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§ 1. Inleiding
Wanneer in (kunst)educatieve literatuur over het vermogen kritisch te denken wordt
geschreven, zijn veel voorkomende omschrijvingen: een onderzoekende houding; het kunnen
onderbouwen van een mening; het openstaan voor alternatieve ideeën; en het bewijsgericht
conclusies trekken (Frankco & Unrath, 2014; Hubard, 2011; Moeller, Cutler, Fiedler &
Weier, 2013; Willingham, 2008). Het bevorderen van het kritisch denken wordt vaak gezien
als een doelstelling voor onderwijs in het algemeen (Hubard, 2011; Willingham, 2008).
Bepaalde schoolvakken lijken zich hier beter voor te lenen dan andere. Over of het
bevorderen van kritisch denken ook voor de kunstvakken is weggelegd, zijn de meningen
verdeeld (Hubard, 2011).
Wanneer er beweringen gedaan worden over de effecten van kunsteducatie op buiten
de kunst gelegen vaardigheden worden deze bewerkingen veelal voorzichtig geuit. Dit is niet
zonder reden. Het is uit onderzoek gebleken dat het stimuleren van vaardigheden zoals
kritisch denken erg moeilijk te meten is (Ellen & Stéphan, 2013; Willingham, 2008). Moeten
en kunnen kunstvakken wel buiten de kunst gelegen vaardigheden bevorderen? En zo ja, hoe
kun je dit aantonen? Er zijn maar weinig educatieve methodes die stellig durven te beweren
dit soort vaardigheden te kunnen bevorderen. De bedenkers van Visual Thinking Strategies
(VTS) doen dit wel (Housen, 2002).
VTS is een kunsteducatieve methode waarbij deelnemers een kunstwerk bekijken en
bespreken onder begeleiding van een VTS-docent. Aan de hand van drie zorgvuldig
geformuleerde open vragen ontstaat er een gesprek tussen de deelnemers waarbij wordt
samengewerkt om het desbetreffende kunstwerk te interpreteren. De drie vragen ‘Wat gebeurt
hier?’, ‘Waaraan zie je dat?’ en ‘Wat kunnen we nog meer vinden?’ stimuleren een
nauwkeurige observatie, een mondelinge onderbouwing van deze observatie en een actieve
deelname aan het gesprek (Yenawine, 1999).
Een van de grondleggers van de VTS-methode is de Amerikaanse cognitief
psycholoog Abigail Housen. Housen heeft jaren lang onderzoek gedaan naar deze methode en
heeft het VTS-programma verder ontwikkeld en verfijnd. De methode werd oorspronkelijk
ontworpen om esthetische begrip te ontwikkelen bij mensen die weinig ervaring hebben met
het kijken naar kunst (Yenawine, 1999). Inmiddels maakt het VTS-programma in Amerika op
veel scholen deel uit van het reguliere onderwijsprogramma. Ook buiten Amerika doet de
methode steeds meer zijn intrede op scholen, in musea en zelfs in de medische wereld (Franco
& Unrath, 2014).

Housen beweert dat de VTS-methode een breder palet aan vaardigheden bevordert dan
andere kunsteducatieve methodes en ze legt een claim op het bevorderen van buiten de kunst
gelegen vaardigheden waar andere methodes dit niet kunnen claimen (Housen, 2002). De
VTS-methode zou het kritisch denken van de lerende niet alleen ontwikkelen en versterken
maar de lerende zou deze vaardigheid ook in andere contexten kunnen inzetten. Dit is een
bewering die weinig andere kunsteducatieve methodes durven te maken omdat het moeilijk te
onderzoeken en te bewijzen is (Ellen & Stéphan, 2013; Willingham, 2008). Toch concludeert
Housen naar aanleiding van haar langdurige onderzoek naar deze methode dit wel (Housen,
2002). Met dit literatuuronderzoek wil ik nagaan hoe en op welke voorwaarden de VTSmethode het kritische denken van de lerende kan bevorderen.
Hoofdvraag
Hoe en op welke voorwaarden kan de VTS-methode het kritisch denken bij de lerende
bevorderen?
Deelvragen
1. Hoe wordt een ‘peer conversatie’ ingezet bij de VTS-methode en welke rol speelt die in de
methode? (paragraaf 3)
2. Welke voorwaarden zijn er voor een succesvolle uitvoering van een VTS-programma?
(paragraaf 4)
3. Op welke onderzoeksmatige onderbouwing is bij de VTS-methode het bevorderen van
kritisch denken gebaseerd? (paragraaf 5)

§ 2. Begripsbepaling
In deze paragraaf worden de drie belangrijkste begrippen voor dit literatuuronderzoek
toegelicht.
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VTS
VTS, Visual Thinking Strategies, is een in Amerika ontwikkelde moderne kunsteducatieve
methode waarbij een conversatie over een kunstwerk tussen peers (gelijken) centraal staat. Bij
de methode stelt de VTS-docent een reeks open vragen over een serie zorgvuldig gekozen
kunstwerken. De vragen brengen een discussie op gang waarbij de lerende gestimuleerd
wordt een mening te vormen over het kunstwerk en hierbij de meningen van de andere

deelnemende peers in acht neemt. De drie zorgvuldig geformuleerde vragen stimuleren
bewijsgerichte antwoorden. De eerste vraag ‘Wat gebeurt hier?’ is een vraag die de lerende
stimuleert eigen interpretaties te geven en het kunstwerk goed te onderzoeken. De tweede
vraag ‘Waaraan zie je dat?’ stimuleert de lerende bewijs te geven voor het antwoord op de
eerste vraag. De derde vraag ‘Wat kunnen we nog meer vinden?’ moedigt de lerende aan door
te zoeken. De docent heeft bij deze methode een begeleidende rol bij het gesprek tussen de
peers en brengt geen eigen kennis of mening in over het desbetreffende onderwerp of
kunstwerk (Housen, 2002; Yenawine 1999; Yenawine & Miller, 2014).
In de volgende paragrafen zal ik verder ingaan op deze methode en de inhoud en
doelen

