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SAMENVATTING  

 
 

(GE)MAAK(TE) KRITIEK is een kwalitatief, exploratief onderzoek naar de mogelijke inzetbaarheid van Critical 

Making in het voortgezet kunstonderwijs in Nederland. Het kader van het onderzoek vormt de stapsgewijze 

curriculumvernieuwing in het funderend onderwijs, die vanaf 2022 plaatsvindt (Curriculum.nu, z.d.; 

Curriculumcommissie, z.d.; Rijksoverheid, z.d.; Slob, 2020). Vertrekpunten waren de twee onderdelen ‘artistieke 

innovatie door een kritisch maakproces’ en het streven naar ‘meer aandacht voor het digitale domein’ binnen het 

nieuw ontworpen leergebied ‘Kunst & Cultuur’ door Curriculum.nu (2019). De focus ligt daarbij op het integreren 

van technologische ontwikkelingen in maakprocessen om digitale vaardigheden bij leerlingen te kunnen stimuleren 

en het behandelen van complexe maatschappelijke vraagstukken, hetgeen zal moeten bijdragen aan een 

duurzaam, maatschappelijk discours van het kunstonderwijs van de toekomst (Curriculum.nu, z.d.). ArtsSciences-

praktijken kenmerkend door de integratie van kunst, wetenschap en technologie, laten zien dat het voortgezet 

kunstonderwijs hier al mee bezig is. De uit het wetenschappelijk onderwijs stammende methode Critical Making - 

waarbij het linguïstische kritische denken en het fysieke maken volgens Ratto (2011b) met elkaar worden 

verbonden - werpt de vraag op in hoeverre deze methode geschikt is voor het voortgezet kunstonderwijs. Met 

behulp van interviews met zes deskundigen uit de vakgebieden educatie, kunst en technologie werd dit onderzocht. 

Daarnaast werd onderzocht welke ondersteuning datavisualisatie en datafysicalisatie kunnen bieden binnen Critical 

Making ten behoeve van de ‘digitale geletterdheid’ als aanvullend toekomstig leergebied (Curriculum.nu, 2019a). 

De onderzoekers hebben voor een Mixed Methods onderzoeksmethode gekozen, waarbij klassieke 

dataverzameling en dataverwerking aan een eigen Critical Making onderzoeksstrategie werd gekoppeld om de 

methode te verweven met de inhoud van het onderzoek. 

Het onderzoek resulteerde in een tweeledige conclusie die enerzijds uitwijst dat Critical Making wel 

degelijk een geschikte interdisciplinaire onderwijsmethode is en dat datavisualisatie en datafysicalisatie daarbij 

goede ondersteuning kunnen bieden. Met de nevenuitkomst dat zich Critical Making ook goed leent voor talige en 

bèta-gebaseerde vakgebieden in het voortgezet onderwijs. Anderzijds concluderen de onderzoekers dat vooral de 

brede benadering en complexe condities van Critical Making ertoe leiden dat het doel al gauw voorbijgestreefd kan 

worden. Waakzaamheid en een kritische kijk op deze methode, in combinatie met de mogelijkheden binnen de 

betreffende onderwijssetting, zijn noodzakelijk. Tenslotte worden een viertal limitaties genoemd en aanbevelingen 

gedaan over onder meer vervolgonderzoek met directe betrokkenheid van leerlingen om de potentie van Critical 

Making nader te kunnen onderzoeken. 
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1. INLEIDING 

 
 
Het onderwijs heeft als belangrijke opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst (Curriculum.nu, 2019b; 

Land, 2013; Rijksoverheid, z.d.). Het is noodzakelijk om onderwijsvernieuwing door te voeren als blijkt dat met het 

curriculum dit doel niet meer bereikt kan worden. Zo herkent de Rijksoverheid (z.d.) dat het huidige 

schoolcurriculum in Nederland niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de arbeidsmarkt en het 

onderwijs zelf. Toekomstgericht onderwijs streeft onder meer naar een betere balans tussen kennis en naar meer 

samenhang van de onderwijsinhoud binnen en tussen vakken en leergebieden (Rijksoverheid, z.d.). Het 

onderwijsveld en de overheid zijn daarom in beweging gekomen zodat vanaf 2022 een stapsgewijze 

curriculumvernieuwing plaats kan vinden (Curriculum.nu, z.d.; Curriculumcommissie, z.d.; Rijksoverheid, z.d.; Slob, 

2020). 

Dit empirisch onderzoek richt zich op vernieuwing in het voortgezet praktische kunstonderwijs door het 

toepassen van vak- en discipline-overstijgende onderwijspmethoden. We richten ons hierbij op het nieuwe 

leergebied Kunst & Cultuur, zoals omschreven in het voorstel van Curriulum.nu waar onder andere ‘artistieke 

innovatie door een kritisch maakproces’ en ‘meer aandacht voor het digitale domein’ centraal staan (Curriculum.nu, 

2019b). De focus ligt daarbij op het integreren van technologische ontwikkelingen in maakprocessen om digitale 

vaardigheden bij leerlingen te kunnen stimuleren en op het behandelen van complexe maatschappelijke 

vraagstukken wat zal moeten bijdragen aan een duurzaam, maatschappelijk discours in het kunstonderwijs van de 

toekomst (Curriculum.nu, z.d.). Het verzoek om onderwijsvernieuwing kwam volgens Curriculum.nu (z.d.) mede 

vanuit het onderwijsveld zelf. Dit veld is al in beweging. Het is aan het onderzoeken en aan het experimenteren 

met verschillende methoden om vak- en discipline-overstijgend - oftewel interdisciplinair - kunstonderwijs te kunnen 

realiseren (Roos, Bremmer, Heijnen, Hotze & Van Dartel, 2019). Dat gebeurt volgens Heijnen en Bremmer (2019) 

binnen het ‘ontwerpend leren’ in het primair onderwijs en het ‘maakonderwijs’ en ‘onderzoek & ontwerp’ in het 

voortgezet onderwijs (VO), waarbij vanuit ArtsSciences onderwijsprojecten op het snijvlak van kunst, wetenschap 

en technologie in een maatschappelijke context gerealiseerd worden. 

In het beroepsonderwijs wordt ArtsSciences ook wel in verband gebracht met de term Critical Making (Roos et al., 

2019). Een onderwijs - een onderzoeksmethode, die het linguïstische kritische denken en het fysieke maken met 

elkaar verbindt (Ratto, 2011b). Bedenker Matt Ratto - onderzoeker en docent in het wetenschappelijk onderwijs - 

omschrijft Critical Making als een intensief onderzoeksproces van materiële en conceptuele verkenning, waarbij de 

maker tot nieuwe inzichten komt over de co-geconstrueerde aard van onze sociaal-technische wereld (Ratto, 

2011b). De term Critical Making wordt volgens Ratto en zijn collega Hertz (2019) steeds vaker gebruikt om 

ontwerpgerichte praktijken en onderwijsmethoden te beschrijven, die conceptueel en technisch werk omvatten. 

Alhoewel zij verschillende werkwijzen binnen Critical Making hanteren, vinden beiden het een passende methode 

voor interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijspraktijken omdat de maker zich met technologische en 

maatschappelijke vraagstukken uiteenzet binnen een diepgaand interdisciplinair onderzoeksproces (Hertz & Ratto, 

2019). Verder zijn beiden overtuigd van de potentie van Critical Making omdat deze methode bijdraagt aan kritische 

reflectie binnen de maakcultuur (Hertz, 2015; Ratto, 2013). Critical Making kan op verschillende terreinen een 
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toepassing vinden, zowel in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek alsook in burger-gestuurde 

(maak)bewegingen (Sipos, Chinov & Ruiz, 2018). Tevens ziet Ratto (2013) mogelijkheden en zelfs een noodzaak 

voor een toepassing in het funderend onderwijs, waarbij het niet zozeer erom gaat om nieuwe technologische 

apparaten te maken maar de dimensies daarvan door middel van een kritisch maakproces te kunnen verkennen. 

Critical Making heeft tot nu toe nog geen vaste plaats in het kunstonderwijs in Nederland verworven. Toch 

wordt er steeds meer aandacht aan geschonken. Zo worden VO-nascholingen voor docenten georganiseerd en 

verscheen in 2019 de omvangrijke Critical Maker Reader. Daarin delen verschillende auteurs - waaronder ook 

docenten - inzichten en praktijkmethoden rondom het hands-on werken met technologie in combinatie met 

verschillende disciplines, zoals kunst en design en vanuit verschillende vraagstukken waaronder activisme, 

stadsvernieuwing, sociale ongelijkheid en klimaat (Bogers & Chiappini, 2019). Daarnaast onderzoekt de 

projectgroep Collective Material Practices (voorheen Critical Making Consortium) binnen het meerjarige NWO-

project Bridging Art, Design and Technology through Critical Making actief het toepassingsveld van Critical Making 

binnen de wereld van de kunsten en design in Nederland met de focus op creatief-technologische ontwikkelingen 

(NWO, z.d.). 

Door het maatschappelijke discours binnen het kunstonderwijs en de wens om aan te sluiten bij 

technologische ontwikkelingen, zien we onze taken als beeldende kunstdocenten complexer worden. Om 

leerlingen op kritische wijze inzicht in abstracte technologische processen, maatschappelijke vraagstukken en de 

onderliggende verbanden te kunnen geven, willen we onderzoeken of Critical Making een toepassing kan vinden 

in het voortgezet kunstonderwijs. De aanbeveling van Oosterwijk (2019) in haar literatuuronderzoek om hier meer 

onderzoek naar te doen, vormt ons vertrekpunt in het empirisch onderzoeken van de mogelijkheden. Dat doen we 

aan de ene kant met behulp van deskundigen uit de vakgebieden educatie, kunst en technologie en aan de andere 

kant door Critical Making als onderzoeksstrategie te integreren in de onderzoeksmethode van dit onderzoek. 
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2. THEORETISCH KADER  

 
 

Dit hoofdstuk omvat een schets van de aanstaande curriculumvernieuwing binnen het kunstonderwijs en geeft een 

overzicht van de drie interdisciplinaire onderwijspraktijken: maakonderwijs, ArtsSciences en - in het bijzonder - 

Critical Making. Daarna wordt ingegaan op de relevantie van digitale geletterdheid aan de hand van 

datafysicalisatie in het primair maakonderwijs en eindigt het theoretisch kader met de hoofd- en deelvraag van het 

onderzoek. 

 
 

2.1 OP WEG NAAR EEN NIEUW CURRICULUM 

 
Curricumlum.nu heeft met behulp van ontwikkelteams - bestaande uit leraren en schoolleiders - in de periode 2018 

en 2019 gewerkt aan een voorstel voor het actualiseren van negen leergebieden binnen het huidige curriculum 

(Curriculum.nu, z.d.). Dit voorstel werd aan Arie Slob, de toenmalige minister voor Basisonderwijs, Voortgezet 

Onderwijs en Media, aangeboden. Hij stelde in 2020 een wetenschappelijke curriculumcommissie in, die uiteindelijk 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) adviseerde om van dit voorstel gebruik te maken bij 

de onderwijsvernieuwing. Daarop volgde de opdracht van het ministerie OCW aan de Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) om vanaf 2022 samen met het onderwijsveld stapsgewijs de kerndoelen van het primair 

onderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs (VO) als ook de eindtermen en examenprogramma’s voor 

de bovenbouw van het VO te actualiseren (Curriculum.nu, z.d.; Curriculumcommissie, z.d.; Rijksoverheid, z.d.; 

Slob, 2020).  

