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Praten met kunst. 

Methodieken uit het museum voor je conversatiegroep. 
Inspiratiedag nt2-vrijwilligers -  atlas - 24 oktober 2017 –  
Begeleiders: Barbara Van Den Eynde & Annelie Willems 
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1. Visual Thinking Strategies (VTS) 
 
Wat gebeurt er? 
Hoe zie je dat? Waarom denk je dat? 
Wat gebeurt er nog meer? Wat kunnen we nog meer vinden? 

Algemeen  

- Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar kunst te kijken. Deze 
methode werd ontwikkeld door cognitief psycholoog Abigail Housen in 
samenwerking met Philip Yenawine, diensthoofd educatie in het museum voor 
moderne kunst in Boston. De methodiek werd oorspronkelijk opgezet om het 
esthetische begrip te ontwikkelen bij mensen die weinig ervaring hebben met het 
kijken naar kunst.  

- De vragen die de gids stelt, stimuleren de deelnemers nauwkeurig te observeren, te 
formuleren, te onderbouwen wat ze zien, en actief deel te nemen aan het gesprek. 
Het unieke van deze methode is dat iedereen, ongeacht intelligentie en (culturele) 
achtergrond, kan deelnemen. Kunst vereist immers in wezen geen 
achtergrondkennis; het is toegankelijk en tijdloos. Ook interpreteert ieder persoon 
kunst op een andere manier waardoor er geen foute antwoorden bestaan. De 
deelnemers worden gestimuleerd om binnen de groep hun eigen visie naar voren te 
brengen. 

- De ‘gids’ is de bemiddelaar tussen werk en kijker. De rol van de bemiddelaar is groot: 
parafraseren, kaderen, visueel ondersteunen, linken leggen, veiligheid bieden door 
veel positieve bevestiging. 
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Aanpak 

- Selecteer 1 kunstwerk of maak een ‘museumzaal’ met 5 à 10 werken waaruit je groep 
mag kiezen. Gebruik een beamer of kopies van goede kwaliteit. Iedereen moet het 
kunstwerk goed kunnen bekijken. 

- Introductie: kijken 
o Nodig de groep uit om naar een kunstwerk te kijken. Wijs het kunstwerk aan, 

en kijk mee met je groep. Nodig uit om dichterbij te  komen. Geef hiervoor 1 à 
2 minuten. 

o Ik wil jullie laten kennismaken met dit werk / deze foto.  Neem je tijd om naar 
dit werk te kijken.  

-  Je 3 vragen nodigen uit om dieper te kijken. Als bemiddelaar verwoord je wat de 
groep ziet. 

o Wat gebeurt er? 
o Hoe zie je dat? Waarom denk je dat? 
o Wat gebeurt er nog meer? Wat kunnen we nog meer vinden? 

- Stel je eerste vraag. Laat gerust een minuut stilte vallen. Nodig met je ogen uit om te 
antwoorden.  

- Enkel bij beginners: krijg je geen antwoord op de eerste vraag? Herformuleer dan om 
observatie te starten: Wat zie je? Ga daarna terug over op: Wat gebeurt er nog? 
Waarom de formulering  ‘gebeuren’ (en liever niet ‘zien’)? ‘Wat zie je?’ leidt tot 
oppervlakkige observaties, een opsomming.  ‘Wat gebeurt er?’ levert individuelere 
observaties op, cursisten zoeken dan naar ‘het verhaal’. 

- Vuistregel max. 20 minuten bij 1 werk. 
- Afronden: bedank voor de bijdrages.  

 

Jouw taak als bemiddelaar  

1. Parafraseren + ‘echt’ luisteren 
- Rol bemiddelaar = goed luisteren + parafraseren + verbanden leggen naar wat eerder 

werd gezien, zonder toevoeging van eigen interpretatie. 
- Geef veel bevestiging. 

Dat heb je goed gezien. Vertel maar hé. Alles wat jullie vertellen is belangrijk. Ja, dat 
kan. Dat is geen probleem. Iedereen zal iets anders zien. Kijk maar, het kan zijn dat als 
je langer kijkt, je andere dingen gaat zien.  

- Benoem wat deelnemers zeggen, vat hun woorden samen, en koppel terug. 
Controleer steeds goed of je elkaar goed begrijpt. Trek het gesprek open. 

o Dus je zegt … 
o Begrijp ik je goed als ik zeg  … 
o Ik ga even checken om te zien of ik je goed begrepen heb. Je ziet … 
o Waarom denk je: dat is een …? / Wat zie je waardoor je suggereert dat … / 

waardoor je denkt: …? 
o Als ik jou goed begrijp dan … 
o Iemand zegt dit: … Wat vinden jullie daarvan? Hoe zie je dat? 

- Confronteer de kijker met wat hij meent te zien maar eigenlijk zelf invult. 
Je zegt dat de man honger heeft. Hoe  zie je dat? 