van
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Peer conversatie
Peer conversatie is bij de VTS methode de gebruikelijke term voor een groep lerende die op
een gelijkwaardige wijze een gesprek voeren en daarbij samenwerken doormiddel van het
delen van hun eigen ervaringen, kennis en interesses. De conversatie is gelijkwaardig omdat
deelnemers allemaal met soortgelijke (voor)kennis over het desbetreffende onderwerp
deelnemen. Bij een peer conversatie is het belangrijk dat de gestelde vragen open zijn en
daarnaast zo gesteld zijn dat geen antwoord goed of fout kan zijn. Dit stimuleert de
toegankelijkheid van het gesprek en daarmee actieve deelname van alle deelnemers. De
gespreksleider mengt zich tijdens een peer conversatie niet in het gesprek en neemt uitsluitend
een begeleidende rol aan. Daarnaast zorgt de gespreksleider ervoor dat ieder antwoord
gehoord wordt en iedereen aan het woord komt. Dit is bevorderlijk voor de kwaliteit van de
peer conversatie (Yenawine 1999; Yenawine & Miller, 2014).
In paragraaf drie zal ik ingaan op de rol en het doel van een peer conversatie bij de
VTS-methode.
Kritisch denken
Voor het begrip kritisch denken zijn vele met elkaar in lijn liggende definities. Bij al deze
definities komen kenmerken naar voren als: een onderzoekende en analyserende houding; een
onderbouwde redenering; het openstaan voor argumenten die eigen ideeën tegenspreken; het
vinden van oplossingen; en het bewijsgericht trekken van conclusies (Frankco & Unrath,
2014; Hubard, 2011; Moeller et al., 2013; Willingham, 2008).
Paul en Elder (2001) geven in hun boek over kritisch denken een omschrijving van de
kenmerken van een ontwikkeld kritisch denker. Een kritisch denker kenmerkt zich volgens

hun door de volgende eigenschappen: stelt essentiële vragen of kaart problemen aan en
formuleert deze nauwkeurig; verzamelt, beoordeelt en interpreteert relevante informatie en
komt zo tot een weloverwogen conclusie of oplossing; is ruimdenkend over afwijkende visies
van anderen en erkent en evalueert hun ideeën; en communiceert effectief met anderen voor
het vinden van oplossingen voor complexe problemen. Deze omschrijving is voor dit
literatuuronderzoek bruikbaar omdat het inzicht geeft in de voorwaarden waaraan een kritisch
denker zou moeten voldoen.
In paragraaf vijf zal ik verder ingaan op hoe het ontwikkelen van kritisch denken door
middel van de VTS-methode is onderbouwd en onderzocht.

§ 3. Deelvraag 1
Hoe wordt een peer conversatie ingezet bij de VTS-methode en welke rol speelt die in de
methode?
Een peer conversatie ontstaat wanneer deelnemers aan een gesprek soortgelijke en
gelijkwaardige (voor)kennis over het betreffende onderwerp inbrengen. Bij een VTSprogramma bestaan de lessen uitsluitend uit dit soort peer conversaties tussen de deelnemers.
Deze conversaties gaan over kunstwerken en ontstaan aan de hand van de drie eerder
genoemde open vragen. De drie vragen worden door de docent tijdens het gehele VTSprogramma bij ieder kunstwerk herhaald en stimuleren een actieve deelname van alle peers
aan het gesprek (Yenawine, 1999).
Voor het succes van de peer conversatie is de rol die de docent aanneemt van groot
belang. De docent stelt zich ondersteunend en begeleidend op en geeft geen mening of
informatie over het betreffende kunstwerk. Het is voor de peer conversatie namelijk
belangrijk dat de docent de deelnemers niet stuurt naar bepaalde antwoorden. Juist de ideeën
van de deelnemers zijn leidend voor het gesprek en maken de peer conversatie mogelijk
(Yenawine & Miller, 2014).
Naast de drie open vragen zijn ook de kunstwerken zorgvuldig gekozen bij de VTSmethode. Voor de kwaliteit van de peer conversatie is het namelijk van belang dat de
kunstwerken openstaan voor verschillende interpretaties en meningen. Kunstwerken die zich
goed lenen voor een peer conversatie zijn dubbelzinnig in betekenis, gelaagd en hebben vaak
symbolische elementen. De kunstwerken stimuleren daarmee een grondige bestudering, een
kritische houding en ook diverse reacties, wat een discussie tussen de peers mogelijk maakt