In de voorstellen met betrekking tot de aanstaande onderwijsvernieuwing zien we dat de nadruk gelegd wordt op 

competenties van de leerling zoals creativiteit, kritisch denken, reflectieve en digitale vaardigheden (Curriculum.nu, 

2019; Warps et al., 2021). Als we inzoomen op het voorstel van het nieuwe leergebied Kunst & Cultuur zien we dat 

er naar vak- en discipline-overstijgend kunstonderwijs gestreefd wordt door aandacht te schenken aan “nieuwe 

maak- en ontwerpprocessen op het snijvlak van disciplines rondom mondiale thema’s en actuele vraagstukken” 

(Curriculum.nu, 2019b, p. 6). Door technologische ontwikkelingen en de toenemende aandacht voor verschillende 

perspectieven vanuit kunst, in combinatie met wetenschap, ligt de focus op experimenteren, onderzoeken, 

(filosofisch) bevragen, reflecteren en analyseren (Curriculum.nu, 2019b). Eén van de acht grote opdrachten voor 

het leergebied Kunst & Cultuur is ‘artistieke innovatie’, die twee bouwstenen kent. Een voor het primair onderwijs 

(PO) en een tweede voor het VO. De leerlingen in het PO worden beschreven “als creatieve makers en speelse 

denkers, die kleine vraagstukken uit hun directe omgeving onderzoeken. Ze leren maak- en ontwerpprocessen 

gebruiken om oplossingen en ideeën te bedenken” (Curriculum.nu, 2019b, p. 7). Voor de onderbouw van het VO 

geldt dat “Leerlingen leren op het snijvlak van vakken vraagstukken te onderzoeken. In een kritisch maakproces 

leren leerlingen al makend standpunten te verkennen en creatieve oplossingen en ideeën te bedenken” 

(Curriculum.nu, 2019b, p. 7). 
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Deze twee bouwstenen zijn terug te vinden in de interdisciplinaire (kunst)onderwijspraktijken ArtsSciences, 

maakonderwijs en Critical Making welke een waardevolle toevoeging voor het kunstonderwijs kunnen betekenen 

waarmee “kunst betekenisvolle relaties aan kan gaan met andere domeinen” (Heijnen & Bremmer, 2019, p. 10). 

 
 

2.2. INTERDISCIPLINAIRE (KUNST)ONDERWIJSPRAKTIJKEN  

 

ArtsSciences 

 
ArtsSciences-onderwijs kenmerkt zich door de integratie van kunst, wetenschap en technologie en is tegenwoordig 

te vinden op verschillende onderwijsniveaus (Roos et al. 2019; Bremmer, Heijnen & Kersten, 2022).  Het perspectief 

van de wetenschapper of technicus wordt hierbij ingezet om de leerling uit te dagen gebruik te maken van nieuwe 

technologieën en verschillende, ongewone materialen om een complexe, maatschappelijke vraagstelling op 

creatieve wijze te beantwoorden (Heijnen & Bremmer, 2019). Het maakproces binnen ArtsSciences kenmerkt zich 

door het toepassen van uiteenlopende strategieën zoals het doen van artistiek onderzoek en ruimte te hebben om 

te experimenteren en te ontwerpen (Bremmer et al., 2022). Heijnen, Bremmer, Groenendijk en Koelink stellen dat 

“ArtsSciences de perceptie van leerlingen over ‘wat kunst kan zijn’ en ‘wat kunstenaars doen’ kan verbreden” 

(Heijnen, Bremmer, Groenendijk, & Koelink, 2020, geciteerd in Heijnen & Bremmer, 2019). De term ArtsSciences 

is volgens Bremmer et al. (2022) synoniem aan STEAM, dat als term internationaal gezien gebruikelijker is voor 

deze onderwijspraktijk. De term STEAM staat voor integratie van Science, Technology, Engineering, Arts en 

Mathematics (De Vries, 2021; Land, 2013). STEAM is afkomstig van STEM wat voor Science, Technology, 

Engineering en Mathematics staat (Clapp & Jimenez, 2016) en waaraan volgens Nae (2017) in 2015 de letter A - 

van Arts - werd toegevoegd. De toevoeging van de kunstcomponent komt volgens Land (2013) voort uit gebrek 

aan creativiteit en innovatie bij STEM. Door de toevoeging van kunst kan vakkenintegratie plaatsvinden, waardoor 

zowel ontwerp als vormgeving en maatschappelijke vraagstukken behandeld kunnen worden (Land, 2013; Wilschut 

& Pijls, 2018).  

Volgens Quigley, Herro en Jamil (2017) is er onder onderwijzers en onderzoekers veel interesse voor het 

overwegen van STEAM-onderwijs. Aguilera en Ortiz-Revilla (2021) pleiten voor meer (experimenteel) onderzoek 

om aan te tonen dat STEAM-onderwijs daadwerkelijk de potentie heeft om creativiteit bij leerlingen te verhogen. 

Daarnaast blijken er bij sommige docenten nog onduidelijkheden te bestaan over de didactische en pedagogische 

principes en over hoe en in welke vorm deze in de onderwijspraktijk het beste geïmplementeerd kunnen worden 

(Aguilera & Ortiz-Revilla, 2021; Quigley, Herro, & Jamil, 2017). “Thus, a well-defined conceptual model clearly 

articulating the essential components of STEAM instructional approaches is needed” (Quigley, Herro, & Jamil, 

2017, pp. 1-2).  

In Nederland zien we dat het model van Authentieke Kunsteducatie binnen ArtsSciences-

onderwijsprojecten mogelijkheden biedt om docenten handvatten aan te reiken. Het model van Authentieke 

Kunsteducatie werd ontwikkeld door Emiel Heijnen in 2015 en verbindt de onderwijsleeromgeving met de 

buitenwereld (Bremmer et al., 2022). Docenten uit verschillende kennisdomeinen ontwerpen samen een complexe 

opdracht, vaak bestaande uit één zin, welke aan de hand van een REO (Responsive Environment Organizers) 
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geïllustreerd wordt (Groenendijk & Heijnen, 2018). Inspiratiebronnen uit de populaire cultuur, de professionele 

kunsten en het sociaal-maatschappelijke domein worden aangereikt en leerlingen worden aangemoedigd om 

samen te werken (Bremmer et al., 2022).  

 
 

Maakonderwijs 

 
Maakonderwijs kent overlappingen met ArtsSciences maar focust zich meer op de integratie van verschillende 

bèta- en gammavakken (Roos et al., 2019). Uit de literatuur wordt duidelijk dat maakonderwijs in direct verband 

met de internationale STEM-educatie staat. Binnen de STEM-leeromgeving kan het maakonderwijs aan meer 

participatie bijdragen (Vossoughi & Bevan, 2014). De term maakonderwijs is gebruikelijk in het VO in Nederland 

(Roos et al., 2019; Van Tilburg, 2016). Volgens Huijbers en Wervers (2020) is de term maakonderwijs geïnspireerd 

door de Makersmovement uit de Verenigde Staten, een doe-het-zelf beweging, waar onder andere het van elkaar 

leren en het delen van kennis centraal staan. Vanuit deze beweging ontstond de Makereducation dat in Nederland 

maakonderwijs is gaan heten (Huijbers & Wervers, 2020; Van Tilburg, 2016). De petitie ‘Leren door te maken’, die 

in 2014 door leraren, schoolleiders, FabLabs, bedrijven, openbare bibliotheken en andere cultuurmakers werd 

aangeboden aan de commissie OCW, bracht het maakonderwijs bij de overheid onder de aandacht (Toxler, 2016; 

Van Tilburg, 2016). Sindsdien lijkt het maakonderwijs steeds meer voet aan de grond te krijgen.  

De essentie bij ‘Leren door te maken’ ligt in het samenwerken en werken met Fablabs en Makerspaces. 

“Plekken waar je met behulp van computers en machines bijna alles kan maken” (Waag, 2014). Het gaat hierbij 

om digitale fabricagetechnieken zoals 3D printers of lasersnijders (Waag, 2014). Maakonderwijs is een praktijk 

waar de verbinding tussen creativiteit en technologie centraal staat (Martinez Morena, Santos en Herández-Leo, 

2021; Waag, 2014). Het is gericht op kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht waarbij het maakproces 

belangrijker is dan het resultaat (MakerEducation, z.d.). Centraal staat het vinden van praktische oplossingen voor 

alledaagse problemen (Van Tilburg, 2016). Door uit te proberen - volgens het principe van trial and error - wordt 

onder begeleiding naar een prototype toegewerkt (Gorissen, Bakker, Kooi & Kral, 2020).  

 Volgens Huijbers en Wervers (2020) versterken maakonderwijs en kunstonderwijs elkaar maar zijn er ook 

aanmerkingen op het maakonderwijs. Martin (2015) wijst op het gevaar van overwaardering van de technologische 

gereedschappen. Blikstein (2013) benadrukt dat door het gebruik van digitale fabricage de maakprocessen extreem 

versnellen, waardoor te weinig met de hand gemaakt wordt, dat tot eigenlijke kennisconstructie zal moeten leiden. 

Daardoor kan het volgens Blikstein (2013) gebeuren, dat de maker meer vaardigheden toegeschreven zouden 

kunnen worden dan die in werkelijkheid heeft. Daarnaast kan de focus van het maken verschuiven naar het 

esthetisch optimaliseren van het eindproduct (Blikstein, 2013). Een ander kritiekpunt heeft betrekking op het 

ontwikkelen van kritisch en creatief denken, waarbij Van Tilburg (2016) stelt dat het begrip ‘maken’ in haar ogen 

geen waardebepaling inhoudt. “Eigenlijk suggereert de term maakonderwijs dat het niet uitmaakt wat je maakt, als 

je maar iets maakt. Ruimte voor kritische reflectie is in deze term niet geborgd” (Van Tilburg, 2016, p. 7). 
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Critical Making 
 

Critical Making for me, in the beginning, was an attempt to figure out why making is considered by many 

to be a noncritical activity and starting from there to find ways to recover, study and teach the criticality of 

making. (Ratto in Hertz, 2012 p. 2) 

Critical Making heeft zijn oorsprong in het wetenschappelijk technologisch onderwijs. De bedenker ervan - Matt 

Ratto - werkt als onderzoeker, lector en hoofddocent aan de faculteit Informatica van de Universiteit van Toronto 

in Canada waar hij in 2008 voor het eerst een Critical Making workshop aan masterstudenten gaf (Ratto, 2011b; 

University of Toronto, z.d.). Ratto (2011a) beoogt om twee vormen van betrokkenheid met de wereld te verbinden, 

het kritisch denken - wat een taalkundige oorsprong kent - en het fysieke maken, wat staat voor doelgericht, 

materieel werk maken. Een intermediair tussen engineering en artistieke praktijk om kritische geletterdheid teweeg 

te brengen (Ratto, 2013). Dat kan op zeer verschillende low- en high-tech maakgebieden een toepassing krijgen: 

“whether knitting or building a deck or programming an arduino, help us all see the constructed nature of our 

physical environments” (Ratto in Hertz, 2012, p. 10). In het Critical Making Lab van de universiteit werkt Ratto met 

Critical Making als onderwijs- en onderzoeksstrategie. Het lab is rijk uitgerust en beschikt onder andere over 

verschillende 3D ontwerp- en printapparatuur, lasersnijders, microcontrollers, printplaten (PCB) en soldeerstations 

(Hertz, 2012; Ratto, 2013). Ook andere craft-materials zoals karton, papier, hout, metaal, textiel of onderdelen van 

oude apparaten dienen als materiaal (Ratto, 2012; 2020). Een ander ‘materiaal’ dat vaak gebruikt wordt is open-

source hard- en software (Ratto, 2011a). Binnen zijn onderwijspraktijk past Ratto verschillende ontwerp-strategieën 

toe waaronder storyboarding, brain- en bodystorming en prototyping (Ratto, 2011b). Hij hanteert daarbij een aantal 

uitgangspunten. Een prompt, een sociaal-technisch gerelateerd probleem of een oproep, die aan studenten wordt 

voorgelegd en die aan literaire bronnen over kwesties die dat probleem betreffen, gekoppeld is. Ratto gebruikt 

literatuur van verschillende theoretici zoals de antropoloog Tim Ingold, de politiek activist Lagdon Winner, de filosoof 

Albert Borgman en Bruno Latour (Ratto, 2020). Hij houdt de te gebruiken materialen en gereedschappen voor de 

studenten beperkt en hij zorgt voor een fysieke ruimte (het Lab) om procesmatig samen te kunnen werken, waarbij 

maken, de dialoog tijdens het maken, reflecteren en documentatie van het proces centraal staan (Ratto, 2020). 

