We reflecteren op de cultuur van jongeren. We lopen hier het gevaar van het amusement te vergeten. 
Ze willen graag gezien worden en opvallen door bepaalde uiterlijke kenmerken of symbolen te 
gebruiken, maar ze willen niet per se begrepen worden. Moeten we dit dan proberen?  

Op school praten over je subcultuur in aanwezigheid van een leraar versus subculturen als een 
privéruimte weg van de blik van volwassenen 
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BETREDEN OP EIGEN RISICO  

[...] Ladda maakte samen met fotografe Debby Huysmans de portrettenreeks “Jong Vlaamse 
slaapkamers – Betreden op eigen risico!” Een hedendaags beeld van vlaamse tienerkamers. [...] 

Dit is een metafoor voor de paradox. Wat is er meer privé dan de eigen slaapkamer? Jongeren uiten 
hun identiteit hier heel erg. Het is dus een bizar gegeven dat er foto’s genomen worden in deze 
privésfeer, maar men wilt het publieke bewustzijn aanwakkeren.  
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CULTUUR EN BURGERSCHAP 
CULTUREEL ERFGOED 

 

Cultuur wordt ook instrumenteel ingezet om bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken.  

De manier waarop cultureel erfgoed de dag van vandaag aan bod komt in onze samenleving en dit 
erfgoed een rol speelt in de maatschappij van vandaag. Hoe worden er bepaalde functies aan 
toegekend die een maatschappelijke meerwaarde zouden kunnen hebben?  

Waaraan denk je bij ‘cultureel erfgoed’?  

 Iets dat beschermd wordt.  
 Boeken (literatuur) 
 Gastronomische zaken, bv. Belgisch bier 
 Kunst  
 Monumenten 
 Evenementen, bv. Gentse Feesten  
 Sinterklaas en Zwarte Piet 

o Er wordt niet meer afgegaan op het originele verhaal, maar er wordt gekeken naar de 
huidige opvatting over deze zaken. Eigenlijk heeft Zwarte Piet niets te maken met de 
slavernij. Zwarte Piet ziet zwart van het roet in de schoorsteen. Heel vaak wordt er 
gezegd dat het erfgoed is omdat het altijd zo geweest is, maar anderen zeggen dat we 
het moeten veranderen als mensen er problemen mee hebben. Er zijn heel veel 
verschillende versies van het verhaal. Er is echter een grote complexiteit, omdat er 
heel wat uiterlijke kenmerken zijn die wijzen naar de slavernij, bv. het haar, de 
oorbellen, de kraag,… Het is een heel emotioneel probleem omdat we dit allemaal 
hebben meegedragen als kind en op een moment wordt dit geproblematiseerd naar 
een maatschappelijk probleem.  

o Op een bepaald moment wordt er een tegenvoorstel gedaan die het figuur meer linkt 
aan het verhaal. Men gaat het symbool aanpassen en men gaat vanaf nu Roetpieten 
voorstellen in plaats van Zwarte Pieten. Er is een pact ontstaan tussen de 
onderwijskoepels, Studio 100, Ketnet en enkele speelgoedfabrikanten. 

Het kan hier over materieel of immaterieel cultureel erfgoed.  

Het is niet altijd duidelijk wat de waarde is van het cultureel erfgoed.  

Cultureel erfgoed is vaak gecontesteerd. Het is ontstaan in een bepaalde tijd en ruimte en het kan op 
een bepaald moment in vraag gesteld worden. 
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BURGERSCHAPSVORMING  

 

Europa zet heel sterk in op belang van cultureel erfgoed in de brede zin.  

 

Horizon 2020 

 Het onderzoeksprogramma van Europa 
 Het zijn subsidies die onderzoekers krijgen om rond bepaalde thema’s te gaan werken. 

 

INSTRUMENTALISEREN VAN ERFGOED   

“Cultural heritage and values are at the heart of our capability of overcoming the current EU crisis 
which could well provide the stimulus for revising EU policies so as to provide a solid basis for the 
emergence of a truly European cultural heritage and for passing it to future generations” 

Europa wilt inzetten op erfgoed. Ze willen zich heel sterk profileren als een bestaand iets, als een 
gemeenschap, als één geheel. We moeten ons als Europeanen identificeren. Europa maakt zich hier 
heel erg zorgen over door o.a. de Brexit. Er is een politiek-ideologische discussie geweest op basis van 
identiteit. Leden van de Europese Unie kunnen zich moeilijk identificeren met Europa. Er moet dus een 
soort Europese identiteit gecreëerd worden. Dit is een manier om de crisis te overwinnen. 