(Yenawine & Miller, 2014). Daarnaast stelt Housen (2002) dat een kunstwerk bij de VTSmethode zo gekozen is dat het voor een deelnemer niet nodig is bepaalde (voor)kennis te
hebben over het werk. Hierdoor is het voor iedere deelnemer mogelijk te participeren aan de
peer conversatie, ongeacht zijn of haar kennis over de betreffende kunstenaar en het
kunstwerk.
Het doel van een peer conversatie bij de VTS-methode uit zich onder meer in het leren
voeren van discussies. Bij een VTS-programma worden de deelnemers tijdens een peer
discussie gestimuleerd hun observaties en ideeën te delen en te beargumenteren en hierbij de
observaties en ideeën van de peers in acht te nemen. Omdat door de zorgvuldig
geformuleerde open vragen geen enkel antwoord goed of fout kan zijn, is de peer conversatie
voor deelnemers aan een VTS-programma een veilige en laagdrempelige manier om zich te
leren uiten en te trainen in het voeren van een discussie (Hailey, 2014). Yenawine en Miller
(2014), beiden werkzaam in het kunstonderwijs, doen daarbij de volgende aanbeveling wat
betreft de inzet van peer conversaties in het onderwijs:
We recommend that anyone interested in getting students to the point where they have
the combination of skills required by group, peer assisted learning and problem
solving - willingness to articulate and share observations and ideas and ability to
present evidence as well as to listen, discuss, and debate productively, for example build such open-ended discussions into sequence of early classes. (p. 6)
Hiermee benadrukken Yenawine en Miller het belang van peer discussies bij de ontwikkeling
van belangrijke vaardigheden. Volgens Yenawine en Miller wordt het belang van het inzetten
van kunstonderwijs voor het bevorderen van het kritisch denken en communiceren bij de
lerende onderschat. Maar de VTS-methode, en in het bijzonder de peer conversatie bij een
VTS-programma, bewijst volgens hen dat juist kunst de lerende hierbij kan helpen (Yenawine
& Miller, 2014).
Niet alleen bij de VTS-methode wordt het belang van peer conversaties bij
kunsteducatie erkend. Zo beargumenteert Terry Barrett (2008) in zijn artikel over interactieve
rondleidingen in kunstmusea dat deelnemers aan een peer conversatie over een kunstwerk het
werk van veel meer kanten zullen bekijken en zich daarbij aan de ene kant kritischer zullen
opstellen en aan de andere kant ook open zullen staan voor andere meningen binnen de groep.
Deze wisselwerking en discussie binnen een groep zal het aantal interpretaties van een
kunstwerk vergroten en daarbij bevorderlijk zijn voor het opdoen van kennis (Barrett, 2008).

Ook Mary Jane Zander (2015) erkent aan de hand van een aantal onderzoeken naar
peer conversaties bij kunsteducatie dat het voor de lerende van belang is te praten over kunst
en daarbij in het bijzonder te praten over kunst met peers. Ze geeft hierbij het commentaar dat
groepsgesprekken over kunst vaak gedomineerd worden door de docent. Dit terwijl volgens
Zender docenten veel meer resultaat kunnen behalen wanneer zij voor de lerende een veilige
gespreksomgeving creëren waarin ze zich vrij voelen ideeën te delen met hun peers. Juist het
besluit van een docent zich niet te mengen in een gesprek kan de lerende helpen bij het voor
zichzelf te leren denken en spreken. Daarnaast geeft Zender aan dat interacties en discussies
tussen peers de lerende aanmoedigt om zijn communicatieve vaardigheden te versterken, om
meer lering uit zijn eigen ervaringen te trekken en het maakt de lerende verantwoordelijk
voor zijn eigen denkproces (Zander, 2015).

§ 3.1. Samenvatting & conclusie
In deze paragraaf is beschreven hoe de VTS-methode de peer conversatie inzet bij de lessen
en welke rol dit gesprek speelt binnen de methode. De peer conversatie blijkt een essentieel
en leidend onderdeel van de VTS-methode. De methode bestaat namelijk uitsluitend uit dit
soort conversaties. Het succes van een VTS-les valt of staat dus bij de kwaliteit van het
gesprek. De kwaliteit van dit gesprek blijkt van meerdere factoren afhankelijk. Een
belangrijke factor is de formulering van de vragen. Van deze drie open vragen mag niet
worden afgeweken en ze moeten in een bepaalde mate herhaald worden door de docent om
het gewenste resultaat te bereiken. De tweede belangrijke factor voor het succes van het
gesprek is de docent. De docent heeft bij de peer conversatie een ondersteunende en
begeleidende rol. Juist de ideeën van de deelnemers zijn leidend voor het gesprek. De derde
belangrijke factor voor het succes van de peer conversatie is het gekozen kunstwerk. Een
kunstwerk dat zich goed leent voor een peer conversatie staat open voor verschillende
interpretaties en meningen, wat bevorderlijk is voor het voeren van een discussie.
Het nut en doel van de peer conversatie uit zich onder meer in het leren voeren van
discussies. De ontwikkeling van deze vaardigheid heeft invloed op de communicatieve en
denkvaardigheden van de lerende. Niet alleen door de bedenkers van de VTS-methode
worden deze bevindingen ondersteund. Ook andere onderzoeken naar het belang van peer
conversaties over kunst bevestigen deze uitkomsten (Barret, 2008; Zander, 2015).

