
 

  

R
e

fe
re

n
ti

e
k

a
d

e
r 

b
e

e
ld

g
e

le
tt

e
rd

h
e

id
 

V
er

si
e 

2
3

 a
p

ri
l 2

0
1

3
 

  

 

 



 

 
2 

1. Referentiekader beeldgeletterdheid .......................................................................... 4 

1.1. Focus van deze nota: omgaan met beelden ............................................................ 4 

1.2. Doel van deze nota: conceptuele verheldering en inzicht in competenties ........... 4 

1.3. Basis van deze nota .................................................................................................. 4 

2. Definiëring van kernconcepten ................................................................................... 5 

2.1 beeld ......................................................................................................................... 5 

2.2. Geletterdheid ........................................................................................................... 7 

2.3 Educatie en onderwijs ............................................................................................. 11 

2.4 Competenties .......................................................................................................... 12 

3. Samenhang van de kernconcepten: een visie op beeldgeletterdheid ..................... 14 

3.1. Kaderende concepten: mediageletterdheid op de naad tussen media opvoeding 

en cultuureducatie ........................................................................................................ 14 

3.2. Van mediageletterdheid naar beeldgeletterdheid ................................................ 15 

3.3 Beeldgeletterdheid: een talig perspectief .............................................................. 18 

3.4. Beeldgeletterdheid anno 2013: een vorm van transgeletterdheid ....................... 19 

4. Welke competenties zijn nodig om beeldgeletterd te zijn? ..................................... 23 

4.1. Componenten van beeldgeletterdheidscompetenties .......................................... 23 

4.2. Soorten beeldgeletterdheidscompetenties: generiek en specifiek....................... 24 

4.3. Transfer van competenties .................................................................................... 24 

4.4. Context van competenties ..................................................................................... 25 

4.5. Het inzetten van competenties: prestatieniveau, autonomie en 

verantwoordelijkheid .................................................................................................... 26 

4.6. Processen belangrijk bij competentieontwikkeling beeldgeletterdheid: expressie, 

reflectie, personalisatie, socialisatie ............................................................................. 27 

5. Concreet competentiekader beeldgeletterdheid ..................................................... 29 

5.1. De toegang tot en waarneming van beelden ........................................................ 30 

5.2. De exploratie en het gebruik van beelden (mentaal en fysiek) ............................. 31 

5.3. Het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal ................................................ 32 

5.4. Het analyseren van beelden en beeldcultuur ........................................................ 34 



 

 
3 

6. Doelorïentaties van beeldgeletterdheid in het onderwijs........................................ 35 

7. Korte samenvatting en conclusies ............................................................................ 39 

8. Referentielijst ............................................................................................................ 41 

 

  



 

 
4 

 

1. Referentiekader beeldgeletterdheid 

 

1.1. Focus van deze nota: omgaan met beelden 

 

Deze tekst bevat een referentiekader voor beeldgeletterdheid. Dit betekent dat het 
omgaan met beelden centraal staat. Dat omgaan met beelden is in de huidige 

gemediatiseerde en beeldrijke samenleving bijna een vanzelfsprekendheid. Via 
uiteenlopende media en dragers (papier, foto, video, enz.) komt iedereen permanent in 
contact met allerlei visueel waarneembare voorstellingen of afbeeldingen van zeer 
uiteenlopende aard. Tegelijk is het bewust, kritisch, selectief, creatief, … omgaan met 
beelden niet altijd eenvoudig. Het vergt een pakket aan competenties dat aangeleerd en 
- vaak levenslang - bijgewerkt moet worden. 

 

1.2. Doel van deze nota: conceptuele verheldering en inzicht in 
competenties 

 

Deze nota wil als eerste doelstelling een aantal essentiële concepten aangaande 
beeldgeletterdheid verhelderen. Dit gebeurt aan de hand van definities maar vooral 
door aan te tonen hoe verschillende concepten bij elkaar passen en in elkaar haken. Op 
die manier wordt een conceptueel kader uitgetekend. Dat kader maakt niet alleen 
duidelijk wat beeldgeletterdheid is en op welke manieren we er tegenaan kunnen 
kijken, maar geeft – en dat is de tweede betrachting van deze tekst - ook aanleiding tot 
een overzicht van de uiteenlopende competenties die door de notie beeldgeletterdheid 
worden gedekt. Ook de doelen waartoe deze competenties (moeten) worden 
aangeleerd krijgen daarin een plaats.  

Dit alles samen noemen we niet toevallig een ‘referentiekader’. Deze tekst is een stand 

alone document, maar wil ook een basis voor verder werk zijn. Zo kan bijvoorbeeld aan 
de tekst gerefereerd worden bij het evalueren en ontwerpen van curricula binnen het 
formeel onderwijs.  

 

1.3. Basis van deze nota 

 

Deze tekst is gebaseerd op meerdere bronnen: wetenschappelijke literatuur gestoeld op 
theorie en empirisch onderzoek, bestaande beleidsteksten zoals de recente 

conceptnota’s van de Vlaamse overheid over Mediawijsheid (Lieten & Smet, 2012) en 
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Cultuureducatie (Schauvliege Smet, 2012) en gesprekken met verschillende 
sleutelfiguren die betrokken zijn bij het Vlaams beleid. 

 

 

2. Definiëring van kernconcepten 

 

2.1 beeld 

 

Beeld 

De meest eenvoudige beschrijving van wat een beeld is, bevat doorgaans drie 
elementaire delen:  

 de visuele perceptie van (iets in) de werkelijkheid (expressie);  
 het perspectief van waaruit die werkelijkheid werd gepercipieerd door een 

persoon of instantie die het beeld heeft gemaakt en de persoon of instantie die 
het beeld dat gemaakt is nadien percipieert (reflectie); 

 en er is de drager (bv. foto, videobeeld, masker, …). 

Het beeld is dus een kwestie van kijken en zien, van afbeelding en verbeelding. 
In deze nota willen we het beeld ruim conceptualiseren:  

Een beeld is een materiële of digitale drager van visueel waarneembare informatie 

waarbij betekenis tot uitdrukking wordt gebracht (expressie) die bovendien, o.a. via taal, 
interpreteerbaar is (reflectie). 

 

Beeldcultuur 

Een basisgegeven van cultuur is dat cultuur een toevoeging is van de mens op wat van 

nature uit gegeven is. Naast het woord en de tekst is het beeld primair in de wijze 

waarop mensen zich uitdrukken tegenover elkaar. Beeldcultuur is dus een uiting van 
expressie van mensen en communicatie tussen mensen.  

Door de ontwikkeling van technologie (o.a. de digitalisering) lijkt het beeld meer dan 
ooit het primaat van (inter)menselijke uitdrukking en communicatie. Typerend daarbij is 
dat het beeld niet langer op zichzelf bestaat in onze beeldcultuur, maar volledig is 
ingebed in een complex van informatie. Informatie is vandaag een weefsel waarin het 
beeld als informatie samen met andere informatiedragers diep is verweven tot een 
waarneembaar en betekenisvol geheel. Precies het idee van de cross-over, de 
onderlinge verbondenheid (bv. via hyperlinks en -tekst, tags) van materiële en digitale 
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beelden onderling en beelden en andere types van informatie, typeert de hedendaagse 
beeldcultuur. Dit maakt van die beeldcultuur een soort databank.  

De beeldcultuur is een soort databank met tal van interfaces die toegang verlenen tot 

visuele elementen en aspecten van cultuur en die in staat stellen betekenisvolle 
verbindingen of associaties te maken tussen die verschillende elementen en aspecten 
(Manovich, 2001). 

 

Media 

De visuele waarneming van de werkelijkheid en het gebruiken, abstraheren en 
analyseren van die waarneming, vereist voor de mens de tussenkomst van een bepaald 
middel, medium of materiële basis. Die tussenkomst is in de eerste plaats een 
lichamelijke en cognitieve tussenkomst. 

 De zintuigen zijn de eerste media waarop de mens zich beroept om de 
werkelijkheid waar te nemen. Om ook betekenis te kunnen verlenen aan wat 
waargenomen wordt, maakt de mens ook gebruik van de werking van de 
hersenen.  

 De functies van onze hersenen zijn dus de tweede media: zij laten de mens toe 
niet enkel te kijken maar ook te zien of – anders gesteld - niet louter waar te 

nemen maar ook te interpreteren wat wordt waargenomen.  
 Via het talig vermogen kunnen mensen vervolgens uitdrukken wat wordt 

waargenomen en het ook sturen en interpreteren. De expressiemogelijkheden 
via taal zijn de derde media van de mens om zijn reflecties te uiten en te delen. 
Taal dient daarbij opnieuw ruim opgevat: niet alleen woord of tekst, maar ook 
klank, beweging en beeld zijn media van expressie en reflectie.  

Naast deze lichamelijke media bieden ook materiële, analoge en digitale media 
mogelijkheden tot waarneming, verbeelding, de ontwikkeling en toepassing van 
beeldtaal en de analyse van beelden en beeldtaal. Media kan in die betekenis begrepen 

worden als technologie. Deze media vormen de vierde media die we als mens 

gebruiken. We kunnen daarbij onder meer oude en nieuwe media, analoge en digitale 
media, publieke en commerciële media, massamedia en individuele media, … van elkaar 
onderscheiden. 

Ter volledigheid moeten we ook media in hun connotatie van pers vermelden: media 
verwijst naar het journalistieke bedrijf en media, waarbij (visuele) informatie initieel 
bedoeld is om mensen te informeren, op de hoogte te brengen van bepaalde 
nieuwsfeiten, gebeurtenissen en opinies. 

Media zijn een geheel van middelen die de visuele waarneming van de werkelijkheid 

dragen. Ze zijn van lichamelijke/materiële, talige of technologische aard (bv. 
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massamedia, digitale media, enz.). Media wordt ook als afkorting of synoniem gebruikt 
voor journalistieke media of pers. 

 

2.2. Geletterdheid  

 

Geletterdheid 

Veeleer dan een concept is geletterdheid wezenlijk een (maatschappelijk) discours 

waarin de ontwikkeling van het kunnen omgaan met informatie centraal staat. Om 
geletterdheid te begrijpen, vatten we het begrip best op als hermeneutische cirkel: 
geletterdheid heeft geen vaste of objectieve betekenis maar dient begrepen als iets dat 
in verschillende contexten bestaat en dat we als dusdanig, afhankelijk van de context, 
moeten verstaan. In een educatieve context komt geletterdheid hoofdzakelijk neer op 
een leercontinuüm, met verschillende leerstadia en een levenslang leerproces.  