Voorbeelden van Critical Making prompts zijn: “what does it feel like to be a packet?”; “build a physical rights 

management.”; “how might ‘walled gardens’ influence the gift economy of the internet?” of “build a moral 

technology” (Ratto, 2020). 

Critical Making wordt als term steeds vaker toegepast om ontwerpgerichte, conceptueel-technische 

praktijken en onderwijsmethoden te beschrijven en wordt op die manier in verband gebracht met verschillende 

ontwerp-, kunst-, media- en ingenieurspraktijken (Hertz, 2012; Ratto & Hertz, 2019). Door de toenemende aandacht 

voor de term is volgens Ratto en Hertz (2019) een zorgvuldige omgang daarmee nodig. Ratto (2012; 2020) erkent 

dat er tot op zekere hoogte overlappingen zijn met bijvoorbeeld Critical Design. Toch nuanceert hij: “Critical makers 

(understood broadly) emerge from a variety of disciplinary contexts and only some of them are interested or 

engaged in the kinds of tasks associated with design” (Ratto, 2011b, pp. 207-208). Ondanks dat beide praktijken 
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vormen van materiële en conceptuele betrokkenheid zijn, legt Critical Making de nadruk op het teweegbrengen van 

kritische kennis door een gezamenlijk materieel maakproces en minder op een esthetisch product (Ratto, 2011a; 

2011b). Bij Critical Design wordt volgens hem de kritische reflectie van de designer enkel aan het publiek 

blootgelegd (Hertz, 2012). Zie figuur 1. Daarbij komt dat designobjecten een esthetische en vernieuwende waarde 

bezitten waardoor een beperking ontstaat. Datzelfde geldt ook voor kunstobjecten (Hertz, 2012). Ratto’s focus ligt 

op de interactie en betrokkenheid met het materiële, waarbij het maakproces helpt om de uiteindelijke vorm te 

vinden van wat je maakt, zodat het geen passieve momenten worden waarbij mensen alleen objecten zien, die 

anderen hebben gemaakt (Hertz, 2012). Zie figuur 2. 

 

Figuur 1 

Transparency Grenade - Critical Design 

 

Noot. Overgenomen van “Highlike”, door Oliver, J. (2014). Transparency Grenade. [Afbeelding].  

Geraadpleegd op 10 mei 2021, van https://highlike.org/media/2015/08/JULIAN-OLIVER-the-transparency-grenade.jpg 

Foto door Khuong Bismuth. Copyright J. Oliver. 

https://highlike.org/media/2015/08/JULIAN-OLIVER-the-transparency-grenade.jpg
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Figuur 2 

 

Traffic Signal uit de opdracht ‘build a moral technology’ - Critical Making 

 
 
Noot. Aangepast uit video “Why do we make”, door M. Ratto, 2020, Copyright M.Ratto.  
https://youtu.be/Zm0-15mtXr4   

 
 
Volgens Ratto (2011a) is er een grote behoefte aan kritische makers die technische en maatschappelijke 

componenten kunnen re-integreren en daarmee beide kunnen innoveren. Hij baseert zich hier op een noodzakelijke 

nieuwe kritische geletterdheid met betrekking tot technologieën, die bijdraagt aan toekomstbestendig burgerschap 

(Ratto, 2013). Ook merkt hij op dat dit een moeilijke opgave is. Er schuilen volgens hem verschillende risico’s in 

het werken met Critical Making. Het ontstane product (of prototype) kan het hele kritische werkproces dat de maker 

heeft doorgemaakt objectificeren, vergelijkbaar met Critical Design objecten (Ratto, Farías & Sánchez Criado, 

2018). Het product (of prototype) kan ten onrechte gezien worden als een didactisch middel om bijvoorbeeld - 

vanuit de gestelde prompt - moraliteit over te brengen (Ratto et al., 2018). Ratto (2020) ziet het maken als een bron 

om kritisch denken binnen een zelfonderzoek teweeg te brengen en het resultaat niet per se als een hulpmiddel 

om aan anderen iets uit te leggen. 

https://youtu.be/Zm0-15mtXr4
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Een belangrijke factor speelt de prompt, die goed doordacht moet zijn en niet over oplossingen of inzichten 

van anderen dan de maker gaat (Ratto et al., 2018). Aan de andere kant speelt het gebruik van kritische literatuur 

en kennis - uitgaande van het gedachtegoed van Critical Theory - een zeer grote rol voor Ratto. Dat heeft mede 

met zijn eigen achtergrond op het gebied van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen te maken. “So, if 

you are engaging yourself in a critical practice, but you don’t engage with literature giving you insight, and the tools 

for generating that insight, you are not really involving yourself in any critical practice” (Ratto et al., 2018, p. 98). 

Critical Making is in zijn ogen een complexe gecureerde activiteit en niet enkel het uitvoeren van een 

(maak)opdracht (Ratto, 2011b; Ratto et al., 2018). Daarnaast stelt hij dat Critical Making zonder methodische 

begeleiding soms te technisch voor onderzoekers en studenten in de geesteswetenschappen en sociale 

wetenschappen kan zijn of juist niet technisch genoeg is om met deze methode technologische vaardigheden te 

kunnen ontwikkelen (Ratto, 2011b). 

 

In welke mate Critical Making geëvolueerd is en welke verscheidene toepassingen het kent, laat de 

werkwijze en benadering van Garnet Hertz zien. Als onderzoeker, lector en hoofddocent aan de faculteit Design & 

Dynamic Media van de Emily Carr Universiteit van Vancouver in Canada past hij Critical Making zowel op het 

gebied van artistieke onderzoekspraktijken, als DIY (maakcultuur) en interdisciplinaire design-praktijken toe (Hertz, 

2015). De term maker speelt voor Hertz – die zelf een artistieke achtergrond heeft - een bijzondere rol binnen 

Critical Making omdat hier verschillende traditionele, ambachtelijke- en technologische (kunst)praktijken 

samenkomen (Ratto & Hertz, 2019). Vanuit het historisch perspectief van studio(based) praktijken werkt hijzelf of 

samen met (oud)studenten aan verschillende interdisciplinaire projecten (Hertz, 2015; Ratto & Hertz, 2019). Met 

zijn uitspraak “I generally emphasize the made object more than Ratto does; I aim to build 'things to think with' that 

aim to be evocative things with their own form of agency” kan worden gesteld, dat Hertz een bredere opvatting van 

Critical Making heeft door onder andere nadruk op het object te leggen (Ratto & Hertz, 2019, p. 26). De 

kernactiviteiten in zijn (onderwijs)projecten liggen in het uitvergroten of omdraaien van sociaal-technische 

verschijnselen, het bouwen van alternatieven, de documentatie en de verspreiding daarvan (Ratto & Hertz, 2019). 

In zijn ogen kunnen verschillende methoden worden toegepast om tot een centrale onderzoeksvraag - of prompt 

zoals Ratto het noemt - te komen, bijvoorbeeld door een actief gebruik van een bepaalde technologie wat tot het 

identificeren van een te bevragen fenomeen leidt. Voorbeelden van Critical Making projecten van Hertz zijn het 

bouwen van een computer interface die het hele menselijke lichaam gebruikt, het bouwen van een fysiek videospel 

met een zeer lage interactie frequentie van één interactie per dag, een sociaal netwerk platform gebaseerd op een 

faxapparaat of het werk The World is Getting Worse waarbij een 3D printer porseleinen objecten laat ontstaan door 

het omzetten van deprimerende data over de wereld (Hertz, 2020a). Hertz is tevens verzamelaar van projecten en 

opdrachten. Het uitgebreide booklet-project Critical Making van Hertz uit 2012 is daar een voorbeeld van en laat 

zien hoe Hertz zijn werk als onderzoeker en maker ziet (Conceptlab, z.d., figuur 3). 
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Figuur 3 

 

Booklets Critical Making Project 

 

 

Noot. Overgenomen van “Critical Making Projects”, door G. Hertz, z.d, http://www.conceptlab.com/criticalmaking/. Copyright G. Hertz. 
 

 

Het Critical Making project van Annina Rüst in de bundeling Disobedient Electronics Protest van Hertz (2018) laat 

zien hoe high- en lowtech-praktijken samengebracht worden om op technologisch gebied maatschappelijke 

fenomenen te kunnen behandelen. In het project A piece of the Pie Chart protesteert een robot tegen 

genderongelijkheid met eetbare taarten. Te zien in figuur 4 en 5. De taarten worden ‘versierd’ met cirkeldiagrammen 

die de genderongelijkheid binnen een bedrijf - naar keuze - uit sectoren zoals kunst, technologie en architectuur 

laat zien. De taarten worden automatisch verpakt en kunnen ook direct naar het betreffende bedrijf verstuurd 

worden. Daarnaast wordt een bericht op Twitter geplaatst (Hertz, 2018). Rüst gebruikt de taarten als symbool voor 

dat wat huishoudelijke apparaten kunnen produceren en besteedt hierdoor aandacht aan het onzichtbare werk van 

vrouwelijke uitvinders van huishoudelijke apparaten enerzijds. Anderzijds gebruikt zij hier gegevens in de vorm van 

data als middel voor confrontatie. “Data helps reveal institutional bias and institutional weakness that is glossed 

over in official documents” (Rüst in Hertz, 2018, p. 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conceptlab.com/criticalmaking/
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Figuur 4 

 

Digitale tekenen van “A piece of the Pie Chart” 

 

 
 
Noot. Overgenomen uit “Disobedient Electronics Protest”, door G. Hertz, 2018, p. 13  

(http://www.disobedientelectronics.com/resources/Hertz-Disobedient-Electronics-Protest-201801081332c.pdf). Copyright A. Rüst.  

