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1. Inleiding 

 

 

Achtergrond en relevantie 

“Het is de tijd van de beleveniscultuur: we willen alles, nu meteen en overal. Mensen zijn 

culturele omnivoren geworden, die zelf bepalen waar ze van kunst en cultuur genieten. Dat kan 

uiteraard in een museum, schouwburg of concertzaal, maar evengoed op festivals, in 

buurthuizen of gewoon thuis op de bank achter de tablet of laptop. Tegelijkertijd vinden jong 

publiek en de steeds grotere groep mensen met een migratieachtergrond weinig aansluiting bij 

de traditionele cultuuruitingen.” (Raad voor Cultuur, 2020, p. 8). 

 

Al vele jaren groeit het besef dat audiovisuele middelen een steeds grotere rol spelen in ons 

dagelijkse leven en dat daarmee ook voor het onderwijs een belangrijke taak is weggelegd 

(Raad voor Cultuur, 2005; Reia-Baptista et al., 2014). Anno 2022 leven we meer dan ooit in het 

mediatijdperk, met snelle, korte en hapklare brokken informatie en entertainment, veelal in een 

audiovisuele vorm gebracht, op al onze schermen en overal om ons heen. Steeds minder 

mensen lezen en een groeiend aantal Nederlanders is zelfs laaggeletterd (2, 5 miljoen volgens 

Algemene Rekenkamer, 2016). Vooral jongeren lezen steeds minder; voor hun plezier kijken ze 

liever naar een Netflix-serie, ze bekijken uitleg-video’s op Youtube als ze informatie zoeken of 

luisteren naar podcasts van de krant als ze het nieuws willen weten (Seidelin et al, 2020)). De 

visuele cultuur is een cruciaal onderdeel geworden van ons dagelijkse leven. Dus zou het 

onderwijs daar niet juist op in moeten spelen? In de praktijk gebeurt dit al voorzichtig met 

schooltv en veel leerkrachten gebruiken op eigen initiatief Youtube-filmpjes om de aandacht van 

leerlingen te vestigen op een onderwerp dat ze willen bespreken (Reia-Baptista et al., 2014). 

Maar zou media- en filmeducatie niet een vast en volledig geïntegreerd onderdeel moeten 

worden van de methodiek in ons onderwijssysteem (Raad voor Cultuur, 2005)? Dit vragen meer 

hedendaagse educatiewetenschappers zich af en zij onderzoeken hoe visuele cultuur van 

invloed kan zijn binnen het leerproces. “Een tijd die wordt gekenmerkt door visuele, globale en 

transmediale communicatie vereist van kunstdocenten om een leeromgeving te ontwerpen die 

leerlingen in staat stelt hun dagelijkse realiteit te verkennen en te bespreken.” (Heijnen, 2015, p. 

292)  

 

Dit literatuuronderzoek heeft als doel om te inventariseren wat in de literatuur over het gebruik 

van film (en media) binnen kunstonderwijs gedacht en onderzocht is. Daarnaast gaat het een 
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stap verder, door te bekijken hoe de koppeling gemaakt kan worden tussen het gebruik van film 

en kansenongelijkheid in het basisonderwijs. Hierin schuilt de relevantie van dit onderzoek. 

Want nog lang niet iedereen profiteert evenredig van de mogelijkheden die ons 

onderwijssysteem biedt. Op de basisschool zijn twee van de drie toetsonderdelen (CITO) 

gebaseerd op taalbeheersing (Curriculumcommissie, 2020; Ministerie van OCW, 2006). Die 

resultaten kunnen grote gevolgen hebben, vooral voor de doorstroom naar het middelbaar 

onderwijs. Daarnaast speelt het advies van de leerkracht een rol van belang bij de indeling voor 

vervolgonderwijs van een leerling. Het komt niet zelden voor dat juist deze soms gekleurde 

percepties beïnvloed zijn door de mate van culturele geletterdheid van leerlingen (Bourdieu, 

1977; Bourdieu & Passeron, 1990; CBS, 2017). Het is geanalyseerd en bewezen dat dit effect 

van grote invloed is vooral op de schoolloopbaan van leerlingen uit lagere sociale klassen 

(Jaeger, 2011, pp. 6-7). Een detail van grote relevantie voor dit literatuuronderzoek, in het kader 

van kansen(on)gelijkheid.  

 

Hiernaast kunnen meerdere factoren van invloed zijn: als een leerling dyslexie heeft of thuis een 

andere taal spreekt of simpelweg minder gedreven is in lezen, is er een groter risico dat zo’n 

leerling vroeg afhaakt, interesse in school verliest of op een ander (lager) onderwijsspoor 

belandt (CBS, 2019). Wellicht wordt hiermee een kans gemist om het werkelijke talent en de 

interesse van deze leerling te ontdekken en te benutten voor de samenleving 

(Onderwijsinspectie Onderwijsverslag 2015-2016, 2016). Daarom zou het relevant zijn om te 

onderzoeken of dit proces te beïnvloeden is door zo vroeg mogelijk een breder vertelspectrum te 

gebruiken in het onderwijs. Door bijvoorbeeld meer zintuigen aan te spreken door middel van 

visuele cultuur, film, storytelling, sfeer, muziek (Reia-Baptista et al., 2014). Kortom, zouden 

docenten nieuwe leermiddelen kunnen gebruiken waardoor de leerstof beter kan ‘landen’ en 

langer beklijven bij leerlingen? En kunnen kwetsbare leerlingen op deze manier beter bereikt 

worden en zou dit wellicht een positief effect kunnen hebben op hun schoolprestaties? Het 

beantwoorden van deze vragen kan winst voor de gehele samenleving zijn, als aanvulling of 

vervolg op eerder onderzoek.  

 

Daarom staat in dit literatuuronderzoek de vraag centraal of het gebruik van visuele storytelling 

(zoals film en andere vormen van populaire visuele cultuur) in het educatieproces de sociale 

verschillen in de samenleving kan helpen verkleinen. Te beginnen in het basisonderwijs, omdat 

dit een cruciale fase blijkt te zijn met inachtneming van het bovengenoemde advies van de 

leerkracht voor de verdere doorstroming van leerlingen in het vervolgonderwijs (CBS, 2019). 
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Daarnaast is er nog een inhoudelijk argument. Immers hoe eerder een kind in aanraking komt 

met opbouwende prikkels en hoe meer deze aansluiten bij zijn belevingswereld, des te groter de 

betrokkenheid en motivatie om te leren kan zijn en hoe beter er op de voorkennis voortgebouwd 

kan worden (Haanstra, 2011). Uitgaande van deze samenhang is voor dit literatuuronderzoek 

een onderzoeksvraag geformuleerd en deze zal hier verder toegelicht worden. 