- Parafraseer niets anders dan wat je deelnemer gezien heeft: blijf neutraal.  
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- Jij maakt als bemiddelaar de keuze: kijk je enkel naar het narratieve of ook naar 
techniek ? 
 

2. Visueel ondersteunen 
- Toon/wijs steeds  naar waar je over praat. Neemt de blik van je groep mee. 

Jij ziet een rode jas en gele bloemen. (toon, wijs) Wat zien jullie nog meer? 
- Nieuwe woorden kan je zo meteen aanschouwelijk maken. 

 
3. Framen  

= kaderen, in een vakje steken 
- Benoemen wat iemand ziet op een bepaald moment en kader bieden als katalysator 

om nog meer te zien. 
- Je kan containerbegrippen gebruiken om concept toe te voegen bv kleurgebruik. 

Kaderen gebeurt opdat iederéén meer kan gaan zien. 
Foto is hard. (Waarom voel je dat?) Veel zwart wit rood (Dus  jij ziet veel harde 
kleuren: zwart, wit en rood. Zie je nog iets anders wat de foto voor jou hard maakt?) 
 

4. Wat als de groep meer informatie wil over het kunstwerk, of vraagt wat nu het 
‘juiste antwoord’ is? 

- In de pure VTS is de intentie van de kunstenaar steeds ondergeschikt aan de 
interpretatie van de kijker. Men geeft nooit achtergrondinformatie.  

- Maar soms wil je groep wel echt weten of hun verhaal nu het ‘juiste’ is. Bedenk dat 
dit niet de essentie van de oefening is. Maar weet je toevallig iets meer over het 
werk en wil je dat graag delen? Hierin ben je uiteraard vrij. Belangrijk is dat je 
hiervoor linken legt met het verhaal van je groep.  
Iemand zei x, dat is exact wat de kunstenaar bedoelde. Dat heb je goed gezien. 
Jullie zagen dit en dat, de fotograaf wilde dit en dat overbrengen, dus jullie hebben al 
veel aangevoeld.   

- Belangrijk: hou de moeilijkheidsgraad van je bijkomende informatie op het niveau 
van je groep. Verval zeker niet in jargon of art-talk. 

 

De meerwaarde van VTS als methodiek voor je conversatiegroep 

- De methodiek is zeer taalrijk en biedt veel kansen om op impliciete manier 
woordenschat te vergroten. Methodiek scherpt taalcompetenties aan. 

- Je wijst aan waarover iemand praat. Door deze visuele ondersteuning werk je 
taalondersteunend. 

- Je werkt automatisch op het niveau van je groep. Zij bepalen immers waarover gepraat 
wordt. Je reikt nieuwe woorden aan wanneer dat nodig is voor hun verhaal en enkel 
wanneer ze dat aangeven. Je geeft op deze manier impliciet feedback. 
Ik zie een ehm rood, daar, is groot, voor bloemen. – Bedoel je dit? Dat is een vaas.  
Ik zie vrouw, zij is saai. – Je ziet een saaie vrouw. Begrijp ik je goed? Je zegt die vrouw is 
saai, ze is niet interessant? Saai is wanneer iets niet interessant is. Of bedoel je dat ze zich 
verveelt? Ze heeft niets te doen? 

- Veel kansen tot differentiatie. Iedereen kan op zijn niveau een bijdrage leveren aan het 
gesprek. Sommigen zullen enkele woorden toevoegen, anderen een hele beschrijving. Je 
mag uiteraard proberen om iedereen te betrekken, maar laat zwijgende deelnemers toe. 
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Ook door te luisteren pik je taal op. Soms blijkt de stilste deelnemer naderhand wel de 
meest genuanceerde terugblik te geven. 

- Er zijn geen foute antwoorden. Je deelnemers kunnen verschillende meningen hebben 
en dat is prima. Dat maakt dat het veilig is om te praten. Neem een open houding aan, 
toon interesse voor elke bijdrage.  
Ik zie mama met kindje. Het kindje is boos. Er ligt koek op tafel. Misschien wil het kindje 
de koek eten en heeft de mama gezegd: nee dat mag niet? – Voor mij is kindje verdrietig. 
De ogen zijn zoals huilen. Ik denk dat mama de koek gaat geven, voor comfort. – Om te 
troosten? – Ja, om kindje te troosten. Als: kom maar hier. En kusje geven. 

- Geef veel positieve feedback. Dat stimuleert het spreken. Er is voldoende tijd om naar 
ieders bijdrage te luisteren. Je bouwt samen aan een verhaal, of legt net verschillende 
interpretaties naast elkaar.  
X denkt dat het kindje boos is, maar voor Y is het kindje verdrietig. Wat denken jullie? 
Misschien denken jullie nog iets anders? Dat is prima, en dat kan zeker. Wie wil nog iets 
zeggen? 

 

Extra  
- Dit najaar kan je een gratis VTS-rondleiding boeken voor je groep in het Fotomuseum. Meer info? 

https://www.fotomuseum.be/workshops-en-events/rondleidingen.html  

- Achtergrondinformatievoer de methodiek + interessante filmpjes vind je op 

http://www.vtsnederland.org/  

- Meer lezen? Philip Yenawine: Visual Thinking  Strategies (Harvard Education Press) is het 

standaardwerk. 

