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Inleiding 

 

In het onderwijsdebat wordt het belang van kritisch denken –een belangrijk onderdeel van 

transformatief leren– in het onderwijs breed gedragen (WRR, 2013; OECD, 2018; SER, 2015). Kritisch 

denken kan worden gedefinieerd als het proces waarin je reflecteert en redeneert voordat je een positie 

inneemt of eenbeslissing maakt over hoe je handelt: je kunt toelichten waar je positie of besluit op 

gebaseerd is (American Psychological Association (APA), een ‘working concensus’ van experts). 

De leerlingen van nu groeien op in een beeldcultuur; beeldcommunicatie heeft invloed op het 

zelfbeeld en de blik op de wereld (NFE, 2020). Recente fake news- (of desinformatie-) campagnes 

(zoals Cambrigde Analytica, Brexit) hebben de kwetsbaarheid van Westerse democratieën blootgelegd 

(Mason et al., 2018). De Europese Commissie ziet kritisch denken als een belangrijk instrument tegen 

desinformatie. Hierbij ziet de commissie een belangrijke rol voor filmeducatie als middel om het 

kritisch denken te versterken (E.C., 2022). 

Kritisch denken wordt internationaal zelfs gezien als een van de 21st century skills (OECD, 

2018), vaardigheden die in het onderwijs zijn aangemerkt als essentieel om succesvol te zijn in de 

eenentwintigste-eeuwse maatschappij (Kereluik, Mishra, Fahnoe, & Terry, 2013; Partnership for 21st 

Century Skills, 2006). 

Het toekomstgericht maken van onderwijs is een speerpunt in het Nederlandse onderwijsdebat 

(SLO, 2022). Platform 2032 heeft in opdracht van toenmalig staatsecretaris Dekker onderzocht welke 

kennis, vaardigheden en houdingen leerlingen in het funderend onderwijs van nu moeten ontwikkelen 

om volop te kunnen participeren in de maatschappij van 2032 (Platform Onderwijs 2032). Het 

Platform stelde in 2016 in haar eindadvies dat een betere balans tussen de onderwijsdoelen 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming nodig is. Dit zijn de doeldomeinen waarop onderwijs 

effect wordt geacht te hebben (Biesta, G., 2018; Onderwijsraad 2016; Platform Onderwijs 2032, 2016; 

Visser, A., 2016). Kwalificatie gaat om kennis en vaardigheden. Socialisatie om vorming in normen, 

waarden, tradities en praktijken (Visser, A., 2016) . Persoonsvorming gaat volgens onderwijskundige 

Biesta om subjectivicatie. Het stimuleren van kritisch denken binnen het onderwijs zou deze balans 

kunnen verbeteren. 

Daarnaast is er in de literatuur geen consensus over hoe de ontwikkeling van kritisch denken 

in de praktijk kan worden bevorderd (OECD, 2018, Thijs et al., 2014, Ashley et al., 2012). In de 

praktijk weten docenten niet goed hoe ze kritisch denken in hun lessen kunnen stimuleren. In het 

funderend onderwijs (het primair en het voortgezet onderwijs) ligt de nadruk ondanks de adviezen van 

het Platvorm Onderwijs op het toetsen en beoordelen van kwalificaties. (Platform Onderwijs, 2016; 
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Onderwijsraad, 2016) Volgens Facione heeft dit invloed op de manier waarop kritisch denken wordt 

benaderd: het wordt gezien als een vaardigheid in plaats een levenshouding (Facione,P., 2020). 

De ‘21st Century skills’ zijn ontworpen om de leerlingen van nu aansluiting te laten vinden op 

de toekomstige arbeidsmarkt (OECD, 2018). In dit onderzoek wordt gesteld dat kritisch denken 

verder zou moeten gaan dan leren redeneren. Het gaat om het bevrijden van het denken, om 

zelfstandig worden als mens en om eigenstandig kennis te kunnen ontwikkelen en daarmee een 

bijdrage te leveren aan de maatschappij (Facione, P, 2020). Met de huidige benadering van het begrip 

kritisch denken in het onderwijs wordt dus de kans gemist om het stimuleren ervan effectief te laten 

bijdragen aan socialisatie en met name aan persoonsvorming. 

Transformatief leren is een leertheorie die het ontwikkelen van kritisch denken en 

persoonsvorming met elkaar verbindt (Cranton, P., 2016). De term komt uit het Amerikaanse 

volwassenonderwijs en is gericht op het ontwikkelen van kritische reflectie en zelfbewustzijn.  

Film wordt in het huidige onderwijs vooral instrumenteel ingezet, als visuele ondersteuning bij de 

lesstof of ter ontspanning (Significant APE, 2020). Volgens de Raad voor Cultuur krijgen te weinig 

leerlingen (hoogwaardige) beeldeducatie (Raad voor Cultuur, 2019) Dit is een probleem omdat 

kinderen en adolescenten opgroeien in een steeds meer gemedialiseerde maatschappij waarin hun 

leefwereld is verweven met beeldcommunicatie. Het zijn digital natives, maar dit betekent nog niet 

dat ze in staat zijn om audiovisuele content kritisch te beschouwen en in de juiste context te plaatsen 

(Walker, A. R., 2022). Dit maakt kwetsbaar voor manipulatie en heeft daarmee een substantiële 

impact op de maatschappij (Netwerk Mediawijsheid, 2018). Volgens het netwerk van mediawijsheid 

mag aandacht voor beeld dan ook niet ontbreken in toekomstgericht onderwijs. Beeldgeletterdheid; 

het kritisch, actief en bewust kunnen omgaan met beeldcommunicatie, geeft leerlingen de kennis om 

als zelfstandige en zelfverzekerde burgers te participeren in de gemedialiseerde samenleving 

(Netwerk Mediawijsheid, 2018).  

