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WAT KUNST KAN DOEN  

Dialogisch leren aan de hand van essentiële vragen om 

zo de esthetische en ethische waarde van kunst voor de 

maatschappij te bespreken en leerlingen meer bewust te 

laten worden van culturele identiteit en diversiteit.   

 

Media/kunst 

 

Sequentie 1: Momondo - Let's open our world;  

Sequentie 2: Richard Mosse - Incoming;  

Sequentie 3: Francis Alÿs - Mosul schilderijen (vanaf de frontlinie). 

 

  

Inleiding Veel kunstenaars zijn bezig met die vraag naar wat kunst kan bijdragen en wat artistieke 

creativiteit aan inzichten kan bijdragen aan een betere wereld. Het belang van het vak CKV voor 

leerlingen lijkt daarom in onze tijd alleen nog maar toe te nemen. Culturele en kunstzinnige 

vorming is van belang in alle tijden, maar misschien juist nog wel meer in onze snel 

veranderende wereld van globalisering, klimaatproblemen en digitalisering. Kunstenaars kijken 

doorgaans met een open blik en leveren op die wereld hun eigenzinnige commentaar. Zij 

bedenken nieuwe oplossingen buiten de gebaande wegen. Kunstenaars richten de blik daarbij 

soms naar buiten: op de maatschappij en de wereld van nu en de toekomst, maar vaak ook 

naar binnen: op de emoties die samenhangen met de menselijke conditie. De artistieke 

verbeelding en de reflectie waartoe deze verbeelding kan leiden, zijn onmisbare bronnen van 

kennis en inspiratie voor goed, actueel en toekomstbestendig onderwijs en nog belangrijker: 

onmisbaar voor een goed en betekenisvol leven. Francis Alÿs, nuanceert de overigens de (te) 

grote verwachtingen van kunstenaars: "Kunstenaars krijgen een geloofwaardigheid die hen 

eigenlijk niet toekomt. Er heerst een desillusie in de politiek en de media en men zoekt 

oprechtheid in de kunst. Die verwachting is enigszins overspannen en men kan zich afvragen of 

ze kan worden waargemaakt. We zijn maar mensen." 1 

  

Door 

Van 

M.T.A. van de Kamp MA, Msc,  

Interfacultaire lerarenopleidingen,  

Pedagogische en onderwijswetenschappen, Universiteit of Amsterdam 

  

Onderwerp Culturele en kunstzinnige vorming over de (esthetische) kracht van kunst om nieuwe inzichten 

op te roepen over essentiële en ethische kwesties in de hedendaagse maatschappij.  

 

  

Tijdsduur 90 minuten 

  

Doelstellingen   Het besef van leerlingen vergroten: van de complexiteit van culturele identiteit en de 

                                                             
1
 http://www.hart-magazine.be/nl/francis-alys-in-atopolis-mons#.WaFXJ3YUncs 

http://www.hart-magazine.be/nl/francis-alys-in-atopolis-mons%23.WaFXJ3YUncs
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waarde van culturele diversiteit in een geglobaliseerde wereld  

 Dialogisch leren gebruiken om te reflecteren over de esthetische krachten van kunst met 

betrekking tot belangrijke en actuele ethische kwesties, zoals over culturele identiteit en 

culturele diversiteit in de hedendaagse maatschappij 

 Leren over de mogelijkheden en de impact van esthetica en visuele vormgeving op de 

communicatie over specifieke (ethische) kwesties 

 Leren over de 'dimensies' van culturele en kunstzinnige vorming, zoals: feit en fictie; 

schoonheid en lelijkheid (of: schoonheid en goedheid); het lokale en globale  

  

Leeractiviteiten  

Exploreren 

Voorstellen 

Uitwisselen 

Betrokkenheid 

Uitbreiden 

 Exploreren (visueel en conceptueel) beelden uit verschillende contexten (media - kunst) 

 Voorstellen - emoties door te kijken naar gebaren, mimiek en visuele vormgeving 

 Uitwisselen - ideeën en meningen over essentiële vragen over culturele identiteit en 

diversiteit  

 Betrokkenheid - bij 'de ander', bij de kracht en de waarde van kunst voor de wereld 

 Uitbreiden - nieuwe perspectieven aanreiken met betrekking tot het debat over 

vluchtelingen en over culturele (nationale) identiteit en burgerschap  

De beschreven leeractiviteiten werden tijdens de 'Future of Learning' conferentie op de Harvard 

Graduate School of Education, 2009, gepresenteerd als belangrijke leeractiviteiten voor 

onderwijzen met de wereld in gedachten (Educate with the world in mind).  