Geletterdheid omvat verschillende competenties. Deze competenties hebben op zich 
ook een invloed op competentieverwerving en op het inzetten van competenties zelf. Er 
is dus sprake van dieperliggend of een metaniveau: al deze competenties moeten ertoe 
leiden dat geletterdheid ook invloed heeft op onze manier van zijn, op hoe we 
(kwalitatief) als mens in het leven en in de werkelijkheid staan (cf. de ontologische 

betekenis van geletterdheid). Zo speelt onder meer inzicht in de structuur van de 
werkelijkheid en het besef van macht in die structuur een inherente rol bij geletterdheid 
(cf. Gee, 1990). 

Geletterdheid is een maatschappelijk discours over de ontwikkeling in het omgaan met 
informatie. Dit is een functioneel discours waardoor de betekenis nu eens 
contextspecifiek en dan weer contextoverschrijdend moet worden ingevuld. 
Geletterdheid veronderstelt een gamma aan competenties die inspelen op hoe de mens 
denkt en is.  

Als gevolg van technologische ontwikkeling (o.a. digitalisering) en de transitie van 

cultuur naar e-cultuur spreken we vandaag niet meer over geletterdheid als een 
enkelvoudige competentie (zoals lezen, schrijven, rekenen, begrijpen) maar als een 
meervoudig gegeven. De term meervoudige geletterdheid of multiliteracies verwijst 
naar een nieuw paradigma van verschillende begrippen (cf. in het Engels: ‘new 
literacies’, ‘digital literacy’, ‘multiple/multiliteracties’, ‘technoliteracy’, ‘medialiteracy’, 
‘information literacy’, enz.). Dit nieuwe paradigma van geletterdheid is gegrond in de 
idee van een leercontinuüm waarin de ontwikkeling van tal van competenties en de 
verbetering van de levenskwaliteit centraal staan. We komen hier verder in deze nota 
op terug. 
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Mediageletterdheid (‘media literacy’) 

Mediageletterdheid is een aspect van meervoudige geletterdheid. Het is specifiek 
gericht op de toegang tot en het functionele, kritische en creatieve gebruik van media 
als instrumenten (‘tools’).  

Mediageletterdheid vergt verschillende competenties voor het omgaan met 
verschillende platforms (bv. pc, tablet), tekstsoorten (bv. proza, documenten, cijfers) en 
formats van media (bv. website, sms, app, QR-code, game). Gezien de eerder 
aangehaalde verbondenheid van en connectiviteit tussen media, gaat het hier ook om 
cross-platform, cross-tekst en cross-format competenties. 

De term mediageletterdheid zelf wijst er op dat de actuele toegang en omgang met 
media(boodschappen) niet los valt te koppelen van de (traditie van) andere vormen van 
geletterdheid (Segers & Bauwens, 2010; Vermeersch et al., 2012). 

Mediageletterdheid is een aspect van meervoudige geletterdheid. Het is een geheel van 

kennis, vaardigheden en attitudes om functioneel, kritisch en creatief om te gaan met 
media.  

 

Mediawijsheid (‘media savvy’) 

Mediawijsheid is een term die zeer nauw verwant is met mediageletterdheid. Het 
verschil tussen beide zit niet zozeer in de inhoud die ze dekt, maar eerder in de 
connotatie. Mediageletterdheid legt als term meer nadruk op media als instrumenten 
en plaatst het omgaan met media in een langere traditie van talige vaardigheden zoals 
lezen en schrijven (Universidad Autonoma de Barcelona, 2007). De veel recentere term 
mediawijsheid tracht net die verwijzing naar de klassieke talige vaardigheden te 
vermijden (Burn et al., 2009; Raad voor Cultuur, 2005). Mediawijsheid verwijst 
duidelijker naar de huidige informatiemaatschappij en de omgang met de nieuwe media 
en multimedia (Vermeersch et al., 2012). Ze benadert media ook minder als 

instrumenten om technisch en functioneel onder de knie te krijgen, maar eerder als een 
gegeven (vooral media in de betekenis van pers) om kritisch, bewust én creatief mee om 

te gaan. Het gaat dus om media kennen, media begrijpen en media maken. 

In de conceptnota Mediawijsheid van minister van Media Ingrid Lieten en minister van 
Onderwijs Pascal Smet wordt mediawijsheid zo gedefinieerd: 

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers 

zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en 
gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat 
gericht is op maatschappelijke participatie (Lieten & Smet, 2012)  

Deze omschrijving is gebaseerd op de omschrijving van de Nederlandse Raad voor 
Cultuur (2005) die de term introduceerde. De omschrijving ligt ook in het verlengde van 
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het Nederlandse competentiemodel ‘Mediawijsheid’ (mediawijzer, n.d.) dat 
georiënteerd is op:  

- een actieve en bewuste deelname aan de (mediale) samenleving door passief 
inzicht in de werking van media (begrip); 

- actief zelf gebruiken van media (gebruik); 
- interactief uitwisselen met anderen via media (communicatie);  
- en effectief omgaan met media (strategie). 

 

We gebruiken in dit referentiekader verder voor de term ‘mediageletterdheid’ omdat 
deze past in een traditie van wetenschappelijk denken over geletterdheid, een traditie 
waar ook ‘beeldgeletterdheid’ als begrip in past. 

 

Beeldgeletterdheid 

Wat hierboven werd aangehaald m.b.t. geletterdheid en mediageletterdheid, wordt in 
het concept ‘beeldgeletterdheid’ specifiek toegespitst op het beeld en de omgang met 
beelden. Beeldgeletterdheid kunnen we dus opvatten als een aspect van geletterdheid 
dat focust op de visuele waarneming (perceptie) en wat met die waarneming gebeurt: 
het gebruik van beeld (voor bv. creatie en verbeelding) en beeldtaal en de analyse van 

beelden (bv. evaluatie, persoonlijke reflectie). Wat deze processen met elkaar verbindt, 
is de idee van representatie.  

 

Representatie 

Een beeld toont niet alleen iets, het wil ons ook iets zeggen. Elk beeld vertelt met andere 

woorden iets over de werkelijkheid en hoe die werkelijkheid wordt verbeeld, opgevat of 

beleefd. Dat beelden steeds representatie impliceren, betekent ook dat beelden als 

constructies van betekenis kunnen worden gezien, die onze perceptie van de werkelijkheid 

kleuren (beeldvorming), die mee bepalen wat als normaal of abnormaal wordt beschouwd in 

een cultuur of samenleving (o.a. stereotypering en idealisering) (cf. nota Beeldgeletterdheid in 

het Vlaamse Onderwijs, 2012). 

Representatie kan bovendien niet los gezien worden van presentatie en creatie. Wat een beeld 

ons vertelt, wordt op een bepaalde manier, in een specifieke vorm, gepresenteerd. Die vorm 

impliceert de uitdrukking van een creatief vermogen en inspireert ook tot creativiteit, zodat 

processen als expressie en reflectie zich kunnen herhalen. 

 

Aanvankelijk werd een strikt onderscheid gehanteerd tussen de geletterdheid van 

woord en tekst (taal) en de geletterdheid van beeld. Sinds we ons ervan bewust zijn dat 
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het beeld net zo goed een (visuele) taal is, waarbij beelden net als teksten kunnen 
gecodeerd en gedecodeerd worden, komt dit onderscheid te vervallen. Het heeft plaats 
gemaakt voor een denken dat verschillende vormen van informatie (o.a. woord, klank, 
beeld, gebaar) integreert tot een modulair, variabel geheel (cf. Manovich, 2001), waarbij 
die verschillende vormen tegelijk bestaan en/of aanwezig zijn (‘co-presence’) (cf. New 
London Group met o.a.  Gee en Kress, 2003). 

In de Visual Literacy White Paper focust Bamford (2003) op de louter visuele, 
esthetische aspecten van het beeld (stijl, compositie, techniek) en minder op talige 
aspecten aangaande informatie en communicatie. Niettemin wordt ook in de Bamford-

paper meermaals de cross-over idee, die eigen is aan het geletterdheidsdenken, 
aangehaald en vertaald naar doelstellingen zoals de integratie van beeldgeletterdheid 
doorheen het ganse onderwijscurriculum en het aanmoedigen van kritische reflectie 
over beelden in onze dagelijkse leefwereld (van een verpakking in een grootwarenhuis 
tot een schilderij in een museum of een nieuwsbeeld).  

Beeldgeletterdheid omvat alle (vereiste) kennis, vaardigheden en attitudes om visuele 

voorstellingen of afbeeldingen te begrijpen, te gebruiken en een betekenis te geven. 

 

Transgeletterdheid 

We legden al meermaals de nadruk op de idee van cross-over en erkenden 
geletterdheid als leercontinuüm, wat maakt dat we in deze nota opteren voor een notie 
van geletterdheid als transgeletterdheid. Volgens de Transliteracy Research Group 
(Thomas, 2008) behelst transgeletterdheid: 

Transgeletterdheid is het vermogen om geletterd te zijn doorheen een waaier van platforms, 

tools en media waarin verschillende manieren van expressie en reflectie (o.a. gebaren, woorden, 

beelden, klanken) worden gebruikt. Ontwikkeling van geletterdheid wordt hier opgevat als 

transitief: transgeletterdheid is overgankelijke en overdraagbare geletterdheid.  

Net die transitiviteit maakt dat beeldgeletterdheid een transgeletterdheid is, net zoals 
bijvoorbeeld klankgeletterdheid of digitale geletterdheid. Voorts is (de) 
transgeletterdheid de overkoepelende term voor alle vormen van transgeletterdheid en 
voor de idee van transversaliteit en transitiviteit die transgeletterdheid eigen zijn.  
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2.3 Educatie en onderwijs 

 

Media-educatie 

Mediageletterdheid omvat competenties die individuen en groepen door natuurlijke 
ontwikkeling en rijping verwerven, maar vooral competenties die moeten worden 
aangeleerd. Media-educatie is een term die dateert uit de jaren 1960 (Buckingham, 
2003) en expliciet verwijst naar dat aanleren van mediageletterdheidscompetenties. 

Media-educatie zijn die formele en niet-formele educatieve activiteiten waarbij een 

bewust, kritisch en actief omgaan met media wordt aangeleerd. 

Hoewel media-educatie via verschillende methoden en in verschillende contexten kan 
gebeuren, is het een term die sterk verband houdt met formele educatie (onderwijs 
(Cultuurnetwerk Nederland, 2005; Raad voor Cultuur, 2005). 

 

Audiovisuele vorming (‘Moving Image Media Education’) 

Audiovisuele vorming wordt gezien als een onderdeel van media-educatie. Het focust op 
het leren omgaan met de taal en cultuur van het audiovisuele beeld (Goegebuer, 2004). 
Audiovisuele vorming is ontstaan vanuit een sterke focus op film en televisie. Het is 

duidelijk dat audiovisuele beelden zich vandaag niet meer tot die media beperken. De 
term audiovisuele vorming wordt,mogelijk net daardoor, vandaag minder gebruikt, ten 
voordele van nieuwere termen zoals mediawijsheid.  

