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Bergbeklimmen leer je in de bergen
De computer als beeldend gereedschap

leerstof en opgedane ervaringen controleren op welk 

gebied aanvullende informatie, studie en/of stage-activi-

teiten nodig zijn. 

De student maakt zelfstandig een inventarisatie van reeds 

uitgevoerde opdrachten, bestudeerde leerstof en opgeda-

ne ervaringen. Na een grondige analyse wordt een plan 

van aanpak gemaakt waaruit duidelijk wordt welke zaken 

die in het Gemeenschappelijk Curriculum Pabo vermeld 

zijn, door de student zullen worden bestudeerd en/of uit-

gevoerd. Daarna werkt de student aan de uitvoering van 

het plan en hij maakt foto’s, filmpjes en verslagen. Ook 

beeldmateriaal wordt verzameld, zodat aan de hand daar-

van inzicht gegeven kan worden in het werkproces en het 

ontwikkelingsniveau van de student op het gebied van 

beeldende vorming. De gebruikte literatuur moet worden 

vermeld. Tot slot maakt de student een evaluatie waarin 

alle bovenvermelde aspecten aan de orde komen.

Tijdens het proces kan de student de docent (ook digitaal) 

raadplegen voor advies.

Het geheel moet in de daarvoor bestemde template wor-

den samengevoegd en op CD-ROM worden ingeleverd bij 

de docent.

Overigens heeft de hogeschool ook voor veel andere vak-

ken (waaronder ook de andere kunstzinnige vakken 

muziek, dans, drama) vergelijkbare digitale zelfstudiemo-

dules ontwikkeld. ■

Reageren? Mail dan naar hanneke.vanbleek@inholland.nl

Emiel  Hei jnen

“Ik kan mijn leerlingen niets leren over computergebruik, ze weten meer dan ik”. 

“Leer ze eerst maar eens te werken met de hand, die computer komt wel na school”.

“Computers geven alleen maar ellende, penseel en potlood lopen nooit vast”. 

De argumenten hierboven hoor ik regelmatig onder docenten beeldende vakken wanneer het gaat over het 

gebruik van computers in de praktijkles. Over het algemeen wordt er in de praktijklessen beeldend dan ook met 

traditionele materialen en technieken gewerkt. 

Leerlingen kunnen inderdaad vaak beter ‘computeren’ dan 

hun docenten. Maar dit nieuwe werkwoord benadrukt 

slechts de technische kant. Wie een computer gebruikt, zit 

niet te schrijven, te zoeken of te ontwerpen. Nee, die zit 

te ‘computeren’. Zo bezien staat het gebruik van de com-

puter haaks op de gemiddelde praktijkopdracht bij een 

kunstvak. Immers, wanneer je leerlingen laat schilderen, is 

het doel ‘vertrouwd raken met het medium verf’ meestal 

ondergeschikt aan de inhoudelijke doelen als ‘in staat zijn 

een idee te verbeelden’ of ‘de beeldelementen op een 

doeltreffende manier gebruiken’.

Bezie het gebruik van computers nu eens als een middel 

om beeldende inhouden vorm te geven in plaats van als 

een op zichzelf staande vaardigheid. Wij hoeven onze 

leerlingen niet uit te leggen hoe een computer werkt. Wij 

moeten aangeven wat je er beeldend mee kunt. Daartoe 

is natuurlijk wel enige kennis van creatieve computerpro-

gramma’s vereist, maar daarop ligt niet de nadruk. De 

leerling moet een goed werkstuk maken en als hij hierbij 

veel technische kennis opdoet, is dat mooi meegenomen. 

De docent zal het maken van een werkstuk inhoudelijk 

moeten aansturen, coachen en evalueren, daarin is hij 

expert. Dat blijft hij wanneer de leerling de computer als 

beeldend middel gebruikt.

‘leer ze eerst maar eens te werken met de hand, 

die computer komt wel na school’

 Veel docenten beeldend vinden dat leerlingen 

eerst met traditionele materialen de basisprincipes van 

vormgeving onder de knie moeten krijgen. Later kunnen 

ze die principes ook toepassen wanneer ze een digitaal 

medium gebruiken. Dat klinkt logisch, maar de praktijk 

wijst uit dat leerlingen niet gaan wachten met het gebrui-

ken van computers tot ze ‘volleerd’ zijn. Op steeds jonge-

De computer heeft zich nauwelijks een positie kunnen ver-

werven tussen potlood, verf, klei en triplex. Bij meer theo-

retische vakken als CKV, CKV1 en CKV2 staat de compu-

ter minder ter discussie. Leerlingen en docenten gebruiken 

ICT daar steeds vaker om informatie te zoeken, te verza-

melen en te presenteren. Kennelijk is de computer meer 

geaccepteerd als bron van informatie dan als beeldend 

instrument.