 

Onderzoeksvraag 

Kan film een bijdrage leveren aan effectief leren van alle leerlingen in het basisonderwijs en 

daarmee mogelijk kansenongelijkheid tegengaan? 

 

In dit literatuuronderzoek zal getracht worden op basis van literatuur en bestaande studies te 

onderzoeken en eventueel te ontdekken of er een relatie tussen filmeducatie en het vergroten 

van kansen gelegd kan worden. Wellicht is er meer winst te behalen door de inzet van film dan 

enkel als onderdeel van cultuurparticipatie. Dit zou ook de relevantie van dit onderzoek kunnen 

zijn – het bestuderen of een brede inzetbaarheid van film (curriculumbreed) tot kwalitatiever, 

effectiever leren kan leiden voor alle leerlingen; En bij kwetsbare leerlingen ook voor een beter 

begrip van de (theoretische) leerstof kan zorgen. Dit zou kunnen betekenen dat als gevolg 

hiervan leerlingen met een achterstandsrisico betere resultaten kunnen behalen en daarmee 

hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan kunnen vergroten. 

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn er een drietal deelvragen geformuleerd, 

die in de volgende hoofdstukken behandeld zullen worden: 

 

- Wat zijn de factoren van invloed op kansenongelijkheid in het basisonderwijs? 

- Welke aspecten spelen een hoofdrol bij leren? 

- Wat kan de rol van film zijn als didactisch middel/tool in de strijd tegen 

kansenongelijkheid van leerlingen in het basisonderwijs? 

 

 

 

2. Begripsbepaling 

 

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs 
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De laatste jaren is er veel aandacht voor kansen(on)gelijkheid en in 2019 is er zelfs een 

wijziging in het onderwijsachterstandenbeleid doorgevoerd, waar de rol van het onderwijs 

centraal staat in het compenseren van ongelijke kansen die kinderen van huis uit meekrijgen. 

Kansenongelijkheid hangt dus nauw samen met onderwijsachterstand. Volgens Kloprogge en de 

Wit (2015) is onderwijsachterstand wanneer leerlingen door een ongunstige economische, 

sociale of culturele omgeving slechter presteren op school dan ze bij een gunstige situatie 

zouden kunnen. Leerlingen die de cognitieve capaciteit bezitten om goed te presteren op school, 

zouden niet belemmerd moeten worden door negatieve factoren in de thuissituatie, de sociale of 

culturele omgeving of school zelf (Notten, 2020). 

 

In ‘De nieuwe onderwijsachterstandenindicator’ (CBS, 2019) worden meerdere factoren 

gehanteerd om de kansen op achterstand van leerlingen te meten: het opleidingsniveau van 

beide ouders, het herkomstland van de moeder, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, 

het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school en een armoede-indicator of 

het gezin al dan niet in de schuldsanering zit. Dit betekent dat naast de sociaaleconomische 

situatie thuis ook de mate van cultuurparticipatie van belang is (CBS, 2019). Dit laatste is 

relevant voor dit literatuuronderzoek en daarom wordt hier gefocust op kansenongelijkheid die 

ontstaat door de afwezigheid van cultuurparticipatie, wat tot onderwijsachterstand leidt.  

 

Effectief leren 

Omdat de onderzoeksvraag impliceert dat naar ‘effectief leren’ wordt gestreefd is een 

uitgebreide en verdiepende omschrijving van deze term nodig. De Amerikaanse cognitieve 

wetenschappers Hofstadter en Sander (2013) beschrijven effectief leren als een continuerend 

proces van zoeken naar overeenkomsten tussen nieuwe informatie en al aanwezige kennis. 

Volgens hen wordt deze daarna geordend in voor ons betekenisvolle categorieën (Hofstadter & 

Sander, 2013). Andere educatiewetenschappers beschrijven effectief leren als aansporen van 

meerdere soorten ontwikkeling tegelijk - cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, 

emotionele ontwikkeling en creatieve ontwikkeling (Ebbens & Ettekove, 2003) (Zie bijlage 1). 

Echter dit literatuuronderzoek richt zich ook op de effectiviteit van leren ontstaan door een 

complexer en meer gelaagd intern proces waarin emoties, sociale interacties en ervaringen een 

rol spelen (Haanstra, 2001; Tan, 1991). Hierin zou de inzet van film in het leerproces van 

belangwekkend invloed kunnen blijken, omdat herkenning en identificatie bij film een zeer 

geschikte vehicle zijn voor het creëren van betrokkenheid (Ebbens & Ettekove, 2003) en het 
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ontdekken van analogieën tussen nieuwe en aanwezige kennis in bovengenoemde beschrijving 

van effectief leren door Hofstadter en Sander (2013). 

 

Filmeducatie  

In 2020 heeft het Netwerk Filmeducatie in opdracht van het Eye Museum filmeducatie als volgt 

gedefinieerd: “Het bewust kijken, maken en onderzoeken van film” (Klopper, 2020, p. 8). 

Volgens dit Nederlandse instituut kan ‘film’ als onderdeel van kunsteducatie meerdere vormen 

hebben - animatiefilms, speelfilms, korte films, documentaires en tv-series, maar ook games, 

trailers, videoclips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-video’s. In het 

wetenschappelijke veld wordt echter in onderzoeken verschillende terminologie gebruikt en op 

diverse manieren gecategoriseerd binnen filmeducatie: Zo wordt onderscheid gemaakt tussen 

de art-house film en de klassieke mainstream speelfilm (Tan, 1991); of tussen film en media, 

waar film wordt genoemd als kunstvorm en media als vorm van entertainment of 

informatiewinning (Reia-Baptista et al., 2014). De verschillende categorisatie kan veel 

verwarring scheppen en de focus van de discussie verplaatsen naar een andere orde. Dit zou 

jammer zijn, omdat veel van de doelstellingen van media-educatie en filmeducatie vrijwel 

identiek zijn; namelijk het bevorderen van een bredere geletterdheid getriggerd door een 

betekenisvolle culturele ervaring, esthetische waardering, kritisch vermogen en creativiteit (Reia-

Baptista et al., 2014). Het is daarbij belangrijk te erkennen dat sommige onderzoeken niet meer 

van deze tijd zijn en dat we in een tijdperk van grote verscheidenheid aan digitale visuele 

culturen leven, waarin de interesse van jongeren het hele media-spectrum kan omvatten - van 

speelfilms, Youtube-video’s, televisieseries en videogames (Burn, 2009). In dit opzicht kan 

filmeducatie worden gezien als een onderdeel van media-educatie, waarbij de twee elkaar 

kunnen versterken (Reia-Baptista et al., 2014). 