Audiovisuele vorming kan gezien worden als een onderdeel van media-educatie, 

specifiek gericht op audiovisuele beelden. Het is er vooral op gericht om een passieve 
consumptiementaliteit om te zetten in een bewuste, kritische omgang met audiovisuele 
beelden (gebaseerd op: Goegebuer, 2004).  

 

Cultuureducatie 

Media-educatie wordt vaak, naast en deels overlappend met kunsteducatie en 
ergfoededucatie, als een onderdeel gezien van het ruime begrip cultuureducatie. Omdat 
elke culturele uiting gebruik maakt van een bepaalde drager (lichamelijk of materiaal), is 
het verwantschap tussen media-educatie en cultuureducatie vanzelfsprekend (Van 
heusden, 2010).   

Cultuureducatie omvat alle activiteiten die gericht zijn op het bewust leren omgaan met 

cultuur (het betekenis geven aan de wereld) gebruik makend van één of meerdere media 
(objecten of andere cultuurdragers). Cultuureducatie is gericht op persoonlijke en sociale 
ontwikkeling. Het zet in die zin aan om aan cultuuruitingen deel te nemen en ook deel te 
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hebben en verleent daartoe de nodige competenties (Gebaseerd op: Schauvliege & Smet, 
2012).  

 

Muzische vorming 

In het formele onderwijs in Vlaanderen kent de term cultuureducatie pas recent opgang. 
Er wordt nog vaker gesproken over muzische opvoeding of vorming (o.a. in de 
curriculumbeschrijvingen van de Vlaamse overheid). Dit is een iets scherper begrip dat 
de nadruk legt op communicatie en expressie door middel van beeld-, klank-, lichaams-, 

woord-, kunst- en mediataal die kunstzinnig wordt gebruikt.  

Muzische vorming omvat educatieve activiteiten die door middel van creatieve expressie 
(door de lerende zelf of door een andere) gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling. 
Activiteiten inzake muzische opvoeding worden doorgaans ingedeeld in de zgn. muzische 
domeinen: beeld, muziek, drama, beweging en media. In het curriculum voor het kleuter- 
en lager onderwijs vormt muzische vorming een apart leergebied. De centrale gedachte 
hierbij is dat dit type van vorming een belangrijke rol speelt in het ontwikkelingsproces 
van leerlingen en hen mogelijkheden aangeeft hun leefwereld te begrijpen (gebaseerd 
op: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2010). 

  

2.4 Competenties 

 

(basis)competenties 

Competenties is een verzamelterm voor een gamma aan menselijke eigenschappen, 
vermogens of bekwaamheden, onder te verdelen in kennis, vaardigheden en attitudes. 
Competenties zijn persoonlijk en tot op zekere hoogte ontwikkelbaar (door bv. educatie). 
Dit maakt competenties veranderlijk of dynamisch en bovendien relationeel, wat maakt 

dat competenties enkel in relatie tot een specifieke praktijk of context kunnen worden 
geëvalueerd.  

Competenties worden in een context van onderwijs of arbeidsmarkt vaak omschreven 
volgens de specifieke doelen waar het educatief proces zich op richt, zoals het 
persoonlijk ontwikkelen of het maatschappelijk functioneren van een individu (in bv. het 
beroep of met het oog op verder onderwijs). Bij de omschrijving van competenties 
wordt dan de nadruk gelegd op de (vereiste) bekwaamheid om kennis, vaardigheden en 
attitudes in het handelen aan te wenden voor die doelen (cf. zgn. kwalificaties in de 
Vlaamse kwalificatiestructuur). Er wordt gesproken van basiscompetenties (‘basic skills’) 
als het om essentiële of voorwaardelijke competenties gaat om bv. een beroep te 
kunnen uitoefenen of om een studieloopbaan verder te zetten. 
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Kennis 

Kennis is een persoonlijke bekwaamheid of vermogen die cognitief van aard is. Op basis 

van het cognitief verwerken van informatie (observaties, mentale ervaringen, enz.) 
resulteert kennis in bewustzijn, begrip en inzicht. Begrip of inzicht zijn op zich weer 
noodzakelijke voorwaarden voor een persoonlijke omgang met beeldcultuur (cf. eerdere 
definitie). 

 

Vaardigheden 

Een vaardigheid is een kundigheid waarmee men reeds verworven informatie toepast in 

concrete situaties. 

 

Attitudes 

Attitudes zijn een set mentale basisaannames, instellingen, gezindheden, gerichtheden 

of overtuigingen die een individu of een groep heeft. Ze zijn evaluatief van aard en 
worden gebruikt om de eigen gedachten (waarden en normen) te funderen. Hoewel 
attitudes niet rechtstreeks zichtbaar zijn, vormen ze indirect wel de basis voor een 
bepaald - al dan niet emotioneel – gedrag. 

 

Sleutelcompetenties (‘key competences’) 

Sleutelcompetenties zijn elementaire en generieke competenties om zich zich flexibel te 
kunnen aanpassen aan een snel veranderende wereld waarin alles in hoge mate met 
elkaar verbonden is. Sleutelcompetenties zijn dus die competenties die elk individu 
nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale 
integratie en werk (gebaseerd op: Europees Parlement, 2006). 

Het Europese referentiekader van 2006 omschrijft in het totaal acht 

sleutelcompetenties. We gaan er in deel 6 van deze nota kort dieper op in. 
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3. Samenhang van de kernconcepten: een visie op 
beeldgeletterdheid 

 

3.1. Kaderende concepten: mediageletterdheid op de naad tussen media 
opvoeding en cultuureducatie 

 

Het op bewust, kritische en creatieve manier omgaan met beelden kan vanuit 
verschillende perspectieven worden benaderd. 

Ten eerste is er de benadering van het visuele beeld ziet als een communicatiemiddel 
(Goegebuer, 2004). Zoals hiervoor al gesteld is elke beeldcultuur een uiting van 
communicatie tussen mensen.  

Deze benadering is sterk geworteld in een communicatiewetenschappelijke traditie 
inzake mediagebruik en media-educatie. Het is een traditie die vooral ingaat op de vraag 
hoe een bewust en kritisch gebruik van massamedia kan worden gestimuleerd. Dit 
vanuit de vaststelling dat het omgaan met massamediale beelden zowel positieve als 
negatieve effecten op een individu of een groep kan hebben (Martens, 2009).  

Een tweede benadering ziet het visuele beeld minder als een instrument in een strikt 

communicatiestramien maar vooral als een creatief of zelfs artistiek product. Deze 
benadering komt niet voort uit een communicatiewetenschappelijk denken over de 
positieve of negatieve impact van massamediale beelden op de kijker en gebruiker. Ze 
vertrekt eerder van de vraag naar de historische en artistieke betekenis van beelden 
voor individu of groep. Daarmee plaatst deze benadering het gebruik van beelden in een 
bredere cultuureducatieve aanpak. Het is meteen ook duidelijk dat het hierbij niet enkel 
over massamediale beelden gaat maar ook over de (unieke) beelden als product van 
een beeldende kunstpraktijk (schilderkunst, audiovisuele kunst, digitale kunst, enz.). 

De benaderingen van het beeld als communicatiemiddel en die van het beeld als 

creatief of artistiek product zijn fundamenteel anders. De eerste benadrukt vooral de 

functionele omgang met (massa)media en de bewuste, kritische omgang met media-
content of -boodschappen (of nog meer algemeen: informatie) die mediale beelden in 
zich dragen. Het nastreven hiervan wordt doorgaans ‘media-opvoeding’ of ‘media-
educatie’ genoemd waarbij dus vooral de technische omgang en de picturale informatie 
(expressie) primeren. De tweede benadering legt de klemtoon vooral bij de culturele en 
esthetische kenmerken van beelden en de persoonlijke en collectieve betekenis die ze 
zowel bij de makers als bij het publiek krijgt. Het werken hieraan wordt goed gevat door 
de notie ‘cultuureducatie’. Hierbij licht het accent niet zozeer op techniek of informatie 
meer eerder op de persoonlijke en collectieve reflectie daarop vanuit een eerder 
muzisch perspectief. 
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3.2. Van mediageletterdheid naar beeldgeletterdheid 

 

Het feit dat de twee geschetste benaderingen van beelden fundamenteel anders zijn, 
betekent echter niet dat ze geen raakpunten of overlap kennen. De twee benaderingen 
komen samen in de termen ‘mediageletterdheid’ en ‘mediawijsheid’. 
Mediageletterdheid en mediawijsheid zijn, zoals al gesteld, quasi-synoniemen die beide 
vanuit het perspectief van het individu slaan op het geheel aan competenties om 
functioneel, bewust, kritisch, actief-creatief en reflectief met media te kunnen omgaan. 
De kernconcepten ‘mediageletterdheid’ en ‘mediawijsheid’ hebben daarmee een plaats 

onder de brede noemer van zowel media-opvoeding als cultuureducatie.  

Mediageletterdheid kan gezien worden als een belangrijke, actuele fase in de 
ontwikkeling van de menselijke communicatie. Die ontwikkeling startte met de 
ontwikkeling van het geschreven alfabet en evolueerde verder via gedrukte en analoge 
audiovisuele media tot het gebruik van elektronische media en digitale informatie (zie 
voor een overzicht: Universidad Autonoma de Barcelona, 2007).  

Wanneer we vandaag spreken over mediageletterdheid, moeten we dus onder ogen 
zien dat het gaat om een geheel van competenties die op meerdere vormen van 
geletterdheid slaan. We maken een typering van verschillende vormen van 

geletterdheid, afhankelijk van de ‘tekstsoort’ waarop ze slaan (gebaseerd op OECD & 
Canada, 2000): 

 Prozageletterdheid: de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes om informatie 
uit doorlopende teksten te begrijpen, te gebruiken en een betekenis te geven. 
Het gaat zowel om non-fictionele redactionele teksten (bv. kranten- en 
tijdschriftenartikels, nieuwsberichten) en informatieve teksten (bv. brochures of 
handleidingen), fictie en poëzie. 
 

 Documentgeletterdheid: de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes om 

informatie in diverse opmaken te begrijpen, te gebruiken en een betekenis te 
geven. Het gaat om formats zoals sollicitatiebrieven, loonbrieven, bijsluiters, 

kaarten, transportschema’s, tabellen en grafieken, websites, enquêtes, 
webformulieren. 
 

 Kwantitatieve geletterdheid (ook wel numerieke geletterdheid of gecijferdheid): 
de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes om rekenkundige bewerkingen te 
kunnen toepassen met cijfers. Voorbeelden zijn: het bepalen van een prijs, het 
maken van een offerte of werkplan, het berekenen van hoeveelheden voor het 
maken van een recept, enz. 
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 Beeldgeletterdheid: de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes om visuele 
voorstellingen of afbeeldingen te begrijpen, te gebruiken en een betekenis te 
geven. 

