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Inleiding

We leven sinds 14 jaar officieel in de 21e eeuw, maar eigenlijk begint 
deze eeuw al rond 1990, wanneer in de westerse wereld de laatste 
communistische grootmacht verdwijnt met de val van de Berlijnse 
muur en het internet wordt uitgevonden. In de beginjaren was het 
internet toegankelijk voor een kleine groep mensen, die de beschik-
king hadden over een pc, een modem en een telefoonaansluiting. 
Rondom de eeuwwisseling had bijna iedereen in de westerse wereld 
een pc en werd web 2.0 ontwikkeld, een wereldwijd netwerk waarin 
alle gebruikers informatie kunnen downloaden en uploaden. Inmid-
dels is bij veel mensen de pc vervangen, of aangevuld, met een tablet 
en smartphone, en de smartwatch en google-bril  komen er aan. Op 
dit moment heeft 40% van de wereldbevolking toegang tot (draad-
loos) internet1, en dit aantal zal snel oplopen. Er worden allerlei 
nieuwe digitale technologieën en toepassingen ontwikkeld, en er zal 
steeds vaker een verbinding komen tussen ons analoge lichaam en 
digitale technologie.

Portfolio Jalila Essaïdi.8 Impact kogel op ballistische gel. 2011 Mirjam Nelis

Mirjam Nelis werd met haar scriptie: ‘De digital-
isering van het fotografische beeld’ genomineerd 
voor de ABV Scriptieprijs 2013. Onderstaand artikel 
is een aangepaste versie van de oorspronkelijke 
scriptie en ten behoeve van het cahierthema in 
context van de 21st Century Skills gezet.

Kunstonderwijs in de 
gedigitaliseerde beeldcultuur 
van de 21ste eeuw.

1 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46207&Cr=internet&Cr1=#.Ux49fNwt-D1
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Web 2.0

Een wezenlijk verschil tussen de massamedia in het analoge tijdperk 
en web 2.0 is dat iedereen die over een internetverbinding beschikt, 
onbemiddelde informatie, zoals muziek, beelden, films en tekst 
kan uploaden en downloaden. Deze informatie kan bestaan uit een 
originele bron, die in een passende context op het internet wordt ge-
plaatst. De informatie kan ook bestaan uit zogenaamde ‘mash-ups’; 
informatie die is samengesteld uit fragmenten van bestaande in-
formatie en die nieuwe betekenissen in zich dragen. Ook kan infor-
matie in allerlei verschillende contexten geplaatst worden, waardoor 
deze van betekenis verandert. Informatie, en de betekenis hiervan, 
wordt dus geconstrueerd in de digitale werkelijkheid, waarbij de oor-
spronkelijke bronnen en contexten vaak niet te achterhalen zijn. De 
digitalisering heeft onze samenleving veranderd van een industriële 
samenleving, waarin feitelijke en procedurele kennis belangrijk was, 
naar een postindustriële kenniseconomie waarin veel meer behoefte 
is aan conceptuele en metacognitieve vaardigheden: 
de 21st-Century Skills.

Leren 2.0

De leerlingen van nu zijn ‘digital natives’.2 Ze verhouden zich vanaf hun 
geboorte tot allerlei digitale media, zoals games, smartphones, digi-
tale camera’s, netwerksites en diensten als Facebook en WhatsApp, 
enz. Volgens de schrijver en onderwijsvernieuwer Mark Prensky 
heeft dit als gevolg dat ze fundamenteel anders denken en infor-
matie verwerken. De meeste docenten en schoolsystemen zijn 
‘digital immigrants’3; ze werken met digitale media en weten zich 
grotendeels aan te passen, maar hun denken en informatieverwer- 
king is nog altijd analoog. Het huidige onderwijs sluit daarom niet 
voldoende aan bij de gedigitaliseerde leef- en denkwereld van de 
leerlingen en bereidt ze al helemaal niet voor op een toekomst die 
door de verder gaande digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën  ingrijpende gevolgen gaat hebben voor hun leven, 
leren en werk.

In het volgende artikel zal aan de hand van de digitalisering van 
het fotografische beeld in relatie tot de werkelijkheid, onderzocht 
worden hoe onze perceptie van de werkelijkheid is veranderd in 
de digitale beeldcultuur. Daarna zal er worden ingegaan op wat dit 
betekent voor het kunstonderwijs in de 21ste eeuw.

De digitalisering van het fotogra-
fische beeld in de beeldcultuur.
Werkelijkheid en waarheid in de analoge fotografie

In 1839 vroeg de Franse kunstenaar en natuurkundige Louis-
Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) patent aan op zijn procedé om 
op een dunne zilverplaat met een laagje lichtgevoelig zilverjodium, 
die achter in een lichtdicht kastje werd geschoven, via een lens licht 
te laten vallen en zo een stabiele fotografische afdruk te maken van 
wat zich voor de lens bevond. Deze datum wordt beschouwd als de 
geboorte van de fotografie. Vervolgens vroeg de Engelse uitvinder 
en fotograaf William Fox Talbot patent aan op het kunnen afdruk-
ken van foto’s op papier, waardoor de oneindige reproductie van 
een fotografisch beeld mogelijk werd. Om tot deze uitvindingen te 
komen is er veel doorzettingsvermogen, innovatie, probleemoplos-
send vermogen, kritisch denken, verbanden kunnen leggen en cre-
ativiteit nodig geweest. Toch is de uitvinding van de fotografie het 
product van een samenleving waarin door de industrialisering en 
de verstedelijking, in een hoog tempo fundamentele veranderingen 
plaatsvonden in de manier waarop mensen woonden, werkten en 

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.

