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WAT KAN ER BETER AAN DE 
EUROPESE ALGEMENE VERORDENING 

GEGEVENSBESCHERMING (AVG)?

De AVG eist van instituten dat die toe-
stemming vragen voor het verwerken van 
gebruikersgegevens, waarmee gebruikers 
geïdentificeerd en gelocaliseerd kunnen 
worden. Hierdoor moeten wij, internetge-
bruikers, ondoorzichtige juridische teksten 
doorworstelen totdat we onderaan iets 
kunnen weigeren waarvan - eenmaal daar 
aangekomen - allang niet meer duidelijk 
is wat we daarmee opschieten (soms heeft 
men de brutaliteit om ons verder te sturen 
naar de privacyvoorwaarden van onze eigen 
browsers). En dan veranderen die ingewik-
kelde teksten weer en mogen we opnieuw 
beginnen. Hoe is dat 'toestemming vragen'?

Internetplatforms ontnemen ons echter 
ook gebruiksgegevens. Die gaan niet over 
ons, maar worden door ons achtergelaten 
zonder dat we dit weten. Big data analyse 
verwerkt deze volstrekt arbitraire sporen van 
klik-, zoek-, lees- en kijkgedrag. Men zoekt 
daar regelmatigheden in en 'identificeert' 
ons daarmee op een schijnbaar statistische 
wijze: andere mensen laten dezelfde sporen 
achter op internet als ik, en dus zijn zij en 
ik van hetzelfde type. Met al die sporen (big 
data) worden individuen bij een type mens 
ondergebracht. 

De belangrijkste reden om hier bezwaar 
tegen te maken is onze privacy. Maar privacy 
is een Engelse term en niemand weet goed 
wat die betekent. Volgens mij is privacy 
ieders recht om door anderen gezien te 
worden én ieders plicht om anderen te zien. 
Het recht om gezien te worden is het recht 
om als een individuele persoon beschouwd 
te worden, en niet (slechts) als een type 
— een scholier, een vrouw, een bejaarde, 
een zwarte, een heteroseksueel, een 
agressieveling, enzovoort. 

Voor onze eigenschappen willen we best 
instaan, maar we verzetten ons terecht 
tegen discriminatie, waarbij we tot ons type 
gereduceerd worden. En evenzeer moeten 
we ons verzetten tegen het datamisbruik dat 
ons bij een type indeelt waar we ons zelf niet 
toe zouden rekenen. Onze eigenschappen 
zijn het cement van onze sociale relaties. 
Anderen zien mijn eigenschappen, ik toon 
ze hen en zie de hunne. Deze dynamiek 
houdt ons bijeen. Dat we toch veel mensen 
als een type blijven zien, is onvermijdelijk in 
onze dichtbevolkte omgeving. Als we elkaar 
naderen zou dat evenwel moeten stoppen. 

De sporen die de internetplatforms 
oogsten staan geheel los van die sociale 
wederkerigheid. Toch typeert men ons 
ermee. Internetplatforms bestoken ons 
met de uitkomsten van hun analysen en 
maken ons zo tot die typen die we volgens 
hun arbitraire analysen al zouden zijn. Wij 
hebben daar geen verweer tegen.

Het is cruciaal dat de AVG ook dit misbruik 
van gebruiksgegevens stopt. 

(Dit is deel 2, deel 1 kunt u lezen op onze 
website www.kunstzone.nl) 
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NIEUW INSTRUMENT OM GESPREKKEN 
TE VOEREN OVER THEATERVOORSTELLINGEN 

IN HET BASISONDERWIJS 
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Een theatervoorstelling kan voor leerlingen een leerzame en zelfs 
esthetische ervaring zijn. Een goed nagesprek in de klas versterkt 
die ervaring. Toch zien veel leerkrachten er tegenop om te praten 
over theaterervaringen. Hoe laat je kinderen op een eenvoudige 
manier een open, inhoudelijk gesprek voeren naar aanleiding van 
een theatervoorstelling? 
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kleuren, beschreven het decor 
en vertelden over hun spanning 
tijdens de voorstelling. In groep 
5 en 6 werd  er zeer inhoudelijk 
en betekenisvol gepraat over alle 
elementen van de voorstelling en 
de esthetische ervaring. In groep 
7/8 gingen de leerlingen heel 
feitelijk op zoek naar de waarheid 
door verschillende observaties te 
vergelijken. Opvallend was dat 
kinderen in alle klassen goed uit 
konden leggen wat zij voelden of 
dachten. Ze gebruikten verrassend 
beeldende taal, zoals ‘Ik moest 
zo hard lachen als een baby’tje’ 
of ‘Ik voelde me alsof ik op een 
unicorn zat en van een regenboog 
afgleed’. 