§ 4. Deelvraag 2
Welke voorwaarden er zijn voor een succesvolle uitvoering van een VTS-programma?
Het doel en daarmee het succes van een VTS-programma uit zich voor een belangrijk deel in
het leren observeren, analyseren en interpreteren van een kunstwerk. Het succesvol voeren
van een discussie is hierbij een beoogd resultaat. Tijdens een peer conversatie worden de
deelnemers gestimuleerd hun observaties en ideeën te delen en te onderbouwen en hierbij de
observaties en ideeën van hun peers in acht te nemen. Om dit doel te bereiken en tot een
succesvolle uitvoering van een VTS-programma te komen, spelen naast de peer conversatie
de volgende factoren een belangrijke rol: het gekozen kunstwerk; de methode van de docent;
en de frequentie van de lessen. Waarom deze factoren een voorwaarde zijn voor een
succesvolle uitvoering van een VTS-programma zal ik in deze paragraaf bespreken.
De peer conversatie
Het nut en de rol van de peer conversatie bij een VTS-programma is in de vorige paragraaf al
uitgebreid aan de orde gekomen en zal ik in deze paragraaf slechts kort toelichten. Een
essentieel en leidend onderdeel van de VTS-methode is dat er peer conversaties worden
gevoerd over een kunstwerk. De beste peer conversaties ontstaan wanneer alle deelnemers
gelijkwaardige maar ook verschillende kennis en ervaringen meebrengen in het gesprek. De
gelijkwaardige kennis zorgt er voor dat iedere deelnemer zich in staat voelt deel te nemen aan
het gesprek. De verschillende kennis draagt bij aan een gelaagder gesprek, wat meerdere
interpretaties teweegbrengt. Hoe meer interpretaties meegenomen worden in de discussie, hoe
rijker het gesprek zal zijn, wat belangrijk is voor een succesvolle uitvoering van een VTSprogramma (Yenawine, 1999).
Ook Mary Jane Zander erkent naar aanleiding van meerdere onderzoeken het belang
van peer conversaties bij kunsteducatie. Daarbij geeft ze aan dat interacties en discussies
tussen peers, zonder bemoeienis van de docent, de lerende ondermeer helpt bij het versterken
van communicatieve vaardigheden (Zander, 2015).
Het kunstwerk
Het slagen van een peer conversatie en daarmee het succesvol uitvoeren van een VTSprogramma is ook afhankelijk van het te bespreken kunstwerk. Bedenkers van de VTSmethode zien juist kunstwerken als een ideaal middel voor een VTS-programma, dankzij de
verhalende, dubbelzinnige, gelaagde, interpreterende, abstracte en symbolische kenmerken

van een kunstwerk. Goed gekozen kunstwerken voor een VTS-les hebben een aantal van deze
kenmerken waardoor verschillende, door VTS-grondleggers beoogde, vaardigheden kunnen
worden gestimuleerd, zoals communicatieve vaardigheden als het leren beargumenteren en
het leren discussiëren, en het vermogen kritisch te denken (Yenawine & Miller, 2014).
Niet alleen de grondleggers van de VTS-methode zien kunstwerken als een goed
middel om dit soort vaardigheden aan te leren. Mary Jane Zander (2015) ziet naar aanleiding
van meerdere onderzoeken naar kunsteducatie het belang in voor de lerende te praten over
kunst en daarbij betekenisvolle inzichten te krijgen die gebaseerd zijn op eigen ervaringen.
Barret (2000) ziet ook in dat juist kunst zich goed leent voor een gelaagd gesprek omdat kunst
vraagt om meerdere interpretaties. En het doel van deze interpretaties is niet tot een enkel juist
antwoord te komen maar juist meerdere inzichten naast elkaar te laten ontstaan.
Kunstwerken die zich goed lenen voor een gesprek tussen peers, en zich dus goed
lenen voor een VTS-programma, zijn dubbelzinnig in betekenis, gelaagd en bevatten vaak
ook symbolische elementen. Omdat dit soort kunstwerken moeilijker te doorgronden is,
worden de deelnemers gestimuleerd het werk grondig te bestuderen (Yenawine & Miller,
2014). Daarnaast worden tijdens de VTS-lessen de getoonde kunstwerken geleidelijk
complexer. Om de deelnemers uit te blijven dagen moeten de kunstwerken van bekende en
toegankelijke onderwerpen, zoals

Figuur 1 (Bettman, 2015), naar meer onbekende en

abstracte onderwerpen gaan. Ook zullen moeilijkere kunstwerken juist meer informatie
bevatten, zoals Figuur 2 (Bettman, 2015), of juist aanzienlijk minder informatie, waardoor
interpreteren lastiger wordt. Dergelijke kunstwerken staan open voor diverse interpretaties en
dit is bevorderlijk voor een discussie tussen de deelnemers aan een VTS-les (Yenawine,
1999).

Figuur 1. Overgenomen van Set in the Street (2015), van J. Bettman, Copyright 2015 door J.
Bettman. Verkregen van http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/artist-justinbettman-poses-at-the-setinthestreet-news-photo/469812926

Figuur 2. Overgenomen van Set in the Street (2015), van J. Bettman, Copyright 2015 door J.
Bettman. Verkregen van http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/artist-justinbettman-poses-at-the-setinthestreet-news-photo/469812926
Dabney Haily (2014), curator en VTS-docent, stelt dat de geschiktheid van een te
bespreken kunstwerk afhankelijk is van in hoeverre het werk aansluit op de behandelde stof
tijdens de reguliere lessen. Door kennis over het onderwerp zullen deelnemers aan een VTSles volgens haar meer gestimuleerd voelen deel te nemen aan een gesprek. Dit idee gaat in
tegen de veronderstelling van Housen (2002) dat voor het slagen van een VTS-les de
deelnemers geen voorkennis hoeven te hebben over het desbetreffende onderwerp. Haily geeft
aan tijdens haar eigen VTS-lessen een relatie te leggen tussen de reguliere behandelde lesstof
en het te bespreken kunstwerk. Wanneer deelnemers zich onbekwaam voelen over een
bepaald onderwerp zullen zij immers minder snel het risico nemen ideeën te delen en dus
sneller geneigd zijn niet deel te nemen aan het gesprek. Andersom, wanneer het te bespreken
onderwerp te simpel is, zullen de deelnemers het niet de moeite vinden hun ideeën uit te
spreken. Daarnaast geeft Haily aan dat het van belang is dat het onderwerp de deelnemers
interesseert. Wanneer dit het geval is zullen deelnemers eerder geneigd zijn hun ideeën over
een kunstwerk te delen. Dit is bevorderlijk voor een succesvolle uitvoering van een VTS-les.
(Haily, 2014).