Mirjam Nelis

2 Zie  Prensky, M.
3 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46207&Cr=internet&Cr1=#.Ux49fNwt-D1
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leefden. In deze samenleving lag de nadruk op het ontwikkelen van 
feitenkennis en procedurele kennis. William Fox Talbot verklaarde in 
1841:“Een voordeel van de uitvinding van de fotografie zal zijn, dat het 
ons mogelijk maakt om onze afbeeldingen te voorzien van grote hoe-
veelheden details, die bijdragen aan de waarheid en de echtheid van 
de representatie”.4

Uit de uitspraak van William Fox Talbot zouden we af kunnen leiden 
dat het fotografische beeld een belangrijke bijdrage zou kunnen 
leveren aan de verzameling van feiten. Met andere woorden, een fo-
tografisch beeld representeert de werkelijkheid zoals die zich op dat 
moment voor de lens van de camera heeft voorgedaan. Het zou een 
zogenaamd ‘onbemiddeld beeld’ zijn: de camera liegt niet. 

De camera liegt inderdaad niet, fotografen liegen. 5 Of, om het wat 
genuanceerder te stellen, de fotograaf bepaalt door de keuze van 
lenstype, kadrering, belichting, scherptediepte en camerastandpunt 
hoe iets gefotografeerd wordt en dus ook welke waarheid er wordt 
verteld. 

Officiële portretfoto’s van de Amerikaanse oud-presidenten Clinton, Bush junior, Reagan en  
Bush senior. Bij het maken van deze foto’s is er goed nagedacht over hoe de presidenten over 
moeten komen. Ze lijken ontspannen en ‘casual’, maar zijn wel gekleed in een pak. Het camera-
standpunt is iets lager dan ooghoogte. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de presidenten 
toegankelijk zijn, we kunnen ze recht aankijken, maar door het iets verlaagde standpunt komen 
ze statiger over; ze zijn burger onder de burgers, maar ook staatsman. De werkelijkheid is dat de 
presidenten op dat moment, op die plek daadwerkelijk op die manier voor de camera geposeerd 
hebben. De waarheid die verteld wordt is, ‘ik ben een staatsman, maar ook een van jullie’. Het 
publiek wordt gemanipuleerd in de opvatting die ze over de president zouden moeten hebben.

Om de waarheid die in een foto te zien is goed te kunnen beoor-
delen, moet duidelijk zijn in welke context de foto bekeken moet 
worden. Dit kan door een foto in een serie foto’s te plaatsen, zodat 
we meer te zien krijgen van de gebeurtenissen, of door tekst bij de 
foto te plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij krantenfoto’s.

 

Een foto van vier mensen in een rijtuig, met een hondje. Aan het licht te zien schijnt de zon. De 
mensen weten dat ze gefotografeerd worden en lachen naar de camera. Op de achtergrond staat 
een groot gebouw, waar een paar ruitjes uit zijn. Dit is de werkelijkheid die gefotografeerd is. Dit 
heeft zich onmiskenbaar, op dat moment voor de lens afgespeeld. Het is een opgewekte foto. 
De waarheid die je uit de foto zou kunnen afleiden is dat deze mensen iets leuks gaan doen, 
of gedaan hebben.

In veel (politieke) situaties zijn foto’s uit hun context gehaald om zo 
een waarheid te verhullen, of om een andere waarheid te vertellen. 
Dit is een zeer effectief middel gebleken om het publiek te manipu-
leren. Omdat aan fotografie de notie verbonden is dat deze objec-
tief de werkelijkheid weergeeft (de camera liegt niet), wordt deze 
werkelijkheid vaak beschouwd als waarheid. Van dit principe wordt, 
tot op de dag van vandaag, veelvuldig gebruik en misbruik gemaakt 
door een enkele foto uit zijn context te halen en hem in een andere 
context te plaatsen.

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.

Mirjam Nelis

4 http://www.photoquotations.com/a/672/William+Henry+Fox+Talbot/2
5  Zie Badger, G., quote van Donovan Wylie
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De foto van de vier mensen in het rijtuig komt uit deze serie foto’s. Ze zijn gemaakt door Mendel 
Grossman in het Joodse ghetto van Lodz in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Grossman 
was fotograaf en kreeg van de nazi’s de opdracht om alleen de nog redelijk goed doorvoede 
Joden te fotograferen en ‘leuke’ gebeurtenissen, om de suggestie te wekken dat het allemaal wel 
meeviel in het ghetto. Grossman heeft, in het geheim, ook de veel meer voorkomende honger en 
afschuwelijkheden gefotografeerd, en uiteindelijk de deportatie naar vernietigingskampen van 
alle Joden uit het ghetto. Grossman is aan het eind van de oorlog omgekomen in de dodenmars.  
Door de foto van de mensen in het rijtuig in de context van deze foto’s te plaatsen en het verhaal 
erbij te vertellen, wordt er een hele andere waarheid verteld dan wanneer we alleen de losse foto 
van de mensen in het rijtuig zouden zien.

Andere manieren om de waarheid te manipuleren met fotografie 
is het ensceneren en de fotomontage. Ook werd er in de analoge 
fotografie aan beeldbewerking gedaan. Zo werden er bijvoorbeeld 
personen uit een foto gehaald, door ze weg te krabben uit het 
negatief. Er werden twee foto’s over elkaar afgebeeld, om iemand in 
een gebeurtenis aanwezig te laten zijn die er nooit bij was, of om het 
bestaan van geesten aan te tonen. 