  

Didactisch concept 

Kernconcepten:  

Onderwijzen met de 

   wereld in gedachten 

 

Leren heel maken  

(Making learning whole) 

 

 

 

 

 

Essentiële vragen  

 

Perkins en Gardner van de Harvard Graduate School of Education, hebben geschreven over het 

belang van onderwijzen met de wereld in gedachten voor kunstdocenten (Perkins, 2009; 

Gardner, 2006). Zij stellen dat we in een snel veranderende, geglobaliseerde wereld leven die 

maakt dat het voor leerlingen belangrijk is om te leren over relevante kwesties in de 

maatschappij, zoals culturele diversiteit. Perkins (2009) stelt dat het concept 'leren over en 

door het geheel' kan bijdragen aan de ervaren relevantie door leerlingen van het schoolse 

leren. Perkins' eerste principe is 'Speel het hele spel'. In deze les, leren leerlingen niet alleen 

over kunst door eerst feiten te memoriseren, maar leren zij juist over kunst door simpelweg 

heel aandachtig en met verbeelding te kijken naar kunst. Vervolgens wordt dialogisch leren 

ingezet om beelden op een reflectieve manier te exploreren (beelden uit media/kunst), door 

leerlingen te vragen niet direct hun mening te geven en niet meteen te discussiëren maar juist 

door naar elkaar te luisteren, met een open mind. Het tweede principe is 'Maak het spel waard 

om te spelen', in deze les worden essentiële vragen (McTighe & Wiggins, 2013) gebruikt om 

beelden over actuele kwesties met betrekking tot culturele identiteit en diversiteit, te 

bespreken. Wat houdt culturele identiteit in, in een geglobaliseerde wereld? Is jouw culturele 

identiteit gebonden aan de plaats waar je geboren bent en/of de plaats waar je nu leeft en/of 

aan je ouders? Wat betekent dit voor burgerschap van vluchtelingen?  

Het derde principe is 'Werk aan de moeilijke onderdelen'. Door te kijken naar beelden uit 

verschillende contexten (media/commercie; beeldende kunst) leren leerlingen over de kracht 

van artistieke creativiteit en van visuele vormgeving voor het communiceren over ethische 

kwesties op verschillende/specifieke manieren en zij reflecteren daarop door met elkaar in 

gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar en op elkaars respons voort te bouwen.   

  

Niveau/jaarlaag 

 

Beginsituatie  

Klas 4 of 5. De les is op vwo niveau beschreven hier, maar de strekking van de les en de vragen 

kunnen ook op 4 en 5 havo en 4 vmbo gebruikt worden.  

Deze les kan gebruikt worden bij de aanvang van een CKV lessenreeks over de waarde van 
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kunst in de maatschappij.  

  

Voorbereiding Docenten kunnen de informatie uit deze lesbeschrijving gebruiken om hun lessen voor te 

bereiden. Zij kunnen aanvullende bronnen vinden in de referenties (aan het eind van deze 

lesbeschrijving). Het is belangrijk dat docenten zelf alle videofragmenten hebben bekeken, 

voordat zij deze gebruiken in de lessen. Een computer en beamer kan gebruikt worden om de 

videofragmenten en de beelden te bekijken. De manier waarop deze les georganiseerd is, kan 

uiteraard aangepast worden op de eigen specifieke groepen en contexten.  