De docent
De VTS-docent speelt naast het gekozen kunstwerk ook een essentiële rol bij het succes van
een peer conversatie en daarmee een succesvolle uitvoering van een VTS-programma. Zoals
in paragraaf drie besproken heeft de docent tijdens een VTS-les een ondersteunende en
begeleidende rol. De docent brengt, nadat de deelnemers het desbetreffende kunstwerk eerst
grondig hebben bestudeerd, een discussie op gang door middel van de drie zorgvuldig
geformuleerde vragen. Dit doet de docent bij ieder kunstwerk opnieuw. De drie vragen
stimuleren goed te kijken, observaties nauwkeurig te formuleren en interpretaties te
beargumenteren. De docent blijft continu al de observaties en interpretaties van de deelnemers
benoemen, ook wanneer ze al eerder benoemd zijn. Hiermee benadrukt de docent dat alle
toevoegingen aan het gesprek even waardevol zijn en hoe luisteren en reageren op de andere
deelnemers het gesprek kan versterken. Hoe meer de deelnemers hun bevindingen delen, hoe
gelaagder het gesprek wordt en hoe dieper het kunstwerk doorgrond kan worden (Yenawine,
1999).
Een goede VTS-les vereist volgens Yenawine een uitgebreide observatie van een
kunstwerk door middel van het vaak herhalen van de laatste vraag: ‘Wat kunnen we nog meer
vinden?’ Door het blijven doorvragen en door lang bij een kunstwerk stil te blijven staan
zullen er steeds meer interpretaties gemaakt worden. Daarbij vraagt de docent de deelnemers
hun bevindingen te voorzien van visueel bewijs om zo hun interpretaties te onderbouwen. Het
delen van de observaties en het onderbouwen van de interpretaties maakt het voor de andere
deelnemers duidelijk waar deze bevindingen vandaan komen. Zo kan met iedere stap het
kunstwerk verder worden doorgrond. De kwaliteit van een VTS-les is dus ook afhankelijk van
het herhalen van de vragen en het zorgdragen voor uitgebreide observaties door lang bij
hetzelfde kunstwerk stil te blijven staan. Dit is de verantwoordelijkheid van de VTS-docent
(Yenawine, 1999).
Ook Zander (2015) ziet voor de docent een ondersteunende en begeleidende rol
weggelegd. Dit kan volgens haar de lerende helpen voor zichzelf te denken en te spreken.
Zander geeft hierbij aan dat het van essentieel belang kan zijn dat de docent juist niet spreekt.
Volgens haar is het vaak niet wat de docent zegt dat bevorderlijk is voor de ideeën van de
lerende, maar hoe de docent verschillende mogelijkheden creëert voor het voeren van een
gesprek waarbij de lerende zich veilig voelt ideeën te delen. Hiervoor moet de docent weten
wanneer af te zien van het onderbreken van een gesprek, door bijvoorbeeld juist geen vraag te
stellen. (Zander, 2015).

Barret (2000) geeft in zijn artikel over het interpreteren van kunst aan dat informatieve
toevoegingen van de docent bevorderlijk kunnen zijn voor de interpretaties van de lerende. Zo
stelt hij dat door het delen van informatie door de docent over het desbetreffende kunstwerk
de interpretaties van de lerende kunnen uitbreiden. Dus of een docent uitsluitend een
ondersteunende en begeleidende rol moet aannemen ter behoeve van de kwaliteit van het
gesprek wordt hier in twijfel getrokken. Volgens Barret bestaat de kans dat wanneer de
deelnemers door de docent van enige informatie over het kunstwerk worden voorzien, het
peer gesprek nog meer diepgang en gelaagdheid kan krijgen. Aan de andere kant stelt Barret
dat goede interpretaties van kunstwerken niet hoeven aan te sluiten op de intenties van de
kunstenaar. Dus dan zou feitelijke informatie over het kunstwerk er ook niet toe moeten doen.
Daarnaast stelt Barret dat een peer groep zichzelf kan corrigeren in het interpreteren van een
kunstwerk, waardoor ingrijpen of kennis van de docent niet nodig lijkt.
De frequentie
Tot slot is voor een succesvolle uitvoering van een VTS-progamma niet alleen de herhaling
van de vragen van belang maar ook de herhaling van de lessen zelf. Om te slagen in de
uitvoering van een VTS-programma moeten volgens Housen (2002) deelnemers herhaaldelijk
VTS-lessen hebben gevolgd. Op de vraag hoeveel lessen dit exact zijn en met welke
frequentie deze lessen gegeven moeten worden, is geen eenduidig antwoord te geven. Wel
geeft Housen aan dat het voor een lerende bevorderlijk is al vanaf jonge leeftijd in aanraking
te komen met VTS. Het liefst al vanaf het basisonderwijs en dan op regelmatige basis. Ook
Haily (2014) geeft aan dat het meeste resultaat wordt bereikt wanneer de lessen al vanaf de
basisschool worden ingevoerd. Tegen de tijd dat de lerende dan naar de middelbare school
gaat is hij of zij getraind in het interpreteren van een kunstwerk en het met woorden kunnen
onderbouwen van deze interpretatie (Haily, 2014).
Yenewine en Miller (2014) gaan een stap verder en geven aan dat de VTS-methode erin
slaagt het esthetisch vermogen, het communicatieve vermogen en het kritisch denkvermogen
van de lerende te bevorderen met slechts tien lessen per jaar, beginnend vanaf het
basisonderwijs. Een resultaat dat deze bewering ondersteunt, is terug te vinden in het artikel
van Moeller, Cutler, Fiedler en Weier (2013). Zij reflecteren op het resultaat van het drie jaar
lang invoeren van de VTS-methode op een middelbare school door middel van negen
opeenvolgende maandelijkse lessen en een jaarlijks museumbezoek als afsluiting. De
docenten van deze middelbare school constateerden door de invoer van VTS in hun
curriculum een groei in creatieve vaardigheden, communicatieve vaardigheden en kritisch

denken bij de lerende. Daarnaast constateerden de docenten een transfer van deze
vaardigheden naar andere vakken en zelfs naar het buitenschoolse leven van de lerende
(Moeller et al., 2013). Bij dit onderzoek naar de invoering van de VTS-methode wordt niet
duidelijk of de resultaten ook behaald kunnen worden met minder lessen. Wat zijn
bijvoorbeeld de resultaten na twee jaar VTS-lessen op regelmatige basis?