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.

Mirjam Nelis

Sir Arthur Conan Doyle met geest, ±1922, gelatine zilverprint,
Barlow Collection, British Library, Londen

Beeldbewerking uit het analoge tijdperk. Totdat algemeen bekend werd hoe dit type foto’s werd 
gemaakt, werden ze gezien als bewijs voor het bestaan van geesten.
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Het feit dat een foto een projectie is van de werkelijkheid, betekent 
dus niet dat de foto ook een objectieve waarheid vertelt. 

In het beoordelen of een analoog fotografisch beeld de werkelijkheid 
representeert was het belangrijk om kritisch te kunnen denken: hoe 
is het beeld geordend? Wie heeft de foto gemaakt? In welke context 
wordt de foto getoond? 

Een belangrijk en wezenlijk verschil met de digitale fotografische 
beelden uit onze 21ste eeuw is, dat het veel beter mogelijk was om 
beeldmanipulaties en de oorspronkelijk context waarin de foto 
genomen was te achterhalen, omdat er in de meeste gevallen nega-
tieven bestonden van de oorspronkelijke foto(’s). De analoge foto-
grafische beelden waren dus maar beperkt geschikt om feitelijke 
informatie over te brengen, maar het was wel mogelijk de oorspron-
kelijke bronnen (negatieven) te raadplegen om de feiten te corrigeren 
of aan te vullen.

Digitale fotografie in relatie tot de werkelijkheid

Een digitale foto lijkt precies op een analoge foto. De digitale foto 
is echter fundamenteel anders. Ze kan oneindig bewerkt worden, 
zonder dat de kwaliteit van het beeld verandert. Ook is er geen enkel 
spoor te vinden van een bewerking. In de analoge fotografie is de 
kopie van het origineel, of elke afdruk van een negatief, altijd net een 
beetje anders. In de digitale fotografie is er geen verschil tussen het 
origineel en de kopie. Sterker nog, er bestaat geen origineel of een 
kopie. Elke versie is exact hetzelfde.

Een digitale foto bestaat uit pixels. Elke pixel heeft een exacte 
waarde, uitgedrukt in cijfers, een locatiewaarde gebaseerd op 
het cartesiaanse wiskundige coördinatenstelsel en een specifieke 
kleuren toonwaarde. Al deze waardes samen maken het digitale 
beeld zichtbaar. 

Een digitale foto is eigenlijk geen foto. Het is een digitale simu-
latie van een foto. De digitale foto komt tot stand doordat er een 
lichtreflectie van dingen uit de zichtbare werkelijkheid, via een 
mechanische lens, wordt geregistreerd op een sensor. Zowel op de 
sensor, als in de computer, wordt deze registratie opgeslagen in een 
wiskundige taal, die bestaat uit enen en nullen: de binaire code. Deze 
binaire code kan via een computerprogramma weer omgezet worden 
in beeld. Maar diezelfde binaire code kan, via andere computerpro-
gramma’s ook omgezet worden in bijvoorbeeld geluid of tekst. Een 
digitale foto is dus een computerbestand, gebaseerd op een wiskun-
dige taal, de binaire code, die in de computer omgezet kan worden 
in pixels. Doordat deze pixels gebaseerd zijn op een wiskundige taal, 
zijn ze individueel manipuleerbaar en is er totale controle over de 
verschijningsvorm van het beeld. Fred Ratchin beschrijft het in zijn 
boek ‘After Photography’ als volgt: “je zou de binaire code kunnen 
vergelijken met het DNA in mensen. In het informatietijdperk 
waarin we leven, wordt niet God, maar het DNA als het wezenlijke in 
de mens gezien. Het DNA bepaalt hoe je eruit ziet, hoe je denkt en 
hoe je je ontwikkelt. In de digitale fotografie bepaalt de onderliggen-
de binaire code de uiteindelijke verschijningsvorm van de foto.6” 

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.

Mirjam Nelis

6 Zie Ritchin, R.

Nicéphore Niépce Uitzicht uit het raam in Gras. ±1826, heliogram
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Andreas Müller-Pohle heeft de eerste analoge foto van Nicéphore Niépce, omgezet in zijn binaire 
code. ‘Uitzicht uit het raam in Gras’ werd eerst gedigitaliseerd. Vervolgens werd de volledige 
binaire code op acht panelen overgebracht. Hierboven is een paneel uit de serie te zien. Digitaal 
gezien vertellen de beelden exact hetzelfde. De verschijningsvorm van ‘Uitzicht uit het raam’ is 
een beeld dat op basis van de binaire code een simulatie geeft van de foto van Niépce.

In de digitale fotografie is het maken van de foto vaak een begin-
punt. Het is een eerste stap in een proces van vele bewerkingen. Een 
digitale foto kan samengesteld zijn uit een heleboel andere foto’s, 
er kunnen meerdere auteurs aan gewerkt hebben en de foto kan, al 
dan niet op internet, in vele contexten opduiken. En dat alles zonder 
enig spoor achter te laten; we kunnen niet achterhalen of de foto 

bewerkt is, door wie allemaal en in welke context de foto geplaatst 
zou moet worden. Ondanks het feit dat een digitaal fotografisch be-
stand in de computer bewerkt en gemanipuleerd kan worden, blijft 
de relatie met de werkelijkheid in het maken van het beeld, en in de 
perceptie van de toeschouwer, aanwezig. Digitale fotografie is een 
onderdeel van de digitale revolutie en draagt er aan bij dat onze kijk 
op werkelijkheid en waarheid wezenlijk verandert.