 

In de klassieke opvatting van geletterdheid gaat het vooral om proza-, document- en 
kwantitatieve geletterdheid. Deze klassieke opvatting wordt sinds enkele decennia sterk 
uitgedaagd door een de audiovisuele media zoals film en televisie die sterk gebruik 
maken van (sequentiële) beelden. Zo is ook beeldgeletterdheid als apart type van 
geletterdheid ontstaan.  

Vandaag worden beelden niet enkel via papieren en audiovisuele dragers zoals analoge 
televisie en film weergegeven, maar steeds meer via digitale dragers (op computers, 
tablets, smart phones, digitale televisies, enz.). Daarom wordt gesproken van een 
evolutie of paradigmaverschuiving van klassieke geletterdheid via audiovisuele 
geletterdheid naar digitale geletterdheid (Universidad Autonoma De Barcelona, 2007). 
Het gebruik en belang van beelden is in deze evolutie enkel toegenomen (Bamford, 
2003). 

Digitale geletterdheid past als zodanig niet in de bovenstaande lijst omdat het geen 
vorm van geletterdheid is die vast hangt aan een tekstsoort (tekstsoorten zoals 

doorlopende tekst, grafieken en tabellen, cijfers, beelden, …). Het gaat bij digitale 
geletterdheid om de drager of het medium waarmee doorlopende tekst, grafieken en 
tabellen, cijfers of beelden worden aangeboden. Vandaar dat niet iedereen digitale 
geletterdheid ziet als een nieuwe tekstsoort die een andere geletterdheid veronderstelt 
(zoals Berenst et al., 2000). Digitale geletterdheid vergt immers ook prozageletterdheid, 
documentgeletterdheid, enz. Ze vergt echter ook competenties die bij klassieke 
geletterdheid en audiovisuele geletterdheid niet noodzakelijk waren (bv. het gebruik 
van “buttons” als link tussen tekstonderdelen). 

 

Het is belangrijk op te merken dat we daarmee geenszins alle vormen van geletterdheid 

hebben gevat. Steeds meer types en specifieke vormen van geletterdheid worden 
benoemd. We geven enkele voorbeelden: computer geletterdheid, ICT geletterdheid, 
designgeletterdheid, (multi)culturele geletterdheid, financiële geletterdheid, 
gezondheidsgeletterdheid, politieke geletterdheid, technische geletterdheid, 
wetenschappelijke geletterdheid, enz. Deze opsomming illustreert waarom ook vaak 
over multiple geletterdheden wordt gesproken (Van Damme, 2000). Het is een nieuwe 
paradigma inzake geletterdheid, gegrond in de idee van een leercontinuüm waarin de 
ontwikkeling van niet één maar tal van competenties centraal staat in functie van de 
verbetering van de levenskwaliteit. Het maakt van geletterdheid een levenslang en 
levensbreed leerproces. We kunnen zeven essentiële punten onderscheiden m.b.t. 
geletterdheid vandaag (Torres, 2006): 
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1. geletterdheid staat als concept los van leeftijd; 
2. geletterdheid verwerven en ontwikkelen gebeurt zowel op school als buitenschools; 
3. het schoolsysteem garandeert geletterdheid niet zozeer als verworvenheid, maar 

biedt inherent mogelijkheden tot de ontwikkeling ervan; 
4. geletterdheid is transgenerationeel; 
5. geletterdheid vormt een solide basis voor levenslang leren; 
6. de noden en middelen voor geletterdheid veranderen door tijd en levensloop;  
7. geletterdheid is essentieel in de menselijke ontwikkeling en verbetering van de 

levenskwaliteit. 
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3.3 Beeldgeletterdheid: een talig perspectief 

 

Een talige manier van omgaan met beelden 

Dat we spreken over beeldgeletterdheid, beeldtaal, het lezen van beelden, ... is niet 
toevallig. Zoals in het eerste deel van deze nota al werd gesteld, kunnen we onze 
beeldcultuur beschouwen als een soort databank vol elementen en aspecten van 
cultuur. Het beeld is een van die elementen. Als we denken aan picturale aspecten van 
onze beeldcultuur, komen we onder meer uit bij teken- en schilderkunst, fotografie, 

film, televisie, games, enz. Elk van deze aspecten functioneert als een soort interface of 
een bepaalde structuur en specifieke manier van informatie organiseren en 
presenteren. Die specifieke structuur en manier van organiseren en presenteren van 
informatie, samen met de eerder aangehaalde functies van communicatie en creatieve 
expressie, zorgen ervoor dat het omgaan met beelden als een vorm geletterdheid of 
talige omgang kan worden gezien. 

 

Film als voorbeeld 

Zo kunnen we bijvoorbeeld een film opvatten als een interface van bewegende beelden, 

narrativiteit, montage, dialogen, … die ons informatie bieden over onze cultuur en hoe die 

cultuur kan worden verbeeld, opgevat en beleefd. Kijken naar een film is dan niet louter het 

audiovisueel waarnemen en interpreteren van een perceptie of representatie van de 

werkelijkheid, maar eigenlijk een manier om informatie te vergaren, te delen en via het 

medium van film door de culturele databank te navigeren. Bewust kijken naar een film, een film 

beleven als het ware, vereist generieke maar ook mediumspecifieke competenties, zoals het 

omgaan met filmtaal. 

In analogie met film kunnen we ook andere uitingen van cultuur vanuit een talig perspectief 

waarnemen en interpreteren, coderen en decoderen.  

 

Dat we het medium van film hier als voorbeeld van cultuur als databank aanhalen, is 
niet echt een toeval. Film integreert verschillende (talige) uitdrukkingen van cultuur, 
zoals woord, beeld, klank en gebaren. Inhoudelijk kan film een verhaal vertellen. Film wil 
in ieder geval iets communiceren: een bepaalde visie op de werkelijkheid. Qua vorm kan 
film onder meer refereren aan poëzie, schilderkunst, fotografie, muziek en games. Het 
toont daarmee dat het belangrijk is beelden niet binnen één context of afhankelijk van 
één medium te zien, maar als dragers van informatie die in verschillende contexten, via 
verschillende media kunnen worden waargenomen en geïnterpreteerd.  
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De historische evolutie van filmopvoeding en audiovisuele vorming naar 
beeldgeletterdheid en mediawijsheid in het Vlaamse Onderwijs onderkent de omgang 
met beelden als praktijk (concrete ervaring van beelden), als taal (constructie en 
deconstructie) en als bron van bewustzijn (media-ecologie) (cf. nota Beeldgeletterdheid 
in het Vlaamse Onderwijs, 2012). 

 

Beeldgeletterdheid: een non-lineaire, relationele en interactieve omgang met 
beelden  

We zijn onderhand vertrouwd geraakt om niet alleen volgens een lineaire, hiërarchische 
structuur met informatie (bv. een encyclopedische boekenreeks) om te gaan, maar net 
zo goed en steeds vaker op een non-lineare, relationale en interactieve manier (bv. 
websites zoals Wikipedia). Informatie is dynamischer geworden en dat geldt ook voor 
informatie in de vorm van beelden. Zo kunnen we wat we halen uit een beeld begrijpen 
binnen de context van een bepaald medium (zoals bv. film) of een specifieke (sociale) 
situatie (bv. samen kijken naar film in de bioscoop) maar we kunnen net zo goed 
diezelfde informatie verplaatsen of ‘transcoderen’ naar een ander medium, een andere 
situatie. We kunnen bovendien de informatie veranderen, creatief manipuleren, ons 
eigen maken om vervolgens opnieuw te delen met anderen. Dit maakt 
beeldgeletterdheid tot een transgeletterdheid. 

 

 

3.4. Beeldgeletterdheid anno 2013: een vorm van transgeletterdheid 

   

Media-ecologie: leren vanuit en impact op het alledaagse leven 

Zoals al aangegeven bij punt 3.2 gebeurt de ontwikkeling van informatievaardigheden 
en geletterdheidscompetenties wars van leeftijden, leefsituaties en leeromgevingen. 

Dynamische informatie presenteert zich immers werkelijk overal. Dankzij de informatie- 

en communicatietechnologie zit informatie vandaag nagenoeg volledig in het houtwerk 
van ons dagelijkse bestaan. Het is ook net door het praktische, alledaagse gebuik van 
een mix van media dat we de taal van informatie- en communicatietechnologie 
ontwikkelen en functioneel leren gebruiken. We overschrijden daarbij vervagende 
grenzen tussen realiteit en virtualiteit, privésfeer en publieke sfeer, en tussen werk, 
school en vrije tijd. 

Vanuit die optiek zijn (digitale) media en meervoudige of transgeletterdheid ecologische 
begrippen. Het betreft praktische, alledaagse leerprocessen die plaatsvinden in concrete 
leefsituaties, omgevingen en levenssferen met gebeurtenissen die een voelbare impact 
hebben op mensen en hoe ze op die gebeurtenissen reageren. Afhankelijk van hun 
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behoeften, omstandigheden en routines kiezen mensen voor specifieke media met een 
diversiteit van praktijken (De Mette, 2011).  

 

Media-ecologie 

De term media-ecologie (‘media ecology’) refereert aan hoe informatie- en 

communicatiemedia de menselijke perceptie, onze manier van begrijpen, voelen en waarderen 

beïnvloeden en hoe de interactie met media onze overlevings- en ontwikkelingskansen 

bevorderen of verhinderen (Postman, 1970). De idee van ecologie verwijst dan concreet naar 

de structuur, de inhoud en de impact op het leven van mensen. Media-ecologie beschouwt 

media als systemen van hoe we omgaan met informatie en communicatie. Daarbij zijn de 

waarden, de gedragingen, de handelingen, de keuzes en beslissingen evenzeer elementen van 

informatie over onze gedigitaliseerde en gemediatiseerde cultuur en samenleving. Vanuit 

educatieperspectief kunnen gebruikers van (digitale) media leren wat de mogelijkheden zijn om 

on- en offline met informatie om te gaan, maar op een dieperliggend of metaniveau kunnen ze 

bovendien leren reflecteren over zichzelf, de constructie van de eigen (digitale) identiteit en 

hoe zich on- en offline conform die identiteit gedragen (De Mette, 2011).    

 

Media opvatten als systemen die zowel een praktische als een dieperliggende, meer 
fundamentele impact hebben op ons leven, betekent meteen dat we ons moeten 
bewust zijn van hoe die systemen zich tot elkaar verhouden en hoe ze elkaar ook 
onderling kunnen beïnvloeden. De competenties van transgeletterdheid vereisen 
kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes m.b.t. die transversaliteit en transitiviteit: 
informatie via media ontwikkelt zich dynamisch doorheen verschillende platforms en  
contexten. Tegelijk wijzigt ook de informatie (‘content’) zelf en uiteindelijk zal ook de 
gebruiker van die mix van media mee ontwikkelen met diezelfde dynamiek (cf. de idee 

van ‘mutual shaping’).  