 

In het primair en het voortgezet onderwijs is het kritisch denken momenteel al een leerdoel-

in-wording, bijvoorbeeld bij de vakken Taal (in het primair onderwijs), Nederlands, Burgerschap en 

Filosofie. Hier zullen wij ons echter richten op het gegeven dat kritisch denken reeds een expliciet 

leerdoel is bij het vak ‘Kunst algemeen’ (in het voortgezet onderwijs). In dit onderzoek zullen wij ons 

dan ook verder richten op de mogelijkheid van juist kunsteducatie om kritisch denken –en daarmee 

transformatief leren– te stimuleren. Bij kunsteducatie zullen wij ons specifiek richten op filmeducatie. 

In dit onderzoek is de hoofdvraag: Hoe kan filmeducatie transformatief leren stimuleren? In 

hoofdstuk 2 wordt onderzocht hoe filmeducatie kritisch denken, volgens de theorie, kan stimuleren. 

Hoofdstuk 3 gaat in op het stimuleren van kritisch denken in de praktijk. Dit wordt gedaan op basis 

van een casestudy. In hoofdstuk 4  zal een antwoord worden opgesteld op de onderzoeksvraag: Hoe 

kan filmeducatie transformatief leren stimuleren? 
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2 .   Begripsverheldering  

 

 Transformatief leren 

 Kritisch denken 

 Filmeducatie 

 

Transformatief leren 

Transformative learning is een leertheorie die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het 

Amerikaanse volwassenenonderwijs (Cranton, P., Kasl, C., 2012; Hogan et al, 2017). Het kan ook in 

het voortgezet onderwijs worden toegepast (Crone, 2022; Enkhtur et al, 2017). 

Transformatief leren (TL) is het proces waarin het kritisch denken en zelfbewustzijn in 

ontwikkeling blijft. Door steeds kritisch te reflecteren op de eigen ervaring word je bewust van de 

manier waarop het eigen referentiekader wordt gevormd waarvanuit je denkt, voelt en handelt. Dit 

referentiekader is geen gegeven, je kunt het (zelf) verbreden en herzien. Hierdoor ontstaat er meer 

eigenaarschap en kunnen er bewustere keuzes worden gemaakt. Ervaringen krijgen een context en dit 

kan bevrijdend zijn, zowel op individueel als maatschappelijk niveau. Het is een levenslang leerproces 

dat kan bijdragen aan (persoonlijk en maatschappelijk) welzijn en democratisch burgerschap. 

Sinds haar ontstaan in de jaren ’70 heeft TL zich ontwikkelt tot een metatheorie bestaande uit 

veel verschillende theoretische benaderingen (Cranton, P., Taylor, E.W., 2012; Hogan, 2016). 

Mezirow ziet TL als theorie in ontwikkeling (Mezirow, J. & associates, 2000). Hij (Mezirow) 

onderkent dat TL is gebaseerd op constructivistische aannames (Cranton, P., Taylor, E.W., 2012). 

Hierbij benadrukt hij echter dat hij heeft geprobeerd om niet systematisch op een theorie of traditie 

voort te bouwen. Aanvankelijk was het een poging om de inzichten uit zijn eigen onderzoek en 

bestaande concepten en theorieën uit diverse disciplines te integreren – om te begrijpen hoe 

volwassenen leren, transformeren en zich ontwikkelen (Mezirow, J., 1991, p. 14). 

Experts Patricia Cranton en Edward Taylor pleiten voor een meer integratieve theorie. Het is 

hen namelijk opgevallen dat in het TL-discours verschillende perspectieven en theorieën elkaar 

bestrijden. Zo schrijven diverse TL-onderzoekers in dualismen zoals individuele of maatschappelijke 

transformatie, autonoom of relationeel leren, rationeel of emotief (Cranton, P., Taylor, E.W., 2012). 
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Volgens Taylor en Cranton is co-existentie mogelijk; zo kan voor een persoon in een bepaalde context 

TL rationeel zijn en in een andere context intuïtief. De uitkomst blijft min of meer hetzelfde: “A deep 

shift in perspective, leading to more open, more permeable, and better-justified meaning 

perspectives.” (Mezirow, J., 1978; Cranton, P., Taylor, E.W., 2012.) Een integratieve benadering van 

transformatief leren doet volgens Taylor en Cranton recht aan de complexiteit van de 

onderwijspraktijk (Cranton, P., Taylor, E.W., 2012). 