De Beeldcultuur

Met de opkomst van de fotografie, film en televisie ontstaat de 
beeldcultuur. In de Westerse samenlevingen heeft iedereen een 
televisie en een camera in huis en komen de massamedia pas echt 
op. De burger wordt een ‘consument’ van beelden. In de reclame die 
via de massamedia het publiek bereikt, wordt gebruik gemaakt van 
beeld in combinatie met tekst, om het publiek te beïnvloeden. De 
beeldcultuur wordt dus gekenmerkt door een grote toename van het 
aantal beelden dat geproduceerd, gereproduceerd en geconsumeerd 
wordt. 

De afgelopen twintig jaar worden de beelden steeds vaker digitaal 
geproduceerd, bewerkt en verspreid, en de toegankelijkheid tot 
beelden is enorm toegenomen door de televisie en de computer. Het 
publiek consumeert niet alleen beelden, maar produceert en ver-
spreidt zelf enorme hoeveelheden beelden via internet. Volgens de 
cultuurhistoricus Nicholas Mirzoeff is de visuele cultuur niet afhan-
kelijk van beelden, maar van de behoefte om het menselijk bestaan 
in al zijn aspecten te willen visualiseren7, in plaats van deze met 
woorden te beschrijven of te beschouwen. Hij beschrijft de beeldcul-
tuur als het gevolg van het samenvallen van de opkomst van nieuwe 
beeldtechnologie en het dagelijks leven. Fotografie en de digitalise-
ring hiervan is bij uitstek het voorbeeld van dit proces.

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.

Mirjam Nelis

Andreas Müller-Pohle (1951) Digital Scores (after Nicéphore Niépce). 1995-1998. 
Serie van acht vierkante panelen.

7 Zie  Mirzoeff, M., 2002
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Twijfelen aan de werkelijkheid in de gedigitaliseerde beeldcultuur

In onze postmoderne cultuur wordt onze manier van vertellen 
gekenmerkt door discontinuïteit, fragmentatie, diversiteit en 
heterogeniteit.8 In de digitale fotografie betekent dit, dat er allerlei 
soorten van tijd, plakjes werkelijkheid en manipulaties hiervan, 
samengevoegd kunnen worden tot een nieuwe constructie van een 
fotografische werkelijkheid. De digitale foto’s kunnen in allerlei 
hoedanigheden en in allerlei contexten te zien zijn. Zo kan een digi-
tale foto alleen al op het internet op een blog te zien zijn, op Face-
book, in een gedigitaliseerd boek, als onderdeel van een beeldbank, 
enz. In de materiële wereld kan de foto te zien zijn als print op een 
T-shirt, als poster, in een boek of in een museum. Elke context heeft 
invloed op de interpretatie van de foto en het is niet bij elke foto te 
achterhalen wat de oorspronkelijke context was, als die er al was. 
Digitale fotografie levert beelden die realistisch lijken, maar waarin 
allerlei manipulatietechnieken verwerkt kunnen zijn. Roland Bar-
thes omschreef het wezen van de analoge fotografie met ‘het-was-
er’, wat verwijst naar fotografie als representatie van werkelijkheid 
en (verleden) tijd. Een digitale foto kan volledig fictief tot stand 
gekomen zijn en is te omschrijven als ‘zou-mogelijk-kunnen-zijn’.9
De relatie tussen de digitale foto en de werkelijkheid is niet ver-
dwenen met de opkomst van technologieën om een foto te manipu-
leren. We weten dat,  en op welke manieren, het mogelijk is om ons 
te misleiden. We weten alleen niet wanneer we misleid worden en 
wanneer niet. Bij het bekijken van een digitale foto moeten we dus 
de relatie tussen werkelijkheid, beeld en verbeelding kritisch be-
schouwen. De vraag is dan of dit kritisch beschouwen van de 
relatie tussen de werkelijkheid en het digitale fotografische beeld 
anders moet dan het kritisch beschouwen van het digitale fotogra- 
fische beeld.

Het moderne filosofische denken over de werkelijkheid is begon-
nen met de filosofie van René Descartes (1596-1650). Vóór Descartes 
stond in de filosofie vooral de metafysica centraal; het denken over 
de vraag wat er achter de werkelijkheid zit. Descartes was de eerste 
filosoof die zich afvroeg wat de werkelijkheid an sich is, en in hoe-
verre deze kenbaar is voor mensen. Hiervoor ontwikkelde hij de 
tactiek van de methodische twijfel. Het doel van het toepassen van 
methodische twijfel is vast te kunnen stellen welke dingen in de 
werkelijkheid, inclusief ons waarnemen en denken, boven elke twij- 
fel verheven zijn. Door het toepassen van methodische twijfel ont-
dekte Descartes dat veel kennis en zekerheden uit zijn tijd schijnbaar 
waren en niet bestand tegen twijfel. Het systeem van het toepassen 
van methodische twijfel is relevant voor het kritisch denken van de 
industriële samenleving. Het systeem is erop gericht, om door mid-
del van procedurele denkprocessen te komen tot feitenkennis.
In de analoge fotografie werd door de toeschouwers als bijna van-
zelfsprekend aangenomen, dat wat er te zien was op de foto, zich 
ook daadwerkelijk zo had afgespeeld. Er was, over het algemeen, 
geen twijfel mogelijk, dat dat wat er te zien was op de foto zich ook 
daadwerkelijk op die manier en op dat moment, voor de lens van 
de camera had afgespeeld. In werkelijkheid werd ook in de analoge 
fotografie het beeld op allerlei manieren gemanipuleerd. Alleen was 
het in de analoge fotografie veel beter te achterhalen of er een ma-
nipulatie had plaatsgevonden en wat de oorspronkelijke context was.