 

 

 
Figuur 5 

 

Installatie van “A piece of the Pie Chart” 

 

 
 
Noot. Overgenomen uit “Disobedient Electronics Protest”, door G. Hertz, 2018, p. 13 (http://www.disobedient 

electronics.com/resources/Hertz-Disobedient-Electronics-Protest-201801081332c.pdf). Copyright A. Rüst.  

http://www.disobedientelectronics.com/resources/Hertz-Disobedient-Electronics-Protest-201801081332c.pdf
http://www.disobedientelectronics.com/resources/Hertz-Disobedient-Electronics-Protest-201801081332c.pdf
http://www.disobedientelectronics.com/resources/Hertz-Disobedient-Electronics-Protest-201801081332c.pdf
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2.3. DIGITALE GELETTERDHEID  

 
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en volgens Thijs, Fisser en Van Der Hoeven (2014) rijst vanuit 

het onderwijsdebat de vraag in hoeverre het onderwijs leerlingen voldoende voorbereidt op deze ontwikkelingen. 

Over hoe belangrijk het digitale domein in het onderwijs is en welke vaardigheden daarbij een rol spelen laat het 

praktijkonderzoek van Demaret, Van Kessel en Van Rooyen (2021) zien. Omdat er volgens Curriculum.nu (2019a) 

ook een nieuw leergebied digitale geletterdheid in het toekomstige curriculum zal worden opgenomen, hebben zij 

onderzoek gedaan naar de specifieke ontwikkeling daarvan. Het leergebied digitale geletterdheid - voortbouwend 

op het model van de 21e-eeuwse vaardigheden zoals op de achtergrond van figuur 6 te zien - omvat volgens 

Demaret et al. (2021) vier domeinen: ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en 

Computational thinking.  

 

Figuur 6 

Digitale Geletterdheid 
 
 

 
Noot. Aangepast uit “Rapport praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs”, 
door Demaret, N., Kessel, M., van, Rooyen, L., van, 2021, p. 3. 
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Bij het praktijkonderzoek van Demaret et al. (2021) waren twintig scholen uit het PO en VO betrokken. Het 

onderzoek wees onder meer uit dat door de vaak verbeterde ICT-infrastructuur - als gevolg van corona-lockdowns 

- een unieke kans was ontstaan om onderwijs te kunnen ontwikkelen ter bevordering van ICT-basisvaardigheden. 

Dat is één van de vier domeinen van digitale geletterdheid, waarbij de omgang en het werken met data mede een 

rol speelt. “Het logisch ordenen en analyseren van de data, het op abstract niveau representeren ervan door middel 

van modellen en simulaties en het toepassen van algoritmisch denken om oplossingen te genereren” (Thijs et al., 

p. 28). Een tweede domein dat volgens de scholen in het onderzoek meer aandacht moet krijgen is mediawijsheid. 

Mediawijsheid kenmerkt zich door “kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en 

actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld” (Demaret et al. 

2021, p. 3). Het funderend onderwijs zal hierin dus een bijdrage aan moeten leveren als het leergebied digitale 

geletterdheid een vaste plaats in het nieuwe curriculum krijgt. 

 

Een voorbeeld: Datafysicalisatie in het primair maakonderwijs  

Hoe het leren van en met data op een creatieve manier in het funderend onderwijs kan worden toegepast laat het 

onderzoeksproject Zichtbaar Slimmer van Kanis, Pijls en Kewaldar (2019) zien. Dit onderzoek had als doel bij te 

dragen aan het in kaart brengen van mogelijkheden om met behulp van datafysicalisatie kritisch denken, creativiteit 

en communiceren te bevorderen.  

Datafysicalisatie gaat een stap verder dan datavisualisatie omdat het gaat om het creëren en vormgeven 

van tastbare representaties van data, zoals numerieke gegevens en het weergeven van potentiële 

patronen, ten behoeve van (het kunnen delen van) nieuw inzicht en kennis. (Kanis et al., 2019, p. 3) 

Kanis et al. (2019) stellen dat men er niet zonder meer vanuit kan gaan dat door te beschikken over data en 

technologie vaardigheden in de omgang ermee vanzelfsprekend ontwikkeld worden, aangezien data meestal 

afkomstig zijn uit complexe en onzichtbare systemen. In 2018 werd het onderzoeksproject op de Amsterdamse 

basisschool St Jan uitgevoerd, waarbij de leerlingen uit groep 7 en 8 hun eigen gegevens over het thema 

vriendschap verzamelden en tastbaar gingen maken met als doel de gegevens vanuit een ander, meer fysiek 

perspectief te kunnen ervaren (Digital Life, z.d.; Kanis, 2019). Zie ook figuur 7. De leeractiviteit en de daarmee 

verbonden inzet van datafysicalisatie droeg volgens Kanis (2019) bij aan het beter begrijpen van gegevens (in dit 

geval van de data over vriendschap), de communicatie tijdens het werkproces - waarbij vooral samengewerkt werd 

- en het creatiever worden door te werken met verschillende analoge en technologische materialen. Het verweven 

van het ambachtelijke maakproces met de inzet van toegankelijke, technologische tools zoals MaKey MaKeys, 

Little Bits en 3Doodler-pennen resulteerde in een speelse, visuele en actieve uiteenzetting met data om betekenis 

te kunnen geven aan de digitale wereld (Kanis, 2019).  
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Figuur 7 

Resultaten van het project zichtbaar slimmer 

 

Noot. Overgenomen uit “Zichtbaar slimmer: datafysicalisatie voor de 21ste eeuw”, door M. Kanis, M Kanis en S. Kewaldra, 2019,  

Zichtbaar slimmer: datafysicalisatie voor de 21ste eeuw. Hogeschool van Amsterdam. 
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2.4. ONDERZOEKSVRAGEN  
 

De aanstaande onderwijsvernieuwing binnen het kunstonderwijs beoogt onder meer om verbinding te leggen 

tussen verschillende leergebieden, legt nadruk op het aanwakkeren van het kritische bewustzijn door kritische 

maakprocessen en het verbeteren van vaardigheden binnen het digitale domein. Door dit onderzoek willen we de 

mogelijke toepassing van Critical Making binnen het voortgezet kunstonderwijs in kaart brengen. Derhalve zijn de 

volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

Hoofdvraag 

 

In hoeverre is Critical Making volgens deskundigen uit de vakgebieden educatie, kunst en technologie een 

geschikte interdisciplinaire onderwijsmethode om aan te kunnen sluiten op het toekomstige maatschappelijke en 

technologische discours van het voortgezet kunstonderwijs in Nederland? 

 

 

Deelvraag 

 

In welke mate kunnen datavisualisatie (dv) of datafysicalisatie (df) ondersteuning bieden bij Critical Making 

opdrachten en projecten in het voortgezet kunstonderwijs in Nederland?  
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3. METHODE 

 
 
In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek toegelicht. De onderzoeksvorm en de onderzoeksopzet 

worden beschreven, evenals de methode van dataverzameling met behulp van deskundigen die de 

onderzoeksgroep vormden. Ten slotte wordt nader op de manier van dataverwerking ingegaan. 

 
 

3.1. ONDERZOEKSVORM EN ONDERZOEKSOPZET  

 
Dit empirisch onderzoek betrof een kwalitatief, exploratief onderzoek naar de inzetbaarheid van Critical Making in 

het voortgezet kunstonderwijs en in welke mate datavisualisatie en datafysicalisatie daarbij ondersteunend kunnen 

zijn. De onderzoeksgroep bestond uit zes deskundigen die hierover werden geïnterviewd. Bij de dataverwerking 

werd gebruik gemaakt van Mixed Methods, dat naast een schriftelijk onderzoeksverslag tot drie eindproducten 

leidde. Er werd op een klassieke manier gecodeerd, geanalyseerd en verslag gelegd enerzijds. De voorbeelden 

aangedragen door de deskundigen werden verwerkt in een booklet geïnspireerd op de booklet’s van Garnet Hertz 

zoals Critical Making (2012) Disobedient Electronics Protest (2018) en Two Terms: Critical Making + D.I.Y (2020b). 

Anderzijds werd bij de dataverwerking gebruik gemaakt van het principe van Critical Making in combinatie met 

datafysicalisatie. Zo konden we de thematiek van het onderzoek verbinden met de methode van het onderzoek, 

zoals Boeije en Bleijenbergh (2019) die beschreven over het gebruik van Mixed Methods in kwalitatief onderzoek. 

Dit is vergelijkbaar met het onderzoek van Van ‘t Hoogt en Buurke (2020), waarbij Critical Making het uitgangspunt 

vormt voor het ‘participerend maken’ van de onderzoekers zelf. Zij nemen actief deel aan het onderzoek om het 

proces van kennisoverdracht tijdens het maakproces nader te kunnen bestuderen. In ons onderzoek was de inzet 

van Critical Making - als onderzoeksstrategie - een methode om als ‘makende onderzoekers’ op fysieke en kritische 

wijze met de dataverwerking bezig te zijn teneinde naar een diepgaande onderzoeksbetrokkenheid te streven zoals 

Ratto (2011b) beschrijft.  

 
 

3.2. METHODE VAN DATAVERZAMELING  

 
Wij hebben gebruik gemaakt van interviews waarbij wij met zes deskundigen uit het kunsteducatieve en kunst-

technologische voortgezet, hoger of wetenschappelijk onderwijswerkveld hebben gesproken. Deze deskundigen 

zijn allen op verschillende manieren - theoretisch of praktisch van aard - bekend met Critical Making. Voortkomend 

uit het theoretisch kader werden de onderzoeksvragen vertaald naar een semi-open interview, waarbij 

verschillende topics aan bod kwamen zoals de persoonlijke ervaring en definitie, de toepasbaarheid van Critical 

Making en datavisualisatie en datafysicalisatie en mogelijke aanpassingen voor eventuele implementatie in het VO. 

Voor de specifieke interviewvragen per topic verwijzen we naar bijlage 1. 
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3.3. ONDERZOEKSGROEP  

 
De geïnterviewde deskundigen en hun ervaringen stonden in ons onderzoek centraal. We achtten het van belang 

dat zowel het kiezen van de juiste deskundigen als ook de manier van het anonimiseren van de gegevens op 

passende wijze plaatsvond. We hebben ervoor gekozen om slechts hoognodige informatie over de deskundigen 

te geven. Hiervoor hebben we een methode uitgewerkt, waarop we in Critical Making dataverwerking van het 

volgende subhoofdstuk verder in zullen ingaan.  

Bij het kiezen van de deskundigen hebben we gekeken op welke gebieden Critical Making in Nederland 

een rol speelt en relevant is voor ons onderzoek. Niet alleen op theoretisch gebied - zoals in de literatuur en in 

boeken - maar ook op praktisch vlak is Critical Making te vinden. Zoals eerder beschreven wordt er op verschillende 

manieren aandacht geschonken aan het verspreiden van het principe en de mogelijkheden. Wij hebben een 

selectie kunnen maken, mede met de hulp van de deskundigen zelf die kritisch naar elkaar en eventuele selecties 

van de onderzoekers keken. Zij dachten met ons mee, stelden kritische vragen en droegen suggesties aan wat 

uiteindelijk tot een gevarieerde onderzoeksgroep leidde. Zo hebben we deskundigen kunnen interviewen die in het 

voortgezet of hoger beroepsonderwijs lesgeven, (hoofd)docenten zijn, onderwijs ontwikkelen, onderzoekers en/of 

lectoren zijn of een eigen kunstpraktijk hebben. Drie van hen zijn op het moment van het onderzoek gepromoveerd. 