Op basis van literatuuronderzoek kan worden geconstateerd dat TL in de kern een gelaagde 

theorie is. De constructivistische vooronderstelling dat ieder mens een eigen manier van in de wereld 

zijn heeft wordt verbonden met Freire’s conscientisation, het concept Bildung, Dewey en de 

Frankfurter Schule (Kritische Theorie) vanuit Horkheimer en Habermas’ domeinen van leren (1971, 

1984) (Buttigieg, K., Calleja, C., 2021; Cranton, C., 2016; Cranton, C., Taylor, E.W., 2012; Crone, 

M., 2021; Enkhtur et al 2017; Hogan, 2022, Hogan et al, 2016; Illeris, K, 2014; Mezirow, J., 1991; 

Mezirow, J. et al, 2009). 

Voornaamste kritiek op transformatief leren is dat het model van Mezirow te cognitief is en zich richt 

op het individu.  Hierbij wordt te weinig rekening gehouden met bestaande machtsverhoudingen 

(Cranton, C., 2016).  Critical  theorist  Fleming  beargumenteerd dat Mezirow heel selectief is 

geweest met Habermas’ kritische theorie en transformatief leren daarmee kwetsbaar heeft gemaakt 

voor de kritiek dat de sociale dimensie van leren wordt genegeerd (Flemming, T, 2018, p. 212).  

Volgens Cranton werkt deze kritiek de ontwikkeling van transformatief leren tegen, doordat deze 

steeds wordt herhaald en voortkomt uit literatuuronderzoek op basis van secundaire literatuur, terwijl 

kennis van primaire bronnen ontbreekt (Cranton, P., 2013). Cranton en Taylor zien zelf eerder een 

probleem in de veronderstelling dat transformatie positief is. Volgens Taylor en Cranton zijn er ook 

onderzoeken die laten zien dat emancipatie mensen afsnijdt van hun eigen gemeenschap. Ze wijzen 

daarom docenten op het belang van nazorg en een waarborgen van een veilige leeromgeving 

(Cranton, P., Taylor, E.W., 2016). 

Volgens critical theorist Markus Holdo zijn emancipatiebewegingen zelf niet vrij van 

dominante ideologieën. Hierdoor kunnen blinde vlekken ontstaan. Zo hadden (Amerikaanse) 

feministen aanvankelijk niet veel oog voor de positie van zwarte vrouwen (Holdo, M., 2022). Het is 

volgens Holdo daarom belangrijk om ook kritisch te reflecteren op het kritisch denken. In die zin is 

transformatief leren een interactief proces (idem). 

Componenten die doorgaans deel uitmaken van transformatieve leerervaringen (Crone, M., 2021) 

Mezirow 2000 Patterson 2002 Taylor 2009 

1. Desoriënterend 

dilemma 

A. Ontmoeting en 

desoriëntatie 

1. 

Individuele ervaring: het primaire 

medium van transformatief leren 
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bestaat uit wat elke lerende met zich 

meeneemt (voorkennis) en wat hij in 

het klaslokaal ervaart.      

2. Zelfonderzoek  2. 

Kritische reflectie: bevragen hoe 

kloppend diepgewortelde 

veronderstellingen en overtuigingen 

op basis van eerdere ervaringen 

eigenlijk zijn. Hieronder vallen de 

reflectie op inhoud, proces en 

premisse. 

3. Bevragen 

veronderstelling 

 3. 

Dialoog: in dialoog gaan met het zelf 

(interne dialoog) en met anderen om 

transformatieve leerprocessen te 

bevorderen. 

4. Delen van 

ervaring 

 4.  

Holistische oriëntatie: verbinding 

leggen met andere soorten dan enkel 

rationele kennis, zoals affectieve en 

relationele. Ook kennis van, over en 

vooral door kunst 

5. Verkennen van 

nieuwe rollen 

B. Experiment 

twijfel en trots  

5. 

Bewustzijn van context: een dieper 

begrip van persoonlijke en sociaal-

culturele factoren, zoals de 

onmiddellijke omgeving van de 

leeractiviteiten, de persoonlijke en 

professionele situatie van de lerende 

op een bepaald moment en de context 

die de samenleving vormgeeft. 

6. Nieuwe 

plannen 

  

7. Nieuwe kennis 

en 

vaardigheden 

  

8. Uitproberen 

nieuwe rollen 

  

9. Meer 

zelfvertrouwen 

C. Meer 

zelfbewustzijn 

en 

zelfvertrouwen 

 

10. Integratie 

dagelijks leven 

 1. Authentieke relaties: 

zinvolle, positieve, oprechte 

en productieve relaties met 

anderen. 
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Figuur 1. 

 

 

 

Kritisch denken 

Kritisch denken is een van de 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die in het onderwijs zijn 

aangemerkt als essentieel om succesvol mee te komen in de eenentwintigste-eeuwse maatschappij 

(Kereluik, Mishra, Fahnoe, & Terry, 2013; Partnership for 21st Century Skills, 2006). 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) definieert kritisch denken in het funderend onderwijs 

als volgt: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen beargumenteerde afwegingen, 

oordelen en beslissingen. Hiervoor zijn denkvaardigheden noodzakelijk, maar ook houdingsaspecten, 

reflectie en zelfregulerend vermogen (SLO, 2020).   

Maar het concept kritisch denken ligt niet vast; er zijn in de wetenschap en het onderwijs 

talrijke definities en benaderingen. Beeldgeletterdheid-onderzoeker Madison schrijft bijvoorbeeld dat 

kritisch denken vooral een pedagogisch ideaal is dat alle betekenis heeft verloren (Madison, 2019). 