 

Processen van ontwikkeling van transgeletterdheid: personalisatie en 
socialisatie 

We kunnen twee dynamieken onderscheiden waarop transgeletterdheid (zoals o.a. 
beeldgeletterdheid) een impact heeft op het leven van mensen en de ontwikkeling van 
hun competenties inzake transgeletterdheid. We stellen het effectief omgaan met 
media en informatie (o.a. beelden) voor als leerspectrum dat dient opgevat als een 
continuüm. Binnen dat continuüm voltrekken zich twee processen van ontwikkeling: 
personalisatie en socialisatie.  

Omgaan met informatie in een gedigitaliseerde en gemediatiseerde wereld betekent dat 
we in toenemende mate informatie personaliseren en tegelijk, met dit proces van 
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personaliseren, zelf ook socialiseren: het personaliseren van informatie impliceert 
tevens sociale interactie en intermenselijke, culturele uitwisseling (zowel on- als offline). 
Beide processen lopen door elkaar, doorkruisen en beïnvloeden evenredig hoe we 
omgaan met informatie (bv. beelden) en wie we zijn (o.a. onze identiteit, ons manier 
van denken, maatschappelijke participatie, actieve burgerzin) (cf. ook punt 4.6 van deze 
nota).  

Een toepassing hiervan: het continuüm vangt aan met de zoekopdrachten die we 
ingeven in zoekmachines op het internet en die een bepaalde selectie van resultaten 
oplijsten. Die resultaten beantwoorden zelden volledig aan onze informatievraag, maar 

bepaalde resultaten gaan wel in de goede richting. We selecteren vervolgens zelf 
informatie en laten ons daarbij ook leiden door wat anderen voorstellen of aanbevelen. 
Dit noemt men ‘social bookmarking’. Maar het gaat nog verder. Informatie is zoals 
gezegd erg dynamisch geworden. Kennis is dan ook continu in ontwikkeling. Bepaalde 
gebruikers die informatie delen en uitwisselen via het internet, worden beschouwd als 
specialisten of experts in een specifiek domein. In de mate van het mogelijke is het 
interessant om hen te volgen, meer bepaald hun digitale levensstroom. Dit heet 
‘lifestreaming’ en iedereen die een profiel heeft op sociale netwerksites, een blog 
onderhoudt of participeert aan wiki’s, ontwikkelt eigenlijk zo een digitale levensstroom. 
De laatste, meest persoonlijke stap is een eeuwenoud, Socratisch gebruik: vraag en 
antwoord. Bepaalde informatie komt pas tegemoet aan onze vraag, als we de vraag zo 

concreet mogelijk kunnen stellen. In het doorlopen van dit hele spectrum hebben we 
echter veel geleerd: we hebben onze kennis uitgebreid, ons probleem opgelost, maar 
we hebben ook anderen ontmoet die ons op weg hebben geholpen. We hebben onze 
geletterdheidscompetenties versterkt en we deden aan sociale netwerking en culturele 
uitwisseling (Carpenter, 2008; De Mette, 2011). 

 

Web search >  Social Bookmarking > Livestreaming >       Q&A 

DATA-OVERLOAD  

(informationeel principe)  

CONCRETE DATA 

                              (socratisch principe)   

 
De processen van personalisatie en socialisatie die dynamisch werkzaam zijn in de 
omgang met informatie (o.a. beelden) impliceren dus meer dan louter waarneming en 
interpretatie. Eigenlijk is van meet af aan veeleer sprake van interactie die uiteindelijk 
evolueert naar immersie. Met immersie doelen we op de mate waarin we alsmaar 
dieper ‘ondergedompeld’ geraken in de omgang met informatie en media. Immersie wil 
evenwel niet zeggen dat er gaandeweg geen nood aan reflectie meer zou bestaan. 

Integendeel: net als waarneming en interpretatie maakt ook de reflectie integraal deel 
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uit van ons omgaan met informatie en media. Reflectie is net zo inherent aan 
transgeletterdheid (o.a. beeldgeletterdheid) als expressie.  

Wat het leerspectrum ook duidelijk maakt, is dat de leerstrategieën die we hanteren om 
effectief met informatie om te gaan, iteratief en inductief zijn: we banen ons een weg 
doorheen de informatie-overload om uiteindelijk tot een eigen antwoord op onze vraag 
te komen. Op ons leerpad vinden we allerlei kruimels van informatie die in toenemende 
mate leiden tot concrete informatie die voor ons betekenisvol is. We ontmoeten er ook 
verschillende sleutelfiguren en we ontwikkelen gaandeweg ook 
(beeld)geletterdheidscompetenties.  
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4. Welke competenties zijn nodig om beeldgeletterd te zijn? 

 

4.1. Componenten van beeldgeletterdheidscompetenties 

 

In het eerste deel van de tekst werd al aangegeven dat competenties een gamma aan 
uiteenlopende menselijke eigenschappen, vermogens of bekwaamheden zijn. Dit is ook 
voor beeldgeletterdheid het geval. De competenties die nodig zijn om beeldgeletterd 
aan de maatschappij deel te nemen, zijn onder te verdelen in drie componenten: kennis, 

vaardigheden en attitudes. We geven enkele voorbeelden: 

 

Type competentie beeldgeletterdheid Voorbeelden 

Kennis van beeldgeletterdheid - kennis hebben over eigenaarschap en 

auteursrecht van artistieke beelden; 

- kennis hebben van het productieproces van 

massamediale beelden; 

- De polyinterpretabiliteit van beelden 

beseffen; 

- … 

Vaardigheden beeldgeletterd zijn - De vaardigheid om te onderscheiden wat al 

dan niet een getrouwe representatie van de 

realiteit is; 

- Het zoeken en kiezen van technische 

informatie over beelden en 

beeld(re)productie; 

- De vaardigheid hebben om een beeld voor 

eigen doeleinden te (re)produceren; 

- … 

Attitudes aangaande 

beeldgeletterdheid 

- Weerbaar zijn tegenover beïnvloedende 

beelden zoals reclame; 

- Positief staan tegenover communicatie met 

gebruik van beelden; 

- … 

 

De opdeling van competenties in de componenten kennis, vaardigheden en attitudes 
blijft vanzelfsprekend enigszins artificieel. We komen hierop verder terug.  
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4.2. Soorten beeldgeletterdheidscompetenties: generiek en specifiek 

 

De voorbeelden in de bovenstaande tabel maken al duidelijk dat niet alle competenties 
aangaande beeldgeletterdheid van een zelfde aard noch van een zelfde belang zijn. 
Grosso modo kunnen we een onderscheid maken tussen twee soorten competenties: 
(1) generieke en (2) tekst- of mediumspecifieke competenties. 

 Generieke of algemene competenties zijn competenties die voor een belangrijk 
deel los staan van een specifieke context. Het gaat om algemene of zelfs 

ondersteunende vaardigheden: kritisch denken, creativiteit, leergierigheid, 
initiatief nemen, probleemoplossing, betekenisgeving, risicobeoordeling, 
besluitvaardigheid, enz. Deze vaardigheden hebben verschillende 
toepassingsmogelijkheden. Het is duidelijk dat deze competenties ook buiten het 
terrein van beeldgeletterdheid inzetbaar zijn. 

 Specifieke competenties zijn gerelateerd aan een context. In het geval van 
beeldgeletterdheid zal die vaak mediumspecifiek zijn. Enkele voorbeelden:  

o de vaardigheid hebben om je eigen profielinformatie (bv. eigen foto) te 
beheren en te controleren op een sociale netwerksite vergt andere 
deelkennis en -vaardigheden dan het offline omgaan met eigen 
beeldmateriaal;  

o het kunnen beoordelen van de stijl en compositie van een schilderij vergt 
andere deelkennis en –vaardigheden dan het kunnen beoordelen van de 
stijl en compositie van een film of soapserie. 

Specifieke competenties zijn niet enkel van afhankelijk van het medium, maar 
ook van de tijd en plaats waar het individu zich bevindt. Zo veronderstelt 
bijvoorbeeld het professioneel gebruik van bestaande audiovisuele beelden 
andere kennis dan het gebruik van die audiovisuele beelden in huiselijke kring. 

 

4.3. Transfer van competenties 

 

Het onderscheiden van kennis, vaardigheden en attitudes als componenten van 
competenties is vanzelfsprekend artificieel. Een bepaalde vaardigheid (bv. het kunnen 
zoeken van technische informatie) kan je niet inzetten zonder dat er zich op dat 
moment ook een bepaalde attitude manifesteert (bv. nieuwsgierigheid) en een 
bepaalde kennis wordt gebruik (bv. weet hebben waar die technische informatie kan 
worden gezocht). Vandaar dat ook over competenties wordt gesproken als een 
geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes. 

Ook beeldgeletterdheidscompetenties op zich zijn vaak moeilijk (onder)scheidbaar. 
Zoals de eerder aangehaalde notie van transgeletterdheid al enigszins aangaf, vloeien 
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beeldgeletterdheidscompetenties in onze beeldcultuur steeds meer in elkaar over. 
Illustratief hiervoor is het vroeger vaak gemaakte onderscheid tussen consumerende en 
producerende competenties. Beeldconsumerende competenties werden vroeger veelal 
gevat in termen van perceptie en reflectie, terwijl producerende competenties in 
termen van gebruik, productie, expressie, verbeelding, creatie. Met de nieuwe (digitale) 
media liggen deze competenties echter dichter bij elkaar en wisselen en versterken ze 
elkaar voordurend. Zo is bijvoorbeeld het zoeken van een antwoord via een 
zoekmachine geen geïsoleerde activiteit waarbij informatie van anderen wordt 
geconsumeerd. Net door het navigeren wordt mee bepaald welke antwoorden veel hits 

krijgen en daarmee hoger zullen staan in de rangorde van zoekmachines. Het zoeken 
gaat ook vaak gepaard met actief gedrag in de zin van directe interactie of onmiddellijke 
feedback op de antwoorden die worden gesuggereerd. Dit maakt dat vandaag de 
consument en de producent van beelden één zijn geworden, hetgeen goed wordt gevat 
door de notie ‘prosumer’ (Toffler, 1980). 