In dit artikel wil ik aantonen dat het gebruik van compu-

ters bijdraagt aan de inhoudelijke verbetering van de beel-

dende vakken. Hiertoe zal ik de belangrijkste tegenargu-

menten weerleggen en een nieuw argument te berde 

brengen. Mijn overtuiging komt niet zozeer voort uit een 

speciale voorkeur of liefde voor computers. Als docent 

CKV3 doe ik al jaren ervaring op met het gebruik van 

computers bij de vakken tekenen en audiovisueel. In toe-

nemende mate raak ik ervan overtuigd dat de computer 

een noodzakelijke aanvulling is op de traditionele kunst-

zinnige gereedschappen. 

‘Ik kan mijn leerlingen niets leren over computer-

gebruik, ze weten meer dan ik’

 Wie dit argument onderschrijft, ziet het gebruik 

van computers vooral als een technische aangelegenheid. 
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re leeftijd zijn kinderen creatief met de computer in de 

weer. Ze maken digitale verjaardagskaarten, tekeningen, 

filmpjes en websites. Elke beeldende docent kan zien dat 

ze hierin technisch soms vaardig zijn, maar dat enige ken-

nis van vormgeving hierbij zeer gewenst is. Laten we dus 

niet van de zijlijn toekijken maar hier een actieve bijdrage 

aan leveren. Laten we leerlingen inhoudelijke handgrepen 

geven ten aanzien van het maken van beeldende produc-

ten op de computer. Hoe ga je om met typografie? Wat is 

een heldere compositie? Hoe kun je een afbeelding meer 

contrast geven? Wat is een logische opeenvolging van 

shots? Het zijn allemaal vragen die je ook op een andere 

manier dan met een computer aan de orde kunt laten 

komen. Maar dat is ongeveer hetzelfde als het aanbieden 

van een schriftelijke cursus bergbeklimmen terwijl je school 

zich in de Alpen bevindt.

Computers geven alleen maar ellende,

penseel en potlood lopen nooit vast’

 Achter dit laatste argument gaat een flinke brok 

frustratie schuil. Iedereen die thuis wel eens heeft zitten 

hannesen met een gecrashte, vastgelopen of zich raar 

gedragende computer breekt het koude zweet al uit bij de 

gedachte aan een massale systeemcrash tijdens je les.

Helaas kan niemand garanderen dat een computer altijd 

doet wat hij moet doen, zeker niet bij intensief gebruik 

door leerlingen. Waar het om gaat is dat je als docent 

eerst een inhoudelijke keuze maakt voor het gebruik van 

bepaalde media of materialen. Vervolgens kijk je hoe je dit 

het best kunt toepassen in een klassensituatie. Het feit dat 

schilderen of kleien een gigantische troep kan geven, 

heeft ons nooit afgehouden van de keuze om deze tech-

nieken toch aan te bieden aan springerige pubers. Laten 

we ons ten aanzien van computergebruik net zo inventief 

en kloek gedragen. Zorg allereerst dat je tijdens je lessen 

voldoende steun hebt van het systeembeheer, zodat pro-

blemen binnen afzienbare tijd worden opgelost. Het ach-

ter de hand hebben van alternatieve ‘analoge’ opdrachten 

of taken zorgt ook voor de nodige gemoedsrust. 

Beschouw tenslotte mogelijke computerproblemen als een 

onderdeel van het leerproces. Leerlingen mogen best 

weten dat, wanneer er techniek in het spel is, er dingen 

kunnen misgaan: verf loopt uit, een fotorolletje mislukt, 

kleiwerkstukken ontploffen in de oven en computers lopen 

vast.

authentiek leren

 Mijn belangrijkste argument voor computerge-

bruik in het beeldend onderwijs heeft te maken met de 

behoefte aan authentiek leren. Bij de laatste onderwijsher-

vormingen (basisvorming, tweede fase, vmbo) wordt 

steeds weer benadrukt dat leeractiviteiten zinvol, levens-

echt en actief moeten zijn, ook wel authentiek leren 

genoemd. In zijn publicatie De Hollandse Schoolkunst 

(2001) houdt Folkert Haanstra een warm pleidooi voor 

authentiek leren in de kunstvakken. Haanstra wil com-

plexe beeldende taaksituaties waarin veel ruimte is voor 

eigen initiatief en onderzoek van de leerling. Belangrijk 

daarbij is dat de taaksituaties raakvlakken vertonen met de 

professionele wereld buiten school. Laat de leerlingen dus 

een reëel ‘probleem’ oplossen op een wijze die zoveel 

mogelijk lijkt op de manier waarop vakmensen dat doen. 