De geïnterviewde deskundigen zijn van tevoren geïnformeerd over het doel van het onderzoek en hebben 

ingestemd om deel te nemen middels een informed-consent formulier, inclusief geheimhoudingsverklaring, dat te 

vinden is in bijlage 2.  
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3.4. METHODE VAN DATAVERWERKING  

 
De verwerking en analyse van de data van de onderzoeksgegevens geschiedde op twee verschillende manieren, 

die deels parallel aan elkaar liepen. Het uitdenken van de Critical Making onderzoeksstrategie, dat bovendien 

betrekking had op het anonimiseren van de onderzoeksgegevens, vond parallel aan het verzamelen van alle 

onderzoeksgegevens plaats. De interviews namen we mede door de corona-lockdown verspreid over drieënhalve 

maand af. Daardoor ontstonden er overlappingen tussen de dataverzameling en dataverwerking. 

 

Klassieke dataverwerking  

 
In dit eerste deel van het data-verwerkingsproces zijn we traditioneel inductief gaan coderen. Deze manier van 

coderen weerspiegelde tegelijkertijd onze manier van dataverzameling. Vanwege de overlappingen tussen 

dataverzameling en dataverwerking kwamen we in een cyclus terecht waarbij we (nieuwe) kennis aan (nieuwe) 

gegevens en andersom konden koppelen. De data-analyse kreeg onder meer door de afwisseling van 

dataverzameling en data-analyse haar uiteindelijke vorm aldus beschreven door Boeije en Bleijenbergh (2019). 

Met elk interview ontstonden nieuwe inzichten, die we in het kader van de semi-open interviews konden verweven 

met het volgende interview. Daardoor werd er soms afgeweken van de oorspronkelijke vragen binnen een topic. 

Deze cyclus komt overeen met de ‘onderzoeksslang’ van inductief coderen, zoals door Bleijenbergh wordt uitgelegd 

in de video-tutorial van Boom Hoger Onderwijs (2019). Hier moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat het 

inductief coderen op een adaptieve manier werd toegepast aangezien het onderzoek een vraag onderzoekt en 

geen theorie beoogde te ontwikkelen. 

Van alle interviews werd een audio- en een video-opname gemaakt. De opname met de beste kwaliteit 

werd met behulp van het ‘Trint’ softwareprogramma getranscribeerd en relevante tekstinformatie werd gelabeld 

zoals in bijlage 3 te zien is. Daarna volgende het stapsgewijze inductief coderen met een extra tussenstap om de 

grote hoeveelheid informatie uit de tekstfragmenten beknopter samen te vatten voordat de open codering werd 

toegepast. Hierbij werd op een ‘in-vivo’ manier gewerkt. Daarna volgende het axiaal coderen om thema’s te vinden 

in de tekst en tot slot het selectief coderen om patronen te ontdekken. De axiale en selectieve codering hebben we 

meerdere keren (digitaal en fysiek) doorlopen om tot sub-sub- en subcategorieën te komen. Bijvoorbeeld door de 

axiale en de selectieve codes uit te printen en (opnieuw) te ordenen, zie bijlage 4. De wijzigingen die daardoor 

ontstonden werden direct in de digitale versie verwerkt, zie bijlage 5. De definitieve selectieve codes werden onze 

subcategorieën waartussen we verbanden hebben gezocht. Dat resulteerde in de hoofdcategorieën waardoor de 

codeboom compleet werd. Naast deze handmatige versie van de codeboom hebben we een digitale versie, te 

vinden in bijlage 6. In totaal hebben we samen vijf klassieke coderingscycli doorlopen.  
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Critical Making dataverwerking  
 

De kritische maakervaring, zoals Ratto (2011b) die omschrijft, stond in deze fase centraal om tot een grotere 

onderzoeksbetrokkenheid en diepere inzichten te komen middels - in het geval van dit onderzoek - een zesde, 

zevende en achtste coderingscyclus. Om de tekstuele, digitale data naar het visuele en de daaruit voortkomende 

driedimensionale datafysicalisatie - het dataobject - om te zetten hebben we een systeem uitgedacht om Critical 

Making als onderzoeksstrategie te kunnen inzetten dat al werd toegepast tijdens de codering bij de klassieke 

dataverwerking. Hierbij hebben we in een geanonimiseerde vorm bijgehouden welke codes bij welke deskundige 

horen. Omdat we met digitale data en het verwerken daarvan te maken hadden, hebben we ervoor gekozen om 

de persoonsgegevens te anonimiseren door het toewijzen van binaire getallen, tussen één (0001) en zes (0110) in 

volgorde van afname van de interviews. Bij het maken van het dataobject werden de getallen vertaald naar wollen 

draden in zes grijstinten gebaseerd op de gradatie van het zwart-wit verloop. Om een fysieke constructie te kunnen 

maken hebben we metalen cirkels afkomstig van afgedankte lampenkappen gebruikt. Ieder deskundige kreeg een 

eigen metalen cirkel waarbij de grootte van de cirkel afhankelijk was van het aandeel van de deskundige in de 

interviews. De wollen draden werden om de metalen cirkels gewikkeld, zodat iedere metalen cirkel uiteindelijk één 

deskundige representeerde. De drie hoofdcategorieën uit de klassieke codering kregen eveneens een metalen 

cirkel toegewezen en die werden gekoppeld aan wollen draden in de drie primaire kleuren rood, groen, blauw 

afkomstig van de digitale RGB-kleurencirkel. De tien subcategorieën dienden als verbinding tussen de cirkels van 

de deskundigen en die van hoofdcategorieën. De subcategorieën kregen alleen een wollen draad in een secundaire 

kleur - magenta, geel en cyaan of een kleurnuance tussen de primaire en secundaire kleur - en geen metalen cirkel. 

De lengtes van de wollen draden waren afhankelijk van de hoeveelheid codes binnen de subcategorie en werden 

in meters uitgedrukt. Knopen in de wollen draden representeren de axiale codes met de daaraan verbondene 

uitspraak van de deskundigen binnen de betreffende subcategorie. Informatie over de deelvraag met betrekking 

tot datavisualisatie en datafysicalisatie, heeft een eigen wollen draad gekregen in de kleur mosgroen. Dit is een 

mengkleur die is ontstaan uit alle zeven categorieën waar relevante informatie te vinden was. Deze wollen draad 

werd gevlochten en direct naast de betreffende subcategorie op de cirkel van de deskundige geknoopt. Een vlecht 

staat hierbij voor één axiale code.                                                                                                                        

Het werkproces en resultaat in de vorm van het dataobject werd bijgehouden in de onderzoeksdummy’s 

(werkboeken), die naast het verslag fysiek werden ingeleverd. Voor het fotoverslag van de Critical Making 

dataverwerking verwijzen we naar bijlage 7. 
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4. RESULTATEN  

 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten voortkomend uit de interviews met de zes deskundigen schematisch 

weergegeven en daarna beschreven. Daarnaast volgt een korte beschrijving van het dataobject resulterende uit 

de Critical Making onderzoeksstrategie en het booklet met de voorbeelden van de deskundigen.  

 
 

4.1. SCHEMATISCHE WEERGAVE ONDERZOEKSRESULTATEN  

 
 
De resultaten zijn in onderstaande tabellen weergegeven. De zes respondenten hebben alle vragen beantwoord.  
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4.2. BEVINDINGEN  

 
Uit de onderzoeksresultaten kwamen drie hoofdcategorieën naar voren. ‘Alertheid’ met 45%, gevolgd door 

‘Vernieuwing’ met 33% en ‘Kader’ met nog eens 22%. De bevindingen van de deskundigen worden hierna 

thematisch samengevat. 

 
 
Hoofdcategorie ‘Alertheid’ 

 

Hieronder vallen de subcategorieën ‘voorwaarden’, ‘didactiek’, ‘beperkingen’ en ‘terminologie’. De eerste 

subcategorie bestaat uit de drie sub-subcategorieën ‘docent’, ‘school’ en ‘onderwijssysteem’.  

Binnen de subcategorie ‘voorwaarden’ ligt veel nadruk op een open en kritische houding van de docent. 

Open in de zin van Critical Making niet willen inzetten als een vast lesprogramma maar als parallel programma 

gekoppeld aan één of meerdere vakken of op projectbasis. Kritisch in de zin om de mogelijkheden binnen het eigen 

curriculum scherp te verkennen en het aanpassen van Critical Making op het niveau van de leerling. Een kritische 

houding komt eveneens ter sprake als het gaat om het inzetten van datavisualisatie (hierna dv) en datafysicalisatie 

(hierna df) met betrekking op de data zelf. Er wordt gezegd dat de kritische houding begint met het “nooit vergeten 

van het verschil dat je data hebt en dat die data ergens vandaan komen.” Daarnaast wordt gesteld dat docenten 

zich bewust moeten zijn van het feit dat ze een kritisch gesprek op gang moeten krijgen en daarvoor tijd, aandacht 

en goede opdrachten nodig hebben. Verder geeft een deel van de deskundigen aan dat Critical Making 

onlosmakelijk gekoppeld is aan het hebben van bepaalde basiskennis en basisvaardigheden van de leerling 

betreffende de technieken en de context van de opdracht. 

Wat de organisatie van Critical Making binnen de ‘school’ betreft wordt aangegeven dat er zorg gedragen 

moet worden voor ontwikkeltijd en voor mogelijkheden van een wederkerende, verdiepende en interdisciplinaire 

samenwerking tussen meerdere secties of vakken. Verder zal de voorkeur uit moeten gaan naar een combinatie 

van jonge veerkrachtige en ervaren, ambachtelijk sterke docenten. 

Omtrent het ‘onderwijssysteem’ geeft de ene helft van de deskundigen aan dat het huidige 

onderwijssysteem niet voor onderwijspraktijken als Critical Making gemaakt is en dus aangepast of zelfs opgeheven 

moet worden vanwege het hanteren van aparte vakken. De andere helft ziet mogelijkheden binnen het huidige 

onderwijssysteem als dit enige flexibiliteit kan verdragen, bijvoorbeeld als er ruimte is voor vrij in te vullen 

lesprogramma’s en de huidige definitie van het kunstonderwijs verbreed wordt. 

 

 De subcategorie ‘didactiek’ omvat de sub-subcategorieën ‘materiaal’, ‘modellen’, ‘maakexperimenten’ en 

‘toegankelijkheid’. Bij ‘materiaal’ worden social media, objecten en het belang voor het gesitueerde leren aan de 

hand van het gebruik van externe locaties genoemd. “(...) ik ben met de groep naar de vuilstort geweest om 

materiaal te zoeken. (...) ze zagen gewoon een complete schaduw-maatschappij aan afvalstroom. Het is dus niet 

alleen de lesstof, de opdracht, de kamer, maar ook de situatie waar je mensen in brengt. Zodat ze met hun eigen 

lichaam kunnen ervaren wat die grote issues zijn.” 
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Daarnaast is videomateriaal een alternatief voor literatuur als instructie en kan Speculative of Critical 

Design als inspiratiebron worden ingezet. Verder spelen positieve beperkingen om een contextueel kader te bieden 

een rol, bijvoorbeeld om “alleen maar gerecycled materiaal [te] gebruiken.” Tevens zijn data als materiaal 

aantrekkelijk in combinatie met vakken zoals wiskunde en geschikt vooral als deze zelf verzameld worden. Een 

kritische kanttekening wordt bij open-source lesmateriaal gezet omdat het niet eigen genoeg is voor de docent, 

vaak niet af is, verouderd is of simpelweg niet werkt voor een andere (docent). 