 

4.4. Context van competenties 

 

De context gaat sterk bepalen welke beeldgeletterdheidscompetenties bij een individu 

worden aangesproken of welke competenties in die context nodig zijn (EAVI, 2009a; 
2009b). Wanneer we spreken over context, betekent dit in de eerste plaats de 
beschikbaarheid of de aanwezigheid van beelden en media als dragers van beelden. Niet 
in elke samenleving en elke situatie zijn dezelfde beelden in dezelfde mate aanwezig of 
raadpleegbaar. Soms zijn bepaalde media niet of nauwelijks toegankelijk waardoor 
groepen bepaalde beelden niet ter beschikking hebben. Dit kan een zaak zijn beleid (van 
een overheid of organisatie) in de vorm van regulering of zelfs censuur. Het is net zozeer 
een zaak van de productie van beelden door individuen (bv. kunstenaars, bloggers, …), 
media-industrieën (bv. uitgeverijen, productiehuizen, omroepen, telecombedrijven, 
internet service providers) en het culturele middenveld (bv. filmfestivals, 

cultuureducatieve organisaties, …). Of en hoe kinderen en jongeren met beelden in 

contact komen, hangt uiteraard ook vast aan de educatieve activiteiten – binnen en 
buiten het leerplichtonderwijs – waaraan zij deelnemen. 

Deze verschillen in context schrijven niet alleen voor welke 
beeldgeletterdheidscompetenties worden aangesproken en nodig zijn, maar gaan deze 
ook mee vormen. Het verlenen van een betekenis aan een beeld is bijvoorbeeld vaak 
gebaseerd op een sociale conventie. Die conventie kan vrij algemeen of universeel zijn, 
maar kan ook cultureel bepaald of context- en groepsgebonden zijn. De 
beeldgeletterdheidscompetentie van het adequaat interpreteren van een beeld, zal in 
dat laatste geval iets anders betekenen in een andere cultuur, op een andere plaats of 
bij een andere groep.  



 

 
26 

4.5. Het inzetten van competenties: prestatieniveau, autonomie en 
verantwoordelijkheid 

 

Of iemand al dan niet voldoende beeldgeletterd is, is niet eenvoudig vast te stellen. Het 
begint bij dat vaststelling dat beheersing van een competentie enkel af te leiden is uit 
een (al dan niet uitgelokt) evalueerbaar gedrag. Dit geldt niet alleen voor  
beeldgeletterdheidscompetenties maar voor competenties in het algemeen. Dat 
evalueerbaar gedrag moet bovendien een goede en precieze maatstaf zijn voor de, in dit 
geval, beeldgeletterdheidscompetenties die men wil nagaan. Enkel zo kan voor dat 

specifieke individu en die specifieke geletterdheidscompetentie(s) het beheersings- of 
prestatieniveau goed worden vastgesteld. Het is een vorm van toetsing of assessment 
die niet eenvoudig is, maar die wel voortdurend gebeurt in allerlei contexten. Soms 
gebeurt ze op gestandaardiseerde wijze maar veel vaker op niet-gestandaardiseerde of 
zelfs intuïtieve manier. Voorbeelden zijn: een leerkracht die een leerling bevraagt over 
zijn begrip van de symboliek van een bepaalde film, een ouder die thuis bij een kind 
nagaat welke persoonlijke beelden hij of zij deelt op het internet, … Het zijn telkens 
vormen van toetsing van competenties. 

Zeker in het leerplichtonderwijs is het belangrijk dat wordt nagegaan of iemand 
voldoende beeldgeletterdheidscompetenties bezit en kan inzetten. Daarbij kan de 

toetsende instantie (veelal de leerkracht) gebruik maken van:  

- gestandaardiseerde testen 
- open bevragings- en zelfinschattingsmethoden (zoals de analyseschema’s en 

open vragen opgenomen in: SLO,  n.d.; Bamford, 2003),  
- eigen observaties van gedrag (of afgeleid gedrag), enz.  

Verschillende aspecten van het inzetten van competenties kunnen worden nagegaan. 
Niet enkel het prestatieniveau aan zich is daarbij belangrijk, maar ook de mate waarin 
een individu dat autonoom en met de nodige verantwoordelijkheid kan. Een simpel 

voorbeeld: 

 

Competentiegeboden vraag Voorbeeld van die vraag bij specifiek 

evalueerbaar gedrag 

Wat is de technische prestatie inzake 

beeldmanipulatie van een leerling? 

Hoe goed kan een leerling een 

beeldmanipulatie met photoshop uitvoeren? 

Hoe autonoom kan die leerling die prestatie 

doen? 

Welke ondersteuning behoeft de leerling van 

de leerkracht of andere leerlingen bij die 

beeldmanipulatie nodig? 

Hoe verantwoordelijk doet die leerling die 

prestatie? 

Ook al is de beeldmanipulatie van de leerling 

van een technische uitmuntendheid, is het 

resultaat niet beledigend? 
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4.6. Processen belangrijk bij competentieontwikkeling 
beeldgeletterdheid: expressie, reflectie, personalisatie, socialisatie 

 

Op basis van wat in deze nota al werd aangehaald, kunnen we samenvattend stellen dat 
er vier dynamische en doorkruisende processen een rol spelen bij het verwerven van 
beeldgeletterdheidscompetenties: 

 

1. Expressie: het zich kunnen uitdrukken in functie van communicatie en van 
creatieve expressie. 
2. Reflectie: het ontwikkelen van identiteit (individueel zelfbewustzijn) en 
burgerzin (maatschappelijk en cultureel bewustzijn) via verschillende media; 
3. Personalisatie: zich iteratief en inductief eigen maken van informatie en media  
4. Socialisatie: zich sociaal en cultureel ontwikkelen via netwerking en deelname 
aan de samenleving als autonoom en verantwoordelijk individu/burger 

 

In het onderstaande schema maken we deze processen concreter in termen van 
competenties:  

 

 Expressie Reflectie 

Personalisatie - Ontwikkeling van 

eigentaligheid en cross-

taligheid van media en 

beelden 

 

- Ontwikkeling van 

persoonlijke 

betekenisverlening (o.a. 

demystificatie van 

beelden, observatie van 

eigen expressie) 

 

- Creatie van eigen 

identiteit 

 

- Opbouw van individueel 

sociaal en cultureel 

kapitaal (cultuur als 

- Conceptueel/abstract denken 

 

- Probleemoplossend/strategisch 

denken 

 

- Kritische evaluatie van persoonlijke 

betekenisverlening (o.a. 

demystificatie van beelden, 

waardering van eigen expressie en 

eigen reflectie) 

 

 

- Kritisch bewustzijn van eigen 

identiteit in verhouding tot media 

en beelden 

 

- Kritische evaluatie van individueel 

sociaal en cultureel kapitaal 
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databank, het beeld als 

interface) 

 

- Ontwikkeling van 

persoonlijke creatieve 

skills en attitudes: 

initiatief en 

ondernemingszin  

(cultuur als databank, het beeld als 

interface) 

 

- Kritische evaluatie van persoonlijke 

skills en attitudes: initiatief en 

ondernemingszin 

 

Socialisatie - Ontwikkeling van 

methoden en 

strategieën m.b.t. 

informatie en 

communicatie 

(‘creactief’ omgaan met 

media en beelden) 

 

- Inspiratie en integratie 

van externe, collectieve 

betekenisverlening via 

media en beelden (incl. 

weerbaarheid) 

 

- Co-creatie  en integratie 

van collectieve 

identiteit (burgerschap) 

 

- Opbouw van collectief 

sociaal en cultureel 

kapitaal (cultuur als 

databank, het beeld als 

interface) 

 

- Maatschappelijke 

participatie: initiatief en 

actieve burgerzin 

 

- Kritische evaluatie van methoden 

en strategieën m.b.t. informatie en 

communicatie (effectief omgaan 

met media en beelden) 

 

 

 

 

- Kritische evaluatie van externe, 

collectieve betekenisverlening via 

media en beelden (incl. 

weerbaarheid) 

 

 

- Kritisch bewustzijn van collectieve 

identiteit (burgerschap) 

 

 

- Kritische evaluatie van collectief 

sociaal en cultureel kapitaal 

(cultuur als databank, het beeld als 

interface) 

 

 

- Maatschappelijke participatie:  

initiatief en actieve burgerzin  
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5. Concreet competentiekader beeldgeletterdheid 

 

In het vorige deel schetsten we de belangrijkste kenmerken (componenten, soorten, 
enz.) van beeldgeletterdheidscompetenties en de elementaire processen die een rol 
spelen bij het verwerven van die competenties. In dit deel maken we een 
competentiekader. Hiermee bedoelen we dat we een structuur aanbrengen in de 
competenties om als individu beeldgeletterd in de maatschappij te functioneren. Dit 
kader mag niet gezien worden als een exhaustieve opsomming van alle competenties 
die nodig zijn om voldoende beeldgeletterd te zijn. Het deelt, in aanvulling van de vorige 

paragrafen, de competenties wel verder in. Voor dit competentiekader werd gebruik 
gemaakt van literatuur over mediageletterdheid (o.a. Bamford, 2003). Dit kadert steunt 
ook sterk op de structuur die aan culturele vaardigheden wordt toegeschreven in de 
cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’ (o.a. Van heusden, 2010) 

Het competentiekader brengt alle competenties die nodig zijn om kritisch 
beeldgeletterd te zijn terug tot vier clusters van competenties die we hieronder 
toelichten. 
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5.1. De toegang tot en waarneming van beelden 

 

We beginnen dit competentiekader met de toegang tot beelden. Het toegang hebben 
tot media wordt in alle conceptuele kaders inzake mediageletterdheid als een aparte 
competentie gezien, maar soms ook als een randvoorwaarde voor de fysieke (in casu: 
visuele) toegang (zoals bij EAVI, 2009). Toch vergt de toegang tot beelden ook vaak 
technische vaardigheden, zoals het “bedienen” van een medium. Het zoeken van 

specifieke visuele informatie op het internet (surfen, navigeren, enz.) kan zo wel als 
concrete competentie onder de noemer van media- en beeldgeletterdheid vallen. 

Na de toegang tot beelden hebben de eerste competenties die worden aangesproken 
echter vooral betrekking op de waarneming of het “lezen” van beelden (Bamford, 2003). 
Waarneming is op zich een sensorische activiteit – in vele gevallen zelfs een 
automatisme - die gebeurt op basis van de zintuigen van het individu. Bij beelden gaat 
het vooral om visuele waarneming. Het waarnemen van een beeld is net als de toegang 
hebben tot beelden geen passieve activiteit. Het houdt ook de (selectieve) keuze in om 
beelden op te nemen, er aandacht aan te geven en ze op een specifieke manier op te 
slaan (bv. zich te herinneren). Waarneming is dus ook een cognitieve competentie en 

kan in die zin verder ontwikkeld worden om de manier waarop wordt waargenomen 
verder te beïnvloeden. 