  

Instructie 

Dialogisch leren 

'Scaffolding' een dialoog: 

Samenwerkend 

Wederkerig 

 

Opbouwend 

 

 

Cumulatief 

 

Doelgericht 

 

 

 

Vanzelfsprekend 

aanzetten tot nieuwe 

vragen  

Doceren gericht op 

zelfstandig nadenken  

 

 

Scaffolding een dialoog 

betekent:  

Interacties 

 

Vragen 

Antwoorden 

 

Feedback 

Bijdragen 

Uitwisselen 

 

Lesorganisatie  

 

 

Reflecteren op concepten 

 Wat: Dialogisch leren/ 'scaffolding' een dialoog - (reflecteren door verbaliseren)   

 Hoe: In 'Dialogic teaching essentials' legt Alexander (2010) de principes van dialogisch 

leren uit (het onderstaande is geciteerd uit Alexander, 2010):  

 "Samenwerkend - leerlingen richten zich samen op de taak  

 Wederkerig - leerlingen luisteren naar elkaar, wisselen ideeën uit en denken na over 

alternatieve perspectieven  

 Opbouwend - leerlingen kunnen hun denkbeelden vrij uiten, zonder angst of zonder in 

verlegenheid te zijn over 'foute' antwoorden, zij helpen elkaar om samen tot 

antwoorden te komen.  

 Cumulatief - leerlingen bouwen voort op de antwoorden en andere mondelinge 

bijdragen en verbinden deze in coherente gedachtelijnen en inzichten.  

 Doelgericht - onderwijsleergesprekken, zijn hoewel zij open en dialogisch zijn, toch ook 

gepland en gestructureerd gericht op specifieke leerdoelen.  

Alexander legt vervolgens uit wanneer leren werkelijk dialogisch is of niet, door twee testen te 

geven:   

ʻAls een antwoord geen vanzelfsprekende aanzet geeft tot nieuwe vragen, dan valt het buiten 

een dialoog'  

(Mikhail Bakhtin, Speech Genres and other Late Essays, University of Texas Press). 

ʻWat uiteindelijk telt is de mate waarin het doceren van leerlingen vraagt om zelfstandig na te 

denken, en dus niet alleen maar om het denken van anderen te herhalen'  

(adapted from Martin Nystrand et al (1997) Opening Dialogue: 

understanding the dynamics of language and learning in the English classroom, New York: 

Teachers College. 

Alexander (2010) legt ook uit wat 'scaffolding' een dialoog precies betekent voor de docent:  

 Interacties die leerlingen aanmoedigen om te denken en om op verschillende manieren 

te denken  

 Vragen die meer dan alleen gericht zijn op herinneren en onthouden  

 Antwoorden waar op gereageerd wordt en waar op voortgebouwd wordt in plaats van 

antwoorden die alleen beluisterd worden  

 Feedback die informatief is en het denken vooruitbrengt en eveneens aanmoedigt  

 Bijdragen die verder uitgebouwd worden in plaats van gefragmenteerd worden  

 Uitwisselen zorgt voor een verbinding van bijdragen tot coherente en verdiepende 

gedachtelijnen en inzichten en zetten aan tot verder onderzoeken   

 (een goede) Lesorganisatie, een veilig leerklimaat en goede interpersoonlijke relaties 

maken dit mogelijk." 

 Waarom:  In de media zijn beelden en discussies over vluchtelingen op een heel specifieke, 

niet gedifferentieerde manier geframed.  Het debat in de media over vluchtelingen en 
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zoals: 

Naties 

Nationale geschiedenis 

Culturele identiteit 

Cultural diversiteit 

Hybrid identiteit 

Globalisering 

(Lokaal - globaal) 

migranten is gepolariseerd en deze manier van polariseren lijkt geen recht te doen aan de 

geglobaliseerde maatschappij waarin we leven en waarin veel leerlingen (en docenten) niet 

één culturele identiteit hebben maar een hybride identiteit (Bhabha, 1994). Concepten als 

'naties', 'een nationale geschiedenis'  of  'burgerschap' zijn complexe en misschien wel 

problematische concepten. Het denken over deze concepten, door naar specifieke 

voorbeelden uit de media/kunst te kijken zou leerlingen kunnen aanzetten tot een meer 

genuanceerde manier van denken over culturele identiteit, culturele diversiteit en ook over 

de waarde van kunst voor het oproepen van verschillende - minder voor de hand liggende - 

perspectieven (Agamben, 1998; Mosse, 2017).   

  

Performing the lesson 

Kwesties/vragen:  

 

Hybride culturele 

achtergronden 

 

 

Wat te denken over de 

dimensie feit en fictie in 

de media?  

 

 

 

De paradox van 

geënsceneerde 

documentaires 

 

 

 

 

Ideologische reclame? 