In de digitale fotografie zien we een volledig aanvaardbaar fotogra-
fisch beeld (als representatie van de werkelijkheid) maar kunnen 
we veel moeilijker achterhalen of de foto gemanipuleerd is. De 
bewerkingen zijn spoorloos. Een fundamenteel wantrouwen, een 
twijfelen aan het eigen denken en waarnemen is dus noodzakelijk in 
het beschouwen van het digitale fotografische beeld. Het toepassen 
van methodische twijfel is geen garantie dat er uiteindelijk allemaal 
zekerheden gevonden worden. Het maakt alleen duidelijk wat zeker 
is, en wat er voor twijfel vatbaar is. 

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.

Mirjam Nelis

8 Zie  Smelik, A.
9 Legrady, G.: ‘Image, lanuage and belief in synthesis’, essay uit Photography after Photography.
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Wat kunnen we zeker weten van bijna elke digitale foto?

· De binaire code.
· De programmatuur waarmee de foto bewerkt is.
· De pixelmozaïek, de bijpassende wiskundige aanduiding van plaatsing en 
· de numerieke code waarop de kleur- en toonwaarde is vastgesteld per pixel.
· Wat er letterlijk te zien is op de foto.
· Dat alle losse onderdelen ooit in de werkelijkheid gefotografeerd zijn geweest.

Meer niet. Om meer te weten te komen moeten we op zoek naar 
bronnen buiten de foto. Wanneer die er niet zijn, zullen we altijd, 
tegen onze natuur en zintuigen in, moeten twijfelen aan het waar-
heidsgehalte van de foto. Hebben alle zichtbare elementen in het 
beeld zich daadwerkelijk in die samenstelling en op dat moment 
voor één lens bevonden? Dit geeft dus aan dat de cartesiaanse ma-
nier van kritisch denken die gericht is op feitenkennis of waarheids-
vinding niet meer bruikbaar is in de gedigitaliseerde beeldcultuur.

In de digitale fotografie kan niet alleen de werkelijkheid gemani-
puleerd worden. Ook de waarheid is oneindig (her)manipuleerbaar. 
Digitale informatie kan door iedereen gedownload worden, en 
bewerkt, waarbij niet te zien is wat de originele versie is en wat de 
bewerkte. In digitale fotografie zijn manipulaties niet te achterhalen 
in de structuur van het beeld of door het bestaan van negatieven. 
In veel beschouwingen over de beeldcultuur wordt ervan uitge-
gaan dat de grenzen tussen het beeld en de werkelijkheid vervagen 
omdat beelden in toenemende mate de plaats zouden innemen van 
de werkelijke ervaring. Een belangrijke en invloedrijke filosoof uit 
het postmodernisme is  Jean Baudrillard (1929-2007). Hij stelt dat 
het verschil tussen echt en niet echt, tussen de werkelijkheid en de 
representatie van de werkelijkheid, niet gemaakt kan worden omdat 
het beeld de werkelijkheid niet representeert (er naar verwijst) maar 
simuleert. De werkelijkheid in het postmodernisme, of de postin-
dustriële kenniseconomie, is een afgeleide van de werkelijkheid 

geworden. Volgens Mirzoeff vindt deze deconstructie van de werke-
lijkheid plaats in het dagelijks leven waarin de visuele massamedia 
alom aanwezig zijn.10 

Een digitale foto bestaat uit manipuleerbare pixels. Bewerkingen 
van pixels laten geen sporen na. Daarnaast zijn de pixels van twee 
identieke foto’s exact hetzelfde. Een digitale foto kan daarom gezien 
worden als een simulacrum; een kopie waarvan er geen origineel 
bestaat.  Baudrillard zegt over de waarheid en het simulacrum:

Het simulacrum is nooit datgene dat de waarheid verbergt. Het simula-
crum is de waarheid, die verbergt dat er helemaal geen waarheid is. Het 
simulacrum is echt”.11

 

Sherrie Levine After Walker Evans: 2. 1982, gelatine zilverprint, 9.6 x 12.8 cm. 
The Metropolitan Museum of Art, New York.
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10 Zie Mirzoeff, M., 2002
11 Zie Lepers, P.
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Sherrie Levine maakt ‘appropiation art’. Ze (her)fotografeert beroemde kunstwerken, waaronder 
foto’s, zoals de foto’s van Walker Evans. Met haar werk stelt Levine thema’s als auteurschap en 
authenticiteit ter discussie. Volgens haar is het verlies van authenticiteit in de kunst het gevolg 
van de overdaad van beelden die de hedendaagse werkelijkheid kenmerken en definiëren. Hier-
door is het onmogelijk geworden om iets nieuws te maken. Levine heeft bewust werk ge(her)fo-
tografeerd van kunstenaars met sterk uiteenlopende stijlen. Door het (her)fotograferen worden 
deze werken omgevormd tot een uniform concept. Haar werk is onder andere beïnvloed door 
het gedachtegoed van Baudrillard. Volgens Baudrillard verwijzen beelden in onze cultuur niet 
meer naar een werkelijkheid. Beelden verwijzen alleen nog naar andere beelden in een ‘opeenvol-
ging van simulacra’ oftewel een reeks van nabootsingen.12

In de digitale beeldcultuur wordt onze kijk op de werkelijkheid voor 
een groot deel bepaald door de informatie die we via de media, zoals 
fotografie, maar ook televisie en internet, verkrijgen èn veroorzaken 
door zelf op grote schaal ‘content’ toe te voegen aan deze gecon-
strueerde werkelijkheid.