We geven enkele concrete beeldgeletterdheidscompetenties die sterk verband houden 
met de toegang tot en het waarnemen van beelden: 

 

Concrete competenties binnen deze 

cluster 

Kennis (k), 

vaardigheid (v) of 

attitude (a) 

Enkele concrete voorbeelden 

van kenmerkend gedrag voor 

deze competenties 

De openheid en flexibiliteit tonen om 

nieuw beeldinformatie op te nemen 

A Zich niet stelselmatig en op 

grond van vooroordelen 

afsluiten van één specifieke 

drager van beelden, zoals bv. 

moderne (media)kunst 

Het gericht kunnen kijken naar beelden V Zich oefenen in het aandachtig 

kijken naar film, met oog voor 

beeldvoering, genre-

elementen, … 

Het bewust kunnen kiezen/selecteren 

van de beelden die men waarneemt 

K Het doelgericht selecteren van 

die nieuwssites die de 

gewenste informatie bieden 

Het kritisch en aandachtig opnemen van A  
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beelden 

Het begrijpen en bewustzijn van de 

selectiviteit van de waargenomen 

beelden 

K Dat nieuwsberichten in de 

krant een selectie vormt een 

selectie van nieuws op grond 

van keuzes van journalisten, 

redacties en mediabedrijven 

Het opbouwen van een beeldend of 

iconisch geheugen 

 

K  

Het bewustzijn dat beelden eerste 

spontane en fysieke reacties kunnen 

uitlokken 

K  

…   

 

5.2. De exploratie en het gebruik van beelden (mentaal en fysiek) 

 

Eenmaal beelden worden waargenomen, kunnen ze ook gebruikt worden. Dit gebruik 
van beelden kan een fysieke activiteit inhouden maar ook een mentale activiteit.  

Het mentale gebruik van beelden is vooral terug te brengen tot het herkennen en 
kunnen plaatsen van beelden, gekoppeld aan eerdere waarneming of reeds bestaande 
kennis. Het gaat ook om de koppeling van het waargenomen beeld aan de eigen visie of 
overtuiging. Nemen we het voorbeeld van een grappige foto die op een sociale 
netwerksite wordt gepresenteerd. Dit beeld kan als volgt gebruikt worden door de 
waarnemer: als het een beeld is dat hij niet wil zien, kan hij het negeren. Is het beeld dat 
in de lijn ligt van zijn eigen gevoel eigen gevoel voor humor, kan hij overwegen om het 
te delen. Wordt het beeld echter als confronterend ervaren, kan het mentale weerstand 
of zelfs woede teweeg brengen. Is het net vindingrijk, kan het de fantasie prikkelen.  

Het mentale gebruik van beelden betekent dat de mogelijkheden van wat 

waargenomen werd verder worden verkend. Dit is een eerder creatieve competentie 
die verder gaat dan het louter kunnen herkennen van beelden.  

Bij het fysieke gebruik van beelden – waarbij beelden worden aangewend of aangepast 
voor een specifiek doel – komen veleer motorische competenties van technische aard 
kijken. Het gaat om het kunnen hanteren van het medium of drager waarin het beeld 
zich bevindt en wel zo dat men uiteindelijk met het beeld de eigen doelen kan 
waarmaken.  

We geven enkele voorbeelden van competenties die te maken hebben met de 
exploratie en het gebruik van beelden.  
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Concrete competenties binnen deze 

cluster 

Kennis (k), 

vaardigheid (v) of 

attitude (a) 

Enkele concrete voorbeelden 

van kenmerkend gedrag voor 

deze competenties 

Het kunnen koppelen van beelden aan 

eerder waargenomen beelden 

V  

Het kunnen onderzoeken van de 

mogelijkheden die beelden geven 

(artistiek-esthetische mogelijkheden, 

persuasieve mogelijkheden, enz.) 

V Nieuwsbeelden kunnen 

gebruiken om reclame te maken 

voor een bepaald event 

Het kunnen associëren op basis van 

beelden 

V Foto’s in de krant kunnen 

gebruiken om zich een beeld te 

vormen van een vreemde cultuur 

Op basis van beelden creatief kunnen 

denken (fantasie of verbeelding) 

V  

Assumpties kunnen koppelen aan types 

van beelden 

V  

Een eigen houding tegenover een beeld 

kunnen innemen 

A Van een bepaald beeld kunnen 

genieten / de appreciatie voor 

een bepaald artistiek beeld 

uitdrukken 

Beelden kunnen kiezen om eigen 

boodschap of gevoelens uit te drukken 

V  

Het technisch kunnen gebruiken van de 

drager van het beeld 

V  

Het gericht kunnen omgaan met 

technieken, materieel en materiaal 

V Behendig kunnen omgaan met 

bepaalde collage- of 

montagetechnieken 

Het kunnen creëren / produceren van 

unieke eigen beelden 

V  

…   

 

5.3. Het ontwikkelen en toepassen van een beeldtaal 

 

Deze derde cluster van beeldgeletterdheidscompetenties is een eerste stap in het 
begrijpen van beelden. Het gaat met name om de interpretatie en catalogisering van 
beelden in verschillende groepen of clusters en dit op basis van de picturale structuur en 
organisatie van die beelden (ook wel: de syntax van het beeld). Deze picturale structuur 
en organisatie houden heel wat elementen in: schaal, dimensie, beweging, kadrering, 
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kleur, licht, schaduw, perspectief, grootte, vorm, balans, harmonie, contrast, locatie, 
ruimte, overeenkomst, voorgrond, achtergrond, enz. (Bamford, 2003). 

Interpretatie en catalogisering is een geheel van cognitieve activiteiten die mensen 
voortdurend doen en ook moeten doen om de stroom beelden en de vele 
boodschappen die zij dragen beheersbaar, controleerbaar en werkbaar te houden. Zo 
zijn mensen voortdurend bezig de voor hen belangrijke beelden van de minder 
belangrijke beelden te onderscheiden, de realistische beelden van de fictionele beelden, 
de gemanipuleerde van de niet-gemanipuleerde beelden, enz. Het is een voortdurende 
oefening van het verbinden van beelden aan abstractere mentale concepten. Vandaar 

dat we hier ook kunnen spreken van het abstraheren of conceptualiseren van beelden. 

Het interpreteren, catalogiseren, abstraheren en conceptualiseren van beelden zijn 
voorwaarden om inzicht te krijgen, niet alleen in één enkel beeld maar vooral in de 
stroom van beelden en hun samenhang. Het is niets anders dan het leren gebruiken van 
het vocabularium en de grammatica van de beeldtaal. Een beeldtaal – zoals een 
moedertaal - veronderstelt uiteraard een gamma aan competenties die mensen al van 
jongs af beginnen te oefenen en gebruiken. Zo wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat 
kinderen al snel een basisbegrip hebben van de beeldtaal die op televisie wordt 
gebruikt: ze zien de conventies in beeldredactie en –montage (bv. onderscheid tussen 
begingeneriek en het eigenlijke verhaal), begrijpen dat een zoom naar een close-up niet 

betekent dat iemand groter wordt, dat het onderbreken van een beeld van een persoon 
niet betekent dat deze persoon verdwijnt, enz. (een overzicht hiervan in Buckingham, 
2003). Naarmate kinderen groeien gaat deze competentieontwikkeling steeds verder en 
worden de gebruikte categorieën en labels verder verfijnd en uitgebreid. Zo wordt men 
steeds beter in het “lezen” van genres en stijlen, beeldcompositie, narratieve 
elementen, enz. zich steeds baserend op de zichtbare kenmerken van de beelden. Dit 
legt de basis voor een meer analytische blik op beelden. 

Een specifieke competentie die hier belangrijk is en waar zeker in 
communicatiewetenschappelijk onderzoek veel aandacht wordt aan besteed is het 

kennen van de principes van representatie (cf. punt 2.2 van deze nota). Meer bepaald 

het kunnen onderscheiden van realiteit en feit versus fictionele representatie. De kennis 
en vaardigheid die nodig zijn om dat onderscheid te maken, worden doorgaans sterker 
naarmate mensen ouder worden. Tegelijk wordt een dergelijk onderscheid ook 
bemoeilijkt door een aantal veranderingen in de media zelf (product placement, 
infotainment, data mining, sponsoring, …) die het voorheen heldere onderscheid tussen 
feitelijke en andere informatie vertroebelen. 
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Concrete competenties binnen deze 

cluster 

Kennis (k), 

vaardigheid (v) of 

attitude (a) 

Enkele concrete voorbeelden 

van kenmerkend gedrag voor 

deze competenties 

Kennis hebben van de kenmerken van 

een genre of stijl 

K  

Het kunnen herkennen van een genre 

of stijl 

v een arthouse-film kunnen 

onderscheiden van een 

commerciële mainstream film 

Het kunnen benoemen van een genre 

of stijl 

v Het kunnen toewijzen van een 

artistiek beeld aan een 

bepaalde historische periode 

Het kunnen onderscheiden van fictie en 

non-fictie 

v Een satirisch beeld of cartoon in 

de krant kunnen onderscheiden 

van een nieuwsbeeld 

…   

 

5.4. Het analyseren van beelden en beeldcultuur 

 

Een vierde cluster van beeldgeletterdheidscompetenties houdt verband met het 
analyseren van beelden. Analyse gaat een stap verder dan interpretatie, catalogisering, 
abstractie en conceptualisering. Het bekent hier (1) het kunnen identificeren van de 
onderliggende principes van beelden, beeldtaal en beeldcultuur alsook (2) het verlenen 
van een individuele en collectieve betekenis aan beelden.  

Het identificeren van de onderliggende principes van beelden impliceert het in staat zijn 
om de context van beelden mee te nemen in de interpretatie en het begrip ervan. 
Contextelementen zijn bijvoorbeeld de motieven van de maker van het beeld. In die 
optiek moet een goede analyse van beelden tot het besef leiden dat bv. een kunstenaar 
andere motieven heeft om een beeld te maken en te gebruiken dan een commercieel 

bedrijf.  

Op basis van de identificatie van de onderliggende principes van beelden moet men ook 
in staat zijn de betekenis van beelden in te zien en aan beelden betekenis toe te kennen 
(ook wel: de semantiek van het beeld). Dit omvat competenties zoals het historisch 
besef van de waarde en betekenis van beelden (bv. iconische beelden zoals Ché 
Guevara en de opwaaiende jurk van Marilyn Monroe), het uitdrukken en onderbouwen 
van de eigen voorkeur en waardering van een beeld(taal), inzicht hebben in de sociale 
conventies en symbolische waarde van beelden (bv. bij vlagverbranding), het kunnen 
evalueren van beelden volgens verschillende modellen en structuren (bv. volgens 
esthetische kwaliteit, volgens ethische normen, enz.). 
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Concrete competenties binnen deze 

cluster 

Kennis (k), 

vaardigheid (v) of 

attitude (a) 

Enkele concrete voorbeelden 

van kenmerkend gedrag voor 

deze competenties 

De waarde van een beeld in een 

bepaald historisch kader kunnen 

plaatsen 

K   

Het kunnen onderbouwen van de 

eigen esthetische voorkeuren 

V Kunnen beargumenteren 

waarom men een 

voorkeur/afkeur heeft voor een 

bepaalde stroming in de 

beeldende kunst 

Het kunnen begrijpen van culturele 

codes en intertekstualiteit in beelden 

V  

…   

 

 

6. Doelorïentaties van beeldgeletterdheid in het onderwijs 

 

De aangehaalde processen van personalisatie en socialisatie maken duidelijk dat 
beeldgeletterdheid en beeldgeletterdheidscompetenties een zaak zijn van persoon én 
maatschappij, van individu én sociale context. Het werken aan beeldgeletterdheid sluit 
in die optiek ook aan bij zowel de individugerichte als de maatschappijgerichte 
basisopdracht van het leerplichtonderwijs. 