 

 

 

Chauvinisme, patriotisme 

en vooroordelen?   

 

 

 

 

 

Reizen versus migratie?  

 

 

 

 

Sequentie 1: Momondo - The DNA journey  (over reizen en culturen)  

 Wat: De docent kan de les starten door te vertellen over zijn/haar eigen culturele 

achtergrond en kan dan aan leerlingen vragen hoeveel leerlingen in Nederland geboren zijn 

en ook Nederlandse ouders en grootouders hebben. In een hedendaagse Nederlandse klas, 

betekent dit dat veel leerlingen hoogstwaarschijnlijk hybride culturele achtergronden 

hebben. Lang niet altijd weten leerlingen van/over elkaars culturele achtergrond.  

 Hoe: Dan kan de docent de video 'Momondo, the DNA journey' laten zien (zonder verdere 

inleiding) en na afloop kunnen leerlingen met elkaar in gesprek gaan over de aspecten die 

in deze video gebaseerd zijn op feiten en daarna de aspecten van deze video die 

gerelateerd zijn aan fictie. 

 Waarom: Deze video wil de kijker doelgericht aanzetten tot nieuwsgierigheid en tot 

emoties over de culturele achtergronden van de deelnemers die in beeld gebracht worden 

en over de waarde van reizen en leren over andere culturen. Het is geen documentaire, al 

is beoogd om het daarop te laten lijken (het is een geënsceneerde documentaire). Door 

aandachtig te kijken, zullen leerlingen bewust worden van de mate waarin deze 

documentaire in scène gezet is. Door leerlingen eerst te vragen te kijken naar de feiten die 

in beeld gebracht zijn, en daarna te kijken naar de fictieve aspecten, zullen zij dit zelf 

(vanzelf) ontdekken. Omdat de emoties van de acteurs, de emotionele muziek gericht zijn 

op de inhoud (vooroordelen wegnemen), zullen zij in eerste instantie letten op de inhoud en 

daarna pas op deze theatrale, muzikale en filmische vormgevingsaspecten.  

      Daarom zullen zij pas in tweede instantie bewust worden van de enscenering, door te 

kijken naar de specifieke manier van acteren (zeer expressieve gebaren, mimiek en mise-

en-scène), naar de specifieke filmische vormgeving (specifieke camera standpunten, 

montage, belichting) en vanwege de specifieke muziek die gekozen is (het emotionele 

karakter van de muziek en de manier waarop de instrumentatie, de dynamiek en de 

melodie het dramatisch effect van bepaalde sequenties vergroten). De boodschap van deze 

video is 'Een open wereld begint met een open mind'. De acteurs vertellen op een 

chauvinistische manier over hun land, dat ze trots zijn om Brits, Frans etc. te zijn en ze 

vertellen over andere landen op een negatieve manier. Wanneer hen gevraagd wordt of zij 

hun DNA zouden willen laten testen om hun nationaliteit vast te stellen, stemmen zij 

allemaal in. Ze ontdekken dan dat elke persoon een hybride is, die bestaat uit veel 

verschillende voorouders uit veel verschillende landen. De onderliggende boodschap is heel 

duidelijk en effectief, leerlingen aan wie ik dit liet zien waren erdoor geraakt. Dat komt door 

de specifieke, doelgerichte vormgeving en enscenering van deze video.  

 Dialoog - reflecteren: De docent vertelt dan pas over de achtergrond van de video: 

Momondo is een wereldwijde reis-zoek-site (niet afhankelijk van vluchtmaatschappijen 
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Visueel en conceptueel 

exploreren  

 

Voorstellen/inleven  

 

 

 

Concept en vormgeving 

 

Conceptuele 

documentaire 

 

 

 

 

Verschillende 

perspectieven: vanuit het 

perspectief van binnen 

(Empathie)  

 

 

 

Immersieve, 

humanistische kunst  

 

 

e.a.). Meer informatie wordt door de docent aangereikt hierover. Momondo is in 2006 

opgericht in Denemarken. Zij geven over hun visie aan dat: "Wij denken dat iedereen de 

mogelijkheid zou moeten hebben om de wereld te zien. Onze visie, is die van een wereld 

waarin verschillen een bron van inspiratie en ontwikkeling zijn, en niet de aanleiding zijn tot 

intolerantie en vooroordelen. We willen iedereen aanmoedigen om nieuwsgierig en open-

minded te durven zijn zodat we allemaal kunnen genieten van een betere, meer diverse 

wereld." 