In de praktijk betekent dit dat iedere docent beeldend zich 

dient af te vragen in hoeverre zijn of haar opdrachten 

relevant zijn in relatie tot de ‘echte wereld’ 
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De verbinding tussen authentiek leren en het gebruik van 

computers is natuurlijk gemakkelijk gelegd. Of je nu kijkt 

naar de vrije beeldende kunst of naar de toegepaste kun-

sten, de computer heeft er zich een vaste plek verworven. 

In sommige ‘beeldende beroepen’ heeft de computer zelfs 

een dominante rol gekregen. Vrijwel geen enkele grafisch 

ontwerper, animator of filmer kan meer zonder. In het hui-

dige middelbaar onderwijs valt echter nog weinig te mer-

ken van deze digitale revolutie. Veel docenten beeldend 

bieden nog dezelfde opdrachten en technieken aan als 

pakweg 50 jaar geleden. Door het gebruiken van compu-

ters in bijvoorbeeld de tekenles kan het aanbod aanzienlijk 

verbreed en geactualiseerd worden, zonder dat wezenlijke 

leerinhouden van het vak daarbij verloren gaan. 

Ik wil dit illustreren aan de hand van een voorbeeld: Bij 

het maken van toegepaste tekenopdrachten (bijvoorbeeld 

affiches, boekillustraties of flyers) gaat het vaak om een 

combinatie van tekst en beeld. Dat kan erg omslachtig 

worden waneer je alleen teken en schildermaterialen tot je 

beschikking hebt. Een inventieve docent weet er met 

behulp van collagetechnieken, plakletters en het kopieer-

apparaat wel een mouw aan te passen, maar de computer 

biedt veel efficiëntere oplossingen. Die efficiëntie komt 

niet alleen naar voren in het professioneel ogende eind-

product. Mijn ervaring is dat wanneer je delen van de 

opdracht uitvoert op de computer er juist meer tijd vrij-

komt voor bespreking, evaluatie en verdieping van het 

leerproces. De computer draagt hier dus niet alleen bij aan 

een verbetering van het product, maar geeft ook meer 

ruimte aan het beeldende proces.

De opkomst van de computer in de beeldende vakken kan 

ons wellicht ook verlossen van de underdogpositie van het 

vak audiovisueel. In het kader van authentiek leren is het 

op zijn minst curieus te noemen dat audiovisueel zo wei-

nig voet aan de grond heeft gekregen. In een tijd waarin 

massamedia onontkoombaar zijn, heeft slechts 1 procent 

van de Nederlandse middelbare scholen audiovisuele 

vormgeving op het rooster staan. Misschien heeft het iets 

te maken met de hoge kosten die dit vak in het verleden 

met zich meebracht. Het aanleggen van een complete 

doka kostte handenvol geld en laten we het over het aan-

schaffen van een analoge videomontageset maar helemaal 

zwijgen. Nu we de beschikking hebben over computers is 

het aanbieden van audiovisuele opdrachten financieel en 

organisatorisch veel haalbaarder geworden. Met relatief 

weinig apparatuur en de nodige snelle computers is het 

mogelijk leerlingen te laten fotograferen, animaties 

maken, filmen en monteren. Wat mij betreft hoeft dat niet 

meer in een apart vak. Audiovisueel laat zich juist prima 

integreren binnen de andere beeldende vakken.

Tenslotte

 Ik hoop dat ik voldoende heb kunnen aantonen 

dat het gebruik van ICT in de beeldende vakken onont-

koombaar is, wanneer je deze vakken althans een reële 

afspiegeling wilt laten zijn van de veranderende wereld 

om ons heen. Dat betekent overigens niet dat de klassieke 

beeldende materialen overboord moeten. Ik streef juist 

naar een integratie van traditionele en moderne materia-

len en technieken, zoals die ook in de professionele kunst- 

en vormgevingspraktijk zichtbaar is. Het gebruik van com-

puters maakt de beeldende vakken breder, dieper en rele-

vanter, van basisvorming tot bovenbouw. Wat dat betreft 

sluit dit pleidooi aan bij een bredere heroriëntatie van de 

positie van de beeldende vakken zoals momenteel onder-

zocht wordt door de didactiekcommissie NVTO. In een 

binnenkort te verschijnen notitie doet de commissie een 

voorstel om de beeldende vakken ingrijpend te verande-

ren, onder een naam die de lading beter dekt: beeldcul-

tuur. Wie zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen kan 

nu al terecht op de site van het NVTO waar de hele tekst 

onder de noemer ‘Waarom? Daarom!’ gepubliceerd is.

Emiel Heijnen is docent CKV 1, 2 en 3 aan het Johan de 

Witt College in Den Haag en docent vakdidactiek aan de 

Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. 

Daarnaast is hij expert ICT voor KPC Groep Kunstvakken.
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