Eén van de vragen in de 
gesprekstool is ‘Wat voelde je?’. 
We merkten al snel dat leerlingen 
heel duidelijk waren in hun 
beschrijvingen. Ze benoemden 
bijvoorbeeld niet alleen welke 
emotie er speelde, maar ook hóe 
dat voelde. Een leerling in groep 
1/2 zei: ‘Er liepen mieren’. Toen 
de docent vroeg waar de mieren 
liepen, antwoordde de leerling: 
‘In mijn buik’ en maakte daarbij 
kriebelbewegingen met de vingers. 
Een prachtig, beeldend antwoord 
waarin je de spanning van een 
theatervoorstelling meteen voelt.
In groep 5/6 durfden leerlingen 
op open en persoonlijke wijze hun 
gevoelens en gedachten te delen. 
Op de vraag ‘Op wie of wat uit de 
voorstelling lijk jij?’ werd door de 
jongere kinderen vaak gezegd ‘het 
meisje’ of ‘de jongen’. In groep 
5/6 werden die vergelijkingen 
abstracter. Zo zei iemand: ‘Op 
het gebroken hart, want mijn 
familie leeft gescheiden.’ Ze 
legden niet alleen verbanden 
tussen overeenkomstige fysieke 
kenmerken maar vergeleken ook 
de betekenis van vormgeving, 

verhaal en personages met eigen 
ervaringen. De vraag ‘Wat betekent 
de voorstelling voor jou?’ leverde 
in de midden- en bovenbouw 
doordachte antwoorden op. 
Iemand in groep 8 zei: ’Dat je voor 
dingen moet vechten en dat het 
dan misschien uit kan komen.’ In 
groep 6 zei een leerling: ‘Als je iets 
niet hebt gezien, betekent dat niet 
dat het niet bestaat. Bijvoorbeeld 
God.’ 

OPEN EN PERSOONLIJK
Het onderzoek resulteerde 
uiteindelijk in een handzame 
gesprekstool, vergezeld van 
aanbevelingen waarmee 
groepsleerkrachten nagesprekken 
kunnen voeren met leerlingen 
van 4-12 jaar. Het blijkt dat de 
vijf vragen die in de gesprekstool 
worden gebruikt leerlingen 
uitdagen om op persoonlijke wijze 
te antwoorden en goed naar elkaar 
te luisteren. De vragen helpen 
vakdocent of groepsleerkracht 
om een open houding aan te 
nemen en de leerlingen ruimte te 
geven voor hun ervaringen. Veel 
leerlingen durven op grond van 
hun beleving van de voorstelling 
heel open te vertellen over hun 
eigen leven. Ze leren gevoelens 
te uiten, een mening te vormen, 
te discussiëren en te filosoferen. 
Op die manier worden er ook 
onderwerpen aangesneden die 
je in de dagelijkse praktijk van 
het basisonderwijs niet snel 
bespreekt. P

Nadieh Graumans-Tigchelaar 
(1989) is docerend theatermaker. 
Ze maakt deel uit van de 
onderzoeksgroep van het 
Lectoraat Kunsteducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. 

me dan ook af welke vragen de 
groepsleerkracht kan stellen om de 
leerling daarbij te helpen. 

ONTWIKKELING 
GESPREKSTOOL
Als de voorstelling echt werkte, 
hebben je leerlingen misschien wel 
een esthetische ervaring gehad. 
Ze werden dan meegezogen in het 
verhaal, hun emotie en verbeelding 
werden aangesproken en ze voel-
den verbinding met de personages. 
Ze probeerden de keuzes die in 
de voorstelling gemaakt werden 
betekenis te geven, waardoor hun 
wereldbeeld vergroot werd. 