     Een dialoog over deze achtergrond van Momondo, het specifieke ontwerp en de 

doelstelling die Momondo heeft, wordt dan besproken (dialoog). De docent vraagt 

leerlingen of en in welke mate, de aangereikte informatie iets verandert/toevoegt aan (qua 

gevoel of aan de inhoud) de video die zij bekeken hebben of niet. De leerlingen gaan in 

gesprek hierover, de docent stuurt bij. De docent rondt het gesprek af, door samen te 

vatten wat de verschillende perspectieven van leerlingen zijn geweest en vraagt leerlingen 

tot slot over welke aspecten er consensus is en over welke aspecten er dissensus is.    

 

Sequentie II: Incoming - Richard Mosse (2017) - een ander perspectief.  

 Wat: De docent gaat verder met de les, en toont een aantal foto's van 'Heatmaps' en 

filmstills van 'Incoming' van de Iers-Amerikaanse kunstenaar Richard Mosse (uit 2017), 

zonder daarbij echter uit te leggen welke techniek hier gebruikt werd. Aan leerlingen wordt 

gevraagd om heel aandachtig te kijken en om visueel (en conceptueel) te exploreren en 

zich voor te stellen wat er hier op deze beelden gebeurt en waarom de kunstenaar-

fotograaf deze specifieke vormgeving gekozen zou kunnen hebben. Opnieuw vindt een 

gesprek (dialoog) plaats. De docent ziet erop toe/stimuleert dat de dialoog: samenwerkend, 

wederkerig, opbouwend, cumulatief en doelgericht is.  

 Hoe: Zodra leerlingen iets van de keuzes en mogelijke betekenissen van het werk hebben 

begrepen, geeft de docent toelichting over het concept van de kunstenaar-fotograaf voor 

dit werk. (Informatie over het concept en de gebruikte techniek kan gevonden worden in de 

arikelen van Mosse 'Transmigration of the souls' in the book 'Incoming' (2017) en/of door 

de informatie op de website van de kunstenaar te bekijken/lezen : 

http://www.richardmosse.com/projects/incoming# en/of door de video van 'Canvas' te 

bekijken https://www.youtube.com/watch?v=p0IUuYjdrOU waarin de kunstenaar het 

concept en de gebruikte technologie uitlegt).   

 Waarom: Door de aandacht te vestigen op dit andere perspectief op vluchtelingen, wordt 

de overheersende manier waarop de politiek en de media vluchtelingen representeren 

onthuld. Dit bevordert kritische reflectie en zet aan tot betrokkenheid met dit belangrijke 

onderwerp in onze hedendaagse wereld. Het laat de kracht/macht van kunst zien, en laat 

zien 'wat kunst kan doen' (titel van deze lessenreeks).  

 Dialoog - reflecteren: Richard Mosse en zijn collega's wilden: "de militaire technologie 

tegen zichzelf gebruiken, om zo een immersieve, humanistische kunstvorm te creeren, 

waarbij de toeschouwer kan nadenken over de intens moeilijke en vaak tragische reizen 

van de vluchtelingen, dit aan de hand van de metaforen van onderkoeling, wereldwijde 

opwarming van de aarde, grensbewaking/blokkades, sterfelijkheid en wat de filosoof 

Georgio Agamben genoemd heeft 'het naakte leven van mensen die statenloos zijn'  

Dat legt Mosse in de video van Canvas zo uit:  

https://www.youtube.com/watch?v=p0IUuYjdrOU De docent kan een genuanceerd gesprek 

bevorderen door filmstills uit 'Incoming' te laten zien aan leerlingen. Deze beelden laten 

http://www.richardmosse.com/projects/incoming%23
https://www.youtube.com/watch?v=p0IUuYjdrOU%20
https://www.youtube.com/watch?v=p0IUuYjdrOU%20
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Observeren, analyseren 

en interpreteren van 

beeldende middelen en 

metaforen  

 

 

 

 

 

 

'Embedded artists' 

 

Licht en schaduw  

 

 

Getuigenissen: 

subjectieve documentaire  

 

 

Wat kunst kan 

toevoegen/ Kan kunst 

wat toevoegen?  