 

In dit kader wordt in het uitgebreide onderzoek naar filmeducatie als onderdeel van 

kunsteducatie in 32 Europese landen door de filmonderzoekers Reia-Baptista et al. (2014) een 

nieuwe definitie van filmeducatie geformuleerd: “Het begrijpen van de taal van bewegende 

beelden en deze taal beheersen in creatieve digitale productie.” (Reia-Baptista et al., 2014, p. 

356). Volgens de publicatie van Netwerk Filmeducatie en een ander hedendaags onderzoek 

(Heise & Tudor, 2007) ontwikkelen leerlingen door middel van filmeducatie een kritische blik en 

geven ze betekenis aan de film die ze zien of maken. Dit kunnen leerlingen doen door hun 

ervaring te leren benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren (Klopper, 2020). 
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Dit alles in acht nemend zal in dit literatuuronderzoek filmeducatie breed en als een onderdeel 

van cultuureducatie en cultuurparticipatie worden beschouwd. Met film wordt een breed scala 

aan vormen van filmuitingen verstaan, van Hollywoodfilms tot art-house-films en van 

documentaires tot social media-videoclips. Omdat hier onderzocht wordt hoe film in al zijn 

uitingen kan bijdragen aan kansenongelijkheid zal voor de duidelijkheid filmeducatie op de 

volgende wijze onderverdeeld worden, namelijk:  

 

- Film als leerobject - het beschouwen van de film als een op zichzelf staand object van 

kunst, die als zodanig bekeken, ervaren, besproken en geanalyseerd kan worden.  

 

- Film als leermiddel - het gebruiken van een film als middel, om tot nieuwe inzichten en 

groter begrip te komen en tot effectief leren te leiden. 

 

Verder in dit onderzoek worden beide vormen van filmeducatie beschreven en bekeken of het 

een mogelijk geschikte vorm is om kansenongelijkheid in het (basis)onderwijs tegen te gaan. 

 

 

 

3. Factoren van invloed op kansenongelijkheid in het 

basisonderwijs 

 

Meritocratie 

Vele jaren wordt in Nederland gestreefd naar ‘Meritocratie’ - een samenleving waarin een mens 

zelf kansen pakt en het succes daarvan gebaseerd is op de eigen verdienste en niet die van de 

ouders (De Beer & van Pinxteren, 2016). De sociale positie, opleiding of financiële 

mogelijkheden van de ouders mogen niet van invloed zijn op de kansen die een kind op school 

krijgt. Om dit te bewerkstelligen zijn er continu beleidsimpulsen vanuit de overheid, waarbij 

gestreefd wordt naar de meest eerlijke beoordeling van leerlingen. De Cito-toets is een 

objectieve meting van de competenties van een leerling (Ministerie van OCW, 2006; 

Onderwijsinspectie Onderwijsverslag 2015-2016, 2016). Toch zijn er in de praktijk voldoende 

voorbeelden van leerlingen die dezelfde citoscore halen, maar een ander schooladvies krijgen 

(Onderwijsinspectie Onderwijsverslag 2015-2016, 2016). Volgens de laatste cijfers van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gepubliceerd in Dashboard Kansengelijkheid 
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(OCW in cijfers, 2021), hebben nog steeds te veel kinderen te maken met kansenongelijkheid 

door hun lagere sociaaleconomische achtergrond. Dit betekent dat er meer factoren bij het 

schooladvies meespelen, zoals de opleiding en culturele achtergrond van de ouders, financiële 

mogelijkheden, de mate van cultuurparticipatie of een helpend sociaal netwerk (CBS, 2017; 

OCW in cijfers, 2021). Veel van deze invloedrijke factoren kunnen niet door het onderwijs zelf op 

korte termijn gecompenseerd worden, behalve wellicht cultuurparticipatie. De betekenis van 

cultuurparticipatie krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Al in de zeventiger jaren van de 

vorige eeuw werd het gekenmerkt als één van de belangrijkste bouwstenen voor 

kansenongelijkheid door de beroemde Franse filosoof en socioloog Pierre Bourdieu. In zijn 

invloedrijke werk ‘Reproduction in Education, Society and Culture’, wordt de basis gelegd van 

zijn ‘reproductie-theorie’. Daarin wordt omschreven hoe het opleidingsniveau en de culturele 

overdracht van de ouders tegenwoordig van groter invloed zijn voor een succesvolle 

schoolloopbaan van kinderen. Ouders zouden volgens Bourdieu hun kinderen niet meer zo 

gemakkelijk een voorsprong kunnen geven door inzet van meer financiële middelen zoals 

vroeger, maar geven wel bewust of onbewust culturele kennis aan hun kinderen door. 

Bijvoorbeeld door het samen lezen van boekjes, naar musea of kindervoorstellingen gaan. Met 

dit soort ‘gunstige’ culturele bronnen en een grote kennis van kunst en cultuur, door Bourdieu 

‘cultureel kapitaal’ genoemd, zouden kinderen volgens hem meer kans maken op een hoger 

opleidingsniveau en daarmee grotere kansen op een beter betaalde baan, betere huisvesting en 

betere gezondheid in hun latere leven hebben (Bourdieu, 1986, Bourdieu & Passeron, 1990). 

Deze stelling is, met enige nuance, recentelijk ook bewezen door de Deense professor en 

socioloog M. M. Jeager in zijn empirisch onderzoek “Does Cultural Capital really affect 

Academic Achievement?” (2011).  