§ 4.1. Samenvatting & conclusie
In deze paragraaf is beschreven welke voorwaarden er zijn voor een succesvolle uitvoering
van een VTS-programma. Er blijken, of ieder geval lijken, meerdere factoren mee te spelen
bij een succesvolle uitvoering van zo’n programma. Naast de peer conversatie zijn de
volgende factoren van invloed: het gekozen kunstwerk; de inzet van de docent; en de
frequentie van de lessen.
Kunstwerken die zich goed lenen voor een VTS-programma zijn niet eenvoudig te
doorgronden en staan open voor diverse interpretaties. Hoe meer interpretaties, hoe rijker de
peer discussie zal zijn en hoe groter de leeropbrengst is voor de deelnemers. Om de leercurve
te behouden, worden de te bespreken kunstwerken geleidelijk complexer. Haily (2014) wijst
erop dat het in het belang van de peer conversatie is dat de deelnemers kennis hebben over het
onderwerp en dat het onderwerp hen interesseert.
Bij VTS-methode lijkt de rol van de docent in eerste instantie vrij passief doordat de
docent uitsluitend een ondersteunende en begeleidende rol aanneemt bij de gesprekken tussen
de peers. De docent blijkt echter een belangrijke taak te hebben bij een succesvolle uitvoering
van een VTS-gesprek. Voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het gesprek is het namelijk
van belang dat de docent alle observaties en interpretaties van de deelnemers actief blijft
benoemen. Dit werkt bevorderlijk voor de gelaagdheid van het gesprek en zorgt uiteindelijk
voor een diepere doorgronding van het kunstwerk. Barret (2000) is van mening dat enige
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achtergrondinformatie over een kunstwerk, bevorderlijk kan zijn voor de diepgang van een
peer conversatie. Het is dus de vraag of de VTS-methode niet te ver doorslaat met de strikte
rol van de docent.
De frequentie van de lessen blijkt ook belangrijk voor een succesvolle uitvoering van
een VTS-programma. Naarmate deelnemers gewend raken aan de routine van een VTS-les, en
dus regelmatig VTS-lessen krijgen, zullen zij steeds bekwamer worden in het voeren van een
gesprek over een kunstwerk en daarbij ook andere belangrijke vaardigheden ontwikkelen.

Wanneer een lerende al vanaf de basisschool frequent met VTS in aanraking komt en dit op
de middelbare school voortgezet wordt, zal dit van invloed zijn op het succes van de
uitvoering en het resultaat van een VTS-programma. Het is echter de vraag hoe realistisch het
is dat een lerende op herhalende basis jaarlijks VTS-lessen krijgt en dat deze lessen ook
voorgezet worden gedurende zijn of haar gehele schoolcarrière.

§ 5. Deelvraag 3
Op welke onderzoekmatige onderbouwing is bij de VTS-methode het bevorderen van kritisch
denken gebaseerd?
Sinds 1991 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten van de VTS-methode op
scholen in en buiten Amerika (Franco & Unrath, 2014). Een van deze onderzoeken startte
Abigail Housen in 1993 in Byron, Minnesota (Housen, 2002). In deze paragraaf zal haar
onderzoek besproken worden omdat Housen met de resultaten van dit onderzoek specifiek
wilde bewijzen dat het VTS-programma, naast het vergroten van het esthetische vermogen,
ook van invloed is op het kritisch denken van de lerende. Housen beschrijft in dit onderzoek
kritisch denken als volgt:
Directed towards carefully chosen art images, the questions create a kind of ‘critical
thinking studio’ in which learners observe carefully, evaluate, synthesize, justify and
speculate – habits of mind which have a long history in education and which we find
central to aesthetic growth and critical thinking. (p.101)
Housen geeft in deze beschrijving kenmerken van kritisch denken die door middel van de
VTS-methode worden ontwikkeld. Met haar onderzoek heeft Housen niet alleen de
ontwikkeling van dit kritisch denken willen bewijzen maar ook de transfer van het kritisch
denken naar andere contexten onderzocht.
Het onderzoek werd in vijf jaar tijd op twee soortgelijke scholen in Byron uitgevoerd,
de ene school als experimentgroep en de andere school als controlegroep. Beide scholen
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sociaaleconomische status, afkomst en woonplaats. Bij de school waar het VTS-programma
werd ingevoerd, kregen alle klassen VTS-lessen. Vanaf 1993 tot 1998, beginnend bij de
tweede en de vierde klassen (met respectievelijk de leeftijd zeven en negen jaar), werd iedere