Als het gaat om didactische ‘modellen’ en uitgangspunten zien we het overgrote deel van de deskundigen 

het model van de Authentieke Kunsteducatie aanhalen als een geschikt model voor het ontwerpen van Critical 

Making opdrachten. Tevens wordt de theorie Teacher as Conceptual Artist van Jorge Lucero door een deskundige 

genoemd waarbij de modi School as Material en Co-construct om samen te kunnen ontdekken hoe en in welke 

context technologieën werken het uitgangspunt vormt voor een Critical Making opdracht. Verder kunnen kritische 

conceptuele uitgangspunten een didactische toepassing vinden zoals het destabiliseren van het vooruitgangsidee 

door “bijvoorbeeld een stofzuiger [te] ontwikkelen die in de deeleconomie meewerkt.”  

De term ‘maakexperiment’ wordt genoemd als mogelijke kernactiviteit welke het onderzoeksproces 

omschrijft binnen Critical Making opdrachten. De maakexperimenten zouden dan voortvloeien uit de samenwerking 

tussen een kunst- of designvak en een zaakvak. Daarbij kan dataverzameling een onderdeel zijn van het proces 

als deze wederom zelf verzameld wordt. 

De deskundigen benadrukken het waarborgen van een zekere ‘toegankelijkheid’ van Critical Making met 

het oog op basisvaardigheden en/of voorkennis van de leerling. Dat kan door laagdrempelige spelletjes, “speelse 

bootcamps” of het eenvoudig combineren van verschillende disciplines en technologieën door soundscapes met 

een eigen toestel te maken. Op die manier kan Critical Making als een speelse en creatieve werkvorm worden 

ingezet en dv/df ook zonder veel voorkennis ingezet worden. 

 

In de subcategorie ‘beperking’ wordt aangegeven dat er een tegenstrijdigheid van extremen in Critical 

Making zit. “Wat zeg je bijvoorbeeld als je een 3D geprint kopje [print]? En een model download en dan op play 

drukt. (...) Heb je dit gemaakt?” wordt als voorbeeld met betrekking tot mogelijke overwaardering van het maken 

aangevoerd. Ook extremen in de mentaliteit van de maker kunnen een sterk beperkend effect hebben: met 

enerzijds de mentaliteit van ‘How to make everything’ wat duidt op macht en controle en daartegenover de 

‘Nevermind’ die in het onzekere doorschiet vanwege de keuzemogelijkheden. Daarnaast komt de mogelijke 

beperking van het gebruik van data aan de orde waarbij aan de ene kant kritisch data verzameld moeten worden 

wat tegelijkertijd lastig kan zijn en vaak als stap binnen het maakproces wordt overgeslagen. Aan de andere kant 

wordt opgemerkt dat dv/df niet altijd kritisch zijn en data vaak subject zijn. Bovendien wordt er op de kloof tussen 

de leefwereld van de leerling en de data gewezen die meestal groot is en groot zal blijven. 

 

De laatste subcategorie omvat ‘terminologie’ waarbij Critical Making als een ‘containerterm’ wordt 

beschreven omdat het veel om- of samenvat van wat nu in de creatieve en educatieve wereld gaande is. Tevens 

heeft Critical Making te veel lading omdat er weinig nuances in het woord critical zit. “Critical Making suggereert 
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dat er ook onkritisch maken is” waardoor de Critical Maker een superieure positie krijgt. Het kritische kan ook uit 

het maakproces verdwijnen zodra het niet meer in de term zit waardoor de denktraditie over Critical Theory welke 

volgens Ratto’s uitgangspunten aan Critical Making verbonden moet zijn, ontkoppeld wordt.  

Toch wordt de term Critical Making een helderheid toegekend. Door een term te hebben kan het denken 

daarover plaatsvinden en de term Critical Making definieert tegelijkertijd de inhoud ervan. “(...) ik denk dat heel veel 

docenten wel snappen wat we [met Critical Making] bedoelen.” 

 

 

Hoofdcategorie ‘Vernieuwing’ 

 

De tweede hoofdcategorie omvat de twee subcategorieën ‘impact’ en de ‘toepasbaarheid’. De subcategorie ‘impact’ 

heeft betrekking op de sub-subcategorieën ‘kennis en vaardigheden’, ‘vakoverstijgend’, ‘maatschappelijke 

component’, ‘samenwerken’, ‘gesprek’ en ‘zichtbaarheid’.  

Door Critical Making wordt een combinatie van het verwerven van zowel cognitieve alsook praktische 

‘vaardigheden’ mogelijk gemaakt waarbij begrijpen en ingrijpen centraal staan en tot collectieve zinvolle ‘kennis’ 

kunnen leiden. Het kritisch kunnen denken en kritisch kunnen uitdrukken middels materiaal en vorm is hierbij een 

belangrijk gevolg van het maakproces. Kritiek vanuit het materiaal en bepaalde processen kunnen formuleren kan 

worden aangewakkerd door in te spelen op de ‘Hackersmentaliteit’ bij de leerling. “Hoe pak je een tool aan [die] je 

niet eerder gebruikte? Wat kan je nog meer daarmee? En dit is zeg maar de Hackersmentaliteit, het eerste wat je 

doet is dus alles proberen, alle knoppen. En dat weer proberen, zus en zo. En dat is onderzoek.” Er wordt gesteld 

dat het toepassen van technologie in een interdisciplinair samenwerkingsproces ervoor zorgt dat leerlingen diepere 

inzichten en meer grip op bèta-onderdelen krijgen. Het laatste geldt ook voor de docent. Inzichten in bepaalde 

probleemsituaties komt volgens de deskundigen mede door het inzetten van dv/df. Dv/df kunnen eveneens tot grip 

op verschijnselen en fenomenen leiden en het kritisch verhouden tot data mits deze nadrukkelijk zelf verzameld 

worden. 

De sub-subcategorie ‘vakoverstijgend’ kenmerkt zich doordat de deskundigen Critical Making een 

interdisciplinair karakter - in de vorm van praktijkonderzoek - toeschrijven. Er wordt gesteld dat Critical Making 

gezien kan worden als gesitueerd leren: “(...) projecten doen, die niet begrensd zijn, is heel verrijkend. Ik denk wel 

dat het fijn is als er ruimte is voor dingen die discipline-overstijgend zijn, want in de echte wereld zijn ze dit ook.” 

Critical Making overstijgt theorie en praktijk en is interdisciplinair door de overlap met bijvoorbeeld beeldende 

vorming en maatschappijleer afhankelijk van de thematiek. Er ontstaat een andere wisselwerking tussen maker en 

tool en het theoretisch en praktijkgerichte leren binnen een technologische context leidt tot meer zelfredzaamheid. 

De combinatie van data en visualisatie of fysicalisatie wordt door de deskundigen als sterk ervaren en is geschikt 

voor vakoverstijgende projecten. Daarnaast zijn dv/df geschikt om tot leuke opdrachten te komen en draagt het 

spanningsveld tussen data en visualisatie bij aan een heldere introductie van een probleem of juist de zichtbaarheid 

van mogelijkheden.  
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Critical Making voegt een ‘maatschappelijke component’ toe aan zowel het maakonderwijs alsook aan het 

kunstonderwijs. Door beeldende ontwerpoplossingen levert Critical Making een bijdrage aan het maatschappelijke 

discours van het onderwijs, creëert het maatschappelijk bewustzijn - agency - en geeft het “(...) inzicht in grote 

maatschappelijke problemen, hoe die zich tot elkaar verhouden en tot de gemaakte wereld.” Verder wordt gesteld 

dat dv mooie voorbeelden en projecten kent en een rol mag hebben omdat het speelt in de maatschappij. 

 De deskundigen geven aan dat het ‘samenwerken’, waarbij leerlingen elkaar inspireren, tot een verbreding 

van het kunstonderwijs kan leiden en dat samenwerking een kritische uitwisseling mogelijk maakt. De combinatie 

samenwerken tussen wiskunde en dv/df kan abstracties zichtbaar maken en een basis zijn voor wederkerende 

samenwerkingen tussen docenten. 

 Het ‘gesprek’ al makend voeren, dient ertoe om bewust te worden en discussie op te roepen. Dit wordt 

gestimuleerd door de fysieke handeling van het maken en het samenwerken. Een fysiek object leidt tot gesprek en 

biedt mogelijkheden tot reflectie.  

 Critical Making creëert ‘zichtbaarheid’ van abstracte concepten of de complexiteit daarvan vanuit 

verschillende vakgebieden. Dat komt door materialisatie en of visualisatie binnen het maakproces. Een deskundige 

pleit “laten we het concreet maken, namelijk het niet abstract houden, maar laten we een vorm vinden dat we als 

mens ons kunnen verhouden tot die technologie.” 

  

 De tweede subcategorie ‘toepasbaarheid’ omvat de sub-subcategorieën ‘(vak-)gebied’, ‘verbinding’ en 

‘leerniveaus’. Critical Making leent zich voor het behandelen van zowel kleine en grote vraagstukken, het 

onderzoeken van alledaagse technologieën en kan daardoor in verschillende vakken ‘toegepast’ worden. Wederom 

geven de deskundigen aan dat Critical Making geschikt is voor de bètavakken om creatief en kritisch denken te 

bevorderen of binnen een creatief maakproces in te zetten. “Wat dat betreft zou het misschien beter kunnen worden 

gekoppeld aan informatica of computervaardigheden. En ja, dat soort dingen. Want [dat] is waar je leert typen, dat 

is oersaai.” Evenzeer wordt de inzet bij kennisdisciplines onderstreept: “Feitelijk maakpraktijken ook neerzetten bij 

kennisdisciplines die geen kunst- of designdisciplines zijn. Je hebt geen professionele designers of kunstenaars 

meer nodig om spullen te maken of te ontwerpen als een soort van studieobject.” Talige en materiële praktijken 

laten zich op vergelijkbare manier behandelen waardoor Critical Making kan worden gekoppeld aan filosofie en 

maatschappijleer. Critical Making heeft betrekking op digitale en niet-digitale praktijken en kan ingezet worden op 

low- en hightech niveau. Toch merken twee deskundigen op dat Critical Making gebonden is aan bepaalde 

praktijken waar podiumkunsten zoals performance art niet mee geassocieerd wordt. 

De ‘verbinding’ ligt volgens de deskundigen in het uitdrukken van de overeenkomsten van verschillende 

gemeenschappelijke praktijken uit het digitale domein, beeldende kunst en verschillende ontwerppraktijken. Critical 

Making is een concept voor het verbinden van kunst, technologie en ontwerp vanuit kritisch engagement waarbij 

geen scheiding meer bestaat tussen conceptueel en materieel.  

Wat betreft de ‘leerniveaus’ zijn de deskundigen het erover eens dat Critical Making een brede toepassing 

kent en “werkt het across the board”.  
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Hoofdcategorie ‘Kader’ 

 

De derde hoofdcategorie bestaat uit enkel vier subcategorieën ‘functie’, ‘definitie’, ‘positionering’ en ‘bereik’.  