 

Beeldgeletterdheid in het onderwijscurriculum 

Hoe moet beeldgeletterdheid geïntegreerd worden in het onderwijscurriculum? Net 

omdat we beeldgeletterdheid als een vorm van transgeletterdheid beschouwen, is het 
bijna vanzelfsprekend dat beeldgeletterdheid ook transversaal wordt ingebracht. Om 
dat te staven, grijpen we even terug naar de acht Europese sleutelcompetenties en 
tonen aan dat aspecten van beeldgeletterdheid in elke sleutelcompetentie terug te 
vinden zijn. 
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1. Communicatie in de moedertaal: de moedertaal bevat specifiek gebruik en 

interpretatiekaders m.b.t. beelden, beeldspraak en metaforische taal; 

2. Communicatie in vreemde talen: verschillende talen bevatten specifiek gebruik en 

interpretatiekaders m.b.t. beelden, beeldspraak en metaforische taal die vaak 

verschillen van de moedertaal;  

3. Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte 

wetenschappen en technologie: hoewel wiskunde, logica en computertalen een 

universeel karakter hebben, bestaan er vaak nuances op het vlak van sociale en 

culturele expressie en reflectie (o.a. moreel, levensbeschouwelijk). Daarenboven 

maken wiskunde, exacte wetenschappen en computertalen vaak gebruik van visuele 

voorstellingen die beeldgeletterdheidscompetenties vergen;  

4. Digitale competentie: beelden zijn doorgaans ingebed in verschillende media, andere 

informatiedragers en wisselende, dynamische contexten. Bovendien doet de 

toenemende digitalisering grenzen vervagen tussen realiteit en virtualiteit, waarneming 

en verbeelding;  

5. Leercompetentie: het aanvangen, volhouden en afronden van leerprocessen vergt een 

efficiënte aanpak die in onze alomtegenwoordige beeldcultuur om extra begeleiding 

vraagt (o.a. met het oog op zelfvertrouwen, motivatie, kritisch informatiemanagement 

en een probleemoplossingsgerichte attitude);   

6. Sociale en burgerschapscompetentie: beelden informeren en communiceren over 

onze cultuur en samenleving. Een creatieve en kritische ingesteldheid kan moeilijk 

losgekoppeld worden van een breder maatschappelijk besef en attitudes als 

samenwerking, integriteit en assertiviteit;  

7. Ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin: managementmodellen, de organisatie 

van arbeid, het verloop en beheer van projecten worden in toenemende mate visueel 

voorgesteld (bv. diagrammen, procedures, presentaties, symbolen, mappings) en 

vergen dus beeldgeletterdheidscompetenties;  

8. Cultureel bewustzijn en culturele expressie: onze cultuur is multimediaal en informatie 

bereikt ons vaak via beelden. Deelname aan de samenleving impliceert ook de 

participatie aan het culturele leven: aspecten van zelfexpressie en cultuurbeleving zijn 

onderdeel van beeldgeletterdheid. 

 

De leerdoelen in de basisvorming van het Vlaamse onderwijs kunnen aansluiten bij de 
bovengeschetste Europese sleutelcompetenties. Daarbij kunnen digitale competentie, 
initiatief en ondernemingszin, cultureel bewustzijn en culturele expressie (cf. nota 
Beeldgeletterdheid in het Vlaamse Onderwijs, 2012) als prioritair maar geenszins als 
exclusief worden beschouwd.  

Of de huidige ontwikkelingsdoelen en eindtermen omschreven voor het 
leerplichtonderwijs in Vlaanderen voldoen om kinderen en jongeren de nodige 
beeldgeletterdheidscompetenties bij te brengen, moet verder worden nagegaan door 
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middel van een screening van die ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Het hierboven 
geschetste competentiekader kan hiervoor een analyse-instrument zijn. Ook de 
screening in het onderzoeksrapport Audiovisuele Vorming in het Vlaamse Onderwijs 
(Goegebuer, 2004) kan nog steeds als basis gehanteerd worden, mits meer aandacht 
voor en integratie van de cross-over idee en de dagelijkse pragmatiek van omgaan met 
informatie via verschillende platforms, tools en media (transgeletterdheid).  

Vanzelfsprekend moet bij elk omschreven doel getoetst worden of het haalbaar is 
volgens de groei, ontwikkeling en/of leeftijd van het kind. Het competentiekader kan 
bijvoorbeeld gerelateerd worden aan enkele sleutelleeftijden: 

 

 

Beeldgeletterdheid is nooit “af” 

Net omdat beeldgeletterdheid een transgeletterdheid is, kunnen we bezwaarlijk 
opperen dat de ontwikkeling van beeldgeletterdheid op een bepqqlde leeftijd qfgerond 
is. Vandaar dat we beter spreken over doeloriëntaties en niet einddoelen. 
Beeldgeletterdheid is bovendien ook trans- en intergenerationeel. De ontwikkeling van 
beeldgeletterdheid dient dan ook niet enkel transversaal geïntegreerd in het 
onderwijscurriculum voor het leerplichtonderwijs, maar bij uitbreiding in het 
leercurriculum van elk individu in de samenleving (Bamford, 2003). Op die manier wordt 
beeldgeletterdheid niet zonder meer een ‘verworvenheid’ tijdens de schooluren, maar 

verruimt de ontwikkeling ervan – conform de leefwereld van kinderen en jongeren – 
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zich ook extra muros, buiten de schooltijd. Beeldgeletterdheid als een 
transgeletterdheid verdient educatieve aandacht doorheen de ganse levensloop van elk 
individu dat (cre-)actief en  
(zelf-)bewust wil deelnemen aan de samenleving. 
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7. Korte samenvatting en conclusies 
 

In deze referentienota hebben we beeldgeletterdheid op basis van theorie en 

onderzoeksliteratuur in een breder conceptueel kader geplaatst. Deze conceptuele 

uitklaring was een eerste en noodzakelijke stap om verder werk te kunnen maken van 

de formulering van concrete verwachtingen inzake beeldgeletterdheid in een educatief 

proces (bv. bij curriculumontwikkeling of - nog specifieker - het uitwerken van 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen). 

We hebben vastgesteld dat beelden en beeldcultuur als onderdeel kunnen worden 

gezien van een denken dat cultuur opvat als een databank, met tal vqn dragers, 

platforms, media en interfaces. Het beeld zit daarmee ingebed in een complex van 

informatie waarbij het beeld zelf zowel een middel tot communicatie kan zijn als een 

doel op zich (bv. bij artistieke expressie). Daarom hebben we het omgaan met beelden 

geplaatst onder twee overkoepelende begrippen: de notie media-opvoeding die 

vanouds de focus legt op het functioneel omgaan met media (zoals beeldende media), 

en de notie cultuureducatie die eerder de vorm- en betekenisverlening van en met 

beelden benadrukt. Het begrip mediageletterdheid vat deze twee klemtonen – de 

functionele en de meer muzische - goed samen. Bij mediageletterdheid gaat om het 

functioneel, kritisch en (cre)a(c)tief omgaan met informatie die op talrijke manieren 

verschijnt en die bovendien iets representeert. Daarom is geletterdheid als discours ook 

nog steeds relevant: het verwijst im-/expliciet naar het talige aspect dat inherent is aan 

het omgaan met informatie, in dit geval: beelden. Omdat de verschillende types van 

geletterdheid (bv. afhankelijk van tekstsoort) en de verschillende media vandaag steeds 

meer geconnecteerd zijn en qua gebruik ook in elkaar overvloeien, hebben we de 

nieuwe term ‘transgeletterdheid’ naar voren geschoven als noemer voor het actuele 

geletterdheidsparadigma. Deze nieuwe term vat het meervoudige van de 

geletterdheidscontexten en verwijst bovendien naar de overdraagbaarheid van 

geletterdheidscompetenties. 

Kritisch beeldgeletterd aan de maatschappij deelnemen vergt verschillende 

competenties (kennis, attitudes en vaardigheden). Het verwerven van die competenties 

gebeurt onder meer in het onderwijs, via processen als personalisatie (het eigen maken 

van aspecten van beeldcultuur) en socialisatie (deel worden van een beeldcultuur en die 

ook gaan beïnvloeden). Belangrijk daarbij is dat (kunnen) omgaan met beelden ook 

invloed heeft en zelf beïnvloed wordt door onze manier van zijn, onze omgang met 

anderen en hoe we als burger (actief) participeren aan de samenleving. Het zijn geen 
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neutrale competenties. Dit maakt meteen van beeldgeletterdheid ook een levenslange 

én levensbrede issue: het is een proces dat nooit helemaal “af” is (eerder een 

doeloriëntatie dan een einddoel) en het zit die diep verweven in tal van leercontexten 

en –situaties, transversaal door het onderwijscurriculum (leergebieden en vakken 

overstijgend) en bovendien niet enkel in de school maar ook erbuiten.  

Ons baserend op de Europese sleutelcompetenties, de Vlaamse kwalificatiestructuur en 

vooral verschillende onderzoeken (op Vlaams, Europees en internationaal niveau) 

hebben we in deze nota generieke definities gegeven voor de belangrijkste 

componenten inzake beeldgeletterdheid. Daarbij hebben we ook een clustering of 

schematisering gemaakt van de uiteenlopende beeldgeletterdheidscompetenties (ons 

onder meer baserend op de structuur van culturele vaardigheden uit de cultuurtheorie 

‘Cultuur in de Spiegel’). Deze clustering is geen exhaustieve opsomming van alle 

beeldgeletterdheidscompetenties die nodig zijn om voldoende beeldgeletterd te zijn. 

Wel geeft het een overzicht van de verschillende soorten competenties die, ook in het 

onderwijs, aan bod kunnen komen. Op basis van dit overzicht kunnen de verwachte 

competenties verder gepreciseerd worden, afhankelijk van bijvoorbeeld de groei, de 

ontwikkeling of de leeftijd van het kind. Een dergelijke leer- of ontwikkelingslijn voor 

beeldgeletterdheid is een volgende stap om doelmatig aan beeldgeletterdheid te 

kunnen werken in het onderwijs. 
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