 

2. Mijn verhaal 
(bijlage) 

Je kan de methodiek ook downloaden via http://www.kmska.be/nl/leren/Volwassenen/ . 

  

https://www.fotomuseum.be/workshops-en-events/rondleidingen.html
http://www.vtsnederland.org/
http://www.kmska.be/nl/leren/Volwassenen/
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3. Beeldbank 
 

1. Welke werken zijn geschikt? 

- Maakt eigenlijk niet uit. Foto’s, schilderijen, beeldende kunst, … 

- Kijk naar de interesses in je groep. Of het thema dat je wil aansnijden in je 

conversatieles.  

- Kies bij beginners scenes uit het dagelijkse leven (-> woordenschat uit het dagelijkse 

leven!). 

- Het interessantst zijn werken waar net iets vreemds aan is. Een vreemde lichtinval. Of 1 

opvallende figuur in een groep figuranten. Het trekt het gesprek op gang en maakt 

nieuwsgierig. 

- Experimenteer je voor het eerst met de methodiek? Figuratieve kunst is voor de meesten 

net iets makkelijker te bespreken dan abstracte kunst.  

- Tip. Scan de werken eerst: welke woordenschat is nodig om ze te kunnen beschrijven? 

Hou rekening met de beperkte woordenschat van beginners. Je hoeft niet alle woorden 

aan te leren. Omzeil bv het woord ‘klompen’ door ze ‘houten schoenen’ te noemen. Zo 

vermijd je de woordenschatval: veel te veel nieuwe woorden aanleren waardoor 

eigenlijk niets blijft hangen.   

 

2. In de klas:  

- Kunstboeken, op het net, posters, … 

- Mooie map is “Praten met portretten.” (te ontlenen via Docatlas) 

Bevat mooie afbeeldingen + handleiding met enorm veel conversatie-ideetjes. 

  
- https://www.instagram.com/visualthinkingstrategies/  

- http://www.lukasweb.be/nl  

- https://www.onlinegalerij.nl/  

- http://www.digitalescheurkalender.com  

- https://www.saatchiart.com/  

3. In de stad 

- stedelijke musea zijn gratis o.a. 

 elke laatste woensdag van de maand 

 voor inwoners van Antwerpen met A-kaart (vaste collecties) 

 Middelheimpark, MAS, Rubenshuis, Red Star Line, Mayer Van Den Bergh, Plantin 

Moretus 

- ook gratis met A-kaart: OLV-kathedraal 

- of wandel  langs beeldende kunst in de stad 

https://www.instagram.com/visualthinkingstrategies/
http://www.lukasweb.be/nl
https://www.onlinegalerij.nl/
http://www.digitalescheurkalender.com/
https://www.saatchiart.com/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_pr08_7WAhXNaFAKHYCrCVkQjRwIBw&url=http://www.kmska.be/nl/leren/leerkrachten/publicaties.html&psig=AOvVaw1f4v3KzW_N4fgMAU__dcSd&ust=1508578745925442
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Checklist observatie 

Methodiek  

 Welke vragen stelt de begeleider? 

Taalgebruik 

 Was het woordgebruik op het niveau van de groep – niet te moeilijk – niet te makkelijk? 

 Gebruikte de begeleider dagdagelijkse, concrete woorden?  

 Heeft de begeleider vakwoorden (kunstjargon) vermeden?  

 Heeft de begeleider figuurlijk taalgebruik vermeden of toegelicht als ze het toch gebruikte? 

 Legde de begeleider de nadruk op belangrijke woorden?  

Zijn die woorden ook zinvol of nuttig om te kennen voor anderstaligen op beginnersniveau? 

 Sprak de begeleider altijd in correcte, eerder korte zinnen?  

Houding  

 Is het spreektempo van de begeleider aangepast aan de groep? Niet te snel? Niet te traag?  

 Zijn de deelnemers op hun gemak? Durfde/kon iedereen vragen stellen of iets vertellen? 

 Bleven de deelnemers gemotiveerd om mee te doen? 

 Bouwde de begeleider rustmomenten in zodat deelnemers konden nadenken, rustig kijken, 

antwoorden formuleren?  

 Wie was het meest aan het woord? Deelnemers of begeleider?   

 Heeft de begeleider spreken aangemoedigd? Hoe deed ze dat?  

 Heeft de begeleider gecontroleerd of de deelnemers haar begrepen? 

 Bood de begeleider ondersteuning door voldoende te herhalen? 

 Legde de begeleider linken naar de leefwereld van de groep? Naar actualiteit? 

 Had de begeleider voldoende oogcontact met alle deelnemers? 

 Bood de begeleider ondersteuning door visueel of non-verbaal te ondersteunen? (wijzen, 

tonen, gebaren, mimiek) 