Volgens Baudrillard is er in de postmoderne beeldcultuur een situ-
atie ontstaan waarin de media, en dus ook fotografie, als simulacrum 
zo’n grote rol zijn gaan spelen dat het niet meer gaat om het weer-
spiegelen van onze ‘kijk’ op de werkelijkheid. Het simulacrum gaat 
aan de werkelijkheid vooraf. Er is eerst een simulatie en dan volgt 
de werkelijkheid, die haar kopieert. Hiermee worden simulaties, 
en dus ook de digitaal bewerkte foto’s, echter dan de werkelijkheid. 
Zelfs in die mate dat wij het virtuele niet denken, het virtuele denkt 
ons.13 Onze relatie met de werkelijkheid in de digitale wereld is dus 
veel meer een geconstrueerde werkelijkheid, of een concept van 
wat werkelijkheid zou kunnen zijn. Daarnaast ‘consumeren’ we niet 
alleen informatie, maar we voegen op grote schaal informatie toe. 
Hierdoor spelen we zowel een passieve als een actieve rol in het con-
strueren van mogelijke werkelijkheden. Dit vraagt veel meer om een 
conceptuele en metacognitieve manier van kijken en leren, dan een 
kijken en leren dat gericht is op het vaststellen van de werkelijkheid 
op basis van feitenkennis.

Het kunstonderwijs in de 21ste eeuw

Uit het voorgaande deel is gebleken dat in de 21e eeuw, onder 
invloed van de digitalisering en het ontwikkelen van nieuwe tech-
nologieën en toepassingen in de fotografie en de beeldcultuur, de 
samenleving en onze perceptie van de werkelijkheid snel verandert. 
Er bestaat geen eenduidige visie op wat de werkelijkheid is, maar 
er bestaan vele werkelijkheden naast elkaar. Vakkennis verandert 
snel en de vakgebieden worden te groot om binnen het onderwijs 
aan te leren. Daarnaast vervagen de grenzen tussen vakgebieden 
en is er veel vaker sprake van cross-overs. In het huidige onderwijs 
leert een leerling een wiskundig principe door een formule in een 
berekening toe te passen. In het onderwijs van de 21e eeuw kan de 
leerling de formule opzoeken op het internet en de computer de 
uitkomst van de som laten berekenen. Het is daarom veel meer van 
belang dat hij concepten ontwikkeld over hoe wiskundige principes 
vanuit de beeldende kunst, muziek, natuur en (digitale) technologie, 
enzovoort, toegepast zouden kunnen worden. De ontwikkelingen in 
onze samenleving vragen dus om een hele andere manier van leren; 
kennis wordt niet meer overgebracht van een vakspecialist naar de 
leerling, maar wordt geconstrueerd op basis van vakoverstijgende 
thema’s en probleemstellingen waarin meerdere uitkomsten mo-
gelijk zijn. De docent heeft een begeleidende rol in dit proces. 

De vaardigheden die een leerling zou moeten ontwikkelen worden 
21st Century Skills genoemd. In verschillende onderzoeken en rap-
porten worden verschillende vaardigheden genoemd als kerncom-
petentie, maar de vaardigheden waar grotendeels consensus over 
bestaat zijn: samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-gelet-
terdheid, kritisch denken, probleemoplossend denken, sociale vaar-
digheden en crossculturele vaardigheden. Het uitgangspunt is dat 
wanneer een leerling zich deze vaardigheden heeft eigen gemaakt, 
hij in staat is om een leven lang te leren in een zich snel veranderen-
de samenleving.

Kunstonderwijs in de gedigitaliseerde
beeldcultuur van de 21ste eeuw.
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12 Gierstberg, F.: Meer woorden over beelden, uit: De plaatjesmaatschappij.
13 Zie Lepers, P.
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Het kunstonderwijs heeft een belangrijke positie in het ontwikkelen 
van deze vaardigheden, omdat veel van deze vaardigheden inherent 
zijn aan het maken en beschouwen van kunst. Vanaf de 19e eeuw is 
er geen eenduidige opvatting meer over wat kunst is en hoe die er 
uit zou moeten zien. In de kunst wordt er bij uitstek vanuit gegaan 
dat er verschillende manieren zijn om naar de werkelijkheid te 
kijken en dat er verschillende mogelijkheden zijn om die te ver-
beelden. In het maken van kunst, zijn vaardigheden als creativiteit, 
probleemoplossend denken en kritisch denken, essentieel. Ook heeft 
de kunst zich van oudsher opengesteld voor invloeden uit andere 
culturen. In de verdere internationalisering van de kunstwereld ont-
staan er steeds vaker crossculturele samenwerkingen en stijlen, en 
heeft de kunst uit andere culturen een meer gelijkwaardige positie 
ingenomen ten opzichte van de westerse kunst in het discours. In 
het kunstonderwijs ligt het accent in de rol van de docent op het be-
geleiden van artistieke processen en het ontwikkelen van creativiteit 
en niet op het aanleren van feitelijkheden over hoe een kunstwerk 
eruit zou moeten zien.