 

Culturele blootstelling  

Bourdieu’s theorie kent vele volgers en later zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar een 

samenhang tussen sociaal-culturele achtergrond, cultuurparticipatie en kansen(on)gelijkheid 

(Jaeger, 2011; Kraaykamp et al., 2013; Lareau, 2015; Stanovich & Keith, 1986). In Nederland is 

in een uitgebreid onderzoek door Natasha Notten de rol van culturele opvoeding bij de 

overdracht van ongelijke kansen tussen generaties onderzocht. Dit onderzoek (Notten & 

Kraaykamp, 2009) is relevant, omdat het specifiek inzoomt op het effect van het gezamenlijk 

consumeren van media in de thuissituatie, de intergenerationele overdracht van gunstige en 

nadelige mediavaardigheden en het verschil tussen ouderlijke ‘highbrow’ en ‘lowbrow’ 

mediasocialisatie (Notten & Kraaykamp, 2009, p. 187). De highbrow media-socialisatie-
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activiteiten (het lezen van literatuur en het kijken naar kwalitatieve televisieprogramma’s) blijken 

cognitief stimulerend en zijn in hogere mate sociaal beloond ouderlijk gedrag dat de ontwikkeling 

van een kind ten goede kan komen. En in contrast is volgens de onderzoekers lowbrow 

mediasocialisatie activiteiten (niet-literair lezen of soapseries kijken) nauwelijks stimulerend en 

laag gewaardeerd mediagebruik, dat een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van 

kinderen (Notten & Kraaykamp, 2009, p. 187). Hieruit blijkt niet dat ouders met een lager 

inkomen deze ‘achterstand’ kunnen compenseren door meer aandacht te besteden aan een 

vooral highbrow opvoeding van hun kind. Hierin zou wellicht het onderwijs een rol kunnen 

spelen (Bourdieu, 1977; Jaeger, 2011). Dit sluit aan bij de nuances die eerdergenoemde Jaeger 

(2011) aanbracht in de reproductietheorie van Bourdieu; Jeager heeft bewezen dat het effect 

minder groot is bij de inzet van hogere (highbrow) vormen van cultuurparticipatie (museum of 

theater) bij gezinnen uit de lagere sociale klassen. Vermoedelijk omdat het voor deze groep 

geen logische of bekende vormen van vrijetijdsbesteding zijn, daardoor weinig symbolische 

waarde hebben en dit ook zo gezien wordt door leraren of leeftijdsgenoten (Jaeger, 2011, p. 22). 

Wat uit dit onderzoek nog meer naar voren komt is dat de impact van het aanmoedigen van 

lezen en meer buitenschoolse creatieve activiteiten het grootst is bij kinderen uit de lagere 

sociale groepen (Jaeger, 2011, p. 23). Interessant zou zijn om met enige stelligheid te weten of 

onder buitenschoolse creatieve activiteiten wellicht ook een filmbezoek gerekend kan worden.  

 

Tenslotte blijkt uit een vrij recent onderzoek van Kraaykamp et al. (2013) onder Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders dat twee andere factoren medebepalend zijn: de mate van 

identificatie met Nederland en de aanwezigheid (of afwezigheid) van een Nederlands sociaal 

netwerk (Kraaykamp et al., 2013). Deze data zijn interessant voor dit literatuuronderzoek omdat 

er een taak lijkt weggelegd voor film en populaire visuele cultuur om een brug te slaan tussen 

verschillende bevolkingsgroepen en het bevorderen van betrokkenheid bij de Nederlandse 

cultuur.  

 

De Nederlandse overheid erkent ook de grote waarde van media-educatie door de bijdrage aan 

de algemene ontwikkeling van individuen en de samenleving als geheel (Cultuurbrief, 2018). 

Ook in het onderwijsveld wordt de rol van film- en media-educatie steeds meer op waarde 

geschat en wordt dit soort cultuurparticipatie geadviseerd om in het curriculum te verwerken 

(Curriculumcommissie, 2020; Ministerie van OCW, 2016; Onderwijsinspectie Onderwijsverslag 

2015-2016, 2016). Hieruit kan geconcludeerd worden dat zowel wetenschappers als 
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beleidsmakers film- en media-educatie erkennen als een belangrijke factor in de strijd tegen 

kansen(on)gelijkheid, waarin het onderwijs een invloedrijke rol kan spelen.  

 

 

 

4. Welke aspecten spelen een hoofdrol bij leren? 

 

Hoe leren we? 

Willen we onderzoeken wat de impact van het gebruik van film kan zijn op het leerproces van 

jonge mensen, dan moeten we eerst ons verdiepen in het leerproces zelf en beschrijven welke 

aspecten daarop van invloed zijn. Effectief leren is het aansporen van meerdere soorten 

ontwikkeling tegelijk (Ebbens & Ettekove, 2003), maar welke tools kunnen zo’n complex proces 

in leerlingen teweegbrengen? Educatiewetenschappers werken al jaren aan het in kaart brengen 

van een authentiek en effectief leerproces, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Hier zullen 

enkele van de verschillende denkrichtingen uiteengezet worden. 

 

Storytelling 

Een interessant middel binnen het leerproces is storytelling, dat wordt beschouwd als een 

belangrijke katalysator om leerstof te onthouden en in context te plaatsen (Alterio, 2003). 

Daarnaast kan storytelling een krachtig en duurzaam communicatiemiddel zijn dat een brede 

aantrekkingskracht heeft (Josephs, 2008). In feite werden veel van onze vroegste leerervaringen 

hoogstwaarschijnlijk gestimuleerd door verhalen, sommige rechtstreeks aan ons verteld, 

anderen aan ons voorgelezen of ze speelden zich om ons heen af. Zelfs voordat we het 

vermogen hadden om te verwoorden wat we wisten, voelden en dachten, leerden we onze 

wereld te begrijpen door middel van verhalen (Alterio, 2003). Hoewel leraren altijd gebruik 

hebben gemaakt van verhalen in hun lessen, ontstonden deze verhalen tot voor kort vaak 

spontaan en werden ze niet verwerkt als een geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Echter 

wordt storytelling steeds vaker bewust ingezet. Verhalen aan elkaar vertellen en daarop 

reflecteren zijn natuurlijk aangeboren vaardigheden van de mens en wanneer deze op een 

doordachte en reflectieve manier gebruikt worden, kan dit tot effectief leren leiden (Josephs, 

2008; McDrury & Alterio, 2001) (Zie bijlage 3). 

 

Storytelling binnen filmeducatie is een geschikt leer- en reflecteermiddel, omdat het leerlingen 

op een natuurlijke manier helpt om ervaringen te begrijpen, gebruikmakend van hun eigen 
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cultureel gegenereerde zingevingsprocessen (Bishop & Glynn, 1999). Storytelling heeft het 

vermogen om op een authentieke manier relaties tussen leerlingen te verdiepen, door nieuwe 

kennis te creëren en het leren van leeftijdsgenoten te bevorderen (Alterio, 2003).  