De ‘functie’ van Critical Making kenmerkt zich doordat het aan de ene kant praktijkgericht kunstonderwijs 

waarborgt en praktische vaardigheden leert. Aan de andere kant krijgt het maken een centrale rol bij het kritisch 

leren denken en creëert Critical Making een andere perspectief, een kritische houding tot de technologie die men 

gebruikt en het maatschappelijk zinvol inzetten daarvan. Het stimuleert zelfredzaamheid en weerbaarheid en draagt 

bij aan de maatschappelijke functie van het onderwijs waarbij bovendien kritische uitwisseling plaatsvindt. 

Bovendien is Critical Making doordat het niet specifiek kunstzinnig is, aantrekkelijk en inzetbaar voor 

samenwerkingen tussen kunst en wetenschappelijke vakken. Dv/df worden gezien als een aanvulling op Critical 

Making om abstracte dingen zichtbaar en tastbaar te maken. 

De ‘definitie’ van Critical Making heeft betrekking op de wisselwerking van maken en denken waarbij het 

nadenken over complexe maatschappelijke problemen tijdens een gezamenlijk maakproces of experimenteel 

onderzoek de essentie vormt. Een deskundige definieert Critical Making als “Samenwerkend een vertaalslag 

maken van abstract naar concreet. (...) Een hybride vorm van digitaal en materieel.” Critical Making kan volgens 

een andere deskundige omschreven worden als Social Makerspace plus kritische reflectie wat voortkomt uit het 

kritisch verhouden tot technologie en het zinvol daarmee omgaan. Hier wordt het voorbeeld van Repair Cafés 

genoemd als mogelijke setting. Ook onderstreept een deskundige dat Critical Making niet als vak maar beter als 

benadering gezien kan worden.  

Dv/df worden als een mogelijk onderdeel of uitgangspunt van het maakproces omschreven door het 

verweven van geautomatiseerde processen met een creatief proces. “Dat je dus een installatie maakt die gegevens 

verzamelt waarmee je een discussie kunt oproepen.” 

De subcategorie ‘positionering’ heeft betrekking op het ontstaan van gelijkwaardigheid en een betere 

positie van de kunstdocent, het kunstvak en het kunstonderwijs. De kunstdocent is van toegevoegde waarde 

doordat zijn/haar manier van onderzoeken buiten de kunst van invloed is en gezien wordt als iemand met andere 

kennis naast zijn/haar kennis over kunst. Tevens heeft de gelijkwaardigheid te maken met de samenwerkingsrelatie 

die vakken door Critical Making projecten met elkaar opbouwen en leidt Critical Making door het stimuleren van 

kritisch denken tot verbreding van het kunstonderwijs wat een democratisch effect heeft. Door het inzetten van 

toegankelijke nieuwe digitale technologieën is minder professionele kennis - over het gebruik van deze 

technologieën - vereist wat de inzet van deze makkelijker maakt. Hierbij speelt de verandering van de leerling - van 

ontvanger tot maker - een belangrijke rol: “En de invloed dat je keuzes maakt en dat je in de positie bent van 

agency. Dat je als maker keuzes moet maken. Dan wordt de [les]stof ineens heel urgent. Wat doet het? Het doet 

ertoe!”   

Het ‘bereik’ van Critical Making is groot doordat het ontwerpgericht en technisch is, wat ook jongens en 

leerlingen met een niet-westerse achtergrond kan bereiken. Dv/df kunnen tevens op verschillende creatieve 

manieren ingezet worden en bereiken zowel bèta alsook kunstzinnige leerlingen. Tenslotte wordt opgemerkt dat 

door Critical Making de maakcultuur breder kan worden ingezet binnen het onderwijs. 
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4.3. DATAOBJECT  
 

Het dataobject voortkomend uit Critical Making als onderzoeksstrategie waarbij datafysicalisatie werd ingezet is in 

figuur 8 en 9 afgebeeld. In dertig uur tijd werden 199 codes omgezet in knopen en vlechten. Daarvoor werd 

omstreeks 280 meter wollen draad in twintig verschillende kleuren - voor de subcategorieën, drie hoofdcategorieën 

en zes deskundigen - met behulp van negen metalen cirkels verwerkt. Het driedimensionaal object heeft een 

diameter van 65 centimeter en een diepte van 27 centimeter. Het dataobject kan hangen, liggen en staan. Voor 

een uitgebreid fotoverslag van het onderzoeks- en maakproces verwijzen we naar bijlage 7 en de 

onderzoeksdummy’s. 

 
Figuur 8   
 
Totaalopname dataobject 
 

 



 

31 AHK 2022 
 

Figuur 9 

 

Detailopname dataobject  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

32 AHK 2022 
 

4.4. BOOKLET  
 
 
De deskundigen hebben hun bevindingen onder andere aan de hand van voorbeelden geïllustreerd. In totaal 

werden zevenendertig voorbeelden aangedragen die fictieve of bestaande opdrachten, projecten, lesconcepten en 

theorieën, literatuur of andere inspiratiebronnen beschrijven. Ook kunstenaars, designers, docenten en 

professionals werden als voorbeeld aangehaald. Deze voorbeelden hebben als uitgangspunt gediend voor het 

booklet Critical Making dummy of inspiration, te zien als preview in figuur 10 en 11. Het schematisch geordend en 

gecategoriseerd overzicht van de voorbeelden is te vinden in bijlage 8, het volledige booklet in bijlage 9 en het 

werkproces in de onderzoeksdummy’s.  

 
 

Figuur 10 

 

Voorkant booklet  
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Figuur 11 

 

Inhoudsopgave booklet  
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE  
 
 

 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘In hoeverre is Critical Making volgens deskundigen uit 

de vakgebieden educatie, kunst en technologie een geschikte interdisciplinaire onderwijsmethode om aan te 

kunnen sluiten op het toekomstige maatschappelijke en technologische discours van het voortgezet kunstonderwijs 

in Nederland?’ en de deelvraag ‘In welke mate kunnen datavisualisatie (dv) of datafysicalisatie (df) ondersteuning 

bieden bij Critical Making opdrachten en projecten in het voortgezet kunstonderwijs in Nederland?’  Daarna worden 

relevante kanttekeningen, voortkomend uit de resultaten en het onderzoeksproces, bediscussieerd en eindigt het 

onderzoek met een beschrijving van de limitaties en aanbevelingen. Voor een persoonlijke reflectie op het 

onderzoek en het onderzoeksproces verwijzen we naar bijlage 10. 

 
 

5.1. CONCLUSIE  

 

Aan de hand van interviews met de zes deskundigen zijn we tot de volgende conclusie gekomen. Critical Making 

is een interdisciplinaire onderwijsmethode omdat het vakoverstijgend onderwijs tussen beeldende kunstvakken en 

talige zaakvakken zoals geschiedenis, maatschappijleer, filosofie en bètavakken zoals informatica en wiskunde 

mogelijk maakt. Doordat Critical Making een praktijkgericht maak- en onderzoeksproces omvat, waar kritisch 

bewustzijn ten aanzien van maatschappelijk onderwerpen en de omgang met technologie onderdeel van uitmaken, 

sluit Critical Making aan bij het toekomstige discours van het voortgezet kunstonderwijs in Nederland. Uitgangspunt 

biedt het maakonderwijs waarop Critical Making volgens de deskundigen verder kan bouwen in de vorm van een 

parallel lesprogramma of projectmatig.  

 Echter, Critical Making kan alleen in een adaptieve vorm een geschikte toepassing vinden in het 

voortgezet kunstonderwijs. Het moet worden afgestemd op het leerniveau van de betreffende leerlingen en de 

mogelijkheden binnen de betreffende onderwijsinstelling doordat het op samenwerking zowel tussen leerlingen 

alsook tussen verschillende docenten berust. Hier spelen voornamelijk de componenten ‘open’ en ‘kritisch’ een 

wezenlijke rol. Aan de ene kant is een open houding van docenten, vaksecties, de school en zelfs het 

onderwijssysteem noodzakelijk omdat deze onderwijsmethode niet correspondeert met het huidige 

onderwijssysteem vanwege het voornamelijk hanteren van aparte onderwijs-leergebieden en vakken. Aan de 

andere kant wordt van dezelfde groep een hoge waakzaamheid gevraagd of Critical Making wel past bij de eigen 

doelen en capaciteiten en of de complexe condities van deze onderwijsmethode ook gewaarborgd kunnen worden. 

Er zit een paradox in Critical Making waarbij de toegankelijkheid van de term en de brede toepassing juist ervoor 

kan zorgen dat Critical Making niet plaatsvindt omdat het kritische aspect verdwijnt wat door het maakproces juist 

zal moeten ontstaan.  

Datavisualisatie (dv) en datafysicalisatie (df) blijken goede ondersteuning bij Critical Making opdrachten 

te bieden, hoewel het geen vereiste is om deze in te zetten. Dv/df zijn onder meer bevorderlijk voor het kritische 

maakproces en het daarbij te voeren gesprek. Bij de inzet ervan is het daarentegen noodzakelijk om aandacht te 
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besteden aan het zelf verzamelen en het zich kritisch verhouden tot de data omdat het deel uitmaakt van het 

kritische maak- en onderzoeksproces. Dv/df kunnen tevens als aanvulling op Critical Making gezien worden door 

het als (les)materiaal binnen een creatief maakproces in te zetten. Daardoor wordt het onzichtbare concreet, 

zichtbaar of zelfs tastbaar gemaakt, hetgeen een verhelderend effect kan hebben bij het behandelen van complexe, 

abstracte, technologische en maatschappelijk processen en fenomenen.  

 

 

5.2. DISCUSSIE  
 

Het eerste discussiepunt betreft de vraag of Critical Making volgens Ratto of volgens Hertz het meest kansrijk is 

om te kunnen inzetten in het voortgezet kunstonderwijs. De aanname dat we deze informatie uit de antwoorden 

van de deskundigen rondom de definitie over Critical Making zouden kunnen halen bleek niet terecht. De definitie 

vanuit de literatuur van Ratto en Hertz geeft te weinig verschillen aan en komt ook nog eens overeen met die van 

de deskundigen, doordat Critical Making gedefinieerd wordt als een ‘gezamenlijk maakproces om het abstracte 

concreet te maken waarbij een wisselwerking van maken en kritisch denken plaatsvindt’ de kern definieert. We 

kunnen uit de informatie van de deskundigen met betrekking tot de benadering van Critical Making wel afleiden, 

dat de werkwijze van Hertz geschikter is dan die van Ratto. Waar Ratto (2018) bijvoorbeeld het bestuderen van 

kritische literatuur vooraf als noodzakelijk acht, gebruikt Hertz praktische onderzoeksvormen om tot een vertrekpunt 

voor Critical Making projecten te komen (Ratto & Hertz, 2019). Daarnaast droegen de deskundigen verschillende 

didactische uitgangspunten en voorbeelden voor materiaal aan om maatschappelijke onderwerpen te introduceren 

zoals het model van Authentieke Kunsteducatie van Heijnen, School as Material van Lucero, externe locaties, 

‘maakexperimenten’, Critical of Speculative Design objecten en videomateriaal. Verder benadrukken de 

deskundigen dat Critical Making ook voor het behandelen van kleine vraagstukken toepasbaar is wat meer naar 

de benadering van Hertz tendeert. Het hanteren van een bredere, toegankelijke benadering van Critical Making 

heeft als risico dat in essentie het kritisch maak- en onderzoeksproces niet of onvolledig plaatsvindt. Ratto en Hertz 

(2012; 2019) wijzen weliswaar naar de brede toepassing en adoptie van de term Critical Making voor verschillende 

praktijken maar pas aan de hand van de bevindingen van de deskundigen wordt duidelijk dat het waken daarvoor 

een even grote opgave is als het vinden van een adaptieve vorm voor het voortgezet kunstonderwijs. Docenten, 

vaksecties, school en zelfs het onderwijssysteem als geheel dienen daarom helder voor ogen te hebben binnen 

welk kader zij Critical Making willen en kunnen inzetten, zodat de essentie ervan niet verloren gaat. De deskundigen 

zien in Critical Making evenals Ratto (2013) en Hertz (2015) een toevoeging aan het maakonderwijs en de 

maakcultuur. Het maakonderwijs biedt naar ons inzien een aanknopingspunt voor het inzetten van Critical Making 

in het voortgezet kunstonderwijs. Hierdoor moet wel rekening worden gehouden met soortgelijke risico’s uit het 

maakonderwijs. Wij doelen hier op de overwaardering van technologische gereedschappen volgens Martin (2015) 

en de daarmee samenhangende vaardigheden die de leerling zouden kunnen worden toegeschreven, terwijl de 

leerling die in werkelijkheid niet heeft of te weinig ontwikkelt juist door het gebruik van technologie (Blikstein, 2013). 