The College Board for the National Coalition of Core Arts Standards 
heeft in 2011 een vergelijkend onderzoek gedaan naar de kerncom-
petenties van de kunstvakken die vastgelegd waren in de National 
Standards for Arts Education in 1994, en de vaardigheden die in 2011 
genoemd werden in de 21st Century Skills Map for the Arts. Behalve 
ICT-geletterdheid bleken alle 21st Century Skills voor de kunstvak-
ken overeen te komen met de vastgelegde kerncompetentie uit 1994.  
Ook uit een rapport van de OECD uit 2013 blijkt dat met name in de 
kunstvakken 21st Century Skills aangeleerd en ontwikkeld worden.

De kunstvakken zouden dus een centrale plaats in het curriculum 
van het onderwijs in de 21ste eeuw moeten krijgen. Helaas zijn er 
nog wat kanttekeningen te plaatsen. Ondanks het feit dat met name 
in de kunstvakken 21st Century Skills ontwikkeld worden, blijkt uit 
vele onderzoeken dat leerlingen deze vaardigheden niet automatisch 

toepassen in andere vakgebieden, ook wel transfer genoemd.14  De 
vaardigheden blijven dan alleen relevant binnen het vakgebied 
‘kunst’. Op scholen waar het onderwijs vakoverstijgend en thema- 
gericht wordt aangeboden, waarbij kunst een geïntegreerd onderdeel 
is, blijken leerlingen de vaardigheden wel in alle vakgebieden toe te 
kunnen passen.

Wat betekent dit voor de docentenopleiding in de kunstvakken?

De docentenopleidingen voor kunstvakken zouden een belangrijke 
rol moeten krijgen in het opleiden van docenten en het ontwikkel-
en van lesprogramma’s in alle vakgebieden, omdat met name in de 
kunstvakken 21st Century Skills ontwikkeld worden. In het curri- 
culum van de docentenopleiding zouden deze vaardigheden dan ook 
de kerncompetenties moeten worden, Daarnaast worden er in de 
docentenopleidingen voor kunstvakken de didactische vaardigheden 
aangeleerd die meer gericht zijn op het begeleiden van leerprocessen 
dan op vakkennisoverdracht, wat essentieel is voor het onderwijs 
in de 21ste eeuw. Het karakter van de docentenopleidingen in 
de kunstvakken en alle andere vakken, zal echter radicaal moeten 
veranderen wanneer het aanleren en ontwikkelen van 21st Century 
Skills kerncompetenties worden binnen het onderwijs.

Interdisciplinair onderwijs is al langer een thema binnen de kunst-
vakdocentenopleidingen. Hiermee werd bedoeld dat er cross-overs 
zouden moeten zijn tussen de verschillende kunstdisciplines. In de 
kunsttheorie is dit al gebeurd met de invoering van het vak Kunst 
Algemeen, waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt onder-
zocht hoe kunstdisciplines zich verhouden tot een cultuur-
historische context. In het onderwijs van de 21e eeuw wordt met 
interdisciplinair onderwijs bedoeld dat er een cross-over is tussen 
alle vakdisciplines, waaronder de kunstvakken, omdat in dit onder-
wijssysteem 21st Century Skills het meest effectief aangeleerd en 
ontwikkeld worden. Dit zou betekenen dat er een samenwerking 
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14 OECD, Art for Art’s sake, the inpact of arts education. 2013
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zou moeten ontstaan tussen alle vakdocentenopleidingen, waarin 
studenten vanuit de invalshoeken van verschillende vakgebieden, 
kennis en vaardigheden ontwikkelen om leerprocessen aan te sturen 
in vakoverstijgend en themagericht onderwijs - waarbij er inten-
sief gebruik gemaakt wordt van digitale technologie en digitale 
netwerken. De docentenopleiding zou daarmee ook aansluiten bij 
maatschappelijke ontwikkelingen waarin bijvoorbeeld  kunstenaars 
steeds vaker onderdeel uitmaken van internationale netwerken 
in bedrijven, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke 
organisaties, en daarin een belangrijke rol spelen bij innovatieve 
projecten op het gebied van product- en kennisontwikkeling.

Conclusie

In dit artikel is, aan de hand van de ontwikkeling van analoge fo-
tografie naar digitale fotografie in relatie tot de werkelijkheid be-
schreven, hoe de perceptie van de werkelijkheid is veranderd door de 
digitalisering van de beeldcultuur en de samenleving. Deze ontwik-
keling vraagt om een andere manier van leren en leven dan in het 
industriële tijdperk, waarin feitelijke en procedurele kennis centraal 
stond. Onze huidige en toekomstige tijd vraagt om onderwijs dat 
gericht is op het aanleren van conceptuele en metacognitieve vaar-
digheden; de 21st Century Skills, waarin de rol van de docent vooral 
gericht is op het begeleiden van leerprocessen in plaats van op 
vakkennisoverdracht. Het aanleren en ontwikkelen van 21st Century 
Skills, wordt noodzakelijk gevonden omdat de samenleving snel zal 
blijven veranderen door de verdere digitalisering en de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en toepassingen.  Daarbij sluit dit type 
onderwijs veel beter aan bij de belevingswereld van leerlingen, die 
zich vanaf hun geboorte bewegen in de digitale wereld en omgaan 
met digitale technologie. Het kunstonderwijs speelt een belangrijke 
rol in het ontwikkelen en aanleren van 21st Century Skills, omdat 
deze vaardigheden de basis zijn voor zowel voor het maken als het 
beschouwen van kunst. Het leren van 21st Century Skills is echter 

alleen effectief als ze vakoverstijgend en themagericht worden 
aangeleerd en ontwikkeld. In de kunstvakdocentenopleidingen zou 
daarom de samenwerking gezocht moeten worden met andere vak-
docentenopleidingen in het ontwikkelen van onderwijs voor de 21ste 
eeuw en er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van digitale 
toepassingen en netwerken.