John Dewey noemt het ontwikkelen van kritisch denken het primaire doel van onderwijs (Dewey, 

1910). 

Uit een analyse van onderwijsonderzoekers naar het gebruik van het concept ‘kritisch denken’ 

in het academische discours komen kerneigenschappen naar voren. Dit zijn intellectuele discipline, 

integriteit, vrijheid, burgerschap, creativiteit en empathie (Uribe-Enciso et al, 2017). 

Om in het onderwijs kritisch denken te kunnen implementeren en toetsen heeft de American 

Psychological Association (APA) een expertconsensus laten opstellen door Peter Facione (Facione, 

2020). Zie figuur 1. 
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Figuur 2 (Facione,P.,2020). 

Facione is een autoriteit op het gebied van kritisch denken. Hij beschouwt kritisch denken als 

een hoge-orde-denkvaardigheid. De combinatie van bovenstaande elementen in figuur 2 maakt 

bewust handelen mogelijk (Facione, P., 2020). “The goal here is to help you sharpen your critical 

thinking skills and cultivate your critical thinking spirit.” (Idem.) Volgens Facione is kritisch denken 

niet alleen een vaardigheid, maar bovenal een levenshouding. Het is bovendien niet genoeg om te 

leren kritisch denken; je moet het blijven ontwikkelen en toepassen – niet alleen voor je eigen 

vaardigheid, maar ook voor het functioneren van een democratische maatschappij. Pas als je het 

kritische denken blijft toepassen, ben je een kritisch denker – en niet wanneer je alleen de vaardigheid 

bezit om kritisch te denken (idem). 

In dit literatuuronderzoek wordt de benadering van Facione gehanteerd omdat zijn visie 

aansluit op transformatief leren. Facione stelt dat kritisch denken niet vanzelf gaat, het vraagt om het 

actief onderzoeken van de eigen ervaring en (impliciete) aannames om tot een bewuste keuze te 

komen.  Kritisch denken is voor Facione een levenslang leerproces dat kan bijdragen aan emancipatie. 

Dit komt overeen met de procesbenadering van transformatief leren.  
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Filmeducatie 

Film wordt in het funderend onderwijs ingezet als leermiddel. Uit onderzoek van het expertisecentrum 

Nederlands Netwerk Filmeducatie (NFE) blijkt dat gebruik van film in de klas overwegend 

instrumenteel is. Film wordt gebruikt ter illustratie van een bepaald onderwerp binnen curriculaire 

vakken of ter ontspanning (Significant Ape, 2020). Filmeducatie staat voor een ander didactisch 

gebruik van film (Alves, P., Pereira, A.S., 2020).   Volgens diverse onderzoekers is het ontwikkelen 

van kritisch denken namelijk de voornaamste doelstelling van filmeducatieprogramma’s, ongeacht de 

verschillen in methodiek en theoretische perspectieven (Porter, J. 2022). 

Het NFE definieert filmeducatie als volgt: “Filmeducatie is erop gericht kinderen en jongeren 

filmwijs en beeldgeletterd te maken. Het gaat niet zozeer om films in hun standaardvorm, maar om 

bewegend beeld en geluid in brede zin. Doel van filmeducatie is kinderen en jongeren kritisch te leren 

kijken en denken over wat er wordt getoond en wat juist niet, dit in de juiste context te plaatsen en 

filmtechnieken te herkennen. Dit gaat door te kijken (receptie), duiden (reflectie) en zelf ook te 

creëren (productie).” (Significant Ape, 2020.) 

Beeldgeletterdheid wordt in een feedback-brief aan het kabinet van EYE Filmmuseum, Beeld 

en Geluid en Mediawijzer.net verstaan als het actief, kritisch en bewust om kunnen gaan met 

audiovisuele, verhalende en digitale inhoud die via beeld tot ons komt – van film en game tot VR-

productie (Cinekid, 2018). 

De Europese Commissie ziet beeldgeletterdheid als een belangrijk instrument om democratie 

te waarborgen. De Europese Unie initieert en financiert filmeducatie-onderzoeken en -projecten die 

bijdragen aan het ontwikkelen van kritisch denken (Reia-Baptista, V. et al, 2014; BFI 2015). De 

beleidsvisie van de Europese Commissie is dat kritisch denken een sterk instrument is tegen 

deinsformatie en bijdraagt aan innovatie en democratisch burgerschap (European Commission, 2022). 

Als onderdeel van dit initiatief is in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken van 

filmeducatie in Europa. Hieruit is gebleken dat lokale factoren zoals nationale geschiedenis, 

filmtraditie en impliciete onderwijstradities bepalend zijn voor de toegankelijkheid en invulling van 

filmeducatie (Reid, M., 2018, Reia-Baptista, V. et al, 2014). In het rapport wordt het consolideren van 

expertise in een coherente visie voor Europese filmeducatie aanbevolen, bijvoorbeeld door een 

raamwerk te ontwikkelen dat naar lokale contexten kan worden vertaald. Dit zou kunnen bijdragen 

aan het delen van expertise en het breed toegankelijk maken van filmeducatie (Reia-Baptista, V. et al, 

2014; BFI, 2015) Het British Film Institute heeft in navolging van het genoemde rapport het ‘Film 

Education Framework for Europe’ ontwikkeld. De kerneigenschappen van dit model zijn “creative, 
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critical and cultural” (BFI, 2015) Kritisch denken wordt hier onder ‘creative’ geschaard zie. Zie 

onderstaande figuur 4. 