 

Authentiek leren 

Een ander spoor, dat op bovenstaande aansluit binnen de wetenschap van ‘leren’, is in de 

laatste jaren het door vele onderzochte ‘Authentiek leren’ (Haanstra, 2001; Heijnen, 2015; 

Roelofs & Houtveen, 1999). Eén van de grondleggers van Authentiek kunstonderwijs is Folkert 

Haanstra, die deze manier van onderwijzen omschrijft als “inhoudelijk georiënteerd op de 

leefwereld van leerlingen en hun voorkennis, het moet ruimte laten voor persoonlijke 

stellingname en aandacht schenken aan eigen interesses en behoeften” (Haanstra, 2001, p. 11). 

Voorafgaand daaraan hadden andere onderzoekers (Roelofs & Houtveen, 1999) ook al deze 

term beschreven als een proces van leren, waarbij leerlingen zelfstandig betekenisvolle 

inzichten verwerven, gevoed vanuit een persoonlijke motivatie en voortbouwend op al 

bestaande kennis. Een geschikte bodem voor dit soort leren zouden relevante, praktijkgerichte 

en ‘levensechte’ contexten zijn, waarin de leerling een constructieve en reflectieve rol vervult, in 

interactie met andere leeftijdsgenoten (Roelofs & Houtveen, 1999, p. 240). Hier kan in de term 

‘levensecht’ de oorsprong van ‘Authentiek leren’ gevonden worden, waarnaast er ook de 

verwijzing naar het belang van het leren van de ‘echte’ professionele wereld centraal staat 

(Haanstra, 2011) (Zie bijlage 4).  

 

Effectief leren door affectief leren 

Als laatste moet, in het belang van dit onderzoek, bekeken worden wat de rol van emoties is bij 

effectief leren, omdat emoties van groot belang blijken bij het ‘beleven’ van film (Tan, 1991). 

Menselijke emoties zijn eeuwenlang een onderwerp van onderzoek door artsen, 

wetenschappers, psychologen, filosofen, kunstenaars. Er zijn vele definities van emoties, maar 

er is geen consensus onder de theoretici over hoeveel het er zijn. Kemper vergelijkt alle 

theorieën over emotie en komt tot vier primaire emoties: angst, woede, droefheid en voldoening 

(Kemper, 1987). Volgens hem zijn ze primair, omdat ze te maken hebben met macht- en 

statusinteracties en omdat ze geassocieerd worden met autonome patronen van fysiologische 

veranderingen (Kemper, 1987). Volgens de filosoof de Sousa zijn emoties niet alleen een 

biologische aanvulling op de rede, maar zouden ze zelfs de rede aansturen. Vooral in het 

vaststellen van wat belangrijk is voor een persoon, sturen ze de aandacht naar bepaalde zaken 

ten koste van andere. Ook zouden emoties de functie hebben van informatieverwerking (de 
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Sousa, 1987). Dit zou kunnen verklaren waarom ons iets beter bijblijft als er hevige emoties mee 

gepaard zijn geweest.  

Nico Frijda, de Nederlandse internationaal vooraanstaande emotietheoreticus, omschrijft de 

verschillende fases die optreden bij emotie in zijn theoriestuk The Laws of Emotion (1988). 

Hierin maakt hij duidelijk hoe emotie, waarneming, belangen en gedrag met elkaar verbonden 

zijn (Frijda, 1988). In het promotieonderzoek (UVA) van Eduard Tan uit 1991, wordt deze 

‘Theorie van de emotie’ van Frijda veelvuldig aangehaald en als basis gebruikt voor het 

onderzoeken wat emoties, losgemaakt door film, met kijkers doen. Ondanks dat de film een 

fictieve wereld is, kan een kijker de emoties bij het kijken van een film als ‘echt’ ervaren (Tan, 

1991). Dit krachtige effect kan ook gebruikt worden in een leerproces. Hierover meer in het 

volgende hoofdstuk waarin de mogelijke impact van film in de klas besproken wordt.  

 

 

 

5. Film als tool in het (basis)onderwijs 

 

Lang voordat er film was heeft Aristoteles het effect omschreven dat een gedramatiseerde 

voorstelling op de mens kan hebben. Het bekijken en beleven van een drama kan als een 

catharsis werken, door het ‘schoonwassen’ van opgekropte of negatieve emoties 

(Braembussche, 1994, p. 39). Later, toen de gebroeders Auguste en Louis Lumière de eerste 

film vertoonden van een richting de camera rijdende trein, schreeuwde het publiek het uit en 

velen renden van schrik de zaal uit. Film ontwikkelde zich snel in één van de meest impactvolle 

kunstvormen die een mens kon aanschouwen. Sindsdien hebben velen het effect van film op de 

toeschouwer geanalyseerd en vooral de combinatie van levensechte beelden, muziek en een 

meeslepend verhaal, zou veel emoties losmaken en tot denken doen zetten (Bordwell, 1989b).  

In ‘Film als emotiemachine’ (1991) heeft communicatiewetenschapper Tan onderzocht hoe groot 

de fysiologische, psychologische en emotionele processen zijn bij een filmtoeschouwer. Volgens 

Tan heeft film het vermogen om een kijker zo te beroeren dat hij op een ander spoor van denken 

kan komen en zelfs tot geheel nieuwe inzichten gebracht kan worden (Tan, 1991). Deze theorie 

zal later in dit hoofdstuk in detail beschreven worden en samengebracht met het idee dat door 

middel van film kansenongelijkheid bestreden zou kunnen worden. 

 

Filmeducatie – cultuureducatie voor jongeren 
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Zoals al eerder genoemd wordt film beschouwd als een onderdeel van cultuureducatie. Wellicht 

is film één van de meest geschikte vormen van cultuureducatie voor jonge mensen. Film is 

immers een erkende kunstvorm, die toegankelijk is voor iedereen en zeer goed van pas kan 

komen als middel tot vergroting van cultuurparticipatie bij doelgroepen, voor wie toegang tot 

kunst en cultuur niet zo vanzelfsprekend is (Heijnen, 2015; Reia-Baptista et al., 2014). Er zijn 

binnen film vele thema’s als aanknopingspunten te vinden bij de belevingswereld van jongeren. 