 

Perspectief van de 

kunstenaar 

 

 

 

 

Wat kunst kan doen?  

versus 

Wat kunst en 

kunstenaars zichtbaar, 

voelbaar kunnen maken, 

kunnen bewerkstelligen 

 

bijvoorbeeld een vrouw in een glimmende deken zien - met een rustige gezichtsuitdrukking 

die zowel opluchting als verdriet lijkt te laten zien (Wat zou deze vrouw doormaken? 

Leerlingen dan de mogelijkheid om zich in te leven en voor te stellen wat de vrouw zou 

kunnen voelen); op een kind dat helemaal gefocust is op een mobiele telefoon (Wat valt 

hier op aan het beeld? de huidskleur is door de techniek weggevallen); op de warmte-

schaduwen van de handen van reddingswerkers (aan leerlingen hierbij vragen hoe de 

techniek dit gegeven tot een metafoor heeft getransformeerd).    

 

Sequentie III: Over het schilderen door Francis Alÿs als 'embedded painter' in het 

Koerdische leger in Mosul (2016) en over beeldende middelen zoals licht en 

schaduw als metaforen voor leven en dood.  

 Wat: Belgisch-Mexicaanse kunstenaar Francis Alÿs, werd uitgenodigd door de Ruya 

stichting om een kunstwerk te maken voor een tentoonstelling over Iraakse kunst in 

Venetië. Alÿs ging daarom werken als 'embedded artist' in het Koerdische leger ook wel de 

Peshmerga genoemd, aan de frontlinie in Mosul terwijl dat leger bezig was om Mosul te 

bevrijden. Alÿs maakte notities, schetsen en een serie olieverf schilderijen op canvas, 

waarbij hij alleen met licht en schaduw werkte en alleen witte verf gebruikte.   

 Hoe: De docent laat deze werken van Alÿs zien en legt uit wat de context was waarin hij dit 

werk maakte. In een artikel van de website 'Artsy' wordt Alÿs geciteerd: "De vraag gaat 

eigenlijk over de rol van de kunstenaar als getuige. Wat kan de kunstenaar zeggen dat niet 

al eerder gezegd werd door de media?" Deze vragen worden gebruikt voor een afsluitende 

dialoog/reflectie. Tijdens deze dialoog kan de docent ook dit citaat van Alÿs gebruiken (uit 

Artforum). "Er is iets vreemds aan de tijd waarin we leven, en waardoor een andere 

verwachting van de rol van de kunstenaar lijkt te zijn ontstaan. Wanneer de structuur van 

de samenleving ineenstort, als politici en de media niet meer vertrouwd worden en terreur 

in onze dagelijkse levens binnenkomt, dan richt de maatschappij zich tot cultuur om daarin 

de antwoorden te vinden. Van de schilder wordt verwacht dat hij of zij naar de realiteit kijkt 

zonder filters…Maar, kan de kunstenaar eigenlijk wel al deze rollen vervullen vanuit een 

moreel, intellectueel én emotioneel standpunt?"  

 Waarom: In deze les over reizen - migratie - vluchtelingen, is dit perspectief van de 

'embedded artist' aan de frontlinie gericht op de centrale kwestie van deze les: Wat kunst 

kan doen. Het bevraagt niet alleen 'Wat kunst kan doen?' (de rol van de kunst in de 

maatschappij, in de oorlog) maar het laat ook zien 'Wat kunstenaars en kunst kunnen doen' 

namelijk het bewerkstelligen van een meer humanistisch perspectief, waarbij meerdere - 

kritische en empathische - perspectieven een meer genuanceerd beeld geven ten opzichte 

van de dominante perspectieven en de oneliners in de massamedia/nieuwsmedia.  

  

Aanbevelingen 

 

“Het zien van andermans 

emoties wekt onze eigen 

emoties op en van 

daaruit bouwen we een 

dieper begrip voor de 

 Ondersteunen van de dialoog (Scaffolding): is geen eenvoudige taak voor docenten.  