herfst en lente data verzameld van dezelfde 52 willekeurig geselecteerde leerlingen van de
experimentgroep en 47 willekeurig geselecteerde leerlingen van de controlegroep. Daarnaast
werden er data verzameld van docenten van de experimentgroep en van de kunstdocent van
de controlegroep.
De twee belangrijkste onderzoekmethodes waren de Aesthetic Development Interview
(ADI), die Housen zelf heeft ontwikkeld als onderdeel van een eerder onderzoek in 1983, en
de Material Object Interview (MOI), die Housen speciaal voor dit onderzoek heeft
ontwikkeld. Bij de ADI praten deelnemers over een kunstwerk en bij de MOI praten
deelnemers over een niet-kunstobject. Beide interviews bestaan uit monologen, niet
aangestuurd of belemmerd door de interviewer, waardoor de deelnemer op geheel eigen wijze
kan reageren op het kunstwerk of niet-kunstobject. Op deze manier kon Housen het
denkproces van de deelnemer (zoals observaties, interpretaties, vermoedens en verklaringen)
waarnemen. Andere gebruikte onderzoeksmethodes waren onder meer observatielogboeken
van de docenten, video-opnames van de VTS-lessen, openvragenlijsten en schrijfopdrachten.
De resultaten van het vijfjarig onderzoek bevestigde de hypotheses dat het VTSprogramma het esthetisch vermogen en het kritisch denken van de lerende bevorderd.
Daarnaast bevestigde het onderzoek dat het kritisch denken door de lerende ook in andere
contexten kan worden ingezet . Housen geeft in dit onderzoek zelfs aan dat transfer een
voorwaarde voor kritisch denken is. Wanneer transfer als een essentieel onderdeel wordt
gezien van kritisch denken dan is de hypothese dat de VTS-methode kritisch denken
bevordert alleen bewezen als er ook transfereffecten zijn gemeten. Deze effecten blijken
moeilijk te onderzoeken. Dit beaamt ook Housen . Desondanks beweert ze door haar
onderzoeksmethodes de ontwikkeling en transfer van kritisch denken te hebben gemeten.
Bij het onderzoeken van de transfereffecten heeft Housen onderscheid gemaakt tussen
twee soorten transfers: transfer van context en transfer van content. Bij transfer van context is
er onderzocht of de lerende het kritisch denken ook in andere sociale contexten (zoals buiten
de klas, zonder docent of zonder peers) kan toepassen. Bij transfer van content is onderzocht
of de lerende het kritisch denken ook kan toepassen op niet-kunstgerelateerde onderwerpen.
De resultaten van het onderzoek lieten zien dat beide soorten van transfer aanzienlijk meer
plaatsvond bij de experimentgroep dan bij de controlegroep.
Housen ziet het aanleren van kritisch denken als een vaardigheid die een lerende ook
in andere situaties kan inzetten. Docent cognitieve psychologie Daniel T. Willingham (2008)
is het hier niet mee eens. Volgens hem is kritisch denken niet een vaardigheid die een lerende
in elke situatie kan toepassen. Zo stelt Willinghem in zijn artikel over het ontwikkelen van

kritisch denken dat ook wanneer je een lerende bijvoorbeeld aanleert kwesties vanuit
meerdere perspectieven te bekijken, dit alleen kan slagen wanneer de lerende kennis over de
betreffende kwestie heeft. Het gaat bij kritisch denken volgens Willingham dus niet alleen om
het aanleren van een vaardigheid maar om het hebben van bepaalde kennis. Bij het creëren
van nieuwe kennis blijkt voorkennis een belangrijk gegeven. Dit idee gaat in tegen de
gedachte van Housen dat het bij een VTS-les niet van belang is bepaalde (voor)kennis te
hebben over het betreffende onderwerp om te kunnen deelnemen aan de les. Willingham
beaamt dat het mogelijk is zonder training in bepaalde soorten van kritisch denken te kunnen
participeren. Maar ook wanneer de lerende uitgebreid getraind is in kritisch denken, kan deze
nog steeds in situaties falen kritisch te denken vanwege gebrek aan kennis over het
betreffende onderwerp (Willingham, 2008).
Housen zou op basis van haar onderzoeksresultaten kunnen aanbevelen een VTSprogramma bij iedere school toe te voegen aan het curriculum, aangezien het ontwikkelen van
het kritisch denken als leerdoel wordt gezien voor educatie in het algemeen (Hubard, 2011;
Willingham, 2008). Iemand die de rol van kunsteducatie bij het ontwikkelen van deze
vaardigheid in twijfel trekt, is Olga Hubard (2011). Zij is van mening dat het geen
legitimering is kunstlessen, waarbij gekeken en gepraat wordt over kunst, toe te voegen aan
het curriculum omdat het bij de lerende kritisch denken zou bevorderen. Dit kunnen andere
vakken volgens haar beter bewerkstellingen. Volgens Hubard zijn het niet de kunstlessen
zoals VTS die verantwoordelijk gehouden moeten worden voor het ontwikkelen van het
kritisch denken bij de lerende, maar is dit vooral te danken aan vakken zoals scheikunde,
wiskunde, taal en filosofie. In het onderzoek van Housen wordt de invloed van andere vakken
op de ontwikkeling van het kritisch denken niet meegenomen. In hoeverre deze vakken dus
ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de ontwikkeling van het kritisch denken
bij de lerende, wordt met het onderzoek van Housen niet duidelijk.

§ 5.1. Samenvatting & conclusie
In deze paragraaf is een onderzoeksmatige onderbouwing gegeven voor het bevorderen van
het kritisch denken doormiddel van de VTS-methode. Het aangehaalde onderzoek van
Housen (2002) zou de hypotheses bevestigen dat het VTS-programma, naast het esthetisch
vermogen, het kritisch denken van de lerende bevordert. Daarnaast bevestigde dit onderzoek
dat het kritisch denken door de lerende ook in andere situaties kan worden ingezet. Deze
transfereffecten zijn, naast het vermogen kritisch te denken, moeilijk te meten. Housen heeft
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onderzoeksmethodes. Omdat het haar eigen, speciaal voor VTS, ontwikkelde methodes zijn,
en er geen andere onderzoeksmethodes lijken te zijn die deze vaardigheden kunnen meten,
kan je vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van de bevindingen van Housen.
Ook ziet niet iedere onderzoeker kritisch denken als een vaardigheid die eenmaal
aangeleerd altijd in iedere situatie toegepast kan worden. En als kritisch denken geen
vaardigheid is in hoeverre kan je het bevorderen hiervan dan nog meten?
Tot slot ziet niet iedereen voor kunsteducatie de rol weggelegd het kritisch vermogen
van de lerende te bevorderen. Volgens Hubard (2011) zijn er andere schoolvakken die hierin
beter slagen. De legitimering dat het succes van de VTS-methode dus mede komt door het
kunnen bevorderen van deze vaardigheid, wordt hiermee in twijfel getrokken.