Voor mijn ontwerponderzoek 
Er liepen mieren in mijn 
buik ontwikkelde ik een 
laagdrempelige gesprekstool 
die groepsleerkrachten 
kunnen gebruiken om 
theatervoorstellingen in de klas na 
te bespreken.

en gedachten opwekken. In 
publicaties over kunstbeleving 
wordt gesteld dat een kunstwerk 
niet compleet is zonder dat 
toeschouwers zich erin (kunnen) 
verplaatsen, geëmotioneerd raken 
of erover nadenken (o.a. Boorsma, 
Goldman, Klein, McCaslin). Het 
is daarom belangrijk om in het 
nagesprek met leerlingen te 
praten over wat zij voelden en 
dachten tijdens de voorstelling 
en of zij zich erin herkenden. 
Let maar eens op leerlingen als 
zij naar een theatervoorstelling 
kijken; ze lachen, schrikken, 
zijn verbaasd, proberen de 
hoofdpersoon te helpen en soms 
wordt er zelfs een beetje gehuild. 
Theater raakt op zoveel vlakken, 
vaak weten kinderen zelf ook niet 
precies wat er met hen gebeurde 
tijdens de voorstelling. Een 
goed nagesprek helpt hen deze 
kunstzinnige leerervaring onder 
woorden te brengen. Ik vroeg 

De afgelopen jaren werkte ik 
als theaterdocent en educatief 
medewerker regelmatig in 
het basisonderwijs en coachte 
leerkrachten bij het gebruik van 
theater in hun onderwijs. Want 
zo mooi als we theater vinden 
om te zien, zo moeilijk vinden 
we het om erover te praten. Ik 
merkte dat veel leerkrachten 
denken dat zij niets over theater 
weten en dat ze bang zijn om 
een fout antwoord te geven als 
er naar hun ervaringen gevraagd 
wordt. Daarom gaan de vragen 
die ze in de klas stellen naar 
aanleiding van een voorstelling 
vooral over verklaarbare feiten of 
oppervlakkige meningen, zoals 
‘waarover ging het?’ of ‘vond je 
het leuk?’
  
Waar in het onderwijs vaak 
gezocht wordt naar het juiste 
antwoord, wil theater juist 
allerlei verschillende gevoelens 

Uitgangspunt voor de vraagstelling 
was de hierboven beschreven 
esthetische ervaring met de 
elementen emotie, verbeelding, 
verbinding en wereldbeeld. Ik 
combineerde die met kenmerken 
van gesprekstechnieken uit 
de methode van Terry Barrett, 
het Socratisch gesprek en 
nieuwe ontwerpprincipes. In 
de gesprekstool zijn de vier 
elementen omgezet in een handige 
set vragen, die leerlingen moeten 
stimuleren om hun gevoelens en 
gedachten na een theaterbezoek 
te uiten. Na een test van het 
prototype door een expertpanel 
- een theatermaker/-docent en 
twee groepsleerkrachten - is de 
gesprekstool verbeterd.

Met de verbeterde versie voerden 
drie theaterdocenten gesprekken 
in zes verschillende groepen 
van het basisonderwijs; twee 
kleutergroepen, een groep 5, 
een combinatiegroep 5/6, een 
combinatiegroep 6/7 en een 
groep 8. Alle groepen bezochten 
een voorstelling van Theater 
Sonnevanck, Ka-Blamm (4+) 
en Orfeo (8+), en voerden na 
anderhalve week het nagesprek 
daarover. Dat gesprek bestond 
uit vijf vragen: Wat zag je? 
(startvraag), Wat dacht je?, Wat 
voelde je?, Op wie of wat uit 
de voorstelling lijk je? en Wat 
betekent de voorstelling voor jou? 
(slotvraag).

STERKE 
GROEPSGESPREKKEN
De opbouw van de vragen, van 
feitelijk, via de binnenwereld van 
de leerling naar de speculatie 
over betekenis, leverde in iedere 
klas sterke groepsgesprekken 
op. In de onderbouw bleken 
de antwoorden vrij letterlijk 
te zijn: leerlingen noemden 

"ALS JE IETS NIET HEBT GEZIEN, BETEKENT DAT NIET 
DAT HET NIET BESTAAT"Ka
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& 
OOK THEATER 
NABESPREKEN? 
Het lectoraat Kunsteducatie 
van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten 
heeft het onderzoek digitaal 
gepubliceerd. Het is, samen 
met de educatietool, gratis 
verkrijgbaar via de website. 

•  Download hier de volledige 
publicatie: https://www.ahk.
nl/onderzoek/publicaties/
publicatie/er-liepen-
mieren-in-mijn-buik/

•  Download hier de 
educatietool: https://www.
ahk.nl/media/ahk/docs/
lectoraat/tool_theater_
nabespreken.pdf

•  Orfeo 8+ is van 31 januari 
t/m 14 maart 2021 te zien op 
scholen en in theaters: 

 www.sonnevanck.nl 
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