 

Figuur 3 (BFI, 2015) 

 

In 2018 ontwikkelt de Vlaamse organisatie JEF een model voor filmwijsheid op basis van het BFI-

framework en dit model –te zien in de onderstaande figuur 5– combineert het didactische concept 

‘authentieke kunsteducatie’ (Haanstra, F., 2011, Heijnen, E., 2015) en ‘cultuur in de spiegel’ (JEF, 

2022). 
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Figuur 5: het JEF-model (JEF, 2018) 

 

In 2020 ontwikkelt het (Nederlandse) Netwerk Filmeducatie (NFE) een doorlopende leerlijn film. 

Hiermee wil het NFE een praktisch instrument bieden om filmeducatie in het funderend onderwijs te 

verankeren. De leerlijn is gebaseerd op het BFI, het JEF-model en het didactisch concept ‘authentieke 

kunsteducatie’ (Haanstra, 2011; Heijnen, 2015). De leerlijn sluit aan op het curriculum en er is 

gekeken naar het leergebied kunst en cultuur van curriculum.nu. Hierin is meer aandacht voor het 

ontwikkelen van een artistiek creatief vermogen. 

In dit literatuuronderzoek is de casestudy gebaseerd op het BFI-framework en beschouwen we 

filmeducatie vanuit internationale literatuur. Hierbij ligt het zwaartepunt op Europese en Noord-

Amerikaanse filmeducatie. 
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Hoofdstuk 2: Deelvraag 1: Hoe kan filmeducatie in theorie kritisch denken stimuleren?  

 

In deze paragraaf wordt de relatie tussen film en kritisch denken gelegd en de verhouding met 

transformatief leren onderzocht. Dit wordt gedaan door door film eerst als kennisontwikkeling te 

schetsen op basis van Guimaris. Vervolgens wordt gekeken naar filmpedagoog Borčić en haar 

affectieve methode. En dan wordt de transformatieve filmpedagogiek van onderwijskundigen 

Roberston en Scheidler-Benns behandeld. Tot slot onderzoeken we hoe deze perspectieven zich 

verhouden tot transformatief leren. 

Filmtheorist Guimares schrijft in een filmanalyse dat film algemeen is geaccepteerd als krachtig 

educatiemiddel. Film kan volgens diverse filmmakers, filmpedagogen en onderzoekers echter ook een 

vorm van kennisontwikkeling zijn. Hierbij noemt ze kritisch pedagoog Henri Giroux en Cineast Jean 

Mittry. Volgens Giroux zijn Hollywood films niets meer dan “a form of public pedagogy – a visual 

technology that works as a powerful teaching machine” (Giroux, H., 2011).  Films kunnen volgens 

Giroux als “pedagogische tekst” worden gelezen, omdat in films narratieven, metaforen en materiaal 

uit populaire cultuur worden samengebracht. (Guimares, A, 2014) Guimares laat Mittry daarbij 

aansluiten met het volgende citaat: 

‘Cinema is niet alleen kunst, maar een manier om kennis te ontwikkelen, oftewel het is niet 

alleen een techniek om feiten mee te verspreiden (disseminate), maar een techniek waarmee 

denkkaders kunnen verbreed richting nieuwe horizonten” (Guimaris, A, 2014 p 105) Guimares leest 

dit als een onderbouwing van film als kennisontwikkeling waarmee het kritisch denken wordt 

versterkt. (Guimares , 2014 p 107). 

Filmpedagoog Borčić sluit hierop aan, filmeducatie moet in haar visie aanzetten tot 

onafhankelijk kritisch denken. De sleutel ligt volgens Borčić in het leren kijken, dit helpt jonge 

individuen zich te bevrijden van (impliciete) vooroordelen, maakt minder vatbaar voor manipulatie en 

geeft een gevoel voor filmtaal. (Borčić, M.,2020). Borčić legt de nadruk op het leerlinggericht maken 

van discussies en het stimuleren van creatief denken met film. (Borčić, M.2020) Borčić roept op tot 

het faciliteren van een open dialoog met jongeren rond film, wat zij de 'affectieve methode' noemt. Dit 

kan goed worden geïntegreerd met jongeren van verschillende niveaus, waarbij verschillende 

vraagstrategieën worden gebruikt (Borčić, M.2020). Een open dialoog waarbij leerlingen hun hand 

opsteken om vragen te beantwoorden, kan bijvoorbeeld worden aangevuld met andere technieken 

voor degenen die minder vertrouwen hebben in het verwoorden van hun gedachten, zoals een KWL-
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grafiek1  Zoals Borčić stelt, kunnen jongeren op die manier “de waarde van de film zoeken en 

ontdekken door gedeelde indrukken”. Om het kritisch denken echt te kunnen ontwikkelen heeft 

Borčić ‘regels’ opgesteld:  

Alle statements, ook die van ideologische aard, moeten terug te voeren zijn op de film die 

wordt besproken. En de film moet de opgeroepen associaties valideren. Het zoeken naar betekenis 

buiten de film is ongepast omdat dit leidt tot een meer theoretische discussie over de vorm – beeld en 

inhoud worden dan van elkaar gescheiden van haar communicatievorm. De discussie wordt dan snel 

vaag en moralisme ligt op de loer”. (Borčić, M. 2020 pp 42 -43). Door als docent met leerlingen de 

betekenis van film te onderzoeken wordt er geleerd met film en het kritisch denken ontwikkeld 

(Borčić, 2020). 