Docenten moeten het denken door hun leerlingen ondersteunen, zonder dat zij de inhoud of 

het gesprek teveel inhoudelijk aansturen. Dat vergt van docenten dat zij hun leerlingen 

leren dat zij iets kunnen leren van het hardop denken, verbaliseren en reflecteren. De rol 

van de docent is gericht op het ondersteunen (scaffolding) van het proces van het 

uitwisselen van ideeën zonder dat meteen een discussie ontstaat (het gaat juist om de 

dialoog). Daarvoor is het cruciaal dat leerlingen naar elkaar luisteren en op elkaars 

antwoorden voortbouwen.  
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situatie van de ander 

op.”  

De Waal, F. (2009). 

Een tijd voor 

empathie.  

 

 Wegerif, R. (2010). Mind Expanding.  

Docenten kunnen echter juist - als zeer ervaren beschouwers - hun leerlingen ondersteunen 

bij het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden in observeren, analyseren en 

interpreteren van beeldende middelen en de betekenis(sen) die deze kunnen uitdrukken. 

Docenten kunnen ook gericht zijn op creatieve activiteiten die door kunstenaars gehanteerd 

worden in hun artistieke creatieve processen (van de Kamp, Rijlaarsdam, & Admiraal, 2016 

- Table 1: Matrix of creative generation activities).  

 Beeldvorming in de media: Een videoreportage van Jimmy Kets voor Canvas (De 

Afspraak) brengt in beeld wat een fotograaf kan doen om twee geheel verschillende 

betekenissen in beeld uit te drukken. https://www.canvas.be/video/de-afspraak/najaar-

2015/maandag-23-november-2015/door-de-lens-van-jimmy-kets-brussel. 

Achtergrondinformatie:  

Wijnberg, R. (2015). Kijktip: Zo maak je van een drukke Brusselse winkelstraat een 

spookstad in de ban van terrorisme https://decorrespondent.nl/3678/kijktip-zo-maak-je-

van-een-drukke-brusselse-winkelstraat-een-spookstad-in-de-ban-van-

terrorisme/193766106270-b5f49a2c 

 Immersie: docenten kunnen leerlingen 'onderdompelen' in deze materie, door gebruik te 

maken van (kartonnen) VR brillen. Bijvoorbeeld door deze brillen te gebruiken: 

http://www.vrmaster.co/virtual-reality-webshop/) Reportage uit Syrië Journalist Sander 

van Hoorn brengt verslag uit in een 360 graden video voor NOS jeugdjournaal. Hij loopt 

daarbij door Syrië en praat met Mohammed (13 jaar). 

https://youtu.be/anLYGtPf1HA?list=PLftCRix5cQNoq_6OMjO7jr13MknDYXwKk of een 

reportage over de verwoestingen in de stad Aleppo, https://youtu.be/ixp9UZvmf00  

Daarnaast kan deze prijswinnende documentaire bekeken worden (VR video): VR-Clouds 

over Sidra: https://with.in/watch/clouds-over-sidra/ 
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Richard Mosse. Still frame from Incoming, three screen video installation, 52 mins 10 secs, with 7.1 surround sound.  

©Richard Mosse.  Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. 
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            Incoming Installation View. Richard Mosse in collaboration with Trevor Tweeten and Ben Frost.                                                                                           

The Curve, Barbican Centre. 15 Feb – 23 Apr 2017. Photo by Tristan Fewings / Getty images          
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Richard Mosse. Still frame from Incoming, three screen video installation, 52 mins 10 secs, with 7.1 surround sound. 

©Richard Mosse.  Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. 
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Francis Alÿs in Mosul. Photo © Akam Shex Hadi. Courtesy of the Ruya Foundation. Photograph from Artsy.  

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-happened-francis-alys-front-lines-iraq 

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-happened-francis-alys-front-lines-iraq
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Francis Alÿs, untitled, Mosul (shadow to shadow), 2016, oil on linen, 7 x 5 1/2”. 
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Francis Alÿs, untitled, Mosul (dead IS), 2016, oil on linen, 5 1/2 x 7”. 
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 Francis Alÿs, untitled, Mosul (surrendering IS), 2016, oil on linen, 5 1/2 x 7”. 

 

https://www.artforum.com/search/search=%22Francis%20Al%FFs%22