 Een tweede discussiepunt komt voort uit de extra informatie over de toepassing en het bereik van Critical 

Making voor andere vakken of vakgebieden. Terwijl onze hoofdvraag zich richtte op de geschiktheid voor de 
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kunstvakken wordt er veelal automatisch antwoord gegeven op de geschiktheid van Critical Making voor of binnen 

verschillende bètavakken of zaakvakken. Vanuit de theorie, de oorsprong en het interdisciplinaire karakter van 

Critical Making was deze informatie tamelijk te verwachten maar dat er herhaaldelijk bèta- en zaakvakken zoals 

wiskunde, informatica, maatschappijleer, filosofie en geschiedenis worden genoemd of de vraagstelling 

doorgetrokken wordt naar de betekenis van Critical Making voor alleen deze, dat verraste ons. Deze bijzondere 

bijvangst konden we niet negeren. We achten de geschiktheid van Critical Making voor andere vakken en 

vakgebieden buiten de kunstvakken als zeer relevant in het kader van de onderwijsvernieuwing welke tenslotte ook 

de bèta- en zaakvakken betreft.  

Uit de daarmee verbonden omvang van het onderzoek rijst de vraag of dit kleiner had gekund. Hierbij zien 

we een discussiepunt met betrekking tot onze deelvraag. Doordat het onderwerp data niet wordt aangesproken 

voordat er vragen over werden gesteld blijkt dat Critical Making en dv/df niet afhankelijk van elkaar zijn of in direct 

verband staan. Het onderzoek had in principe zonder deelvraag, enkel toegespitst op ‘artistieke innovatie’ volgens 

het nieuwe leergebied Kunst & Cultuur van curriculum.nu (2019) op zichzelf kunnen staan. Toch willen we hier 

benadrukken dat de meeste deskundigen zeer enthousiast waren over de combinatie van de vragen en duidelijk 

hebben aangegeven dat dv/df zeker een rol mogen spelen binnen Critical Making. Dat laatste zien we ook terug in 

de literatuur, zoals in het werk The World is Getting Worse van Hertz (2020a) en A piece of the Pie Chart van Rüst 

(2018) waarin in beide projecten data een cruciaal uitgangspunt voor de projecten vormde. 

 De samenstelling van de onderzoeksgroep is een volgend discussiepunt waarbij we opmerken dat de 

deskundigen open, positief en toch ook kritisch richting ons als onderzoekers waren bijvoorbeeld over de selectie 

van de deskundigen. Terugblikkend was de oorspronkelijke selectie weinig gevarieerd en te exclusief gericht op 

deskundigen met bijna eenzelfde kennis of achtergronden. Door hun betrokkenheid en interesse in ons onderzoek 

kwamen kritische vragen en gesprekken tot stand tussen de deskundigen en onderzoekers waarna we de selectie 

hebben aangepast. Dat resulteerde in een onderzoeksgroep bestaande uit deskundigen met uiteenlopende 

theoretische kennis en praktische ervaringen met Critical Making vanuit de vakgebieden educatie, kunst en 

technologie. Dit proces heeft onder andere ertoe geleid dat we een zesde deskundige hebben toegevoegd aan de 

onderzoeksgroep. Hierdoor hebben we zelf kunnen ervaren hoe belangrijk het is om vanaf het begin kritisch over 

de eigen data en de herkomst daarvan te zijn. 

 Dit sluit tevens aan op het laatste discussiepunt omtrent de onderzoeksmethode, de eigen 

onderzoeksstrategie en de toegevoegde waarde daarvan. Mede doordat in een vrij late fase een zesde deskundige 

werd toegevoegd, hebben zich dataverzameling en dataverwerking nog meer met elkaar verstrengeld. Dat dwong 

ons al tijdens de klassieke coderingsfase het aantal coderingscycli te vermeerderen. Dit had een positief effect op 

het cyclische coderen gezien het proces van data-analyse steeds helderder werd, waar Boeije en Bleijenbergh 

(2019) naar verwijzen. Een groot deel van de onderzoeksmethode berustte op het integreren van Critical Making 

als onderdeel van de onderzoeksmethode waardoor we een onderzoeksbetrokkenheid hebben nagestreefd om, 

volgens Ratto (2011b), tot diepere inzichten te kunnen komen. De zelfontworpen onderzoeksstrategie middels 

datafysicalisatie heeft ervoor gezorgd dat we in totaal acht coderingscycli hebben doorlopen waardoor we steeds 

meer grip op de verzamelde data kregen. De fysieke handeling van het maken van het dataobject leidde ertoe dat 
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we subcategorieën en de bijbehorende codes verinnerlijkten, daarover intensief in gesprek met elkaar raakten, 

kritisch reflecteerden op de klassieke dataverwerking, fouten hebben ontdekt en nodige aanpassingen konden 

maken. Dit komt overeen met de informatie van de deskundige waarbij het gesprek vanuit een fysieke handeling 

gestimuleerd wordt enerzijds en de dialoog wat Ratto (2020) als een betekenisvol onderdeel van het 

onderzoeksproces binnen Critical Making ziet anderzijds. We hebben hierbij wel het belang van een consequente 

werkwijze ervaren, wat betekende dat wijzigingen nauwkeurig moeten worden bijgehouden. Dat heeft soms voor 

verwarring gezorgd omdat we tijdens het maken nog bezig waren met het verder uitdenken en bediscussiëren van 

de gehele onderzoeksstrategie en waarschijnlijk ook omdat we nog geen geroutineerde wetenschappelijke 

onderzoekers zijn. Keuzes werden grotendeels gaandeweg het proces gemaakt omdat vooraf alleen 

uitgangspunten zoals het kleurensysteem en het materiaal bepaald waren. Hoe het object er daadwerkelijk uit zou 

komen te zien was van tevoren niet duidelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze onderzoeksstrategie van 

toegevoegde waarde voor het gehele onderzoek was en in lijn ligt met het verbinden van twee vormen van 

betrokkenheid volgens Ratto (2011a) - het kritische denken en het fysieke maken. Het samen maken en het 

onderzoeksproces stonden hierbij centraal wat in een visueel object resulteerde dat niet geheel leesbaar is voor 

anderen en wat het volgens Ratto (2020) bovendien niet hoeft te zijn. Daarnaast zien we een meerwaarde van 

deze Mixed Methods onderzoeksmethode, waarbij de klassieke codering met de Critical Making 

onderzoeksstrategie gecombineerd werd. De afwisseling tussen digitale en fysieke onderdelen heeft eraan 

bijgedragen dat we steeds meer inzicht kregen in de aard van onze data en de onderliggende samenhang ervan. 

Van het maken van een uitgebreide excelcodering, het uitprinten en knippen van de codes, het schuiven en 

herordenen van deze, het vertalen naar kleuren en wollen draden tot het knopen leggen bij het maken van het 

dataobject. We konden hierdoor de onderzoeksmethode laten versmelten met de thematiek van het onderzoek en 

ons het onderzoek als ‘makende onderzoekers’ volledig toe-eigenen. Wij beschouwen dit als winst, gezien de 

context van het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen een kunsteducatieve masterstudie.  
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5.3. LIMITATIES EN AANBEVELINGEN  
 
 

Dit onderzoek richtte zich op de vraag of Critical Making als interdisciplinaire onderwijsmethode kan worden ingezet 

in het voortgezet kunstonderwijs en niet hoe deze methode er precies uit moet ziet. Omdat Critical Making kansrijk 

blijkt om te kunnen inzetten maar ook een aantal valkuilen kent is vervolgonderzoek aan te bevelen. Door 

vervolgonderzoek kan een uitgewerkte Critical Making lesmethode voor het voortgezet kunstonderwijs tot stand 

komen. 

De onderzoeksvragen waren gericht op het voortgezet kunstonderwijs. Desalniettemin leverde dit 

onderzoek - gezien de achtergrond over interdisciplinaire onderwijsmethoden - ook informatie op over de 

toegevoegde waarde voor talige zaakvakken en vakken uit het bètaonderwijs ten aanzien van het creatief 

onderzoeksproces en kritisch denken.  Om de relevantie hiervan in het kader van de onderwijsvernieuwing of ook 

het hoe nader te kunnen bepalen is eveneens vervolgonderzoek nodig.  

De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op de bevindingen van deskundigen, maar we weten niet in 

hoeverre deze overeenkomen met de bevindingen van leerlingen. Een vervolgonderzoek in de vorm van een 

ontwerponderzoek binnen een vakoverstijgende les- of projectsituatie zal hier inzicht in kunnen geven. Hierbij valt 

te denken aan een Mixed Method ontwerponderzoek, waarbij ook een kwantitatieve component onderdeel van de 

onderzoeksmethode uitmaakt bijvoorbeeld in de vorm van enquêtes die de ervaringen van leerlingen en de 

docenten in kaart brengen.  

De door ons ontworpen Critical Making onderzoeksstrategie heeft een zeer positief effect op het 

onderzoeksproces gehad. Het is een methode die goed werkte, dankzij het verband met de thematiek en de diepe 

onderzoeksbetrokkenheid die bij ons onderzoekers ontstond. Toch maakte de methode geen deel uit van de 

onderzoeksvragen. Bij herhaling of vervolg bevelen we aan om de methode die dusdanig aan de thematiek van 

het onderzoek gekoppeld is nader te exploreren. Een overweging zou kunnen zijn om binnen een Mixed Method 

onderzoek een deel van de hoofdvraag of een deelvraag aan deze kwestie te wijden. Eveneens zou de afweging 

gemaakt kunnen worden om een ‘makende onderzoekscomponent’ een vaste plaats te geven binnen de 

onderzoeksmethode van wetenschappelijk kunsteducatief onderzoek.  
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“The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they 

are indistinguishable from it” (Weiser, 1991, p. 94). 
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