 

PROBLEEMANALYSE  

“Het is crisis voor iedereen” Wiens crisis?  

De vraag of (immaterieel) cultureel erfgoed kan bijdragen aan het ‘overwinnen’ van de EU-crisis  dient 
geherformuleerd te worden: In welke mate kan cultureel erfgoed bijdragen aan het genereren van 
identificatie met Europa als een democratisch project. 

 

CONTACT-HYPOTHESE  

Contact met andere culturen en groepen:  

 Resulteert niet noodzakelijk in meer positieve relaties maar kan ook vooroordelen versterken.  
 Vertaalt zich niet noodzakelijk in een verschillende attitude ten aanzien van andere groepen. 
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SOCIALE COHESIE OF DEMOCRATIE?  

De uitdaging is dus niet enkel om meer ‘samenhangend’ te worden en daartoe cultureel erfgoed in te 
zetten. De echte uitdaging is om engagement te stimuleren voor de democratie. 

Vrijheid – gelijkheid – solidariteit 

Samenleven-in-pluraliteit 

 

 

POTENTIEEL VAN CULTUREEL ERFGOED 

Functie van cultureel erfgoed is daarom niet om bestaande identiteiten te overstijgen maar om het 
streven naar samenleven in pluraliteit en diversiteit te stimuleren. 

Verbinden van verleden, heden en toekomst 

Cultureel erfgoed-in-wording 

 

CULTUREEL ERFGOED-IN-WORDING 

“Vormen van stadscultuur, jongerencultuur of cultuuruitingen van nieuwe etnische groepen, waarvan 
de dragers zich mogelijk niet onmiddellijk voelen aangetrokken tot het immaterieel erfgoeddiscours 
van UNESCO”  

 

CONSTANT 

Constant is een sociaal-culturele organisatie in Brussel die de Brusselse context wilt begrijpen en de 
meerwaarde van deze context wilt aantonen aan de hand van artistieke projecten. Ze hebben een 
project gedaan over de Schaarbeekse taal.  

 

DE SCHAARBEEKSE TAAL 

 Participatief kunstproject Brussel 
 Onderdeel wijkcontract 

o Opdracht: verbeteren imago van de buurt 
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 Uitwerking: 
o Online Audio databank 
o Audio opnames 
o Serie activiteiten 
o Creaties 
o Terugkoppeling binnen + buiten buurt:  woordenboek 

 

VOORBEELDEN  

 Smeks 
 En Stoemelings 
 Ultra-Maroc Belgique 
 Maroxellois 
 Vacancier de 28 jours 
 Makla 
 Flamand 
 Inshallah 
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MEDIAWIJSHEID 
 

1. MEDIAWIJSHEID? 

MEDIAWIJSHEID  

Mediawijsheid  is  het  geheel  van  kennis,  vaardigheden  en  attitudes  waarmee  burgers  zich bewust  
en  kritisch  kunnen  bewegen  in  een complexe, veranderende  en gemediatiseerde wereld.   

Het  is  het  vermogen  tot  een  actief  en  creatief  mediagebruik  dat  gericht  is  op maatschappelijke 
participatie. 

 

M-AWARDS 

Mediawijs & Sven Gatz - 15 november 2016 

"Met deze prijzen wil Mediawijs initiatieven die mensen aanzetten om kritischer, creatiever en 
bewuster met media om te gaan, meer zichtbaarheid geven. Deze initiatieven reiken kinderen en 
jongeren handvaten aan, om hen te laten experimenteren, maar ook weerbaar te maken.  

Minister Gatz was “opgetogen om initiatieven die bijdragen aan mediawijsheid in Vlaanderen, in de 
bloemetjes te zetten.” Hij hoopt “dat deze awards andere inspireren om toekomstige projecten uit te 
werken.” 

 

MEDIAWIJZER – COMPETENTIES 
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BEGRIP (PASSIEF) 

 Inzicht in de medialisering van de samenleving 
 Begrijpen hoe media gemaakt worden 
 Zien hoe media de werkelijkheid kleuren 

 

GEBRUIK (ACTIEF) 

 Toepassingen gebruiken  
 Oriënteren binnen mediaomgevingen 

 

COMMUNICATIE (INTERACTIEF) 

 Informatie vinden en verwerken 
 Content creëren 
 Participeren in sociale netwerken  

 

STRATEGIE (EFFECTIEF) 

 Reflecteren 
 Doelen realiseren met media  

 

BEGRIP 

1. INZICHT HEBBEN IN DE MEDIALISERING  

 Media – oude en nieuwe – zijn steeds nadrukkelijker in onze levens aanwezig.  
 Vrijwel de gehele dag zijn we verbonden met media. Onze dagelijkse belevenissen worden 

daardoor meer en meer bepaald. 
 Mediawijsheid begint met het bewustzijn van de processen van medialisering en hun effecten.  