Verhalen van aansprekende hoofdpersonen en voor jongeren boeiende onderwerpen zouden tot 

nieuwe kennis of een groter conceptbegrip kunnen leiden (Tan, 1991). Bovendien kunnen 

culturele, contextuele en emotionele realiteiten worden erkend, geanalyseerd en geïntegreerd in 

vertelprocessen rondom het bekijken van film (Klopper, 2020). Leerlingen die leren door 

filmverhalen te bespreken en reflectief te verwerken, ontwikkelen vaardigheden die hen in staat 

stellen subjectieve en objectieve perspectieven met elkaar te verbinden, de complexiteit van 

ervaring te omvatten en doordachte verandering in zichzelf en in hun dagelijkse leven teweeg te 

brengen (Alterio, 2003). Wanneer film wordt gebruikt als een krachtige manier van 

zelfonderzoek, wordt het leren van leerlingen op meerdere manieren gestimuleerd (Alterio, 

2003; Klopper, 2020; Tan, 1991). 

 

Film als leerobject en als leermiddel  

Effectief leren is dus het aansporen van meerdere soorten ontwikkeling tegelijk – emotionele, 

sociale, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Het zou goed zijn om te onderzoeken of film al 

deze soorten ontwikkeling tegelijk kan stimuleren. Dit kan door te bekijken wat het effect van 

filmkijken is bij de toeschouwer.  

 

Filmmakers maken gebruik van verschillende gereedschappen om hun publiek te bereiken en te 

beroeren: verteltechniek, cameratechnieken, licht, muziek, montage, speciale effecten. Al deze 

technieken sporen verschillende reacties bij de kijker aan, waaronder de eerdergenoemde 

emoties, die als echt worden ervaren (Frijda, 1988). Tan (1991) gaat hierop door en verdeelt 

deze emotie in F- en A-emoties. De F-emoties (Fictie) worden opgeroepen door de identificatie 

met de hoofdpersonen, de verteltechniek van het plot en het intens beleven van de 

filmtechnieken. De A-emoties (Artefact) hebben te maken met onze filmsmaak, net zoals we 

ontroerd kunnen raken door een kunstwerk, kan film emoties oproepen van verwondering en 

bewondering (Tan, 1991, pp. 73-76) (Zie bijlage 5). Als een leraar bewust is van deze krachtige 

effecten van film op de leerlingen, zou hij/zij film en alle daaraan gerelateerde media-uitingen, 

(documentaire, social media-vlog, youtubefilmpje) doeltreffend kunnen gebruiken in de klas. 
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Voor het bespreken van onderwerpen bijvoorbeeld, waar leerlingen minder affiniteit mee 

hebben, maar ook voor complexe concepten, waarin film een natuurlijk vehicle kan zijn. Naar 

aanleiding van een emotionele of inspirerende filmervaring zou een nagesprek of 

vervolgopdracht wellicht meer resultaat geven (Klopper, 2020)? Daarbij benadert zo’n aanpak 

een leerlinggerichte didactiek uitgaande van persoonlijke en maatschappelijk betekenisvolle 

thema’s, complexe opgaven en onderlinge uitwisseling (Haanstra, 2011). 

 

Voor grondig bewijs voor bovenstaande samenhang zou gekeken kunnen worden naar specifiek 

empirisch onderzoek, bijvoorbeeld van kunsteducatiewetenschapper Emiel Heijnen (2015), die 

nieuwe vormen van populaire cultuur (films, muziek, videogames) en de impact van het gebruik 

ervan in authentieke kunsteducatie heeft onderzocht. Daaruit is gebleken dat in kunstlessen 

waarin populaire visuele cultuur werd gebruikt leerlingen aangezet werden tot kritisch denken en 

een maatschappelijk geëngageerde kunstproductie.  

 

“Sociaal-culturele thema’s versterken de cognitieve inhoud van de lessen en maken ze 

toegankelijker voor leerlingen die minder geïnteresseerd zijn in kunst. Docenten geven aan dat 

populaire cultuur leerlingen kan helpen om verbindingen te leggen tussen bekende en minder 

bekende kunstvormen.” (Heijnen, 2015, p. 282). 

 

Dit impliceert dat populaire visuele cultuur (en zo ook film) een breder scala aan leerlingen kan 

aanspreken en interesse kan opwekken in nieuwe onbekende onderwerpen. Het zou de 

cognitieve en creatieve ontwikkeling van alle leerlingen in het algemeen kunnen bevorderen 

(Heijnen, 2015); ook degenen die normaliter minder goed bereikt zouden worden, waarmee 

geconcludeerd kan worden dat daarmee een grote stap is gezet richting meer gelijkheid in de 

klas. 

 

 

 

6. Conclusie 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Kan film een bijdrage leveren aan effectief leren in het basisonderwijs en daarmee mogelijk 

kansenongelijkheid tegengaan? Zoals hierboven gebleken heeft kansen(on)gelijkheid in het 
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basisonderwijs alles te maken met de achterstandsrisico’s van kinderen met een lagere 

sociaaleconomische achtergrond.  

 

In zowel nationaal als internationaal onderzoek is bewezen dat de mate van cultuurparticipatie 

van de ouders een belangrijke voorspeller kan zijn voor het onderwijssucces van hun kind 

(Bourdieu & Passeron, 1990; De Graaf, 1986; Jaeger, 2011; Kraaykamp et al., 2013; Notten & 

Kraaykamp, 2009). Maar dat het ‘soort’ cultuurparticipatie van belang is voor de impact daarvan 

op alle kinderen. Niet het bezoeken van highbrow cultuur, zoals musea of klassieke concerten, 

maar het aanmoedigen van lezen en meer buitenschoolse creatieve activiteiten, waaronder 

filmbezoek gerekend kan worden, geven de grootste resultaten bij kinderen uit de lagere sociale 

groepen (Jaeger, 2011, p. 23).  

 

Uit eerdergenoemd onderzoek (Kraaykamp et al., 2013) is ook gebleken dat een hoge mate van 

identificatie met Nederland en een sterk Nederlands sociaal netwerk cultuurparticipatie bij 

leerlingen met een migratieachtergrond positief beïnvloeden. Hierin kan filmeducatie bij uitstek 

uitkomst bieden, omdat een Nederlandse speelfilm bijvoorbeeld grote aantrekkingskracht op 

jongeren van alle bevolkingsgroepen kan hebben en daarmee oriëntatie op de gezamenlijke 

Nederlandse samenleving en cultuur kan bevorderen.  