Om uiteindelijk een beslissing te nemen over of, en hoe het invoeren 
van 21st Century Skills een belangrijk doel moet worden in het on-
derwijs, zullen er eerst nog vele vragen beantwoord moeten worden, 
zoals: is conceptueel en metacognitief denken voor alle leerlingen en 
mensen, op elk niveau van leven en onderwijs mogelijk? Willen we 
naar een onderwijsvorm toe, waar in de kunstvakken de specifieke 
vakinhoud niet meer centraal staat, maar het vak instrumenteel is in 
het aanleren van vaardigheden die van belang zijn bij allerlei andere 
vakgebieden en werkvelden? Met andere woorden; wanneer ik met 
een klas een fotografieproject doe, is de doelstelling hiervan dan dat 
leerlingen door het maken, bewerken en delen van digitale foto’s 
zich bewust worden van de geconstrueerde relaties tussen digitale 
fotografie en de werkelijkheid, waarmee ze de vaardigheden ontwik-
kelen om ook meer inzicht te krijgen in de wiskundige principes? Of 
is het doel van mijn lessen dat de individuele leerling wordt bege-
leid naar het maken van een fotografisch beeld, als drager van een 
betekenis die ze daar zelf op basis van artistieke keuzes in hebben 
gelegd? Of moet het allebei? En is het daadwerkelijk zo, dat alles meer 
en meer gedigitaliseerd wordt in web 2.0, en wat is de betekenis 
en waarde van informatie die gedeeld wordt op het internet? Voor 
dit artikel heb ik brononderzoek gedaan naar wat de digitalisering 
betekent voor de samenleving en het (kunst)onderwijs van nu en 
de toekomst. Een bijzonder actueel en hedendaags thema, zou je 
denken. Op internet kon ik veel informatie vinden waarin kort 
en bondig werd opgesomd wat 21st Century Skills zijn, wat de 
status is van de huidige digitale ontwikkelingen en visies op het 
kunstonderwijs in de 21ste eeuw. Ik kon relatief weinig vinden over 
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wat alle ontwikkelingen in de digitalisering betekenen voor onze 
huidige samenleving en die van de toekomst, of over hoe het kunst- 
onderwijs er precies uit zou kunnen zien als 21st Century Skills de 
kerncompetenties worden. Ik kreeg in mijn zoekresultaten wel veel 
titels van boeken te zien die hierover gaan en op welke site ik die 
kon bestellen, waarna ik, na betaling, de informatie in ouderwetse 
boekvorm thuisbezorgd kreeg. 

In de kunst wordt er veel gebruik gemaakt van digitale middelen 
en nieuwe technologie. Er is echter weinig internetkunst, die alleen 
in een digitale vorm bestaat en exclusief in een digitale context 
getoond wordt. De meeste kunstwerken bestaan nog steeds uit een 
min of meer materiële vorm en zijn voornamelijk in de analoge 
wereld te bekijken en te kopen. Ook is de kunst nog vaak gemaakt 
door een individuele kunstenaar en minder vaak door kunstenaars-
netwerken. Er is natuurlijk ongelooflijk veel kunst te zien op inter-
net, maar dit heeft meestal de functie van informatieverstrekking en 
promotie en minder van beleving. Dit wordt onder andere veroor-
zaakt doordat schrijvers, wetenschappers en kunstenaars ook geld 
willen verdienen. Ze zullen daarom niet snel iets waar ze veel tijd en 
energie aan hebben besteed, op het web plaatsen, waar iedereen het 
gratis kan bekijken en bewerken. Een mogelijk effect hiervan zou 
kunnen zijn dat de informatie die voor leerlingen gratis toegankelijk 
is, van een andere waarde of kwaliteit is dan informatie die via an-
dere, betaalde, media wordt verspreid. Is het dan verstandig om een 
onderwijsvorm te creëren die sterk leunt op digitale informatiever-
werking en digitale netwerken? Of zouden er veel meer waardevolle 
digitale informatie, leermethoden en technologieën ontwikkeld 
moeten worden voor het (kunst)onderwijs van de toekomst? Om-
dat ik zelf een ‘digital immigrant’ ben, kan het ook zo zijn dat deze 
vragen voortkomen uit het feit dat mijn basismanier van denken 
en informatie verwerken nog wezenlijk analoog is, en dat dit voor 
‘digital natives’ geen vragen zijn.

Er zal in ieder geval nog veel discussie en onderzoek nodig zijn om 
uiteindelijk tot een heldere, en werkbare, standaard te komen voor 
het kunstonderwijs in onze jonge, gedigitaliseerde postindustriële 
samenleving. Wat we in ieder geval van de 21st Century Skills kun-
nen meenemen, is dat de discussie verloopt op basis van open com-
municatie en samenwerking. Iedereen die betrokken is bij onderwijs 
en kunst, kan vanuit zijn eigen referentiekader, visie, vakspecialisme 
en creativiteit meewerken aan het construeren van een concept voor 
onderwijs dat relevant is voor onze tijd en de toekomst. Dat oog 
heeft voor de individuele talenten en mogelijkheden van leerlingen 
en waarin kunst een belangrijke waarde is.
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