Het belang van het bevragen van films wordt gedeeld door onderwijskundigen Roberston en 

Scheidler-Benns. ( Roberston en Scheidler-Benns. 2016). Filmeducatie zien zij als een 

transformatieve pedagogiek. In deze visie wordt het ontwikkelen van kritisch denken gecombineerd 

met welzijn. (Roberston en Scheidler-Benns, 2016). Deze filmpedagogiek is gebaseerd op kritische 

pedagogiek en transformatief leren (Roberston en Scheidler-Benns, 2016). Onderzoekers Giroux en 

Hoekstra schrijven dat kritische pedagogiek als centraal uitgangspunt de school als een 

machtsinstituut ziet dat moet worden gedeconstrueerd (Giroux, 2011, Hoekstra, M, 2019). Het 

klaslokaal wordt gezien als een politieke ruimte waarin alle (on)zichtbare sociale systemen van 

uitsluiting in de maatschappij zich kunnen reproduceren (Hoekstra, M, 2019; Roberston en Scheidler-

Benns, 2016). 

Volgens Roberston en Scheidler-Benns kunnen docenten zich geen neutrale positie 

permitteren, ze moeten hun eigen rol als expert ook in sociale context zien. Ze verwijzen hierbij naar 

(het concept conscienization ) van invloedrijk kritisch pedagoog Freire. Op de website van de Freire 

foundation wordt dit concept omschreven als: het kritisch bewust worden van de verborgen 

machstructuren, Door onderwijs (reflectie) en actie. Actie is fundamenteel omdat dit het proces is van 

het veranderen van de werkelijkheid. Volgens Freire dragen we allemaal sociale mythes met ons mee 

die een dominerende neiging hebben, leren is een kritisch proces waarin echte problemen en 

behoeften worden blootgelegd.”  Volgens Freire is kennis niet neutraal en daarmee politiek geladen. 

Het belangrijkste doel van onderwijs zou bevrijding van onderdrukking moeten zijn. (Freire, 1970, 

1973). Volgens  Roberston en Scheidler-Benns kan conscienization worden vertaald naar een 

voortgezet-onderwijs-context. (Roberston en Scheidler-Benns, 2016). Filmeducatie wordt hierbij 

geduid als het kritisch leren omgaan met media en de invloed daarvan in twee fases: deconstructie en 

                                                           
1Dit is een grafische organizer. Een KWL grafiek wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie 

uit de voorkennis of ervaring van de leerling. Dit schema met 3 kolommen geeft de stadia weer van 

vóór het kijken( wat de kijker al weet), tijdens het kijken (wat de kijker wil leren) en na het kijken 

(wat de kijker heeft geleerd. ( Creately, 2021) 
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productie. Deconstructie gaat om het leren (herkennen) van machtsstructuren die in media 

vertegenwoordigd zijn. Productie gaat over het emanciperen van studenten door de machtposities die 

ze hebben waargenomen te koppelen aan eigen positie en handelen. De leerling leert zich verhouden 

tot machtsstructuren en de eigen positie te verwoorden/ verbeelden en krijgt daarmee een stem 

(Roberston en Scheidler-Benns, 2016). Filmeducatie kan met het kijken en maken van films andere 

perspectieven laten zien en ervaren. De hegemonie van Hollywood-films (Giroux, 2011) kan ter 

discussie worden gesteld door in lessen ruimte te maken voor andere narratieven, ervaringen, en 

geschiedenissen. Dit is voor leerlingen belangrijk omdat representatie bijdraagt aan het gevoel van 

eigenwaarde en een meer inclusieve maatschappij (Roberston en Scheidler-Benns, 2016).  

  Volgens Roberston en Scheidler-Benns hebben docenten kritisch pedagogische vaardigheden 

nodig om filmeducatie als transformatieve pedagogiek in de praktijk te brengen. Deze visie op 

filmeducatie vraagt van de docent zich in te leven in de leerling en open te staan voor andere 

perspectieven (Roberston en Scheidler-Benns, 2016). Volgens Roberston en Scheidler-Benns zijn 

docenten met kritische pedagogische vaardigheden in staat om zich cultureel sensitiever op te stellen 

en zich ervan bewust dat er andere vormen van kennis bestaan. De docent beseft dat de school en het 

dagelijks leven op verschillende manieren kunnen worden ervaren. Wiens verhaal telt? Filmeducatie 

kan van de klas een oefenplaats maken waarin kan worden geoefend met meerstemmigheid en 

dominante machtsstructuren kunnen worden onderzocht en uitgedaagd in een veilige context 

(Roberston en Scheidler-Benns, 2016). 

Uit deze theoretische perspectieven op filmeducatie blijkt dat filmeducatie kan kritisch denken kan 

stimuleren. Hierbij kunnen zowel de affective method van Borčić als de transformative pedagogiek 

van Roberston en Scheidler-Benns worden ingezet. 