 

2. BEGRIJPEN HOE MEDIA GEMAAKT WORDEN 

 Begrijpen hoe de media die je consumeert tot stand zijn gekomen. 
 Inzien hoe de doelgroepkeuze van invloed is op vorm en inhoud van media  kijkcijfers. 
 De eigen logica’s (formats, codes, conventies) van diverse media kunnen doorgronden, en 

begrijpen hoe deze invloed hebben op de boodschap die wordt overgebracht.  
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3. ZIEN HOE MEDIA DE WERKELIJKHEID KLEUREN 

 Vanuit een bepaald perspectief 
 Bewust of onbewust 
 Afhankelijk van het medium, de strekking, de cultuur 

Media en de ‘fabricage van Conformisme’ (Chomsky): media bevestigen dominante ideeën zoals bv. 
de superioriteit van het westen. 

Mediawijs begrijpen hoe media de werkelijkheid representeren om op basis daarvan afgewogen 
oordelen te kunnen vormen. 

  

 Prosumenten 
 ‘Filter bubble’ 
 ‘Data mining’ 
 ‘Bots’ 
 ‘Click Bait’ 
 ‘Click Farms’ 

 

2. ZIN OF ONZIN 

2.1. FICTIE ALS NIEUWS 

‘War of the Worlds’, Orson Welles, Halloween 1938  

‘Bye, Bye Belgium’, RTBF, 2006 

 

2.2. ‘PRANKS’ EN SATIRE 

Cirque Bataclan, 2012 
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2.3. VALS NIEUWS 

 

Milo Yiannopoulos, Facebook, 2016 

  

ONDERZOEK AHS 

614 respondenten tussen 15 en 24 jaar zowel hoog- als laaggeschoold: 

 76,9% gebruikt facebook om nieuwsberichten te raadplegen 
 44,4% ziet facebook als hun belangrijkste bron 
 Alle respondenten hebben moeite met het onderscheiden van nepnieuws 
 59,8% in deze enquête neemt een nepnieuwsbericht voor waar aan 
 Onderwijs kan een verschil maken om respondenten bewust te maken van het bestaan van 

nepnieuws 

 

3. MEDIAWIJSHEID IN HET ONDERWIJS 

MEDIAWIJSHEID IN DE VOETEN 

Mediawijsheid 

 14. gaan alert om met media;    
 15. participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte; 

 

MEDIAWIJS 

Mediawijs.be is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en iMinds vzw. 

Mediawijs.be helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel bewust, actief, kritisch en creatief media 
te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij.   
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4. MEDIACONSTRUCTIE 

BEGINSELEN CODE RVDJ 

 Waarheidsgetrouw informeren 
 Onafhankelijk informeren 
 Fair Play 
 Respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid 

“The objectivity norm directs journalists to separate facts from values and to report only the facts. 
Objective reporting is supposed to be cool, rather than emotional in tone. Objective reporting takes 
pains to represent fairly each leading side in a political controversy. According to the objectivity norm, 
the job of journalists consists of reporting something called ‘news’ without commenting it, slanting it, 
or shaping its formulation in any way.” 

 

VISIES OP JOURNALISTIEK: CONSTRUCTIEVE JOURNALISTIEK  

FROM MIRRORS TO MOVERS (CATHERINE GYLDENSTED) 

“Journalists believe that they mirror the world. However, this book argues that journalists move the 
world. But, in which direction are they moving it?” 

 

Frank Thevissen, ‘Molenbeek constructief’, 2016 

 Kritiek op de constructieve journalistiek  
 Wat is de intentie van de criticus? 

‘Veel spanning, maar geen echte rellen’ Björn Soenens 

 

MEDIACONSTRUCTIE IN DE PRAKTIJK 

 De Bril Van Martin 
 Makak – Panorama, 1999. 
 ARM & RIJK - HAVANA 
 ARM & RIJK – LOS ANGELES 
 ARM & RIJK – BEIJING 