 

Hiernaast kunnen films een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een jong mens, 

ongeacht zijn/haar sociaal-culturele achtergrond. Het bekijken en beleven van een drama kan 

als een catharsis werken (Braembussche, 1994; Tan, 1991) en zelfs een complete ‘reset’ van 

het denken teweegbrengen (Tan, 1991; de Sousa, 1987). 

 

Film kan meerdere toepassingen en daarmee voordelen hebben; 1. Film als leerobject: Het 

bewust bekijken, analyseren van en reflecteren op film als artefact (kunstobject) kan het 

cultureel kapitaal van jonge mensen vergroten (Bourdieu, 1977; Bourdieu, 1986; Lareau, 2003; 

Reia-Baptista et al., 2014), het kan voor verschillende vormen van emotieverwerking (Tan, 

1991) en als vorm van cultuurparticipatie dienen (Kraaykamp et al., 2013; Notten & Kraaykamp, 

2009); 2. Film als leermiddel: Het gebruiken van film als vehicle voor het vergroten van 

specifieke kennis en door storytelling en identificatie een beter begrip van onbekende vakken, 

onderwerpen of thema’s (Heijnen, 2015; Reia-Baptista et al., 2014; Tan, 1991). 

Tevens heeft film de kracht om effectief leren aan te sporen door meerdere soorten ontwikkeling 

tegelijk te stimuleren – emotionele, sociale, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Door de 
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aanspraak op verschillende zintuigen, heeft film het vermogen om een brug te slaan naar 

leerlingen met een groter achterstandsrisico; kinderen met dyslexie bijvoorbeeld, die minder 

goed lezen of een migratieachtergrond hebben en daardoor minder aan typisch Nederlandse 

cultuurparticipatie hebben gedaan. Dus naast de bovengenoemde baten van filmeducatie en de 

positieve invloed op diverse vormen van ontwikkeling voor alle leerlingen, worden de voordelen 

die Nederlandse leerlingen hebben op leerlingen met een migratieachtergrond in grote mate 

tenietgedaan.  

 

Met al deze argumenten kan voorzichtig geconcludeerd worden dat film wel degelijk een 

bijdrage kan leveren aan effectief leren voor alle leerlingen in het basisonderwijs en daarmee 

mogelijk kansenongelijkheid tegengaan. Als aanbeveling op basis van de gewonnen informatie 

in dit onderzoek kan mijns inziens nog meer gebruik worden gemaakt van films en andere 

media-uitingen om inhoud in de klas te ondersteunen en stof te geven voor analyse en reflectie 

door basisschoolleerlingen. Een belangrijke nuance, in het kader van het belang van lezen en 

taalontwikkeling voor alle leerlingen, is dat film als aanvulling op de leesstof moet dienen. Om 

het gelezen materiaal bijvoorbeeld een gezicht te geven en daarmee identificatie of 

betrokkenheid te creëren; of door middel van een meeslepende plot conceptbegrip van 

abstracte onderwerpen te vergroten (Reia-Baptista et al., 2014; Tan, 1991).  

 

Uit dit literatuuronderzoek blijkt ook dat er niet veel empirisch onderzoek is gedaan naar het 

toepassen van film als leermiddel in het algemeen, behalve in de buitenlandse taalklas, waar het 

een logische tool is voor taaloverstijgende begripsoverdracht. Het zou interessant zijn om nader 

te toetsen en analyseren wat film kan doen voor andere taalgebaseerde vakken, zoals literatuur, 

geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, kunstgeschiedenis, filosofie. En 

daarbij kan men eventueel in een empirisch onderzoek peilen of de toepassing van film als 

aanvullend leermiddel een significante invloed heeft op de informatieverwerking van alle 

leerlingen op de basisschool.  

 

Discussie 

Uit de nationale en internationale literatuur over film staat vast dat het als een vorm van kunst 

wordt beschouwd en het bestuderen ervan een legitieme vorm van cultuureducatie is (Klopper, 

2020; Reia-Baptista et al., 2014). Toch wordt film nog vaak als een ‘lagere’ vorm van cultuur 

gezien (Bourdieu, 1977; Bourdieu, 1986; Notten & Kraaykamp, 2009) vooral rond het midden 

van de 20ste eeuw, toen film als kunstvorm nog in volle ontwikkeling was. Tegenwoordig zien 
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educatiewetenschappers wel degelijk de waarde in van het behandelen en bespreken van 

populaire visuele cultuur in het onderwijs (Heijnen, 2015; Reia-Baptista et al., 2014). En wellicht 

moet de invloed van populaire visuele cultuur in de hedendaagse kunstwereld niet onderschat 

worden; steeds meer conceptuele kunstenaars maken gebruik van mixed techniques en 

audiovisuele middelen, waardoor de grenzen tussen deze populaire cultuur en de ‘hogere’ 

kunsten vervagen (Heijnen, 2015).  

 

Uiteraard kunnen er negatieve effecten van ‘niet bewust’ kijken van film ontstaan. Uit onderzoek 

is gebleken dat kinderen, die opgroeien in gezinnen waarin veel tv gekeken wordt, een lager 

opleidingsniveau behalen dan kinderen van wie de ouders tijdens hun socialisatieperiode weinig 

tv-kijken (Notten & Kraaykamp, 2009) (Zie bijlage 6). Dit betekent dat er wellicht een 

onderscheid moet worden gemaakt tussen het mateloos en ‘onbewust’ consumeren van film- en 

media-content, zoals tegenwoordig binge-watchen wordt genoemd (netflix), en het bewust 

bekijken en achteraf reflecteren op een auteursfilm, zoals in de volksmond een ‘filmhuis-film’ 

wordt genoemd.  