§ 6. Eindconclusie & aanbevelingen
Housen (2002) beweert aan de hand van jaren lang onderzoek naar de VTS-methode te
hebben bewezen dat deze methode een breder palet aan vaardigheden bevordert dan andere
kunsteducatieve methodes. Zo zou de VTS-methode het kritisch denken van de lerende niet
alleen versterken maar de lerende zou deze vaardigheid ook in andere contexten kunnen
inzetten. Met dit literatuuronderzoek ben ik nagegaan hoe en op welke voorwaarden de VTSmethode kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kritisch denken van de lerende.
VTS bewijst dat juist kunst in combinatie met peer conversaties vaardigheden bij de
lerende kan ontwikkelen die als belangrijk worden ervaren voor educatie in het algemeen. De
gekozen kunstwerken en de daarbij drie gestelde open vragen stimuleren een grondige
bestudering, kritisch houding en diverse interpretaties, wat een discussie teweegbrengt tussen
de peers. Hierbij zou het niet nodig zijn bepaalde (voor)kennis over het onderwerp te hebben
waardoor VTS een laagdrempelige methode lijkt om ondermeer discussies te leren voeren. De
docent mag bij de peer discussie niet sturen naar bepaalde antwoorden waardoor de lerende
verantwoordelijk wordt gemaakt voor het eigen denkproces.
Bij het succesvol uitvoeren van een VTS-programma spelen meerdere factoren een rol.
Naast de peer conversatie en het gekozen kunstwerk blijkt de rol van de docent en de
frequentie van de lessen ook van grote invloed op het succes. Zo is de kwaliteit van de VTSles afhankelijk van de mate waarin de docent de vragen herhaalt en de tijd die de docent
neemt om een kunstwerk te bespreken. De door VTS strikt bedachte ondersteunende en
begeleidende rol van de docent, waarbij de docent vooral mogelijkheden moet creëren en niet

moet informeren, wordt niet altijd beaamd. Zo worden informatieve toevoegingen van de
docent aan het gesprek van waarde gezien voor het dieper doorgronden van het kunstwerk.
Ook zou het van belang zijn voor de discussie dat het onderwerp de deelnemers interesseert
en dus aansluit op hun belevingswereld. Daarnaast moeten voor het beste resultaat VTSlessen al vanaf het basisonderwijs op regelmatige basis worden ingevoerd. Tien lessen per
jaar zou voldoende zijn. Maar hoe realistisch is het voor de lerende tien lessen per jaar een
gehele schoolcarrière lang te krijgen?
De resultaten uit Housens onderzoek bevestigen de hypotheses dat VTS kritisch
denken en transfer van dit kritisch denken naar andere contexten mogelijk maakt. Dit
onderzoek is gedaan aan de hand van door Housen zelf ontwikkelende onderzoeksmethodes.
Vooral transfereffecten blijken moeilijk te onderzoeken, maar worden door Housen wel als
(onlosmakelijk) onderdeel gezien van kritisch denken. Niet iedereen zien kritisch denken als
een vaardigheid die eenmaal aangeleerd altijd door de lerende in iedere context ingezet kan
worden. Daarnaast zijn andere schoolvakken ook of misschien zelfs beter in staat kritisch
denken aan te leren. De legitimering voor het succes van de VTS-methode omdat het deze
vaardigheid zou ontwikkelen is dus niet sterk.
Concluderend kun je aan de hand van Housens onderzoeksresultaten en bevindingen
van andere VTS-docenten stellen dat de VTS-methode het kritisch denken van de lerende kan
bevorderen onder een aantal strikte voorwaarden. Zonder de juiste uitvoering van het peer
gesprek, de juiste inzet van de docent, de juist geformuleerde vragen, de juist gekozen
kunstwerken en de frequentie van de lessen, kan het zijn dat de methode er niet in slaagt het
kritisch denken van de lerende te bevorderen. Bij bijvoorbeeld het niet goed uitvoeren van de
peer conversatie is er het risico dat de methode slechts een leuk gesprek over een kunstwerk
blijft.
Het is de vraag in hoeverre al deze voorwaarden ook daadwerkelijk essentiële
voorwaarden zijn voor het slagen van de methode. Zijn onder verschillende of soortgelijke
voorwaarden niet dezelfde resultaten haalbaar? Er zijn voorwaarden die echt in de methode
zitten en geen toevalsfactoren zijn, zoals de drie zorgvuldig geformuleerde vragen. Maar zou
je bijvoorbeeld met drie andere zorgvuldig geformuleerde vragen ook dezelfde resultaten
kunnen halen uit een peer gesprek over een kunstwerk? En worden de discussies tussen de
peers en daarmee het communicatieve vermogen en het kritisch denken van de lerende niet
nog meer bevorderd met informatieve toevoegingen van de VTS-docent? In Housens
onderzoek zijn dit soort voorwaarden en mogelijke alternatieve voorwaarden niet afzonderlijk

onderzocht. Zij heeft alleen bekeken wat het verschil is in resultaat tussen leeerlingen die wel
of niet VTS-lessen hebben gehad.
Daarnaast zouden Housens onderzoeksconclusies sterker zijn wanneer ook vanuit
andere langdurige en kwalitatieve onderzoeken onderbouwd wordt dat het praten over kunst
tussen peers het kritisch denken van de lerende kan versterken.
.
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