Door filmeducatie kunnen leerlingen de taal van film leren en deze ter discussie stellen. 

Hierbij is de combinatie van deconstructie en productie belangrijk omdat dit handelingsperspectief 

geeft en het medium film en de eigen positie vanuit verschillende perspectieven laat onderzoeken. 

Voor docenten is het belangrijk om zich leerlinggericht op te stellen. In het discours van 

transformatief leren is “flourishing’ in opkomst, hierbij gaat het om de combinatie van welzijn en 

emancipatie. Dit sluit aan op de de transformative pedagogiek van Roberston en Scheidler-Benns. 

 

3. Hoofdstuk 3: Deelvraag 2: Hoe kan filmeducatie in de praktijk kritisch denken stimuleren? 

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe filmeducatie in de praktijk kritisch denken kan stimuleren. 

Dit wordt gedaan op basis vaneen casestudy van beeldletterkundige Petra Anders naar het Europese 

project a Language Without Borders. Anders heeft onderzocht hoe filmeducatie kan bijdragen aan 

transcultureel leren [wat in de optiek van dit onderzoek een onderdeel is van transformatief leren] 
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Anders spreekt van transcultureel leren op het moment dat het perspectief van de leerling of docent is 

veranderd en de betrokkene hier zelf op kan reflecteren (Anders, P., 2019). Anders kijkt naar de 

context waarin verandering plaats kan vinden omdat dit beter meetbaar is dan wat er in een leerling 

omgaat. Op het moment van schrijven zijn geen empirisch onderzoeken naar filmeducatie en 

transformatief leren bekend. Om het stimuleren van kritisch denken in filmeducatie te kunnen 

belichten wordt hier naar transcultureel leren gekeken.  

Anders schrijft dat film kijkers in aanraking kan brengen met andere manieren van leven en 

een gedeelde ervaring bieden. Volgens Anders is film in theorie: “ een inclusief en laagdrempelig 

medium, om een film te kunnen kijken zijn leesvaardigheid, moedertaal, leeftijd, gender, cognitieve 

fysieke of emotionele constitutie geen voorwaarde ” (Anders,P., 2016; Riegert & Anders, P.,2018; 

Anders P. , 2019 p. 145).    

Volgens Anders maakt dit film tot een goede basis voor het ontwikkelen van kritisch denken 

in het onderwijs. De gedeelde ervaring van het kijken en de herkenning in films maakt dat leerlingen 

meer open staan voor verschillende perspectieven. Hierdoor kunnen in de klas kritische gesprekken 

op gang worden gebracht waarin ruimte is voor meerstemmigheid (Anders,P., 2019). Dit draagt 

volgens Anders bij aan een collectief gevoel van welzijn en het opbouwen/ bevragen van een cultureel 

referentiekader (Anders, P., 2019). 

  Omdat er weinig internationale onderzoeken naar filmeducatie worden gedaan en nog minder 

naar de effecten van filmeducatie verwijst Anders naar het project Film: a language without borders 

(Anders, P., 2019).  Dit was een groot empirisch onderzoek naar het gebruik van speelfilms films in 

het Europese funderend onderwijs. Het is ontwikkeld met financiering E.U Literacy Initiative en 

gebaseerd op het BFI framework Het doel van dit project was om kinderen en adolescenten vertrouwd 

te maken met de Europese filmcultuur en om transcultureel leren te bevorderen.  

Voor het project Film: a Language Without Borders ontwikkelden het Deense Filminstituut, 

Vision Kino in Duitsland, en BFI [British Film Institute], middelen voor zeven speelfilms, en drie 

korte films, die elk ingingen op de ervaring van kinderen die aankomen op een onbekende plaats, of 

een andere ervaring van anders zijn. In 2018 werden de films vertoond in bioscopen in de drie landen, 

gecontextualiseerd door lezingen en discussies.  (BFI, 2019: n.p.) Bij elke film werden specifieke 

lesmaterialen ontwikkeld waarbij kritisch reflecteren en het vermogen om van perspectief te 

veranderen centraal stonden (Anders, P., 2019).  

Petra Anders contextualiseerde de resultaten van 28 individuele interviews met leerkrachten 

aan de hand van de concepten literair leren (Spinner, 2006) en transculturaliteit (Welsch, 1999), met 

als argument dat films kunnen dienen als springplank om meer kritische gesprekken in de klas te 

ondersteunen en om culturele repertoires op te bouwen. 
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In het artikel van Anders wordt de Deense onderzoekster Pernille Clemmensen uitgelicht. In de 

interviews ontdekte Clemens in dat film nuttig kan zijn voor leerlingen om gedachten te delen zonder 

over zichzelf te hoeven praten: “Wat film kan doen is een gemeenschappelijke derde creëren van 

waaruit gesproken kan worden [een gedeelde externe focus]. Dat opent veel gemakkelijker gesprekken 

over moeilijke onderwerpen omdat het vanuit een ander startpunt komt en niet direct over de leerlingen 

gaat “ (Anders, P., 2020, p. 151 ).  Volgens Clemmensen werd het ontdekken van de betekenis van de 

film een gedeelde activiteit van leerlingen en docenten. (Anders, P., 2019)   

Volgens Anders was dit in Groot-Brittannië voor docenten in het voortgezet onderwijs een grote 

omschakeling. Docenten voelden zich uitgedaagd door de filmselectie van het BFI en hadden moeite 

met de senstive topics die werden aangesneden. De films lokten discussies uit die in De docenten als 

moeilijk te begeleiden hebben ervaren. Docenten vonden het ook heel ongemakkelijk om films te 

vertonen die een gekleurd beeld van de geschiedenis lieten zien.  Een van de Britse docenten merkte 

echter op dat de films juist een opening gaven om collectief in gesprek te gaan (Anders, P. 2019 p. 155).  