 

Tenslotte zijn er bezwaren geformuleerd tegen het zoeken van aanknopingspunten bij de 

leefwereld van leerlingen (Haanstra, 2011). Zo zou dit streven een ontkenning zijn van de 

kerntaak van het onderwijs: het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Volgens Bourdieu 

neigt het onderwijs ertoe om culturele verschillen ontstaan door afkomst en opvoeding te 

bevestigen. Door aansluiting te zoeken bij de leefwereld van leerlingen (door middel van film 

bijvoorbeeld) zou deze ‘culturele reproductie’ worden versterkt. Daarom pleitte hij voor het 

onderwijzen van een culturele canon van stijlen, stromingen en kunstenaars om op deze manier 

bestaande culturele achterstanden bij groepen leerlingen te verkleinen (Bourdieu & Darbel, 

1990). Als antwoord hierop kan opnieuw Heijnen geciteerd worden:  

 

“Op grond van mijn onderzoek kan ik concluderen dat zo’n brede culturele oriëntatie op kunst en 

visuele cultuur de intrinsieke waarde van het kunstonderwijs versterkt omdat er een betere 

aansluiting is met de actuele kunstpraktijk buiten school en het onderwijs relevanter en 

toegankelijker wordt voor verschillende soorten leerlingen.” (Heijnen, 2015, p. 304).  

 

Deze conclusie onderschrijft de veronderstelling dat authentiek onderwijs met gebruik van 

populaire visuele cultuur, waaronder ook film gerekend, bevorderlijk kan zijn voor inclusiviteit in 

de klas en daarmee kansengelijkheid kan versterken.  
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7. Bijlagen 

 

Bijlage 1 

Een paar sleutelbegrippen zijn van belang bij het creëren van ‘effectief leren’:  

- Helderheid van structuur en het juiste niveau van de leerstof;  

- Betekenis geven aan en individuele betrokkenheid van leerlingen creëren bij de leerstof; 

- Naar zichtbaarheid van denken en leren streven;  

- Nieuwsgierigheid en aandacht bevorderen (Ebbens & Ettekove, 2003).  

Uiteindelijk is het van belang om de mate van effectiviteit van leren te herkennen en te meten 

door middel van terugkoppeling van betekenis kunnen geven aan het geleerde en deze toe te 

passen in de praktijk door de leerlingen. Dit is een vrij traditionele benadering van het cognitieve 

leerproces. 

 

 

Bijlage 2 

Omschrijving van filmeducatie: “Het begrijpen van een film, het vermogen om bewust en 

nieuwsgierig te zijn bij de keuze van films; de competentie om kritisch naar een film te kijken en 

de inhoud, cinematografie en technische aspecten ervan te analyseren; en het vermogen om 

zijn taal en technische middelen te manipuleren bij creatieve productie van bewegende 

beelden.” (Reia-Baptista et al., 2014, p. 356). 

 

 

Bijlage 3 

Volgens de Australische filosoof en storyteller Caroline Josephs kan storytelling betekenis 

creëren door het ene opstapje met het andere te verbinden over de kloof van het onbekende 

(Josephs, 2008). Wanneer leraren leerlingen stimuleren om hun levenservaringen of opvattingen 

op deze manier te delen en te verwerken, kan volgens Alterio (2003, p. 2) storytelling meerdere 

doelen dienen:  

- Coöperatieve activiteiten aanmoedigen;  

- Theorie aan praktijk koppelen;  

- Het kritisch denkvermogen van leerlingen stimuleren;  

- Meerdere perspectieven blootleggen;  
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- Betekenis geven aan ervaring;  

- Zelfreflectie aanmoedigen;  

- Nieuwe kennis construeren. 

 

 

Bijlage 4 

Binnen Authentieke Kunsteducatie, zoals omschreven en onderwezen door Haanstra worden 

vier criteria als fundamenten van deze leervorm genoemd:  

- Persoonlijk betekenisvol: een aansluiting met de belevingswereld van leerlingen 

- Maatschappelijk en cultureel betekenisvol: een aansluiting met de professionele 

(kunst)praktijk 

- Complexe taaksituaties 

- Reflectie en samenwerking tussen leerlingen 

De eerste twee verwijzen naar de onderwijsinhoud en de laatste twee zijn de didactische 

middelen om authentieke kunsteducatie te bereiken (Haanstra, 2011).  

 

 

Bijlage 5 

Eduard Tan bedeelt in zijn proefschrift ‘Film als emotiemachine’ (1991) de volgende 

eigenschappen toe aan de filmbeleving: 

- Affectieve groei: emotionele catharsis, sterke identificatie met krachtige rolmodellen, 

wat kan bijdragen aan groei van competentie en zelfvertrouwen en bevrijding van de 

fantasie. 

- Cognitieve groei: blijvende veranderingen en uitbreiding van inzicht in het leven, de 

wereld, de kunst en de film; maar ook inzicht in het Zelf en de anderen. 

- Affectieve preservatie: ook wel ‘mood management’ genoemd, zoals het reguleren van 

humeur of spanningsreductie; emotionele catharsis en de behoefte om deel uit te maken 

van een groter geheel ‘The human drama on a broader stage than their own personal 

concerns’ (McGuire, 1974) 

- Cognitieve preservatie: verzameling motieven, zoals overtuigingen, opvattingen en 

voorkeuren, waarbij de kijker in een film naar bevestiging zoekt, wat tot gevoelens van 

voldoening kan leiden.  

- Genot van de filmervaring zelf: ook wel ‘eyecandy’ genoemd, waarbij de kijker het pure 

genot van het kijken van een film nastreeft, gevoed door de wens om meegevoerd te 
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worden in een andere wereld, het beleven van een mooi verhaal of een prachtig beeld 

(Tan, 1991, pp. 73-76). 

 

 

Bijlage 6 

Table 2 presents the results for parental book reading and television viewing. Model 1 shows 

that respondents from younger generations report less highbrow reading than respondents born 

in the older cohorts. For gender, the results for parental highbrow television viewing stand out (b 

= 3.2). Interesting and puzzling is the fact that girls reported their parents watching more 

highbrow television programs than boys did. This finding may be explained by selective memory 

effects, but is more likely due to a gendered socialization with respect to media use (Notten & 

Kraaykamp, 2009, p. 194).  

This study examined differences in parental media socialization by social background and family 

composition. We used information on 2608 Dutch adults, who reported on the media 

socialization practices they experienced in their parental home. Study of social differentiation in 

parental media socialization is relevant because of its potential contribution to understanding the 

intergenerational transmission of beneficial and disadvantageous media skills.  
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Our results underpin the dominant role of socioeconomic background in media socialization. We 

found that children from the higher social strata are privileged in the quality and quantity of 

parental media socialization activities. For virtually all of the selected parental media 

socialization practices, intentional and unintentional, we found parental social background to be 

the most significant predictor. Parents from higher social strata consume more highbrow media 

content and less lowbrow television programs (Notten & Kraaykamp, 2009, p. 198).  
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