Anders concludeert dat de gedeelde ervaring van een filmvertoning uitstekend kritische 

gesprekken op gang kan brengen. Het project Film: a language without borders heeft echter te kort 

gelopen om een transformatie te kunnen signaleren (Anders, P.,2019).  Volgens Anders is het essentieel 

dat docenten bereid zijn zichzelf als lerende te zien en betrokkenheid naar leerlingen tonen. Om 

transformatie te bewerkstelligen moet de docent leerlingen vooral aanmoedigen om hun verkenningen 

voort te zetten, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Zoals een onderwijzer opmerkte: "Door deze 

middelen voor kinderen te plaatsen, krijg je meer vragen dan je kunt beantwoorden" (Anders, P. , 2019, 

p. 157). 

Uit de analyse van Anders blijkt dat filmeducatie kritisch denken kan stimuleren. Op basis van 

het artikel kunnen de volgende elementen worden benoemd die hieraan bijdragen: de filmvertoning in 

een bioscoop, de film als gedeelde ervaring, het gedeelde onderzoek van leerlingen en docenten en de 

bereidheid van docenten om zichzelf als lerende te zien.  Dus de voornaamste overeenkomst met 

transformatief leren is het gebruik van film om een proces opgang te brengen. 

 

5. Conclusie  

Uit dit literatuuronderzoek is gebleken dat filmeducatie een positieve uitwerking kan hebben op het 

ontwikkelen van kritisch denken, en kritisch denken is een onderdeel van transformatief leren.  

Transformatief leren beoogt bij de lerenden een : “A deep shift in perspective, leading to more open, 

more permeable, and better-justified meaning perspectives.” (Mezirow, J., 1978; Cranton, P., Taylor, 

E.W., 2012). 
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Uit paragraaf een blijkt dat filmeducatie in theorie kritish denken kan stimuleren. 

Filmperdagoog Borčić pleit voor een leerlinggerichte methode waarbij wordt geleerd met film.  

Volgens Borčić kan goed leren kijken aanzetten tot kritish denken. De affective methode van Borčić 

zet film in voor kennisontwikkeling. Borčić benadrukt dat docenten moeten leren vertrouwen op hun 

pedagogische vaardigheden en met leerlingen de film moeten onderzoeken.  

De affective methode van Borčić vertoont overeenkomsten met de onderzoeksresultaten van 

Anders. Film functioneert hierin als een derde pedagogische ruimte, een gedeelde ervaring die door 

leerling en docent wordt onderzocht. Hierdoor kunnen gemakkelijker gesprekken worden gevoerd 

over gevoelige onderwerpen. Anders ziet filmeducatie als een springplank voor het ontwikkelen van 

kritisch denken en culturele repertoires. Anders merkt ook op dat het verschuiven van het perspectief 

van de docent in het onderwijs meer aandacht mag krijgen. Een docent die zichzelf lerend en 

reflecterend kan opstellen kan bijdragen aan een leerklimaat waarin meerstemmigheid en 

democratisch burgerschap wordt gestimuleerd.  

De transformatieve filmpedagogiek van Roberston en Scheidler-Benns sluit het meest aan op 

transformatief leren. Opvallend is daarbij de verbinding die wordt gelegd tussen deconstructie en 

productie. In filmeducatie wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen techniek, analyse en creatie. 

 Zou het niet waardevol kunnen zijn om op basis van de transfomatieve filmpedagogiek een 

filmeducatieprogramma te maken? Zeker gezien de leerlingen van niet alleen media consument maar 

ook producent zijn (bijvoorbeeld door het maken van Tiktoks). Hierbij zou de beperking van 

technische apparatuur bijvoorbeeld met leerlingen kunnen worden onderzocht. Er zou steeds op een 

ander technish element uit media producties in kunnen worden gegegaan. In de filmidustrie is er 

bijvoorbeeld geen concesus over hoe een diverse cast moet worden uitgelicht. ( Walker, R, 2020) Wat 

zegt dit over de dominante cultuur? Vervolgens zouden leerlingen samen met de docent kunnen 

onderzoeken hoe ze een scene met een diverse cast kunnen belichten. Kritish denken wordt dan 

hands-on en meer toegankelijk voor leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld. 

Dit literatuuronderzoek laat zien dat er mogelijkheden voor transformatieve filmeducatie zijn. 

Om de hoofdvraag volledig te kunnen beantwoorden is echter empirisch onderzoek naar 

transformatief leren en filmeducatie nodig. Verder onderzoek naar de manier waarop transformatief 

leren, kritisch denken en zelfbewustzijn conceptueel aan elkaar verbonden zijn zou ook nieuwe 

inzichten kunnen opleveren. Dit zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van transformatieve 

filmeducatie en het meer democratisch en toekomstgericht maken van onderwijs. 

.  
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